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POLITICA

Victor Ponta s-a ales 
cu o nouă plângere 
penală de la Cluj
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, 
Mihai Seplecan (PNL), a depus o nouă 
plângere penală împotriva premierului 
Victor Ponta pe care îl acuză de abuz în 
serviciu. Pagina 5

SPECIAL

Artefacte ridicate după 
percheziții
Sute de unelte şi arme antice din fi er, mone-
de, vase ceramice şi din aur, brăţări și inele au 
fost confi scate de poliţişti în urma percheziţii-
lor de la muzee. Paginile 6-7

În aşteptarea asaltului gunoaielor, autorităţilor le-a 
mai rămas un singur lucru de făcut: „se fac că lucrează”!

O adresă comună semnată de preşedintele Consiliului 
Judeţean şi primarul municipiului Cluj-Napoca a fost 
dusă la Bucureşti, la Ministerul Fondurilor Europene, de 
o întreagă delegaţie de politicieni şi funcţionari, 
condusă de chiar preşedintele CJ, Mihai Seplecan.

Solicitările din respectivul document sunt fie 
inaplicabile, fie ilegale, fie imposibile din punctul de 
vedere al reglementărilor europene. 

Deci, ce fac autorităţile? Caută să se acopere cu hârtii, 
în aşteptarea momentului în care vom fi cu toţii 
îngropaţi în gunoaie. Detalii, în pagina 4.

Autoritățile au găsit o soluțiesoluție pentru criza deșeurilor: 
își acoperă incompetența cu hârtii își acoperă incompetența cu hârtii !

Noi, îngropați în gunoi.
Vinovații, în hârtii.

MAPAMOND

Sfaturile unui grec pentru români: E linişte aici, veniţi fără teamă! 
Un grec a povestit pentru 
români ce se întâmplă 
acum în Halkidiki.

Jurnaliştii de la evz.ro au pur-
tat un dialog cu un grec din re-
giunea Halkidiki.

Localitatea se afl ă la circa 60 
de kilometri de Salonic, al doi-
lea mare oraş al Greciei. Vin tu-
rişti de peste tot, ca în fi ecare 
an: Polonia, Germania, Rusia, 
România, rar Elveţia, Italia sau 
Marea Britanie. Aşa e şi în acest 
an, spune Iorgos. Şi grecii din 
Salonic vin în Halkidiki în con-
cediu, aşa cum mergem noi la 
Mamaia sau Eforie. Au mare şi 
la Salonic, doar că acolo nu se 
poate face plajă, nu se poate in-
tra în mare, e interzis de muni-

cipalitate. Amenzile sunt ustu-
rătoare. Însă, dacă ai locuinţa la 
malul mării, impozitul e mări-
cel. Un fel de taxă pe peisaj, im-
pusă de primărie.

„E linişte aici, veniţi fără tea-
mă! A fost un val de nelinişte şi 
oamenii s-au repezit să scoată 
banii, cum se întâmplă mereu şi 
oriunde pe planetă în situaţie de 
criză. La noi în oraş (Nea Mu-
dania), acum e linişte, blocajul 
a trecut. La Atena au fost ceva 
mişcări de stradă contra ideilor 
de a ieşi din zona euro, dar a-
tât. Politică, la fel ca la voi”, a 
povestit Iorgas despre atmosfe-
ra actuală de pe insule.

Grecul le recomandă româ-
nilor să vină în vacanţă cu bani 

cash. „Acum ar fi  bine să vină 
cu cash. Cardul, însă, îl poate 
folosi fără probleme la super-
marketuri, la unele restauran-
te şi hoteluri şi, fără probleme, 
la bancă, în limita pe care v-am 
spus-o”, a spus Iorgas.

„Sunt cozi peste tot. Oame-
nii vânează bancomatele. Când 
afl ă că unul a fost alimentat cu 
bani în doar câteva minute se 
creează o coadă. Ofi cial se ştie 
că băncile vor fi  deschise du-
pă referendum, însă ofi cialii 
bancari spun off the record că 
până nu se va ajunge la un 
acord, de orice natură, nu vor 
deschide porţile băncilor pen-
tru că se tem de un colaps”, a 
descris, pentru ZF, situaţia din 

Grecia jurnalistul de la televi-
ziunea Star Channel, Lazaros 
Beltsios.

Oamenii stau la coadă la ban-
comate, la supermarket şi chiar 
la benzinărie. În contextul în ca-
re guvernul de la Atena a limi-
tat retragerile de bani de la ban-
comate la 60 de euro pe zi, pa-
nica s-a instaurat pe străzile din 
Grecia.

Potrivit unei scrisori trimise 
de primul ministru al Greciei, 
marţi noapte, către Comisia Eu-
ropeană, FMI şi Banca Centrală 
Europeană, statul elen va accep-
ta toate condiţiile impuse de cre-
ditorii internaţionali. 

Citiţi în pagina 10 ce conţine 
scrisoarea şi ce vor creditorii.

PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

240C Detalii în pagina 2M
ET

EO

PUBLICITATE

1  = 4.4685  LEI

Familia Cordoș s-a mutat la țară 
Senatorul și soția sa au pierdut apartamentul care trebuia eliberat exact î n ziua câ nd 
a fost „să ltată ” Mihaiela Cordoş . Și casa de la țară este sub sechestru. Pagina 3

ŞTIREA ZILEI

Premierul Franţei, citat în 
instanţă pentru declaraţii 
despre romii din România
Premierul Franţei, Manuel Valls, a fost 
citat pentru joi după-amiază la o in-
stanţă din Paris, în procesul intentat de 
o organizaţie nonguvernamentală după 
declaraţii controversate despre romi din 
România şi Bulgaria, informează site-ul 
cotidianului Le Parisien.
Manuel Valls a declarat, în septembrie 
2013, în calitatea de ministru de Interne, 
că romii din Franţa nu doresc să se inte-
greze, apreciind că „au vocaţia de a reve-
ni în România şi Bulgaria”. Pentru aceas-
tă declaraţie, actualul premier al Franţei a 
primit citaţie de a se prezenta joi după-
amiază la Curtea de Apel din Paris.
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Absolvenţii clasei a XII 

de la matematica-infor-

matica, profi lul tehnolo-

gic, ştiinţele naturii şi 

profi lul pedagogic au sus-

ţinut miercuri proba la 

matematică. La ieşirea 

din sălile de examinare 

toţi elevii clujeni erau 

miraţi de lejeritatea 

subiectelor, iar unii din-

tre ei au rezolvat exerci-

ţiile într-o oră.

Primii elevi care care au ie-

şit din curtea Liceului „Geor-

ge Bariţiu” din Cluj-Napoca 

erau foarte bucuroşi şi ţopă-

iau de fericire. Îşi verifi cau re-

zultatele şi după fi ecare exer-

ciţiu băteau palma de bucurie. 

„Nouă ni s-a părut extrem de 

uşor. O să fi e note foarte ma-

ri anul acesta la matematică”, 

au spus la unison cei doi.

Unui elev nu i-a luat mai 

mult de o oră să rezolve su-

biectul, însă se bucură pen-

tru că în acest fel va avea o 

medie a notelor mai mare. „A 

fost foarte uşor. Mă aşteptam 

la ceva mai greu. Mie îmi pa-

re bine că a fost aşa. Măcar 

îmi măreşte media. Am rezol-

vat lucrarea în mai puţin de 

o oră dar nu m-au lăsat să ies. 

Mă aştept să iau între opt şi 

nouă”, a precizat cu zâmbe-

tul pe buze un elev care a sus-

ţinut proba la matematică.

De o surpriză plăcută a 

avut parte şi o elevă care se 

aştepta ca la a treia parte su-

biectele să fi e ceva mai com-

plicate. „Mie mi s-a părut u-

şor. Un elev care s-a pregătit 

cât de cât în ultimele şase luni 

poate lua o notă peste opt. Eu 

în fi ecare săptămână am fă-

cut câte două variante şi cred 

că o să iau peste 9.50. Mă aş-

teptam să fi e ceva greu la par-

tea a treia, însă am rămas sur-

prinsă când am văzut ce su-

biecte accesibile ne-au dat. 

După o oră şi cinsprezece mi-

nute am terminat lucrarea”, 

a declarat o tânără.

„Din câte am văzut eu su-

biectele au fost uşoare. N-am 

apucat să vorbesc cu elevii să 

văd lor cum li s-a părut”, a 

declarat profesorul de mate-

matică de la Liceul Emil Ra-

coviţă din Cluj-Napoca, Va-

lentina Vasilescu.

La matematică elevii au 

primit trei subiecte, notate cu 

câte 30 de puncte fi ecare, toa-

te fi ind obligatorii.

Tot ieri o parte din elevi au 

susţinut proba la Istoria Ro-

mâniei.

La nivelul judeţului Cluj 

au fost organizate 18 centre 

de examen, repartizate pe mu-

nicipii şi oraşe. În Cluj-Napo-

ca sunt 11 centre, în Dej şi 

Turda sunt 2 centre, iar în 

Gherla, Câmpia Turzii şi Hu-

edin există câte un centru.

În judeţul Cluj, numărul to-

tal de elevi înscrişi la exame-

nul de Bacalaureat este de 4958.

Următoarea probă de la ba-

calaureat, cea la alegere a pro-

fi lului, se desfăşoară vineri, 

pe 3 iulie. Pe 10 iulie se afi -

şează rezultatele fi nale de la 

Bacalaureat 2015.

Foto: Un grup de tineri îşi verifi că 
rezultatele obţinute după examen

Subiecte prea uşoare 
la matematică la Bac?
Elevii din toată ţara au susţinut ieri probele la matematică și la istorie 
la bacalaureat.

29 iunie –  Limba și literatura română – proba E)a) – 
probă scrisă

30 iunie –  Limba și literatura maternă – proba E)b) – 
probă scrisă

1 iulie –  Proba obligatorie a profi lului – proba E)c) – 
probă scrisă

3 iulie –  Proba la alegere a profi lului și specializării – 
proba E)d) – probă scrisă

6 iulie –  Afi șarea rezultatelor (până la ora 12:00)

6 iulie –  Depunerea contestaţiilor (orele 12:00 – 16:00)

7 – 9 iulie – Rezolvarea contestaţiilor

10 iulie –  Afi șarea rezultatelor fi nale

Calendar Bacalaureat 2015

Elevilor clujeni nu li s-a părut grea proba la matematică
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S-a răsturnat 
cu maşina din 
cauza vitezei
Un șofer în vârstă de 44 de ani, 
din Gherla, care se întorcea 
spre casă de la hramul mănăs-
tirii Rebra-Parva împreună cu 
un prieten de 47 de ani, a fost 
protagonistul unui accident ru-
tier grav.
Evenimentul a avut loc miercuri 
în jurul orei 15.00, aproape de 
ieșirea din Rebra spre 
Rebrișoara, mai precis la podul 
din vecinătatea casei parohiale 
peste râul Rebra, informează 
gherleanul.ro.
Omul nu a luat cum trebuie o 
curbă deosebit de periculoasă 
și s-a răsturnat cu autoturismul 
Volkswagen pe care îl conducea 
pe o străduţă laterală.
Pentru a ieși din vehicul, cei doi 
au trebuit să spargă un geam 
lateral. În ajutor le-au sărit să-
tenii, care au adus un excavator 
și au repus mașina pe roţi. 
Gherlenii au fost nevoiţi să soli-
cite o platformă pentru a ajun-
ge acasă.

SMURD te învaţă 
cum să resucitezi 
corect
Medicii și paramedicii voluntari 
SMURD Cluj organizează, dumi-
nică, 5 iulie, între orele 10 – 
18, în Parcul Central din 
Cluj-Napoca „Maratonul 
Resuscitării”, eveniment care își 
propune să vină în întâmpina-
rea nevoii de cunoaștere a ma-
nevrelor de prim ajutor și re-
suscitare adresându-se tutoror 
celor care doresc să dobân-
dească abilităţile necesare de a 
interveni și a face faţă unor si-
tuaţii critice, indiferent de vâr-
stă sau ocupaţie. În acest mod 
se continuă iniţiativa școlii de 
vară Emergecy Medicine 
Summer School.
În cadrul evenimentului, medi-
cii și paramedicii SMURD, cu 
experienţă în intervenţiile in si-
tuaţii de urgenţă și în pregăti-
rea medicală, vor preda tehnici 
de prim ajutor în mod gratuit 
de dimineaţă până seara pen-
tru o zi întreagă, doritorii a-
vând posibilitatea de a exersa 
în mod practic aceste manevre 
pe manechine speciale puse la 
dispoziţie de către organizatori.

Clujul, lider 
la înfiinţarea 
de firme noi
Judeţul Cluj ocupă prima pozi-
ţie în topul cu cele mai multe 
fi rme înfi inţate în acest an din 
Transilvania. La celălalt capăt 
se afl ă judeţul Covasna, cu mai 
puţin de 500 de fi rme înfi inţate 
de la începutul lui 2015.
În primele cinci luni ale anului 
2015, în judeţul Cluj au fost în-
fi inţate 2569 de societăţi, se 
arată într-un raport al Ofi ciului 
Naţional al Registrului 
Comerţului, relatează Vocea 
Transilvaniei.
Dintre acestea, 982 sunt 
PFA-uri și 1603, SRL-uri. Spre 
deosebire de aceeași perioadă 
a anului trecut, numărul fi rme-
lor înfi inţate este însă în scăde-
re. În 2014 au luat fi inţă 2776 
societăţi, deci cu 207 mai mult 
decât în acest an.
Pe locul secund în top se afl ă 
judeţul Bihor cu un total de 
1923 de fi rme înfi inţate, dintre 
care 849 PFA-uri și 829 de 
SRL-uri. Dinamica este una as-
cendentă în Bihor, în compara-
ţie cu aceeași perioadă a anului 
trecut, când au fost înfi inţate 
1765 de fi rme.
În top trei se afl ă și judeţul 
Brașov cu 1569 de fi rme noi în 
primele luni din acest an. 
Dintre acestea, 493 reprezintă 
PFA-uri și 841, SRL-uri. La fel ca 
în Bihor, judeţul Brașov a înre-
gistrat o creștere în 2015. În 
acest an s-au înfi inţat cu 68 de 
fi rme mai mult decât în aceeași 
perioadă a anului trecut.

Pe scurt

ANRE a decis, miercuri, o 

creştere cu circa 11% a 

preţurilor pentru furniza-

rea reglementată a gaze-

lor naturale către clienţii 

casnici, categorie în care 

este inclusă şi populaţia, 

şi a anunţat că până la 

fi nalul anului nu va fi  

operată o nouă majorare 

de preţuri.

„Creşterea aprobată a avut 

în vedere următoarele ele-

mente: creşterea preţului pro-

ducţiei interne curente de la 

53,30 lei/MWh, la 60,00 lei/

MWh, cu un impact de cir-

ca 6,5%; includerea procen-

tului de gaze din import în 

perioada de iarnă, cu un im-

pact de circa 1,5%; include-

rea cantităţilor de gaze ce 

urmează a fi  extrase din de-

pozitele de înmagazinare în 

perioada de iarnă, cu un im-

pact de circa 4,5%; scăde-

rea costului unitar de trans-

port, cu un impact de circa 

-1,5%”, arată ANRE, într-un 

comunicat.

Autoritatea a precizat că în 

acest an nu se va mai înregis-

tra o altă creştere a preţurilor 

pentru furnizarea reglemen-

tată a gazelor naturale la cli-

enţii casnici, având în vedere 

că nu vor fi  costuri suplimen-

tare pentru asigurarea consu-

mului în sezonul rece, com-

parativ cu anii anteriori.

Guvernul a aprobat mier-

curi noul calendar de libera-

lizare a preţului de achiziţie 

a gazelor naturale din produc-

ţia internă pentru clienţii cas-

nici şi producătorii de ener-

gie termică, potrivit căruia 

preţul creşte, de la 1 iulie, de 

la 53,3 lei/MWh la 60 lei/

MWh, şi va continua să urce 

anual cu câte 6 lei în 2016 şi 

2017, urmând să fi e rediscu-

tat în aprilie 2018, în calen-

dar fi ind estimată totuşi la 

acest moment o creştere simi-

lară până în 2021.

Noul calendar de liberali-

zare a preţului de achiziţie a 

gazelor naturale din produc-

ţia internă pentru clienţii cas-

nici şi producătorii de ener-

gie termică, numai pentru 

cantităţile de gaze naturale 

utilizate la producerea de 

energie termică în centralele 

de cogenerare şi în centrale-

le termice destinate consu-

mului populaţiei, anunţat de 

MEDIAFAX în urmă cu apro-

ximativ o lună.

„Calendarul de liberaliza-

re este rezultatul negocierii 

cu reprezentanţii Fondului 

Monetar Internaţional, Uni-

unii Europene şi Băncii Mon-

diale, în sensul că termenul 

dorit de partenerii externi a 

fost extins de la trei ani 

(2015-2018) la şase ani 

(2015-2021), iar ritmul de 

creştere a preţului a fost re-

partizat uniform pe toată pe-

rioada de referinţă, neaccep-

tându-se creşterea mai ac-

centuată în prima parte a pe-

rioadei. Totodată, partea ro-

mână a insistat, în cadrul 

negocierilor, ca alinierea pre-

ţului gazelor din producţia 

internă să se facă anual, şi 

nu trimestrial sau semestri-

al”, arată Guvernul.

Potrivit noului calendar, 

începând cu 1 iulie 2015, pre-

ţul de achiziţie a gazelor na-

turale din producţia internă 

pentru clienţii casnici şi pro-

ducătorii de energie termică, 

numai pentru cantităţile de 

gaze naturale utilizate la pro-

ducerea de energie termică 

în centralele de cogenerare şi 

în centralele termice destina-

te consumului populaţiei va 

fi  de 60 de lei/MWh, compa-

rativ cu 53,3 lei/MWh cât es-

te în prezent. Calendarul pre-

vede o majorare anuală pâ-

nă în 2017, respectiv de la 1 

iulie 2016 preţul va fi  de 66 

lei/MWh, iar începând cu 

aprilie 2017, de 72 lei/MWh.

Preţul gazelor pentru populaţie creşte cu 11%

Familia senatorului PSD 

Alexandru Cordoş şi-a pier-

dut apartamentul, după un 

proces îndelungat, şi trebu-

ia să-l elibereze chiar în 

ziua în care Mihaiela 

Cordoş a fost dusă la DNA 

Cluj. Între timp, aparta-

mentul a fost eliberat, iar 

familia Cordoş locuieşte în 

casa de vacanţă din 

Feleacu, pe care procurorii 

au pus sechestru.

Senatorul Cordoş şi fami-

lia lui au locuit până nu de-

mult într-un apartament pe 

strada Profesor Ciortea din 

cartierul Grigorescu. Ca orice 

politician care se respectă, a-

partamentul era cumpărat de 

la Primărie. Pentru respecti-

vul apartament, în 2006 a fost 

depusă acţiune pe legea 

10/2001 la Tribunal de către 

reclamanţii Gheorghiţă şi Ka-

talin Coţa. Asta după ce, Pri-

măria i-a trimis la plimbare 

pe oameni, respingându-le ce-

rerea, potrivit clujust.ro.

Abia în 6 noiembrie 2011, 

Tribunalul Cluj a hotărât: „Anu-

lează dispoziţia de respingere 

a notifi cării nr. 3578/07.10.2004 

emisă de primarul municipiu-

lui Cluj-Napoca. Dispune re-

stituirea în natura în favoarea 

reclamanţilor a apartamentu-

lui nr.7 situat în Cluj-Napoca, 

strada Prof. Ciortea, nr. 9, cu 

obligarea reclamantilor la re-

stituirea sumei de 40.000 lei 

vechi, actualizată”. Banii erau 

cât investise familia Cordoş în 

întreţinerea locuinţei. Sentin-

ţa nu era defi nitivă.

În paralel, familia Cota a 

mai pornit un proces, în 2010, 

pentru anularea contractului 

de vânzare-cumpărare înche-

iat între Primărie şi Cordoş. 

În 20 mai 2011, Judecătoria 

Cluj-Napoca a admis doar în 

parte acţiunea: ”Constată pre-

luarea abuzivă de către Sta-

tul Român a imobilului Ap. 

7. Respinge cererea reclaman-

ţilor având ca obiect consta-

tarea nulităţii absolute a con-

tractului de vânzare-cumpă-

rare. Obligă reclamanţii să plă-

tească pârâţilor Cordoş chel-

tuieli de judecată”. Dosarul 

trece şi prin faza de apel la 

Tribunal, după care în 9 fe-

bruarie 2012, Curtea de Apel 

admite recursul declarat de 

reclamanţii Cota şi trimite ac-

ţiunea înapoi la Judecătorie 

pentru rejudecarea capătului 

de cerere privind constatarea 

nulităţii absolute a contractu-

lui de vânzare-cumpărare exer-

citată de reclamanţi împotri-

va soţilor Cordoş şi a Consi-

liului Local. Astfel, în 4 mai 

2012, Judecătoria Cluj-Napo-

ca „admite capătul de cerere 

având ca obiect constatare nu-

lităţii contractului de vânza-

re-cumpărare”. În iunie 2013 

acest dosar se încheie defi ni-

tiv după ce Curtea de Apel 

respinge recursurile Consiliu-

lui Local şi al soţilor Cordoş.

În dosarul pe legea 10, du-

pă încă trei ani de judecată, în 

21 februarie 2014, Curtea de 

Apel „respinge ca nefondat re-

cursul declarat de pârâtul Pri-

măria municipiului Cluj-Na-

poca împotriva sentinţei civi-

le a Tribunalului Cluj pronun-

ţată în dosar pe care o o men-

ţine”. Primăria a luptat până 

în pânzele albe pentru aparta-

mentul locuit de senatorul Cor-

doş, astfel că a depus şi cale 

extraordinară de atac. În 10 oc-

tombrie 2014, Curtea ”respin-

ge contestatia în anulare de-

clarată de contestatorul Primă-

ria municipiului Cluj-Napoca 

împotriva deciziei civile a Cur-

ţii de Apel Cluj pronunţată în 

dosar pe care o mentine.”

Potrivit noii declaraţii de a-

vere a senatorului Cordoş, în 22 

mai 2015, apartamenul a fost 

înstrăinat prin hotărâre judecă-

torească, iar foştii locatari au 

primit 7.000 de euro de la cei 

care au câştigat procesul, banii 

reprezentând cât au investit în 

locuinţă de-a lungul timpului.

Familia Cordoş s-a mutat 

recent în casa de vacanţă pe 

care o deţinea în comuna Fe-

leacu, de lângă Cluj-Napoca, 

unde au un teren generos de 

peste 5.000 de metri pătraţi. 

Judecătorul de cameră preli-

minată din dosarul penal al 

Mihaielei Cordoş a hotărât re-

cent că ”menţine măsura se-

chestrului asigurător luată prin 

ordonanţa din 22.05.2015– a-

supra imobilului situat în co-

muna Feleacu, constând în 

curţi, construcţii – casă de lo-

cuit cu teren în suprafaţă to-

tală de 5.131 mp, deţinută în 

proprietate de inculpata Cor-

doş Mihaiela Lucia (…) şi de 

numitul Cordoş Alexandru pâ-

nă la concurenţa sumelor de 

14.800 euro şi 30.000 lei, în 

vederea confi scării speciale.”

Familia Cordoș s-a mutat la țară
Senatorul și soția sa au pierdut apartamentul care trebuia eliberat exact î n ziua câ nd 
a fost „să ltată ” Mihaiela Cordoş . Şi casa de la țară este sub sechestru.

Mihaiela şi Alexandru Cordoş locuiesc într-o casă afl ată sub sechestru
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Peste 50% dintre români 

consideră că primarul ar 

trebui ales într-un singur 

tur de scrutin, potrivit 

unui sondaj Avangarde, 

care vizează administra-

ţia locală, realizat la 

comanda Uniunii 

Naţionale a Consiliilor 

Judeţene din România şi 

dat publicităţii miercuri, 

la şedinţa Adunării 

Generale a Uniunii.

Întrebaţi dacă primarul ar 

trebui să fi e ales prin vot di-

rect, 53% dintre cei chestio-

naţi consideră că acesta ar tre-

bui ales dintr-un singur tur, 

în timp ce 30% cred că pri-

marul ar trebui să fi e ales în 

două tururi. 16% dintre res-

pondenţi s-au arătat indife-

renţi faţă de subiect, iar 1% 

nu au ştiu/nu au răspuns la 

întrebare.

În ceea ce priveşte moda-

litatea de alegere a edililor în 

actuala legislaţie electorală, 

53% au răspuns că aceasta 

este în două tururi de scrutin, 

28% — într-un singur tur, 

19% — nu ştiu.

Potrivit sondajului, 69% 

dintre cei chestionaţi consi-

deră că preşedintele Consiliu-

lui Judeţean ar trebui ales prin 

vot direct, 11% susţin că aces-

ta ar trebui ales de consilierii 

judeţeni, în timp ce 7% spun 

că ar trebui numit de Guvern. 

13% dintre cei intervievaţi nu 

au ştiut sau nu au răspuns la 

întrebare.

Cercetarea a fost realizată 

în perioada 14 — 26 aprilie, 

pe un eşantion de 1.000 de 

persoane de 18 ani şi peste. 

Tipul eşantionului: probabi-

list, stratifi cat. Metoda de cu-

legere a datelor: faţă-în-faţă 

cu respondentul, la domici-

liul acestuia.

Selecţia gospodăriilor s-a 

făcut după metoda ''random 

route'', iar cea a persoane-

lor, după regula ''persoana 

care îşi aniversează ziua de 

naştere cel mai aproape de 

începutul anului''. Eşantio-

nul este reprezentativ pen-

tru populaţia adultă neinsti-

tuţionalizată a României. 

Eroarea maximă tolerată es-

te de plus/minus 3,1%, pen-

tru un interval de încredere 

de 95%. Validarea s-a făcut 

pe baza datelor INS 2012. Au 

fost verifi cate telefonic 270 

de chestionare.

Peste 50% dintre români 
cred că primarul ar trebui 
ales într-un singur tur

Consiliul Judeţean Cluj a 

găsit o nouă găselniţă 

pentru deblocarea situaţi-

ei gunoaielor şi anume 

cumpărarea terenului 

unde va fi  construit 

Centrul de Deşeuri. 

Cu toate că în urmă cu câ-

te zile şefa echipei de imple-

mentare a proiectului Centru 

de Management Integrat al De-

şeurilor (CMID) Mariana Ra-

ţiu recunoştea că o prevedere 

a acordului de înfi inţare a Aso-

ciaţiei de Dezvoltare Interco-

munitară (ADI) Eco Metropo-

litan interzice orice act juridic 

pe terenul alocat viitorului Cen-

tru de Management Integrat al 

Deşeurilor, acum conducerea 

CJ Cluj vine şi propune achi-

ziţionarea acestui teren şi cul-

mea, cere ca suma necesară 

achiziţionării terenului (care 

nu este deloc de neglijat) să 

fi e inclusă în categoria cheltu-

ielilor eligibile.

Preşedintele Consiliului Ju-

deţean Cluj, Mihai Seplecan, 

s-a deplasat ieri la sediul Mi-

nisterului Fondurilor Europe-

ne din Bucureşti, într-o nouă 

încercare de deblocare a situ-

aţiei depozitării deşeurilor în 

judeţul Cluj, în contextul si-

tuaţiei generate de recenta în-

chidere a depozitelor de de-

şeuri neconforme din judeţ.

În acest sens, în contextul 

inexistenţei unei rampe de sto-

care temporară a deşeurilor de 

pe teritoriul judeţului şi a im-

posibilităţii de a plăti o redeve-

nţă comunei Feleacu, varianta 

analizată este aceea a achiziţi-

onării terenului aferent Proiec-

tului „Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor în jude-

ţul Cluj”, în vederea obţinerii 

acordului comunei Feleacu pen-

tru realizarea respectivei ram-

pei de stocare temporară.

Boc e de acord

Această soluţie, susţinută şi 

de Primăria municipiului 

Cluj-Napoca printr-o adresă co-

mună transmisă deja ministe-

rului de resort, vine ca urma-

re a adresei transmise Consi-

liului Judeţean Cluj de Minis-

terul Fondurilor Europene în 

care se precizează extrem de 

clar faptul că perceperea unei 

redevenţe, în conformitate cu 

solicitarea comunei Feleacu, nu 

este conformă proiectului SMID, 

întrucât „nu poate fi  inclusă o 

cotă care să devină venit la bu-

getul local al unităţii adminis-

trativ teritoriale, cotă care nu 

este strict legată de o activita-

te de gestionare a deşeurilor”.

În acest context, soluţia pro-

movată de preşedintele Con-

siliului Judeţean, Mihai Seple-

can, şi convenită cu primarul 

municipiului Cluj-Napoca, Emil 

Boc este determinată şi de ne-

cesitatea demarării urgente a 

achiziţiei publice pentru dele-

garea serviciilor de colectare 

şi transport a deşeurilor de că-

tre ADI Eco Metropolitan Cluj, 

procedură care, în lipsa unei 

rampe de depozitare şi a unui 

tarif corespunzător, este impo-

sibil de demarat.

„Împreună cu domnul pri-

mar Emil Boc am înaintat a-

ceastă propunere pentru o de-

blocare cât mai urgentă a si-

tuaţiei depozitării deşeurilor 

din judeţ. Este un nou demers, 

o continuare a eforturilor pe 

care le facem pentru identifi -

carea soluţiei optime de de-

pozitare a deşeurilor, fără a 

polua alte suprafeţe de teren, 

astfel încât să putem demara, 

chiar şi parţial, demersurile 

de punere în funcţiune a pro-

iectului SMID în judeţul Cluj. 

Ceea ce încercăm să obţinem 

de la Ministerul Fondurilor 

Europene este un acord al in-

stituţiei guvernamentale pen-

tru soluţia propusă de jude-

ţul Cluj, astfel încât să nu se 

aducă atingere, în nici un fel, 

condiţionalităţilor care au stat 

la baza acordării fi nanţării ne-

rambursabile pe acest pro-

iect”, a declarat preşedintele 

Consiliului Judeţean Cluj, Mi-

hai Seplecan.

Termenul s-a scurtat 
pentru depozitarea 
gunoaielor la Alba

Într-o adresă semnată de 

către Emil Boc şi Mihai Seple-

can şi trimisă ministrului Fon-

durilor Europene Marius Nica 

se precizează faptul că: „Până 

la data de 10 iulie deşeurile 

sunt transportate la depozitul 

din Alba Iulia cu costuri supli-

mentare pentru populaţie şi 

autorităţile locale. Arătăm că 

începând cu data de 10 iulie 
se sistează şi depozitarea la 
depozitul din Alba Iulia, iar 
ulterior nu vom avea o solu-
ţie legală de depozitare a de-
şeurilor. Vă rugăm să ne spri-

jiniţi în identifi carea unei so-

luţii locale de depozitare a de-

şeurilor fără a polua alte su-

prafeţe de teren şi pentru a pu-

tea demara chiar şi parţial de-

mersurile pentru punerea în 

funcţiune a proiectului Sistem 

de Management Integrat al De-

şeurilor în judeţul Cluj”. Iniţi-

al, autorităţile dădeau asigu-

rări că până în 14 iulie guno-

iul se poate depozita în Alba 

Iulia dar, în realitate termenul 

este mult mai scurt.

În aceeaşi adresă se vorbeş-

te şi despre două rapoarte de 

expertiză privind stabilirea va-

lorii de piaţă a terenului întoc-

mite de comuna Feleacu, re-

spectiv de către judeţul Cluj 

care au stabilit valori de 

6.464.200 lei (1.454.800 euro) 

– 2,27 euro/mp, respectiv 

6.400.900 lei (1.465.800 euro) 

– 2,29 euro/mp.

Despre posibilitatea achizi-

ţionării terenului de 60 de hec-

tare afl at în proprietatea co-

munei Feleacu unde va fi  con-

struit Centrul de Deşeuri s-a 

mai discutat şi în luna martie 

a acestui an, când primarul 

Emil Boc a participat la o şe-

dinţă de Consiliu Judeţean şi 

le-a cerut consilierilor să cum-

pere acest teren. Atunci exe-

cutivul CJ Cluj a fost manda-

tat să negocieze cu Primăria 

Feleacu achiziţionarea a două 

hectare de teren în procedură 

de urgenţă pentru construirea 

rampei temporare, şi ulterior 

achiziţionarea tuturor celor 60 

de hectare necesare realizării 

Centrului de Management In-

tegrat al Deşeurilor. Dacă atunci 

Primăria Feleacu a refuzat să 

vândă două hectare de teren, 

ce îi face acum Seplecan şi pe 

Boc să creadă că le va vinde 

60 de hectare? În plus, surse 

din Consiliul Judeţean au re-

cunoscut că deplasarea de ieri 

de la Bucureşti a fost numai 

„să se vadă că ne facem că lu-

crăm” şi că „am discutat pe 

principia, niciuna din soluţii-

le propuse nu sunt realiste şi 

nu se pot pune în practică”.

Încă un pas inutil în încercarea 
de a debloca criza gunoaielor
Autorităţile locale şi judeţene s-au dus la Bucureşti „să se facă că lucrează”.

Emil Boc și Mihai Seplecan caută, în continuare, soluții pentru rezolvarea crizei gunoaielor
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Ponta, ca musca 
la Arad
Lotul II al Autostrăzii Nădlac–
Arad, dar și noul punct de con-
trol de la graniţă vor fi  inaugu-
rate în 11 iulie, când se va face 
joncţiunea cu autostrada din 
Ungaria, la eveniment fi ind aș-
teptaţi premierul Victor Ponta 
și omologul său din Ungaria, 
Orban Viktor. Lotul II din 
Autostrada Nădlac-Arad are o 
lungime de 16 kilometri, însă 
șase kilometri au fost deschiși 
circulaţiei în luna decembrie 
2014, odată cu primul lot. 
Astfel, CNADNR va deschide 
trafi cului cei zece kilometri ră-
mași, cuprinși între DN 7 Pecica 
și Arad. Construcţia Autostrăzii 
Nădlac-Arad a fost împărţită în 
două loturi, pe o distanţă tota-
lă de aproape 39 de kilometri. 
Primul a fost adjudecat iniţial 
de asocierea româno-portughe-
ză Romstrade-Monteadriano 
Engenharia e Construcao–
Donep Construct, pentru 115,8 
milioane de euro, iar lotul II a 
revenit Alpine Bau, valoarea 
contractului fi ind de 124,45 mi-
lioane de euro.

Guvernul 
deblochează 
145.000 lei pentru 
baza Deveselu 
şi acţiuni NATO
Guvernul a deblocat fonduri to-
tale de 145.868 lei din bugetul 
Ministerului Apărării, în scopul 
derulării în termen a proiecte-
lor comune stabilite cu NATO și 
SUA, precum și pentru achiziţio-
narea avioanelor multirol și se-
curizarea bazei militare de la 
Deveselu. Deblocarea fonduri-
lor a fost decisă în ședinţa de 
miercuri a Guvernului. 
Executivul apreciază că deblo-
carea fondurilor va permite 
continuarea fi nanţării progra-
mului Avion multirol al Forţelor 
Aeriene Române, implementa-
rea Planului de acţiune pentru 
creșterea capacităţii de reacţie 
a Alianţei (RAP), fi nalizarea se-
curizării Bazei Militare de la 
Deveselu, precum și asigurarea 
condiţiilor necesare continuării 
exerciţiilor planifi cate pe anul 
2015 și a creșterii nivelului de 
instruire a structurilor militare.

Tăriceanu: Trebuie 
să avem o discuţie 
politică serioasă 
în coaliţie, după 
revenirea 
premierului
Votul pentru numirea lui Mihai 
Răzvan Ungureanu la conduce-
rea SIE i-a ridicat unele semne 
de întrebare președintelui 
Senatului Călin 
Popescu-Tăriceanu referitor la 
modul de funcţionare a coaliţi-
ei, el precizând, miercuri, că es-
te necesară o discuţie politică 
pe această temă.
„Ceea ce s-a întâmplat în 
Parlament, fără îndoială, îmi ri-
dică și mie niște semne de între-
bare referitoare la modul în care 
funcţionează coaliţia guverna-
mentală și majoritatea. Vreau 
să cred că este numai o defecţi-
une de parcurs și de aceea cred 
că este nevoie ca odată cu reve-
nirea premierului în ţară să fa-
cem o discuţie foarte serioasă în 
jurul acestei chestiuni, pentru a 
vedea cum funcţionează majori-
tatea până în 2016 și a evita, pe 
viitor, situaţii ca cea de ieri”, a 
declarat miercuri Tăriceanu, la 
Senat. Totuși, președintele 
Senatului consideră că situaţia 
nu este „nici emblematică, nici 
hotărâtoare pentru buna funcţi-
onare a guvernării și a coaliţiei”, 
pentru că actualul guvern și ac-
tuala coaliţie au rezultate, iar 
discuţia din coaliţie ar trebuie să 
se concentreze pe evitarea unor 
astfel de situaţii în viitor.

Pe scurt

Preşedintele CJ Cluj, 

Mihai Seplecan (foto), a 

depus o plângere penală 

împotriva premierului şi 

la procurorul general, 

Tiberiu Niţu, dar acesta 

nu i-a răspuns în terme-

nul legal de 20 de zile.

Preşedintele Consiliului Ju-

deţean Cluj, Mihai Seplecan 

(PNL), a depus în urmă cu 

două zile la Înalta Curte o 

plângere penală împotriva pre-

mierului Victor Ponta, deoa-

rece nu a respectat legea şi 

nu a organizat la timp alege-

rile parţiale pentru şefi a CJ 

Cluj, data limită fi ind ianua-

rie 2015. Acesta a precizat că 

a depus o plângere penală şi 

la procurorul general Tiberiu 

Niţu pe numele premierului 

Ponta, dar acesta nu i-a răs-

puns în termenul legal.

O nouă plângere pe nume-

le premierului Victor Ponta a 

fost depusă în urmă cu două 

zile de preşedintele Consiliu-

lui Judeţean Cluj, Mihai Se-

plecan. Acesta a precizat că a 

luat această decizie după ce 

premierul nu a respectat le-

gea privind organizarea ale-

gerilor parţiale şi a blocat drep-

tul la vot pentru clujeni. El a 

adăugat că a câştigat la Cur-

tea de Apel Cluj procesul în 

contencios administrativ cu 

premierul Ponta, verdictul ju-

decătorilor fi ind că guvernul 

a făcut „un abuz de putere”.

„Am câştigat la Curtea de 

Apel Cluj, premierul a contes-

tat şi ne vom judeca la Înalta 

Curte. Eu am făcut şi plângere 

penală pentru abuz în serviciu. 

În primă fază procurorul de caz 

a dat NUP, am sesizat pe 

prim-procurorul Tiberiu Niţu, 

nici dânsul nu mi-a răspuns ni-

mic şi am făcut plângere pena-

lă la Înalta Curte, la Curtea pre-

liminară de cinci judecători. Sunt 

ferm convins că voi câştiga şi 

va fi  acuzat domnul Victor Vi-

orel Ponta de abuz în serviciu. 

Domnul premier nu a respectat 

legea şi la momentul când tre-

buia să organizeze alegeri pen-

tru Consiliul Judeţean Cluj nu 

a ţinut cont de lege şi a încăl-

cat legea”, a declarat pentru gân-

dul Mihai Seplecan.

Acesta a precizat că alege-

rile trebuiau organizate până 

pe 18 ianuarie 2015, iar el l-a 

notifi cat pe premier cu 35 de 

zile înaintea acestei date.

„M-am adresat Înalte Curţi 

şi sunt ferm convins că Înal-

ta Curte va respecta legea şi 

lucrurile vor ieşi la suprafaţă. 

Am depus această plângere 

penală la Înalta Curte în ur-

mă cu două zile. Sunt ferm 

convins că îl vor retrimite pro-

curorilor pentru a reanaliza 

începerea urmăririi penale a 

domnului Victor Ponta”, a 

spus pentru gândul Seplecan.

În privinţa procesului în 

contencios administrativ pri-

vind organizarea alegerilor par-

ţiale la Cluj, recursul va avea 

loc la Înalta Curte în toamnă.

„Sunt convins că şi Înalta 

Curte, cum mi-a dat dreptat 

Curtea de Apel Cluj, voi câş-

tiga şi vor fi  şi Înalta Curte şi 

Curtea de Apel care îmi vor 

da dreptate, ceea ce înseam-

nă că procurorii nu vor putea 

să nu înceapă urmărirea pe-

nală”, a declarat Seplecan.

Întrebat dacă va face o plân-

gere penală şi împotriva vice-

premierului Gabriel Oprea, ca-

re este şi ministru de Interne, 

Seplecan a răspuns că nu. „Dom-

nul premier Ponta a fost notifi -

cat şi trebuia să respecte legea”, 

a fost poziţia lui Seplecan.

Guvernul Ponta a pierdut al-

te două procese la Bucureşti cu 

PNL pentru că nu a respectat 

legea în privinţa alegerilor par-

ţiale locale şi parlamentare. Ni-

cio decizie nu este defi nitivă.

Mihai Seplecan i-a făcut o nouă plângere 
penală lui Victor Ponta pentru abuz în serviciu

Deputatul PNL de 

Vrancea Florin Secară 

(fost membru al UNPR) 

spune că “asaltat pe toate 

fl ancurile de DNA, premi-

erul Victor Ponta se folo-

seşte de cel mai mare 

baron roşu din istoria 

României, Marian 

Oprişan, pentru a porni o 

revoluţie a aleşilor locali 

împotriva anticorupţiei”.

„Felicitându-l pe Marian 

Oprişan cu prilejul realege-

rii acestuia în funcţia de pre-

şedinte al Uniunii Naţiona-

le a Consiliilor Judeţene din 

România, Victor Ponta îi în-

deamnă pe preşedinţii de 

consilii judeţene şi pe pri-

mari «să reziste la cel mai 

grav şi brutal atac împotri-

va aleşilor locali din istoria 

democratică a României». 

Mesajul premierului arată 

panica ce l-a cuprins în per-

spectiva reîntoarcerii în ţară 

şi la DNA, cu atât mai mult 

cu cât rude apropiate, prie-

teni şi sponsori ai lui Victor 

Ponta sunt şi ei sub lupa pro-

curorilor anticorupţie. Pre-

şedintele PSD a sesizat po-

tenţialul lui Oprişan şi în-

cearcă să îl folosească pe 

acesta ca pe un motor al re-

voluţiei împotriva DNA. Du-

pă ce a eşuat în demersuri-

le întreprinse în Parlament 

pentru demolarea DNA, Vic-

tor Ponta recurge cu dispe-

rare la o ultimă strategie de 

«marţea negră» a aleşilor lo-

cali”, a declarat Secară.

Procurorii îi dau târcoale 
lui Ponta

În 15 iunie, în ziua în ca-

re era operat la clinica din 

Turcia, Victor Ponta fusese 

citat să se prezinte în faţa 

procurorilor DNA pentru a 

fi  audiat, după ce cu zece zi-

le înainte fusese anunţat că 

este urmărit penal pentru trei 

infracţiuni, în dosarul lui 

Dan Şova.

Procurorii Direcţiei Naţio-

nale Anticorupţie i-au adus la 

cunoştinţă premierului Victor 

Ponta, în 5 iunie, că este ur-

mărit penal pentru fals în în-

scrisuri sub semnătură priva-

tă, complicitate la evaziune 

fi scală în formă continuată şi 

spălarea banilor în dosarul 

Turceni – Rovinari, fapte pe 

care le-ar fi  săvârşit în peri-

oada în care era avocat.

DNA a cerut atunci Ca-

merei Deputaţilor să avize-

ze urmărirea penală pe nu-

mele premierului şi pentru 

confl ict de interese, însă so-

licitarea a fost respinsă de 

către deputaţi, în 8 iunie.

Ponta cere ajutorul „baronilor”
în lupta cu procurorii
Liderul social-democrat se întrece în declarații războinice, prin care acuză atacuri la adresa „aleșilor”. 
Rude apropiate, prieteni și sponsori sunt chemați pe bandă rulantă în fața procurorilor.

Politicienii fac zid în fața asaltului procurorilor

Senatorii şi deputaţii care 

se simt nedreptăţiţi de o 

decizie a Parlamentului 

se vor putea plânge Curţii 

Constituţionale.

Comisia Juridică a Senatu-

lui a modifi cat Legea Curţii 

Constituţionale, dar amenda-

mentul trebuie să treacă şi de 

plen. Până acum, sesizările la 

Curtea Constituţională puteau 

fi  făcute doar de un grup de 

senatori şi deputaţi.

Ioan Chelaru (PSD), vice-

preşedinte al Senatului, a ex-

plicat astfel decizia: „Persoa-

na, dacă se simte nedreptă-

ţită, dacă apreciază pe fond 

că s-a încălcat o prevedere a 

regulamentului său, o preve-

dere a Constituţiei sau a unui 

act normativ, să se poată adre-

sa individual Curţii. De ce să 

nu lăsăm ca, până la capăt, 

în cazul unei hotărâri, să exis-

te argumente şi de la CCR?”.

Parlamentarii se apără de DNA 
prin plângeri „individuale” la CCR
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 Proiect cofi nanţat din Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial 
„Mediu“

 Titlu proiect: „Investiţii și dotări pentru îmbunătăţirea capacităţii de operare a Companiei de 
Apă Arieș Turda”

Comunicat de presă

Data comunicatului: 01.07.2015

Compania de Apă ARIEŞ va demara un nou proiect pe bani europeni

 În cadrul proiectului „ Extinderea și reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunea 
Turda – Câmpia Turzii”, s-au realizat economii care, în urma demersurilor CAA, vor rămâne în 
comunitate, prin demararea unui proiect. Acest proiect are ca scop îmbunătăţirea serviciilor oferite 
de companie. Valoarea aplicaţiei de fi nanţare (a economiilor mai sus amintite) este de aproximativ 
6 milioane euro.

Directorul general al CAA, Cristian Octavian Matei, oferă mai multe detalii: „Am găsit soluţii 
pentru multe probleme cu care s-a confruntat comunitatea noastră, respectiv cetăţenii din arealul 
de deservire al Companiei de Apă ARIEŞ.

Astfel, în cursul anului 2014, Compania de Apă Arieş a efectuat demersuri susţinute pe lângă 
AM POS Mediu pentru a utiliza economiile realizate în cadrul proiectului din etapa întâi.

Aceste eforturi au fost încununate de succes şi în perioada imediat următoare vom demara o 
serie de investiţii care sunt menite să rezolve rapid câteva probleme.

Cele mai importante realizări după fi nalizarea investiţiei sunt: înlocuirea apometrelor în întreg 
arealul deservit. Aceste echipamente cu citire la distanţă au avantajul că, utilizatorii nu vor mai 
fi  deranjaţi pentru „citirea contoarelor de apă“ şi vor avea acces în timp real la informaţii legate 
de consumul de apă.

O altă realizare este achiziţionarea utilajelor moderne. Acestea ne vor ajuta la rezolvarea cu 
celeritate a avariilor şi se vor putea realiza noi investiţii (extinderi şi reabilitări reţele)

Prin demararea acestui proiect, se vor îmbunătăţii multe aspecte socio-economice din Turda, 
Câmpia Turzii şi comunele arondate: crearea de noi locuri de muncă pe perioada derulării 
proiectului; creşterea economică regională, prin îmbunătăţirea infrastructurii; servicii efi ciente şi 
adecvate de apă potabilă şi apă uzată, lucru ce va conduce la atragerea investitorilor în comunitatea 
noastră; creşterea calităţii vieţii şi mediului înconjurător şi implicit îmbunătăţirea calităţii vieţii 
cetăţenilor din punctul de vedere al celor două servicii distribuite.

De asemenea, prin achiziţionarea echipamentelor de intervenţie se vor evita deversările apei 
din conductele avariate, în spaţiile publice. Aceste investiţii vor permite continuarea strategiei de 
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii, ducând la o 
creştere a calităţii serviciilor oferite de CAA către cetăţeni.

Apreciem susţinerea, implicarea şi înţelegerea locuitorilor vis-a-vis cu demersurile noastre de 
îmbunătăţire continuă a serviciilor. Aceste îmbunătăţiri se vor resimţi în viitorul apropiat. Va fi  
disconfort pe perioada derulării contractelor, prin opriri repetate de furnizare a apei, dar facem 
toate diligenţele pentru a scurta cât mai mult timpul acestor neplăceri.“

Descrierea proiectului:
Prin acest proiect se propune modernizarea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată din 

arealul de deservire al CAA, precum și achiziţionarea de către Operatorul Regional a unor 
echipamente de ultimă generaţie, cu scopul de a crește capacitatea de operare:

• Dotari suplimentare vehicule operaţionale
• Achiziţia de echipamente operaţionale
•  Achiziţia de echipamente specifi ce analizelor biologice și microbiologice pentru laboratorul 

de apă
• Achiziţie și montare contoare cu citire la distanţă
•  Implementarea unui sistem de monitorizare și control a staţiilor de pompare apă potabilă 

și debitmetre pentru apa uzată
• Reabilitarea și modernizarea staţiei de epurare Turda-Câmpia Turzii
• Reabilitarea liniilor electrice existente la Uzina de Apă Cornești

Prezentul proiect cuprinde:
1.  Investiţii de modernizare și dotari pentru îmbunătăţirea capacităţii de operare a Companiei 

de Apă Arieș
2.  Creșterea capacităţii de întreţinere a infrastructurii de apă și apă uzată afl ată în gestiunea 

companiei, precum și modernizarea Staţiei de epurare Câmpia Turzii,
3.  Modernizarea liniilor electrice de la Uzina de apă Cornești
4.  Înfi inţarea unui Dispecerat Local la Câmpia Turzii
5.  Modernizarea Laboratorului de analiză microbiologică a apei potabile
Aceste investiţii vor deservi toate UAT-urile membre ale ADI “Apa Văii Arieșului”.

Rezultate așteptate:
•  Îmbunătăţirea alimentării cu apă și a capacităţii de operare în sistemul de alimentare a 

Operatorului Regional, datorită achiziţiei și montajului de contoare cu citire la distanţă. 
Pierderile înregistrate în sistem au ramas la un nivel destul de ridicat, aproximativ 35%, 
acestea fi ind datorate în special sistemelor de contorizare care nu au fost înlocuite prin 
proiectul derulat.

•  Creșterea colectării apei uzate în UAT-urile deservite de Operatorul Regional prin reabilitarea 
și modernizarea staţiei de epurare Turda-Câmpia Turzii, prin echiparea staţiei de epurare 
cu Grătar și Staţie de primire apă provenită din vidanjare.

La sfârșitul anului 2015, Staţia de epurare va dispune de o instalaţie destinată preluării apelor uzate 
și nămolului provenite din vidanjarea foselor septice, subsolurilor și alte asemenea, asigurându-se 
funcţionarea optimă a staţiei de epurare, atât treapta mecanică, cât și treapta biologică; reducerea 
volumului deșeurilor, deci implicit o economie pentru cheltuielile de transport ale acestora prin achiziţia 
unui compactor de deșeuri/reziduuri mari; optimizarea procesului de reducere a pierderilor de apă din 
conducte, ceea ce va conduce la o utilizare corectă a resurselor prin utilizarea unor echipamente (set 
loggeri, generator impulsuri) pentru detectarea scurgerilor și remedierea acestora; intervenţia rapidă 
în zonele de apariţie a defectelor cu ajutorul unor dispozitive (obturator mecanic, dispozitiv de rerotunjit, 
aparat automat de sudură) fără a fi  necesara oprirea apei din amonte; inspecţie conductelor (RoCam 
pentru conducte de canalizare) din arealul deservit de Compania de Apă Arieș în vederea prioritizării 
lucrărilor de reabilitare; efectuarea analizelor microbiologice conform standardelor europene, prin 
modernizarea și dotarea unui laborator de analiză a apei potabile; funcţionarea în siguranţă a 
echipamentelor din staţiile de pompare apă potabilă, automatizarea completă, efi cientizarea și efectuarea 
unui randament electric superior precum, și eliminarea avariilor produse la pornirea, respectiv oprirea 
pompelor prin înfi inţarea unui Dispecerat Local Câmpia Turzii, cu ajutorul unor aparate de măsurat 
parametrii electrici, montare debitmetre apă uzată și convertizoare și acţionarea pompelor SPA (Mihai 
Viteazu, Variantă, Castanilor); furnizarea sustenabilă a serviciilor de apă și canalizare la tarife accesibile; 
furnizarea unei ape de calitate, în conformitate cu cerinţele Directivei 98/83/CEE; protecţia mediului, 
prin implementarea unui management efi cient al nămolului și un management efi cient al tratării apei 
uzate și nu în ultimul rând, îmbunătăţirea unei structuri instituţionale efi ciente, pentru a furniza servicii 
de apă și canalizare sustenabile.

Opririle de furnizare a apei potabile vor fi  anunţate din timp clienţilor din zonele afectate de 
lucrări.

DIRECTOR GENERAL
Cristian Octavian Matei

Contact: Compania de Apă Arieș SA Sediul social: str. Axente Sever nr. 2 Turda
Telefon: 0264-311771/ Fax: 0264-311772
E-mail: offi ce@caaries.ro /http://www.caaries.ro 
Project manager: Bogdan Bobic
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Andrei Roşu a traversat 

înot Canalul Mânecii în 

cadrul competiţiei 

Enduroman Arch to Arch, 

care presupune parcurge-

rea distanţei de 480 de 

kilometri dintre Londra şi 

Paris în alergare, înot şi pe 

bicicletă, sportivul în vâr-

stă de 39 de ani fi ind pri-

mul român care reuşeşte 

această performanţă.

Roşu a alergat, duminică, 

de la Londra Marble Arch la 

Dover, o distanţă de 140 de ki-

lometri, în 16 ore şi 53 de mi-

nute, apoi a înotat de la Dover 

la Calais, aproximtiv 40 de ki-

lometri, în 21 de ore. Marţi, el 

a atins ţărmul francez, iar acum 

sportivul dispută ultima parte 

a competiţiei, proba de ciclism, 

de la Calais la Arcul de Triumf 

din Paris (circa 300 de kilome-

tri), din care a efectuat deja 

peste 50 de kilometri.

„Vă mulţumesc din sufl et 

pentru urări şi pentru sprijin! 

Pe parcursul probei de înot, 

echipa de suport îmi citea me-

sajele primite â reenergizare 

instant. Au contat enorm în-

curăjarile voastre, într-o cur-

să în care am vomat de 42 de 

ori, din cauza răului de mare 

(organizatorii au ţinut eviden-

ţa şi mi-au spus ulterior că la 

50 m-ar fi  obligat să mă re-

trag), braţul stâng nu a mai 

fost funcţional după km 40, 

am trecut prin 2 lanuri de me-

duze-gigant roz şi violet, apa 

a avut 13 grade în UK şi 14 

în Franţa, iar curenţii ne-au 

«ajutat» să parcurgem ultimii 

4 km în... 8 ore!”, a declarat 

Roşu, pe contul său de Face-

book, după traversarea Cana-

lului Mânecii.

Andrei Roşu, primul român care 

Sportivul participă şi la maratoane

Andrei Roşu a traversat Canalul Mânecii (aproximativ 40 km) în 21 de ore 

Aproximativ 500 de unel-

te şi arme antice din fi er, 

monede, vase ceramice şi 

din aur, brăţări, inele cu 

valoare arheologică, a 

căror provenienţă nu a 

putut fi  justifi cată, au fost 

confi scate de oamenii 

legii, în urma a 6 perche-

ziţii efectuate marţi, 30 

iunie, în judeţele Bistriţa 

– Năsăud şi Cluj.

Percheziţiile au vizat per-

soane bănuite de infracţiuni 

în dauna patrimoniului cultu-

ral naţional şi infracţiuni în 

legătură cu serviciul.

În urma descinderilor, au 

fost ridicate 500 de bunuri ar-

heologice, respectiv monede, 

unelte şi arme antice din fi er 

şi bronz, vase ceramice, ine-

le, brăţări care ar proveni din 

detecţii neautorizate în zone 

cu patrimoniu arheologic, pre-

cum şi patru detectoare de 

metale, deţinute fără respec-

tarea prevederilor legale.

Totodată, poliţiştii au ridi-

cat un vas din aur de aproxi-

mativ 320 de grame şi unelte, 

datate din epoca bronzului, 

Sute de bunuri ar
unor percheziţii l
Poliţiştii clujeni au bănuieli că obiectele provin din detecţii

bunuri arheologice susceptibile de 

clasare în categoria juridică Teza-

ur a patrimoniului naţional, eva-

luate la aproximativ 150.000 de 

lei, care ar fi  fost detectate în zo-

ne cu patrimoniu arheologic de pe 

raza judeţului Bistriţa– Năsăud.

Faţă de două persoane, din Bis-

triţa-Năsăud, poliţiştii au dispus 

continuarea urmăririi penale pen-

tru săvârşirea infracţiunilor de furt 

califi cat, accesul cu detectoare de 

metale şi utilizarea lor în zonele 

cu patrimoniu arheologic, fără au-

torizare prealabilă, abuz în servi-

ciu şi tăinuire.

„Acţiunea a fost sprijinită de 

poliţişti şi jandarmi, din Bistri-

Poliţiştii au găsit un vas din aur de aproximativ 320 de grame
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a traversat înot Canalul Mânecii

Lui Andrei Roşu îi plac călătoriile, dovadă stau fotografi ile de pe pagina 
de Facebook

Andrei Roşu după ce a înotat şase ore

rheologice, confiscate în urma 
a muzeele din Cluj şi Bistriţa
i neautorizate

ţa-Năsăud, şi a benefi ciat de su-

portul Direcţiei Operaţiuni Speci-

ale din cadrul Inspectoratului Ge-

neral al Poliţiei Române. Cercetă-

rile continuă pentru documenta-

rea întregii activităţi infracţiona-

le, sub coordonarea unităţii de 

parchet competente”, au declarat 

reprezentanţii IPJ Cluj.

Deţinătorii obiectelor nu au putut justifi ca provenienţa acestora

Poliţiştii au bănuieli că monedele ar fi  fost găsite în Bistriţa-Năsăud Printre bunurile găsite de oamenii legii se numără şi vase

VEZI VIDEO AICI



Cabinet veterinar

Str. Constantin Brâncuşi nr. 47, Cluj-Napoca
Pentru programări: 0264-418599

8 MICA PUBLICITATE monitorulcj.ro | joi, 2 iulie 2015

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

P.F. cumpăr apartament cu 
2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.
Sunaţi la tel. 0740-607307.

¤ PF cumpăr apartament cu o 
cameră sau două. Tel 
0758-513864 (4.5)

CASE/CABANE

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

¤ Vând cabana la munte Valea 
Ierii, 72mp. Toate utilităţile. 
16500euro neg. 0724443744 
(1.2)

TERENURI

P.F. vând 1145 mp de teren 
intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 
front la drum de servitute 
36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.
Informaţii la tel. 
0756-091346.

¤ Vând teren intravilan, 966mp, 
în Florești, str. Iazului. Are toate 
utilităţile (apă, gaz, curent) în 
apropiere. Tel 0742-080925 (3.5)

¤ Vând teren în Florești str Izlazu-
lui nr. 4, Sâ966 mp, are în apropi-
ere toate utilităţile (apă, gaz, cu-
rent), situat la 200m de str A. Ian-
cu. Tel 0742-080925 (4.5)

¤ P.F. vând teren în Cluj-Napo-
ca, str. Dealul Fânaţelor F.N., la 
100 m de autobuzul nr. 39, în 
supr. 6200 mp, cu 180 m front 
la toate utilităţile de pe teren, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (4.7)

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţie în Cluj-Napoca, str. Becaș nr. 
34, supr. 3900 mp, cu front de 
19,5 m și 200 m lungime, cu toa-
te utilităţile pe teren, cu C.F. + 
C.U., P+2 sau case înșiruite, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare la 
tel. 0741-100529. (4.7)

¤ Vând TEREN intravilan în oraşul 
Sibiu, cu suprafaţa de 918 mp, 

preţ negociabil. Inf. şi relaţii su-
plimentare la tel. 0727-086183.
¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deu-
şu, intravilan, zonă liniştită. 
Preţ – 18 Euro mp. Informaţii 
telefon: 0722-990855.
¤ Vând 2 parcele de teren lân-
gă lacul din Chinteni, supr. 613 
mp, front 18 ml la drum jude-
ţean, preţ 15 euro mp. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0745-251703.

¤ Vând teren central în supr. de 
100 mp, front 20 ml la drum de 
servitute, cu C.F. și C.U., P+6, 
preţ 250 euro mp. Inf. suplimen-
tare la tel. 0745-251703.

P.F. vând TEREN pentru 
construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, surp 500 mp, la distanţa de 
1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, 
apă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. 
suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

Vând TEREN
în supr. de 3000 mp, 
în Floreşti, zona RAR.

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), cen-
tura spre Apahida. Inf. şi relaţii su-
plimentare la tel. 0264-416242, 
după ora 20, Fam. Molnar.

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ P.F. ofer spre închiriere ap. cu 2 
camere, bucătărie, baie, C.T., pentru 
trei studenţi, elevi (de preferabil bă-
ieţi nefumători), Apartamentul este 
în apropiere de Hotel Premier – Gri-
gorescu. Inf. la tel. 0364-404101 
sau 0771-332360. (7.7)

SPAŢII

¤ P.F. închiriez două garaje subtera-
ne, în cart. Bună Ziua, str. Mircea 
Zaciu nr. 12-18, cu ușă automată, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (4.7)

SCHIMBURI

CASE

P.F. schimb casă cu 2 camere, 
bucătărie, cu teren, supr. 
totală 2500 mp, în com. 
Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Angajam: zugravi, rigipsari, 
muncitori necalifi cati. Salariu 
atractiv. Telefon: 021.313.43.79 
(2.10)

¤ Caut loc de muncă în birotică. 
Tel 0748-945.449 (2.5)

¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care 
în aceste domenii. Ofer şi rog 
seriozitate. Aştept oferte la tel. 
0757-746700.
¤ Tânără, nefumătoare, caut loc 
de muncă, în domeniile ba-
bysitter, curăţenie, menaj ușor. 
Ofer și cer seriozitate. Sunaţi la 
tel. 0741-455348.

Firmă de curăţenie, 
angajăm

OPERATORI DE 
CURAŢENIE – bărbaţi

în centrul comercial din 
Cluj – Iulius Mall.

Condiţii salariale 
avantajoase.

Tel. 0721-288.045.

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer şi ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.
¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștinţe WIN-
MENTOR. Sunaţi la tel. 
0745-430079.

¤ Caut de lucru ca ŞOFER, expe-
rienţă 18 ani (şi pe comunitate), 
cat. B şi C, cunoscător al lb. ger-
mane şi engleze. Rog şi ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

SERVICII

¤ Ofer servicii profesionale de 
Web Design, redesign pagini de 
internet si gazduire web 
hosting,la pretul de 399 lei. Con-
tact: 0754 611 868 sau email: ho-
rea@orange-webagency.com.

¤ IEFTIN ȘI RAPID! Prelucrări fo-
tografi ce complete, alb-negru pe 
cale clasică, fără printer. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0754-925445. (6.7)

¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig.
Ofer garanţie şi asigur transport.
Tel. 0747-786.320; 
0770-607.687.
¤ REPARAŢII TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-555842, 0721-639290.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AFACERI

¤ Caut investitor pentru con-
strucţia unui cimitir în Mănăștur, 
str. Câmpului Sud-Vest. Deţin te-
ren de 7500 mp, cu posibilitate 
de extindere. Inf. suplimentare 
la tel. 0773-756130. (6.7)

AUTO MOTO

¤ Vând Ford Fusion 2005, taxă 
plătită nerecuperată, recent în-
matriculată, stare perfectă, unic 
proprietar, aer condiţionat, 
ABS, închidere centralizată, gea-
muri automatizate. Preţ 3350 
euro negociabil. Tel 
0742-632820 (3.5)

¤ Vând motoretă marca „Activ”, 
cum motor de 49 cmc, în patru 
timpi, pentru viteze, pornire la 

pedală și automatizată, sisteme 
de alarmă, antifurt, puţin rulată 
în ţară. Inf. suplimentare la tele-
fon 0723-064864. (7.11)

UZ CASNIC

¤ Vând soba de fontă, antică, cu 
ornamente, 170 cm înălţime, 
2000 ron negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0755437088.

MOBILIER

¤ Vând mobilă LUXOR sufragerie, 
bine întreţinută. Inf. suplimentare 
la tel. 0745-307720. (7.7)

MEDICALE

¤ Vând cadru sprijin deplasare. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0770-0358234. (7.7)

DIVERSE

¤ Vând șezlong pentru plajă; un 
convector în stare perfectă; 2 ca-
napele lemn masiv cu furnir, tapi-
serie nouă; un dulap cu 3 uși cu 
furnir. Cumpăr sobă de fontă. Tel 
0264-454257, 0749-041124 (5.5)

¤ Colecţionar serios cumpăr co-
lecţii de insigne, fanioane cu fot-
bal, suporţi de pahare de carton. 
Aștept oferte serioase. Tel 
0749-174082 (5.5)

¤ Colecţionar serios cumpăr 
obiecte promoţionale cu mărci de 
ţigări, afi șe, brichete, scrumiere, 
tabachere. Tel 0749-174082 (5.5)

¤ Vând colecţie de actori alb-ne-
gru în stare bună. Aștept oferte 
serioase. Tel 0749-174082 (4.5)

¤ Vând roiuri de albine și vin Fe-
teasca albă, demisec. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 
0722-515094. (6.7)

¤ Pentru pescari muscari! Vând a-
parat nou pentru confecţionare 
muște cu placă. Inf. suplimentare 
la telefon 0723-064864. (7.11)

¤ Vând cort de două persoane, 
culoare albastră. Inf. suplimenta-
re la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând covor persan deosebit, 
dim. 3,5 x 2,5 m, în stare foarte 
bună. Merită văzut. Inf. la tel. 
0729-117667. (7.7)

¤ Vând cositoare rotativă după 
tractor, greblă soare, răcitor lap-
te erbicdator, toate ieftine. Inf. 
suplimentare la tel. 
0724-443744. (7.7)

¤ Vând butoi din tablă zincată, 
de 200 l, cratiţă de 30 l, smălţui-
tă, oală de 20 l, smălţuită. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0770-0358234. (7.7)

¤ Vând mașină Super Grill, elec-
tric, și o staţie mică de călcat Va-
porella, lampaș rustic mare, nou, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0748-299885. (7.7)

¤ Desfi inţez gospodărie. Sunaţi la 
tel. 0773-756130. (6.7)

¤ Vând coniac de 47°, preţ 30 
RON/l și ţuică de 53°, preţ 25 
RON/l. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (7.7)

¤ Vând barcă pneumatică „Say-
lor”, de 3 persoane, cu accesorii, 
fund „Tego”, 2 beţe de pescuit te-
lescopice, compozit 3,5 m, putere 
80-150 gr; un băţ de 2,40 m 
-15-15 gr din două părţi „Shima-
no” și unu de 3 m – 40-80 gr, din 
două segmente „Silstar”, ambelel 
composit. Inf. la tel. 0744-479172 
sau 0374-930918. (7.7)

¤ Urgent și ieftin! Vând loc de 
veci din beton cu capac, nefolosit 
de 23 de ani, în Cimitirul Crișan. 
Inf. suplimentare la tel. 
0773-756130. (7.7)

¤ Vând prin desfi inţarea unei gos-
podării, următoarele: orgă electri-
că, obiecte sanitare, de uz casnic, 
îmbrăcăminte, covoare, multe al-
tele. Toate ieftin. Inf. suplimentare 
la tel. 0773-756130. (7.7)

¤ Vând suc de mere natural, cu 
pulpă, din mere provenite din 
pomi netrataţi, fără zahăr şi 
conservanţi (recipient de 2 l).
Preţ 8,5 RON/l.
Sunaţi la tel. 0758-356073.
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 
str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS (standul de 
ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13 (lângă „alimentara sănătăţii“)

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.

DONAŢII

¤ DONEZ FÂN (iarbă din gradi-
nă) GATA COSIT. Tel. 0721-356 
827 sau 0364-143 746.

COLECŢIONARI

¤ Pentru colecţionari! Vând min-
ge de fortbal F.C. BARCELONA. 
Preţ negociabil. Inf. suplimenta-
re la tel. 0264-591965. (6.7)

¤ URGENT! Vând trei pardesie 
de damă și trei bărbătești, dife-
rite mărimi, stare foarte bună, 
foarte ieftin. Inf. la tel. 
0264-591965. (6.7)

¤ Pentru iubitorii de artă! Vând 
o colecţie de lucru de mână, 
preţ negociabil. Inf. suplimenta-
re la tel. 0264-591965. (7.7)

ANIMALE

¤ Vând purcei Marele Alb, sunt 
castraţi, vaccinaţi, mănâncă de 
toate.

Inf. la tel. 0745-605078 sau la 
adresa sat Gheorgheni nr. 455.

MATRIMONIALE

¤ Locuiesc în California și doresc 
să cunosc o ardeleancă de 43-53 
ani bună gospodină și religioasă 
în vederea casătoriei. Am 63 de 
ani, 1,73 înălţime și 69 kg. Vă 
rog scrieţi la adresa: P.O. BOX 
784 LONG-BEACH, CALIFORNIA- 
90801, U.S.A. (2.3)

¤ Doresc să cunosc pentru relaţie 
serioasă, căsătorie, domn din zo-
dia capricorn, pești, berbec, din 
anii 1972, 1973, 1975, 1976, 
1982,1983, 1964, 1965, 1984 
cu loc de întâlnire în Cluj-Napoca. 
Eu, din 1971, fără obligaţii, as-
pect fi zic plăcut, fără obligaţii, ro-
mantică. Aștept răspuns prin SMS 
la nr. tel. 0748-945449. (2.7)

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0752-990127

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.
- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.
- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.
- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.

ACUM ŞI ÎN ORAŞUL DVS.

PRODUSE 
TRADIŢIONALE 

DIN MANGALIŢA
DE LA FIRMA 

SC TOTO SRL.
DATE CONTACT : LOC. LĂPUŞEL, 

STR. NUCULUI NR. 1, JUD. MARAMUREŞ;

CONTACT : TEL.0722613194
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ANUNŢ DE ANGAJARE

SC SPEED TRANSFER SRL angajeaza:

OPERATOR GHISEU

CANDIDATUL IDEAL:
> Cunostinte de contabilitate primara;
>  Cunostinte operare PC (Microsoft Offi ce, Internet, Email);
> Limba engleza –nivel mediu;
> Abilitati de comunicare, vanzare, negociere;
> Abilitati de lucru cu cifrele, calcule;
>  Orientare spre deservirea clientilor si orientare catre 

rezultate;
> Experienta in lucrul cu numerar constituie avantaj.

RESPONSABILITATI:
> Operatiuni transfer de bani;
> Operatiuni casa de schimb valutar;
>  Alte operatiuni sau tranzactii impuse prin procedurile 

societatii.

PREZENTATI – CV – LA EMAIL: 
RESURSEUMANE@SPEEDTRANSFER.RO

SAU
FAX: 0312281512

Tel: 0728728256 (pt. informatii prezentare CV)

ANUNŢ DE ANGAJARE

Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga“ Cluj 
organizează concurs la sediul instituţiei din Cluj – 

Napoca, Calea Dorobanţilor nr.104, judeţul Cluj, în data 

de 18.08.2015, ora 10,00 proba scrisă și în data de 

24.08.2015, ora 10,00 interviul, pentru ocuparea unui 

post vacant de: BIBLIOTECAR

Condiţii de participare:

–  nivelul studiilor: studii medii (cu diplomă de 

bacalaureat);

–  vechimea în muncă necesară ocupării postului: 

minimum 6 ani și 6 luni.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul 

bibliotecii începând cu data de 6.07.2015 până la data 

de 17.07.2015 în intervalul orar 8,00 – 16,00.

Condiţiile de participare la concurs și bibliografi a 

stabilită se afi șează la sediul bibliotecii și pe www.bjc.ro

Persoana de contact: Mariana Rusu, e-mail mariana.
rusu@bjc.ro

Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul 

bibliotecii și la telefon 0264-430323.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie 
„Prof. Dr. O. Fodor” Cluj Napoca

organizează la sediul din Cluj Napoca, Str. Constanţa nr. 5.

CONCURS
pentru ocuparea postului temporar vacant de 

registrator medical
Proba scrisă va avea loc în data de 16.07.2015, ora 11.00
Condiţii de participare la concurs: – studii – diplomă de 

studii medii de specialitate sau diplomă de studii medii; – 
6 luni vechime în activitate;

Data limită de depunere a dosarelor: 08.07.2015, ora 15;
Date de contact: telefon 0264334913.

 ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:25 Vorbește corect!
12:30 Lumea și noi (reluare)
13:00 De joi până joi (live)
14:00 Telejurnal 
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Akzente (program cult.) 
16:55 Vorbește corect! (reluare)
17:00 Coolmea distracţiei (div.)
18:00 Lozul cel mare 
18:30 Istorii de buzunar (reluare)
18:40 Fără compromisuri (pol., 
2010, ser., episodul 4)
19:35 Vorbește corect! (reluare)
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Dr. House (sua, 2004, 
ser., sezonul 6, episodul 4)
21:50 Istorii de buzunar
22:00 Starea naţiei 
23:10 Tyson (sua, 2008, f. doc.)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
13:00 Observator 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator 
17:00 Acces direct 
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 În puii mei (divertisment)
21:30 Stai că trage mama! (sua, 
1992, acţ. com.)
23:15 Un show păcătos (diver-
tisment) (live)

PRO TV

12:00 Istorie în farfurie (engl., 
2009, emis. info.)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr.) (reluare)
15:00 Puterea destinului (tur., 
2006, s. dr.) (reluare)
16:00 Lecţii de viaţă (s. tv)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Las fi erbinţi (rom., 2012, 
s. com., sezonul 3, episodul 2)
21:30 A fost odată în Mexic - 
Desperado 2 (sua, 2003, acţiu-
ne)
23:30 Știrile Pro TV

23:45 Psihologia minciunii (sua, 
2009, s. poliţist, sezonul 3, ep. 11)

PRIMA TV

12:30 Click! (mag. life-style, epi-
sodul 103) (reluare)
13:20 Teleshopping (promo)
13:50 Jurnalul STV Junior (emis. 
info., episodul 16) (reluare)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Flavours, 3 bucătari 
16:00 Trăsniţii (s. com.) (reluare)
16:30 Focus
17:00 Mama mea gătește mai 
bine (emis. culinară, ep. 14)
18:00 Focus
19:30 Cireașa de pe tort (sezo-
nul 14, episodul 1)
20:30 Curat, murdar? (divertis-
ment, sezonul 4, episodul 3)
21:30 Apel de urgenţă 
22:30 Trăsniţii (s. com)
23:00 Focus din inima României 
23:30 Click! (2014, mag. li-
fe-style, episodul 104)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D 
13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (divertisment)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Dila (tur., 2012, s. rom.)
22:30 WOWbiz (divertisment)

LOOK TV

13:00 Tonik Show (div.)
14:00 Duda săptămânii (reluare)
14:30 Liga Magazin 
15:30 Brandu’ Lu’ Chinezu’ 
16:30 Liga I: Oţelul Galaţi - FC 
CFR Cluj (emis. sport)
18:30 Retrospectiva ligii I. Etapa 
28
19:30 Știri Look TV 
20:00 Escobar - Baronul răului 
(col., 2012, mini-s., episodul 39)
21:00 Liga Magazin (emis. 
mag.)
22:00 Brandu’ Lu’ Chinezu’ 
(2013, mag. life-style)
23:00 Retrospectiva ligii I. Etapa 
28

IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR!

Pentru a veni in sprijinul calatorilor interesati sa se 
deplaseze la Centrul Agro Transilvania, Compania de 
Transport Public Cluj-Napoca anunta suplimentarea 
numarului de curse pe linia 8L (P-ta Marasti – Cal. Someseni 
– Agro Transilvania), pe perioada 06.07 – 30.10.2015. 
Linia va functiona in zilele lucratoare, dupa urmatorul 
program:

Plecari P-ta Marasti: 5,30 – 6,30 ... 9,30 – 10,30 – 11,30 
– 12,30 – 13,30 – 14,30 – 15,30 – 16,30 – 17,30 ... 21,30;

Plecari Agro: 6,05 – 7,00 ... 10,05 – 11,05 – 12,05 – 13,05 
– 14,05 – 15,05 – 16,05 – 17,05 – 18,05 ... 22,05.

Ca urmare a lipsei de interes din partea calatorilor, incepand 
cu data de 6 iulie 2015 linia 22 (P-ta Garii – str. I. Moldovan) 
va reveni la traseul de baza, cu capatul de linie pe str. I. 
Moldovan (Spit. de Boli Infectioase). Linia va functiona in 
zilele lucratoare dupa urmatorul program:

Plecari P-ta Garii: 6,00 – 7,00 – 8,00 –– 13,00 – 14,00;

Plecari str. I. Moldovan: 6,35 – 7,35 – 8,30 –– 13,35 – 
14,30. 

ANUNŢ DE MEDIU

SC MIDAROM ABRASIVES SRL, titular al proiectului 
„Modernizare, reabilitare si amenajare birouri, spatiu de 
productie si depozitare in hala existenta” anunta publicul 
interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre 
Agentia pentru Protectia Mediului Cluj de a nu solicita 
efectuarea evaluarii impactului asupra mediului in cadrul 
procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si 
continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de 
dezvoltare pentru proiectul „Modernizare, reabilitare si 
amenajare birouri, spatiu de productie si depozitare in 
hala existenta“ propus a fi  amplasat in sat. Jucu de Mijloc, 
com. Jucu, nr. 24, Hala 8, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o 
fundamenteaza pot fi  consultate la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobantilor, nr. 99, in zilele 
de luni-joi intre orele 9:00-16:00, vineri intre orele 
9:00-14:00, precum si la urmatoarea adresa de internet: 
http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la 
proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data 
publicarii prezentului anunt, pana la data de 7.07.2015.

NOTIFICARE

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENTA 
PAŞCALĂU EMILIA

Loc. Zalău, Str. Stadionului nr.17, Jud. Sălaj Birou. Mun. 
Cluj- Napoca, Str. Gh. Dima Nr.39/A , Ap.45, Cluj

NOTIFICĂ

Deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplifi cată 
împotriva debitoarei, SC. 4 CONSULTING ASCO SRL, Loc. 
Cluj- Napoca, Str. Bucuresti, nr. 82, Bloc. A3, Sc. 1, Ap.5, 
Etaj 2, Jud. Cluj J 12/1544/ 2009, CUI: 25843360.

DOSAR Nr. 807/ 1285/2015.
Termenul limita pentru depunere de creditori a opozitiilor 

la hotararea de deschidere a procedurii fi ind de 10 zile de 
la primirea notifi carii, termen de solutionare a opozitiilor 
la data de: 23.09.2015.

Termenul limită pentru inregistrarea cererilor de admitere 
a creanţelor este: 05.08.2015

Termenul limita pentru verifi carea creantelor si publicare 
in BPI a tabelului de creante este: 26.08.2015.

Termenul pentru solutionarea contestatiilor si afi sarea 
tabelului defi nitiv al creanțelor: 23.09.2015.

Cererile de înscriere a creanţelor vor fi  depuse la dosarul 
instanţei.

Informaţii suplimentare la tel. 0727- 708508.
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Premierul elen Alexis 

Tsipras va accepta toate 

condiţiile impuse de cre-

ditorii internaţionali, 

aşa cum au fost ele sta-

bilite la sfârşitul săptă-

mânii trecute, potrivit 

unei scrisori trimise de 

primul ministru al 

Greciei, marţi noapte, 

către Comisia 

Europeană, FMI şi Banca 

Centrală Europeană, şi 

obţinută de Financial 

Times.

Noile propuneri ale Gre-

ciei pentru reforme şi redu-

cerea cheltuieilor bugetare, 

în schimbul unui nou pro-

gram de ajutor, nu îndepli-

nesc solicitările creditorilor, 

au declarat miercuri ofi ciali 

europeni, citaţi de Wall Stre-

et Journal.

În scrisoarea trimisă credi-

torilor internaţionali marţi 

noapte, premierul Alexis Tsi-

pras a propus modifi carea mai 

multor părţi esenţiale ale mă-

surilor care au stat la baza 

blocajului discuţiilor din ulti-

mele cinci luni.

Între modifi cări se numă-

ră aplicarea mai târziu a ma-

jorării vârstei de pensionare 

şi exceptarea de la TVA a uno-

ra dintre insule, măsuri res-

pinse deja de creditori atunci 

când discuţiile au eşuat, săp-

tămâna trecută.

„Dacă propunerile de vi-

neri ale creditorilor vor forma 

baza de discuţii, atunci mă-

surile propuse de Grecia ar 

mări semnifi cativ defi citul bu-

getar. Vor fi  necesare o mul-

ţime de clarifi cări, asupra al-

tor aspecte”, a spus unul din-

tre ofi ciali.

Un al doilea ofi cial a ară-

tat că propunerile lui Tsipras 

diluează măsurile care au 

fost discutate şi nu vor fi  bi-

ne primite de cele trei insti-

tuţii care coordonează pro-

gramele de susţinere fi nan-

ciară în zona euro, respec-

tiv Comisia Europeană, Ban-

ca Centrală Europeană (B-

CE) şi FMI. Un ofi cial guver-

namental elen a spus că Gu-

vernul elen nu intenţionea-

ză să trimită miercuri noi 

concesii, creditorilor.

Scrisoarea de două pagini, 

trimisă şefi lor Comisiei Euro-

pene, FMI şi Băncii Centrale 

Europene, dezvoltă solicita-

rea surprinzătoare de marţi, 

de prelungire a programului 

de susţinere care a expirat şi 

de acordare a unuia nou, în 

valoare de 29,1 miliarde de 

euro.

Pe de altă parte, ofi cialii 

greci au anunţat că referen-

dumul se va realize. Alexis T-

sipras, premierul de extre-

mă-stânga al Greciei, menţi-

ne referendumul programat 

duminică, îndemnând cetăţe-

nii să voteze în favoarea mă-

surilor propuse de creditorii 

internaţionali.

„Un vot negativ la referen-

dum nu va fi  un vot pentru 

părăsirea Europei, ci pentru 

o revenire la valorile europe-

ne”, a declarat Tsipras. „Un 

vot negativ nu va însemna o 

rupere de Europa, ci ar exer-

cita presiuni mai puternice 

pentru un acord viabil din 

punct de vedere economic”, 

a subliniat Tsipras, avertizând 

însă că o ieşire a Greciei din 

zona euro ar avea „consecin-

ţe dezastruoase”.

Grecia va accepta condiţiile 
impuse de creditori
Situaţia din Grecia agită apele la nivel european şi internaţional.

Premierul elen a spus că un vot negativ la referendum nu va însemna o rupere de Europa

Ce vor creditorii? 

Oferta publicată duminică 
de creditori include pro-
punerea Greciei ca taxa 
pe valoare adăugată pen-
tru hoteluri să fi e de 13% 
şi nu de 23% aşa cum soli-
citau anterior instituţiile 
europene.
Dacă oferta ar fi  acceptată, 
miniștrii de Finanţe din zo-
na euro ar putea adopta o 
declaraţie în care să afi r-
me că un angajament din 
2012, pentru analizarea 
extinderii perioadelor de 
maturitate a împrumuturi-
lor, de reducere a dobânzi-
lor și de extindere a unui 
moratoriu referitor la pla-
ta dobânzilor pentru îm-
prumuturile acordate de 
zona euro Greciei să fi e 
implementat în octombrie.

Oferta este condiţionată 
de trimiterea la timp de 
către Tsipras a scrisorii că-
tre președintele Eurogroup 
Jeroen Dijsselbloem, can-
celarul german Angela 
Merkel și președintele 
francez Francois Hollande, 
pentru a putea organiza 
marţi o întâlnire a miniș-
trilor de Finanţe din zona 
euro.

 MARIA COJOCARIU | româncă stabilită în Grecia

„Nu prea cred că s-a format o percepţie. 
Eu locuiesc în Lesvos, o insulă liniştită şi 
aici totul e normal. Băncile nu lucrează. 
Vă mulţumesc că întrebaţi. Cred că se 
mai şi exagerează“
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CTP Cluj-Napoca
lansează noul site www.ctpcj.ro, începând cu data de 01.07.2015

Noul site web a fost realizat conform tendinţelor actuale din domeniu și își propune să 
îmbunătăţească experienţa utilizatorului on-line oferind o interfaţă simplă și intuitivă, și 
totodată un acces facil la informaţiile de interes.

Considerăm site-ul un canal important de comunicare cu benefi ciarii serviciilor noastre 
de transport. Astfel, avem o prioritate din a pune mereu la dispoziţia cetăţenilor, informaţii 
prompte și de actualitate.

Conţinutul prezentat pe site a fost complet reorganizat având în centrul său călătorul. 
Am identifi cat principalele interese ale călătorului pe site-ul Companiei (orare, știri, tarife 
etc.) și ţinând cont și de problemele cu care s-au confruntat utilizatorii în trecut, am încercat 
să le prezentăm într-un mod cât mai accesibil. Noul site propune o structură diferită, dar 
mai ușor de parcurs. Călătorul clujean are la dispoziţie informaţii suplimetare detaliate 
despre liniile de transport, orarul acestora, traseele sub formă liniarizată precum și hărţi 
asociate. Informaţia este structurată pe zone: metropolitan, urban și chiar pe cartierele 
orașului și zone de interes.

Un atuu al noului site îl reprezintă și capacitatea de a se adapta la diferite dimensiuni 
ale dispozitivelor de pe care este accesat. Astfel, am încercat să asigurăm o experienţă 
unică atât utilizatorilor de sisteme desktop cât și utilizatorilor de dispozitive mobile. Un 
călător afl at în trafi c poate consulta cu ușurintă de pe telefonul mobil orarul liniei care îl 
interesează, fără a fi  nevoit să downloadeze(să descarce) de pe site fi șiere excel sau pdf.

Tendinţele actuale în domeniul tehnologiei se concentrează spre dezvoltarea aplicaţiilor 
pentru platforme mobile iar, în acest sens, tot mai mulţi clujeni, și nu doar clujeni, au 
încercat să dezvolte aplicaţii pentru facilitarea accesului la informaţii privind transportul 
public. Prin noul format al site-ului am încercat să redăm această experienţă utilizatorilor 
de platforme mobile, site-ul prezentându-se sub forma unei aplicaţii pe diverse gadgeturi.

Cu ajutorul sistemului pilot AVL existent în cadrul companiei am reușit să extindem 
nivelul informaţiilor dobândite, și astfel, am obţinut noi modalităţi de prezentare și de 
utilizare a datelor legate de reţeaua de transport și de programele de circulaţie.

Astfel, pentru a oferi acces cât mai facil la informaţii, atât de căutate, cum sunt traseele 
și orarele, CTP Cluj-Napoca a încheiat un parteneriat cu Google în cadrul programului 
„Google Transit”. Această aplicaţie pune împreună informaţia actualizată despre liniile și 
programele de transport cu puterea de procesare Google. Iar, pentru a obţine indicaţii de 
orientare pentru deplasarea cu mijloacele de transport în comun se poate începe căutarea 
atât din site cât și din Google Maps.

Un călător afl at în trafi c poate astfel, cu ușurintă să primească indicaţii de orientare 
pentru transportul public din locaţia curentă sau dorită spre orice destinaţie selectată, direct 
pe telefonul mobil.

O facilitate nouă a site-ului o constituie posibilitatea de abonare la Buletinul cu noutăţi. 
Utilizatorul se poate, de exemplu, abona la una sau mai multe linii și va primi ulterior pe 
email notifi cări legate de modifi cările ce privesc linia respectivă: orarul, traseul liniei, precum 
și alte informaţii de interes.

Conștienţi fi ind de faptul că orașul nostru este Capitala Europeană a Tineretului 2015 
și, începând cu acest an, ne așteaptăm la o creștere a numărului de turiști, am pregătit și 
versiunea website-ului în limba engleză, întărind prin acest demers sprijinul și devotamentul 
Companiei de Transport Public Cluj-Napoca faţă de comunitate și cetăţenii acesteia.

Ne implicăm activ pentru a îmbunătăţi constant serviciile de transport public oferite 
clujenilor, iar noul site considerăm că este o demonstraţie a acestui angajament.

Compania de Transport Public Cluj – Napoca S.A.

Jucătoarea română de 

tenis Simona Halep, a treia 

favorită, a fost învinsă sur-

prinzător de Jana Cepelova 

(Slovacia), cu 5-7, 6-4, 6-3, 

în runda inaugurală a tur-

neului pe iarbă de la 

Wimbledon, al treilea de 

Mare Şlem al anului.

Halep a pierdut după două 

ore şi 16 minute şi va coborî fă-

ră îndoială de pe podiumul ier-

arhiei mondiale, având în vede-

re că anul trecut a jucat semifi -

nală la Wimbledon. Simona a 

ratat şi un duel cu Monica Ni-

culescu în turul al doilea.

Simona a început bine me-

ciul, cu break, apoi a făcut 2-0, 

însă au apărut greşelile şi Ce-

pelova a întors scorul (2-3). 

De la erori neforţate, la duble 

greşeli consecutive, alternate 

cu lovituri foarte bune, jocul 

Simonei a fost unul previzibil, 

însă a reuşit să se desprindă 

la 5-3. Cepelova a replicat şi a 

făcut 5-5, dar Halep a reuşit 

un nou break, iar apoi a în-

chis setul (7-5), după o pauză 

de circa 12 minute pentru a 

primi îngrijiri la unghia unui 

deget de la piciorul stâng.

Halep a început bine şi se-

tul al doilea, cu break, dar 

apoi şi-a pierdut serviciul şi 

Cepelova a preluat conduce-

rea cu 2-1. Jana Cepelova a 

reuşit un break şi s-a desprins 

la 5-3, Simona şi-a recuperat 

serviciul (5-4), dar jucătoarea 

slovacă a câştigat setul cu 6-4.

Românca a început cu break 

şi setul decisiv, dar şi-a pier-

dut din nou ritmul inexplica-

bil şi Cepelova a luat patru 

ghemuri la rând. Halep a avut 

o revenire dătătoare de spe-

ranţe (3-4), dar apoi Cepelo-

va a făcut un break ”alb” pen-

tru 5-3. Cepelova (22 ani, 106 

WTA) a servit pentru meci, 

Halep a irosit trei mingi de 

break şi a pierdut meciul.

Simona Halep a reuşit trei 

aşi în acest meci, dar a comis 

7 duble greşeli (Cepelova doar 

una), a reuşit 24 de lovituri di-

rect câştigătoare (Cepelova 16), 

dar a făcut 34 de erori nefor-

ţate (Cepelova 20). Românca 

de 23 de ani a reuşit să trans-

forme doar 7 din cele 17 mingi 

de break (41%), faţă de 8/12 

ale adversarei (67%).

Halep o învinsese pe Ce-

pelova anul trecut, la US Open, 

în turul al doilea, cu 6-2, 6-1.

„Ştiam că va fi  difi cil, 
dar nu în felul acesta”

Simona Halep a declarat 

după meci că se aştepta la un 

turneu difi cil, dar nu să piar-

dă în chiar primul tur.

„Ştiam că va fi  difi cil, dar 

nu în felul acesta, ca să fi u 

sinceră. Sincer, nu am o reac-

ţie, pentru că, aşa cum am 

spus şi în weekend, nu aveam 

aşteptări de la acest turneu”, 

a declarat Halep după meci, 

citată de site-ul WTA.

Românca s-a referit şi la sta-

rea de spirit cu care a abordat 

turneul de la All England Club, 

al treilea de Mare Şlem al anu-

lui: „Viaţa nu e mereu frumoa-

să, dar am puterea să merg 

mai departe şi să mă gândesc 

la ce trebuie să fac pentru a fi  

mai bună şi să mă simt din 

nou bine pe teren în timpul 

meciurilor. Trebuie să mun-

cesc mai mult. După câteva 

înfrângeri înainte de Wimble-

don încrederea mea nu a fost 

la cote prea înalte. Iar în tim-

pul meciurilor e difi cil, pentru 

că resimţi presiunea, iar dacă 

nu faci faţă poţi pierde”.

Halep nu vrea să vină în 
România

Simona Halep a declarat că 

nu doreşte să revină în Româ-

nia după eliminarea suferită 

în primul tur al turneului de 

la Wimbledon, precizând că 

în ţara sa natală se spun lu-

cruri rele despre ea, dar s-a 

obişnuit cu această situaţie. Ea 

a făcut această afi rmaţie după 

ce de mai mult timp, jurnalişti 

ca Radu Banciu sau Cristian 

Tudor Popescu, au făcut co-

mentarii extreme la adresa ei 

şi a jocului după înfrângerile 

suferite la diferite competiţii.

„Este difi cil să mă întorc 

(n.r. – în România) acum. De 

multe ori, după turnee revin 

în România, dar astăzi mă 

gândesc să nu fac asta. Vreau 

să văd ce soluţii am să merg 

într-o vacanţă. Vreau să merg 

undeva. La început am fost 

surprinsă de reacţiile negati-

ve, dar acum sunt obişnuită 

să aud lucruri rele despre mi-

ne în România. Nu mai este 

o problemă reală pentru mi-

ne şi nu-mi pasă de ce spune 

lumea. Ei pot spune lucruri-

le acelea rele despre mine, de-

oarece eu ştiu cât de greu 

muncesc în fi ecare zi. Aşa că 

nu trebuie să dau socoteală 

pentru ceea ce fac”, a decla-

rat Halep, după meciul pier-

dut cu Jana Cepelova.

Învinsă în primul tur 
la Wimbledon 
de locul 106 WTA
Eşecul Simonei Halep este cea mai mare surpriză 
din primul tur la All England Club şi confirmă forma 
slabă arătată de constănţeancă în ultima vreme.
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Veselovsky a 
renunţat la „U”
Căpitanul echipei Universitatea 
Cluj în sezonul precedent, Robert 
Veselovsky, a renunţat la banii 
pe care îi are de primit pentru 
a-și găsit un alt angajament. 
Veselovsky a fost dorit în această 
vară de Steaua. Informaţia a fost 
oferită de administratorul clubu-
lui, Marieta Anastasescu, pentru 
TVR Cluj. Tot ea a mai declarat 
că următoarele meciuri ar putea 
să se dispute pe Cluj Arena, în 
acest moment așteptându-se un 
acord de la administraţia stadio-
nului.

Cel valoros Pelican
Franciza New Orleans Pelicans 
i-a oferit jucătorului Anthony 
Davis un contract record în liga 
profesionistă nord-americană 
de baschet (NBA), 145 milioa-
ne dolari pe cinci ani, care ar 
urma să intre în vigoare din 
2016, relatează presa internaţi-
onală. Davis, 22 ani, cu o me-
die 24,4 puncte, 10,2 recupe-
rări, 2,2 pase decisive, 1,5 in-
tercepţii pe meci, va primi din 
2016 un salariu de 29 milioane 
dolari pe an, cel mai mare din 
istoria NBA și al 9-lea din isto-
ria sportului. Fostul record sala-
rial era deţinut de Kobe Bryant, 
de la Los Angeles Lakers, care a 
semnat în 2014 un contract de 
136 milioane dolari pe 7 ani.

Campioana 
pleacă acasă
Echipa Statelor Unite ale 
Americii a învins formaţia 
Germaniei cu scorul de 2-0, 
marţi, la Montreal, și va juca fi -
nala Cupei Mondiale feminine 
de fotbal din Canada, dumini-
că, la Vancouver. Americancele, 
care ocupă locul secund în cla-
samentul FIFA, după Germania, 
s-au impus prin golurile marca-
te de Carli Lloyd (69 – penalty) 
și de Kelley O'Hara (84), după 
ce Celia Sasic (60) a ratat un 
penalty pentru învinse. Meciul 
a fost arbitrat la centru de clu-
jeanca Teodora Albon, fi ind 
ajutată de româna Petruţa 
Iugulescu, slovaca Maria 
Suvenikova și argentiniana 
Salome Di Iorio. În fi nală, echi-
pa SUA va întâlni câștigătoarea 
dintre Anglia și deţinătoarea ti-
tlului, Japonia, care se vor în-
frunta, miercuri, la Edmonton.

Pennetta a câştigat 
Heart Award
Federaţia Internaţională de Tenis 
(ITF) a anunţat, ieri, că italianca 
Flavia Pennetta este câștigătoa-
rea Heart Award (Premiul Inimii) 
pe anul 2015, după ce condus 
echipa ţării sale la victorie în faţa 
Statelor Unite (3-2), în barajul 
pentru Grupa Mondială a com-
petiţiei Fed Cup. Printre jucătoa-
rele nominalizate pentru acest 
premiu s-a numărat și românca 
Alexandra Dulgheru.

Pe scurt
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Învinsă în 
primul tur
Eşecul Simonei Halep este cea 
mai mare surpriză din primul 
tur la All England Club şi con-
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constănţeancă în ultima vre-
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Peste 380 de sportivi din 

32 ţări au participat la 

prima competiţie europea-

nă de orientare dedicată 

juniorilor din România.

În perioada 25-28 iunie, în 

municipiul Cluj-Napoca s-a 

desfăşurat Campionatul Euro-

pean de Orientare pentru Ju-

niori (European Youth Orien-

teering Championship – EYOC 

2015). Dintre cei 385 de con-

curenţi au fost 198 de băieţi, 

187 de fete, în categoriile de 

vârstă 15-16 ani (M16, W16) 

şi 17-18 ani (W18-M18).

La proba de lungă distan-

ţă câştigătorii au fost Guihelm 

Elias din Franţa(M16), Oli O-

janaho (M18) Finlanda, Tere-

za Janosikova (W16), Cehia, 

Amanda Berggren W18 Sue-

dia.

Probele de sprint au fost 

câştigate de: Nicola Muller 

M16 (Elveţia), Oli Ojanaho 

M18 (Finlanda), Tereza Jano-

sikova W16 (Cehia) și Valerie 

Aebischer W18 (Elveţia).

Peste 120 de echipe au 

participat la proba de ştafe-

tă, dintre care 50 echipe de 

băieţi, 48 de fete şi 26 mix-

te. Câştigătorii au fost echi-

pele Franţei la M16, Suediei 

la M18, Cehiei la W16, și la 

W18.

La punctajul general al ţă-

rilor participante, pe primul 

loc s-a situat Cehia, urmată 

de Elveţia şi Finlanda.

Cei mai populari şi produc-

tivi sportivi au fost Tereza 

Janosikova din Cehia, câşti-

gând toate probele la care au 

concurat, şi Oli Ojanaho din 

Finlanda, câştigând probele 

de lungă distanţă şi sprint, şi 

clasându-se cu echipa Finlan-

dei pe locul 3 la ştafetă.

În lotul României, din cei 

16 sportivi care au reprezen-

tat ţara noastră 6 sunt clujeni, 

aceştia reuşind şi cele mai bu-

ne performanţe pentru echi-

pa naţională.

Dintre sportivii din lotul Ro-

mâniei cele mai bune locuri 

dobândite au fost: Néda Ág-

nes W18 (locul 6 la lungă dis-

tanţă şi sprint), Szőcs Attila 

M16 (locul 14 la sprint), Tin-

ţar Mihai M18 (locul 15 la lun-

gă distanţă), Bogya Gergely 

M18 (locul 29 la sprint), Virág 

Timea W16 (locul 32 la lungă 

distanţă şi 33 la sprint) şi Kno-

bloch Esztergár Péter M16 (lo-

cul 34 la lungă distanţă).

La ştafetă cel mai bun loc 

obţinut a fost 15 în categoria de 

M16, W16, W18, şi 17 la M18.

În ceea ce priveşte punc-

tajul general, România s-a si-

tuat pe locul 15 dintre cele 32 

de ţări participante.

„Am predat ştafeta, cu spe-

ranţa ca în curând să avem oca-

zia organizării unui eveniment 

similar în sportul de Orientare 

în Alergare”, au declarat orga-

nizatorii concursului.

Şase clujeni participanți la prima 
ediţie europeană de orientare
Anul următor Campionatul European de Orientare pentru Juniori va fi organizat de Polonia.

 Cea mai bună sportivă a fost Tereza Janosikova din Cehia, câștigând toate probele la care au concurat

Două rezultate de podium 

au fost obţinute week-

end-ul trecut de clujenii 

Szalanszky Attila şi 

Mugur Pop la concursul 

de echitaţie desfăşurat la 

Beclean.

Călăreţul Szalanszky At-

tila (cu calul Fatima) a câş-

tigat, weekendul trecut, pro-

ba de 40km a Etapei Zona-

le de Anduranţă de la Be-

clean. Un alt rezultat exce-

lent l-a obţinut Mugur Pop 

(cu calul Zara), el încheind 

pe locul secund în proba de 

60km.

Secţia de echitaţie din ca-

drul Clubului Sportiv Univer-

sitatea Cluj se pregăteşte acum 

pentru participareala Concur-

sul Naţional de sărituri peste 

obstacole şi la o etapă de Grand 

Prix. Cele doua întreceri vor 

avea loc la Adunaţii Copaceni, 

în perioada 2-5 iulie. Clubul 

Sportiv universitatea Cluj va 

participa la aceste două con-

cursuri cu sportivul Paul Iones-

cu (cu calul Lady Shutterfl y).

Podium pentru clujeni 
la concursul de anduranță 
de la Beclean


