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ACTUALITATE

Lecţii de evaziune 
fiscală din Dej
Un agent comercial din Dej este acuzat de 
concurenţă neloială. Atât ceilalţi comerci-
anţi cât şi cumpărătorii sunt deranjaţi de 
acesta. Pagina 3

SOCIAL

Viaţa Teresei depinde 
de 185.000 euro
O fetiţă de un an şi o lună, cu tumoare ce-
rebrală a fost operată în Germania. Va ur-
ma un tratament cu chimioterapie care 
costă 185.000 euro. Pagina 5

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro

După ce toată vara primarul Emil Boc a declarat că lucrează la o soluţie pe termen mediu 
pentru criza gunoaielor, în şedinţa de Consiliu Local de joi va fi discutată alocarea 
a 4,6 milioane lei pentru construirea unei rampe temporare de gunoi.  Pagina 3

Din noiembrie, gunoiul menajer din Cluj-Napoca 
nu va mai fi dus în Oradea, ci în cartierul Someşeni.

Cu gunoiul în Someşeni

ACTUALITATE

Produse congelate expirate, 
vândute în Cluj

POLITICĂ

Senatul a adoptat Codul Fiscal, 
în urma reexaminării

23 de fi rme din Cluj care vin-
deau produse congelate au fost 
verifi cate de inspectorii Comi-
sariatului Judeţean pentru Pro-
tecţia Consumatorilor (CJPC) 
Cluj. 21 din aceste fi rme au avut 
probleme, fi ind aplicate amenzi 
în valoare de 110.000 lei. Prin-
tre defi cienţele constatate s-au 
numărat produse congelate în 
ambalaje deteriorate, neetanşe, 
neîncadrarea produselor în da-
ta durabilităţii minimale decla-
rată de producător, neîncadra-
rea produselor în parametri de 
calitate prevăzuţi de producă-
tori, fi ind înregistrate “arsuri de 
congelare din cauza păstrării 
produselor în contact direct cu 
pereţii congelatorului”. “CJPC 
Cluj a desfăşurat la sfârşitul lu-
nii august acţiuni de control pri-
vind modul de comercializare 
şi de etichetare a produselor ali-

mentare congelate. Au fost ve-
rifi caţi 23 operatori economici, 
din care la 21 au fost semnala-
te neconformităţi. S-a dispus 
oprirea temporară sau defi niti-
vă de la comercializare a 580 
de kilograme de produse ali-
mentare şi au fost aplicate 25 
sancţiuni contravenţionale în 
valoare de 109.500 lei”, au de-
clarat reprezentanţii CJPC Cluj. 
S-a mai constatat depozitarea 
produselor congelate în spaţii 
frigorifi ce supraaglomerate, ne-
respectarea vecinătăţii produ-
selor în spaţiul de congelare, 
existând riscul real de conta-
minare a alimentelor sau pre-
luarea unor mirosuri străine de 
natura produselor, de exemplu 
peşte cu carne pasăre, lipsa re-
dactării în limba română a ele-
mentelor de identifi care a pro-
duselor.  G.D.

Plenul Senatului a adoptat, 
marţi, proiectul legii Codului Fis-
cal, reexaminat la solicitarea pre-
şedintelui, acceptând amenda-
mentele convenite de liderii po-
litici, printre care reducerea eta-
pizată a TVA – la 20% începând 
cu 1 ianuarie 2016 şi la 19% de 
la 1 ianuarie 2017. Codul Fiscal 
a fost adoptat cu 131 de voturi 
"pentru", o abţinere şi patru vo-
turi "împotrivă", urmând ca pro-
iectul să ajungă pentru dezbate-
re la Camera Deputaţilor şi, ul-
terior, la preşedinte pentru pro-
mulgare.

Comisia de buget a Senatului 
a adoptat, luni, în unanimitate, 
amendamentele la Codul fi scal 
convenite la reuniunea de joi a 
liderilor partidelor politice.

Astfel, senatorii din Comisia 
de buget au votat în unanimita-
te reducerea etapizată a TVA la 

20% de la 1 ianuarie 2016 şi 19% 
de la 1 ianuarie 2017, reducerea 
accizei la carburanţi, cu proro-
garea termenului la 1 ianuarie 
2017, precum şi eliminarea im-
pozitului pe construcţii de la 1 
ianuarie 2017, cu o excepţie so-
licitată de ministrul Agriculturii 
Daniel Constantin referitoare la 
construcţiile speciale din agri-
cultură, aceasta urmând să fi e 
eliminată de la 1 ianuarie 2016. 
La fel au fost votate reducerea 
impozitului pe dividende de la 
16% la 5%, cu prorogarea ter-
menului până la 1 ianuarie 2017, 
precum şi plafonarea la cinci sa-
larii a bazei de calcul a contri-
buţiei individuale de asigurări 
sociale sănătate, în cazul persoa-
nelor fi zice care înregistrează ve-
nituri din salarii sau asimilate 
salariilor, cu prorogarea terme-
nului până la 1 ianuarie 2017.
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Cine este cel mai relaxat consilier local din Cluj-Napoca
Loredana Pop (PNL) este unul dintre cei mai noi consilieri locali. Ce a făcut de când este în administraţia 
publică şi cu ce s-a ocupat înainte de a avea această funcţie aflaţi din pagina 4.
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Aeroportul Internaţional 

Cluj a fost premiat în 

cadrul Adunării Generale 

şi Conferinţei ACI World 

de către Angela Gittens, 

director general al ACI 

World.

Premiul a fost acordat pen-

tru contribuţia adusă la sigu-

ranţa aeroportuară în cadrul 

programului APEX: „Cu înaltă 

consideraţie pentru contribuţia 

excepţională adusă Comunită-

ţii Internaţionale de Aeropor-

turi prin oferirea expertizei în 

cadrul programului privind si-

guranţa – APEX al Airports 

Council International, care pro-

movează îmbunătăţirea conti-

nuă a performanţelor în sigu-

ranţa operaţională a aeropor-

turilor din întreaga lume”.

Programul APEX – Airport 

Excellence in Safety se deru-

lează sub egida ACI World, cu 

sprijinul ICAO şi asigură pen-

tru aeroporturile din întreaga 

lume asistenţa necesară cu pri-

vire la siguranţa aeroportuară 

în conformitate cu toate reco-

mandările şi standardele apli-

cabile de aviaţia civilă.

„Această distincţie este în-

că o dovadă a profesionalis-

mului managementului Aero-

portului Internaţional Cluj, a 

standardului şi a recunoaşte-

rii internaţionale de care aces-

ta se bucură. Aeroportul este 

o unitate reprezentativă a ju-

deţului care prin dezvoltarea 

sa a adus una dintre cele mai 

importante contribuţii regiu-

nii şi judeţului Cluj”, a decla-

rat preşedintele Consiliului Ju-

deţean Cluj Mihai Seplecan.

Cu privire la această dis-

tincţie, David Ciceo, direc-

torul general al aeroportului 

a făcut următoarele preci-

zări: „Aeroportul Internaţio-

nal Cluj s-a implicat activ în 

viaţa internaţională a avia-

ţiei civile, contribuind prin 

expertiza sa şi susţinând pro-

gramele de siguranţă şi se-

curitate aeroportuară a ACI 

World. Suntem încântaţi de 

recunoaşterea adusă de ACI 

World atât importanţei acti-

vităţii Aeroportului Interna-

ţional Cluj, cât şi expertizei 

în domeniul aeroportuar pe 

care o deţinem.”

Pe primul semestru al anu-

lui 2015, aeroportul clujean a 

înregistrat o creştere de 30,5% 

a trafi cului de pasageri, clasân-

du-se pe locul 3 în Europa, la 

categoria aeroporturilor sub 5 

milioane de pasageri, conform 

statisticilor ACI Europe.

Aeroportul Internaţional Cluj, premiat 
de Airports Council International (ACI World)
Aeroportul din Cluj este al doilea aeroport al României din punct de vedere al traficului aerian de pasageri.

Şeful Inspectoratului 

Şcolar Judeţean (ISJ) 

Cluj, Valentin Cuibus, a 

declarat, marţi, într-o 

conferinţă de presă că în 

cursul zilei se pot depune 

contestaţii până la ora 20, 

rezultatele fi nale urmând 

să fi e afi şate joi.

„Promovabilitatea la exa-

menul de Bacalaureat în ju-

deţul Cluj a fost după sesiu-

nea din august de 33,2%, cu 

7,2% mai mare decât anul tre-

cut, când a fost înregistrat un 

procent de 26,01%. Au fost 

înscrişi 1.176 de elevi, din ca-

re 964 s-au prezentat la exa-

men. Contestaţiile se depun 

marţi, între orele 16 -20, iar 

rezultatele fi nale, după con-

testaţii, se vor afi şa joi”, a 

spus Cuibus.

Potrivit acestuia, doi elevi 

din judeţul Cluj au fost eli-

minaţi din examen fi ind prinşi 

că aveau asupra lor telefoa-

ne mobile.

În sesiunea de vară a exa-

menului de bacalaureat, rata 

de promovabilitate, înainte de 

contestaţii, în judeţul Cluj a 

fost de 73,96%, iar după afi -

şarea contestaţiilor rata de 

promovabilitate a crescut la 

75,55%.

În acest an, judeţul Cluj a 

fost al doilea judeţ din ţară 

după media de promovare ob-

ţinută de absolvenţii de liceu 

la examenul de bacalaureat, 

fi ind întrecut doar de Brăila 

care a avut o rată de promo-

vabilitate a examenului de ba-

calaureat de 78,60%.

Peste 4.500 de elevi din ju-

deţul Cluj s-au înscris la exa-

menul de bacalaureat din se-

siunea de vară 2014, 697 din-

tre aceştia fi ind din promoţii 

anterioare.

În vara anului 2013 rata de 

promovabilitate în judeţul Cluj 

a fost de 70,99%.

La nivel naţional, Ministe-

rul Educaţiei a precizat că 

24,1% dintre absolvenţii de 

clasa a XII-a au promovat exa-

menul de Bacalaureat în sesi-

unea august – septembrie.

Conform statisticilor MECŞ, 

în această a doua sesiune au 

promovat 10.779 (24,1%) de 

absolvenţi de clasa a XII-a, din 

totalul celor 44.759 de candi-

daţi prezenţi. În funcţie de pro-

moţia absolvită, 8.097 (75,1%) 

candidaţi reuşiţi provin din 

promoţia curentă, iar 2.682 

(24,9%) din promoţiile ante-

rioare. Comparativ cu rata de 

promovare înregistrată înain-

te de contestaţii în aceeaşi se-

siune a anului trecut (22,27%), 

se constată o creştere de 1,83%.

Dintre candidaţii promo-

vaţi, cei mai mulţi (6.089) s-au 

situat în segmentul de medii 

6 — 6,49. Nu a fost consem-

nată nicio medie de 10. Me-

dia minimă de promovare, pe 

disciplină, este 5, iar media 

fi nală, totală, a tuturor disci-

plinelor, necesară pentru pro-

movarea Bacalaureatului, es-

te minimum 6, precizează 

MECŞ.

Promovabilitate mai mare 
în Cluj la Bacul de toamnă
Promovabilitatea la sesiunea din august a Bacalaureatului a crescut, 
în judeţul Cluj, cu 7,2% faţă de procentul înregistrat anul trecut, înainte 
de contestaţii, fiind prezenţi la examen un număr de 964 de elevi.

Pe judeţe, clasamentul 
promovabilității este:

1. Alba (35,81%)

2. Iași (34,15%)

3. Cluj (33,09%)

4. Harghita (30,90%)

5. Caraș-Severin (30,38%).

Clujul, pe locul 3

David Ciceo și Angela Gittens, director general al ACI World

Elevii clujeni s-au pregătit mai bine pentru a doua sesiune a examenului de Bacalaureat



miercuri, 2 septembrie 2015 actualitate.monitorulcj.ro 3

Gabriela DRAGOTĂ
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Regia Autonomă a 

Domeniului Public 

(RADP) Cluj cere 

Primăriei Cluj-Napoca o 

subvenţie de peste 4,6 

milioane lei pentru ame-

najarea unei rampe tem-

porare de gunoi în 

Someşeni.

În ultima perioadă, prima-

rul Emil Boc declara că lu-

crează la o soluţie pe termen 

mediu privind depozitarea 

deşeurilor din Cluj-Napoca, 

urmând ca toate detaliile să 

fi e anunţate în luna septem-

brie. Pe ordinea de zi a şe-

dinţei de Consiliu Local de 

mâine, se afl ă un proiect de 

hotărâre prin care RADP Cluj 

solicită o subvenţie de 

4.625.000 lei pentru realiza-

rea unei rampe temporare de 

depozitare a deşeurilor. A-

ceastă investiţie ar urma să 

fi e realizată pe un teren de 

aproape 4.000 mp, în Some-

şeni. Platforma de stocare 

temporară va fi  situată la 4 

kilometri est de oraş, accesul 

făcându-se dinspre partea 

nordică şi este conectată la 

drumul principal printr-un 

drum de pietriş. ”Suprafaţa 

alocată pentru platforma de 

stocare temporară este de 

3.957 mp, scopul acesteia fi -

ind acela de a funcţiona ca o 

platformă de stocare tempo-

rară a deşeurilor menajere 

până la deschiderea Centru-

lui de Management Integrat 

al Deşeurilor. Rolul principal 

este de a depozita temporar 

şi transfera deşeurile într-un 

amplasament de depozitare 

conform”, este precizat în 

proiectul de hotărâre.

Rampa temporară urmea-

ză să fi e funcţională din no-

iembrie 2015. Până în octom-

brie, deşeurile din Cluj-Napo-

ca sunt depozitate la Oradea.

Întrucât regia nu dispune 

de fondurile necesare şi nu 

poate contracta un credit, 

banii pentru rampă vor fi  

alocaţi din bugetul local. 

„Conform prognozei bugeta-

re a activitătii de realizare a 

platformei de stocare tempo-

rară a deşeurilor municipa-

le, Regia Autonomă a Dome-

niului Public Cluj-Napoca ar 

înregistra un deficit de 

4.654.274 lei astfel încât pen-

tru realizarea platformei de 

stocare temporară a deşeu-

rilor regia a făcut demersu-

rile pentru identifi carea unor 

surse de fi nantare. Astfel de-

mersurile pentru contracta-

rea unui credit bancar au fost 

refuzate din cauza situatiei 

fi nanciare din anii preceden-

ti (pierderi înregistrate în anii 

2013 – 2014). De asemenea, 

Regia Autonomă a Domeniu-

lui Public a contractat o li-

nie de creditare la CEC Bank 

care în momentul de faţă es-

te accesată în totalitate. În-

trucât Regia Autonomă a Do-

meniului Public nu dispune 

de resurse fi nanciare pentru 

realizarea platformei de sto-

care temporară a deşeurilor 

municipale, solicită acorda-

rea unei subvenţii în sumă 

de 4.654.274 lei”, se arată în 

proiectul de hotărâre.

Primarul Emil Boc a de-

clarat de mai multe ori că sin-

gurii responsabili de criza gu-

noaielor sunt specialiştii din 

Consiliul Judeţean care nu 

au realizat la timp Centrul de 

Management Integrat al De-

şeurilor. “Lucrurile sunt foar-

te clare: Consiliul Judeţean 

avea obligaţia să termine Cen-

trul de Deşeuri până la 1 ia-

nuarie 2014. Dacă nu l-a ter-

minat avea obligaţia să pună 

la dispoziţia primăriilor din 

judeţ o soluţie alternativă 

pentru că noi toţi ne-am ba-

zat pe ceea ce a promis Con-

siliul Judeţean, că Centrul de 

Deşeuri va fi  gata la 1 ianu-

arie 2014”, a afi rmat Boc, în 

urmă cu aproximativ o lună.

Boc face rampă de gunoi în Someşeni
În Cluj-Napoca a izbucnit o criză a gunoaielor în luna iulie când rampa de la Pata Rât s-a închis.

La câţiva metri de Poliţia 

municipiului Dej, acolo 

unde există şi un serviciu 

al Poliţiei Economice, în 

plin centrul oraşului, eva-

ziunea fi scală este o pură 

realitate.

Un agent economic este 

acuzat de evaziune fi scală şi 

concurenţă neloială exercita-

tă celorlalte fi rme care func-

ţionează legal pe raza muni-

cipiului Dej. Nu doar comer-

cianţii s-au arătat deranjaţi, 

ci şi cumpărătorii care au re-

clamat lipsa bonului fi scal.

Dejenii îl acuză că ar des-

făşura activităţi ilicite şi la in-

trarea în incinta Băilor Toroc, 

unde ar fi  funcţionat fără a 

avea niciun fel de autorizaţie, 

vânzând îngheţată o bună pe-

rioadă de timp în această va-

ră. Mai mult, locuitorii din 

Dej spun că bărbatul s-ar fi  

lăudat că procedează în acest 

mod de trei ani de zile.

Comercianţii din Dej spun 

că personajul în cauză se la-

udă cu relaţiile pe care le de-

ţine la toate instituţiile cum 

ar fi  Poliţia Economică, DSV, 

ITM la nivelul municipiului 

Dej. Mai mult, acesta şi-ar fi  

ameninţat concurenţa care îşi 

desfăşura activitatea legal cu 

replici de genul “Eu vin aici 

de trei ani, tu de ce ai venit 

fără să întrebi?”, “Oricum, în 

două săptămâni vei pleca” sau 

„Au mai venit şi alţii, dar tot 

la fel au plecat şi ei”.

Comercianţii spun că ar fi  

trimis inclusiv un control al Po-

liţiei Economice supărat că ci-

neva i-a invadat teritoriul, „pa-

radisul său fi scal clandestin”.

„După ce şi-a desfăşurat 

activitatea nestingherit timp 

de mai multe săptămâni, în 

această vară, deranjat de fap-

tul că a fost descoperit fără 

autorizaţiile de funcţionare 

corespunzătoare, s-a întâm-

plat o coincidenţă interesan-

tă. În acel moment, nu mai 

puţin de patru lucrători ai Po-

liţiei Economice Dej au des-

cins ca o turmă de elefanţi în-

furiaţi în parcul de joacă al 

copiilor la punctul de lucru al 

singurului comerciant de în-

gheţată care funcţiona legal 

la intrarea în Băile Toroc. Toţi 

cei care frecventează Băile To-

roc ştiu că în ultimii patru ani 

nu au descins aici în total pa-

tru lucrători de la Poliţia Eco-

nomică. Ghinionul lor a fost 

că era deschis un singur agent 

economic, cel care funcţiona 

legal, coincidenţă sau nu, toţi 

ceilalţi care fac evaziune fi s-

cală erau închişi şi au conti-

nuat şi după să funcţioneze 

după aceleaşi reguli, cele ale 

evaziunii fi scale. Nu ne mai 

miră evaziunea care se desfă-

şoară vară de vară în faţa ştran-

dului Toroc, Poliţia Economi-

că Dej! Alo! De ce mai exis-

taţi când la 60 de metri de voi 

evaziunea fi scală e în fl oare? 

Sau poate unii există doar ca 

să încerce să intimideze co-

merţul legal. Oare aşa merg 

lucrurile la Dej?”, au declarat 

pentru Monitorul de Cluj oa-

meni de afaceri care au pre-

ferat sa rămână anonimi.

Filmările făcute cu came-

ra ascunsă demonstrează eva-

ziunea măruntă, dar fenome-

nul este îngrijorător pentru că 

atitudinea autorităţilor este de 

nepăsare si chiar de încuraja-

re (poate nu chiar dezintere-

sată, potrivit comercianţilor 

din Dej).

Lecţii de evaziune fiscală în 
centrul Dejului şi la ştrandul Toroc
Monitorul de Cluj a fost sesizat de comercianţii din Dej, deranjaţi de concurenţa neloială 
pe care o practică un agent economic din oraş.

Grup de hoţi, 
reţinut în plină 
stradă
Trei bărbaţi au fost reţinuţi pen-
tru 24 de ore, după ce au spart 
mai multe locuinţe. În urma 
unul fl agrant, oamenii legii au 
reușit să recupereze peste 
20.000 de lei de la hoţi. De ase-
menea, a fost indisponibilizată 
o mașină de circa 10.000 de eu-
ro, care a fost furată din Italia 
de unul dintre cei identifi caţi.
Cei trei bărbaţi au fost prinși în 
fl agrant și reţinuţi pentru 24 de 
ore, iar ulterior arestaţi, după 
ce au fost prinși în trafi c, imedi-
at după comiterea unui furt din 
locuinţă.
Cei trei bărbaţi s-au deplasat cu 
două autoturisme pe strada 
Edgar Quinet din Cluj, unde au 
pătruns într-un imobil.
După câteva ore, au părăsit imo-
bilul, însușindu-și mai multe cen-
trale termice și scule electrice, pe 
care le-au încărcat într-unul din-
tre autoturisme și au plecat.
Poliţiștii au pornit în urmărirea 
lor, fi ind opriţi și imobilizaţi pe 
strada Negoiu din municipiu.
În urma controlului autovehicu-
lelor, au fost găsite opt centrale 
termice și mai multe scule elec-
trice, bunuri sustrase din imo-
bil. Astfel, s-a reușit recupera-
rea unui prejudiciu de circa 
20.000 de lei.
De asemenea, în sarcina aces-
tuia s-a mai reţinut o faptă gra-
vă: furtul unui autoturism din 
Italia, faptă care ar fi  fost să-
vârșită la data de 08.08.2015. 
Mașina, în valoare de circa 
10.000 de euro, a fost identifi -
cată de către poliţiști.
În urma prezentării bărbaţilor în 
faţa magistraţilor, faţă de doi din-
tre aceștia a fost dispusă măsura 
arestului preventiv, iar faţă de 
unul s-a dispus măsura arestului 
la domiciliu pentru 30 de zile.

Cinci persoane, 
accidentate grav 
de o şoferiţă
Un accident rutier grav a avut 
loc luni, 31 august, în jurul orei 
18:00, în comuna Cășeiu, sol-
dat cu rănirea a cinci persoane 
și avarierea a două mașini.
O femeie de 35 ani din 
Bistriţa-Năsăud, în timp ce con-
ducea o mașină în localitatea 
Urișor din comuna Cășeiu, la in-
tersecţia cu DN1C nu a acordat 
prioritate de trecere autovehicu-
lului care circula regulamentar, 
pe direcţia Dej – Baia Mare, in-
trând în coliziune cu acesta.
Accidentul s-a soldat cu rănirea 
conducătoarei auto și a unui 
minor de 12 ani, pasager în 
autoturism. De asemenea, au 
mai suferit leziuni alte trei per-
soane din autoturismul care cir-
cula regulamentar, respectiv 
două femei de 28 și 35 ani, din 
Dej, precum și un minor de 12 
ani, din Cășeiu.
Pagubele materiale au fost es-
timate la valoarea de circa 
10.000 lei.

Sfârşit cumplit 
pentru un bărbat
Echipajele de prim ajutor nu au 
reușit să mai facă nimic pentru 
a-i salva viaţa unui bărbat.
Victima se deplasa de la domi-
ciuliu spre un teren agricol pe 
un drum în pantă. Acesta a le-
gat de tractor un alt utilaj, ast-
fel s-a creat un surplus de greu-
tate, tractorul s-a răsturnat și 
l-a prins sub el strivindu-l. La 
faţa locului s-a deplasat un 
echipaj de poliţie, SMURD-ul și 
un alt echipaj de descarcerare 
de la Turda, din păcate cu toate 
eforturile personalului medical, 
victima a decedat.
Cadavrul a fost transportat la 
Spitalul Municipal Turda pentru 
necropsie, iar poliţiștii au des-
chis o anchetă pentru a stabili 
cu exactitate cum s-au petrecut 
lucurile.

Pe scurt

Neemiterea bonului fi scal este o obișnuință pentru angajații magazinului

El este patronul magazinului despre care comercianții și cumpărătorii 
spun că ar face evaziune fi scală
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ANGAJEAZĂ 

pentru

MUNCITORI
în vederea califi cării în meseria de

Confecţioner în Cablaje Auto

OFERTA SALARIALĂ

• posibilitatea unui câștig lunar de 1536 lei brut +
• tichete de masă
• transport gratuit asigurat

ALTE BENEFICII SALARIARE 

• bonus de familie
• bonus prezenta
• bonus calitate
• productivitate
• bonus pentru copii,
 •  bonus de fi delitate, prime de Paști și Crăciun și ore 

suplimentare plătite 200%.

Cerinţe: Distingerea culorilor, disponibilitate program în 3 schimburi.

Mediu de lucru curat, organizat și modern.

Dacă ești interesat sună la numărul de telefon gratuit în orice reţea

0800 0800 70

Proiectul privind pensiile 

speciale pentru aleşi a 

fost susţinut şi de câţiva 

parlamentari clujeni.

Senatorii şi deputaţii vor 

discuta săptămâna viitoare, 

cel mai probabil marţi, legea 

privind pensiile speciale ale 

parlamentarilor, după reexa-

minarea solicitată de preşe-

dinte.

Până atunci, aleşii vor tre-

bui să lucreze în comisiile spe-

ciale pentru a reexamina le-

gea pensiilor parlamentarilor, 

însă nu a fost stabilit un ca-

lendar clar până în acest mo-

ment.

Preşedintele Klaus Ioha-

nnis a retrimis în 10 iulie Le-

gislativului pentru reexami-

nare prevederea din Statutu-

lui deputaţilor şi senatorilor 

referitoare la acordarea unei 

„indemnizaţii pentru limita 

de vârstă” actualilor şi foş-

tilor parlamentari. Similitu-

dinea între parlamentari şi 

magistraţi, invocată de le-

giuitor, „este forţată, întru-

cât aceştia din urmă consti-

tuie un corp de profesionişti, 

iar drepturile lor speciale de-

curg din contributivitatea pe 

parcursul întregii cariere”, 

motivează Preşedinţia, adă-

ugând : "Această raţiune nu 

poate subzista în cazul par-

lamentarilor care, în virtu-

tea mandatului reprezenta-

tiv, au o relaţie cu alegăto-

rii pe care, în mod liber şi 

acceptând rigorile demnită-

ţii publice, aleg să îi repre-

zinte”, se arată în motivarea 

cererii de reexaminare.

Legislativul a aprobat, în 

iunie, cu 303 voturi „pentru”, 

124 voturi „împotrivă” şi do-

uă abţineri, proiectul privind 

pensiile speciale pentru par-

lamentari.

Proiectul prevedea că par-

lamentarii benefi ciază de 

pensii speciale, care ar pu-

tea ajunge la peste 4.000 de 

lei pentru un ales cu trei 

mandate.

Potrivit proiectului, depu-

taţii şi senatorii vor avea drep-

tul după exercitarea manda-

tului, la cerere, la împlinirea 

vârstei standard, la o indem-

nizaţie lunară pentru activi-

tatea de parlamentar, aceasta 

urmând să fi e în funcţie de 

numărul de mandate.

Cei care au avut condam-

nări penale sunt excluşi de la 

această indemnizaţie.

Pe lista celor care au sus-

ţinut proiectul se numătă şi 

câţiva parlamentari clujeni: 

Radu Zlati, deputaţii PSD 

Aurelia Cristea şi Cornel I-

tu, precum şi deputatul PMP 

Adrian Gurzău. Pe lista sem-

natarilor apare, de aseme-

nea şi senatorul social de-

mocrat Alexandru Cordoş şi 

deputatul UDMR Mate An-

dras. Ceilalţi parlamentari 

nu au semnat lista, dovadă 

că se poate ca nu chiar toţi 

aleşii să alerge doar după 

privilegii.

Pensiile „nesimţite”, 
rediscutate în Parlament

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Loredana Pop (PNL) este 

unul dintre cei mai noi 

consilieri locali şi face 

parte din vechiul PDL. Ea 

a ajuns în forul local la 

începutul anului, odată 

cu plecarea consilierilor 

Adrian Popa şi Ovidiu 

Turdean.

Deocamdată nu are publi-

cat un raport de activitate pe 

site-ul Primăriei, însă potrivit 

CV-ului său, Pop a avut o as-

censiune liniştită şi fără griji 

în carieră. Născută în 1982 lân-

gă Vatra Dornei, Loredana Pop 

a absolvit la Cluj Facultatea de 

Administraţie Publică în 2005 

şi, un an mai tîrziu, s-a anga-

jat direct secretară a deputa-

tului, pe atunci, Daniel Buda. 

De asemenea, ea a absolvit şi 

Facultatea de Drept la Univer-

sitatea Dimitrie Cantemir, iar 

acum face parte şi din Baroul 

Cluj. Loredana Pop nu s-a re-

marcat până acum decât prin-

tr-o locuinţă ANL primită de 

la fostul viceprimar Radu Mo-

isin şi prin faptul că a reuşit 

să intre în Barou doar la a do-

ua „strigare”.

Episodul romanţat

În urmă cu câţiva ani, Lo-

redana Pop, pe atunci iubita vi-

ceprimarului PDL Radu Moisin 

şi secretara lui Daniel Buda, pe 

atunci deputat PDL, a primit 

repartiţie într-un apartament 

ANL. Primăria nu a vrut să ex-

plice în ce a constat „puncta-

jul” care a departajat-o în faţa 

altor zeci de solicitanţi. Chiar 

dacă repartiţia nu a fost ilega-

lă, în mod cert moralitatea ei a 

fost şi rămâne discutabilă.

Priorităţile Loredanei 
Pop: egalitatea între sexe

Loredana Pop face parte 

din Comisia Juridică şi spune 

că este interesată de încă un 

mandat în Consiliul Local. In-

trată în forul local numai de 

curând, nu a iniţiat multe pro-

iecte, susţinându-le în schimb 

pe cele deja existente şi pro-

movate. Una dintre iniţiative-

le promovate de aceasta vi-

zează egalitatea dintre femei 

şi bărbaţi. Mai exact, în urmă 

cu câteva luni, Consiliul Lo-

cal Cluj-Napoca a adoptat un 

proiect de hotărâre privind 

aderarea municipiului Cluj-Na-

poca la Carta Europeană pen-

tru Egalitate între Femei şi 

Bărbaţi în Viaţa Locală.

Iniţiat de primarul Emil Boc, 

viceprimarul Anna Horváth şi 

consilierii locali Loredana Pop, 

Claudia Anastase, Ligia Bocşe 

şi Oláh Emese, acesta îşi pro-

pune consolidarea rolului fe-

meilor în luarea deciziilor la 

nivel local şi regional, cu sco-

pul atingerii echilibrului de re-

prezentare în administraţia pu-

blică locală.

Iniţiatorii doresc ca aceas-

tă Cartă europeană să fi e sem-

nată şi aprobată de cât mai 

multe administraţii locale din 

România şi să fi e promovată 

la nivel asociaţiilor comune-

lor, oraşelor, municipiilor şi 

judeţelor.

SUNT DE ANI BUNI ÎN CONSILIUL LOCAL, DAR NU ÎI RECUNOAŞTE NIMENI

Loredana Pop, cel mai relaxat consilier
Dacă îi vezi lângă un stâlp, mai degrabă saluţi stâlpul: cu un an înaintea alegerilor locale, Monitorul de Cluj 
vă arată cât sunt de vizibili politicienii, în ochii cetăţenilor. În ordine alfabetică, în seria pe care Monitorul 
o realizează urmează liberala Loredana Pop.

„Nu, nu am văzut-o, nu știu cine este. Nu prea știu cu ce se 
ocupă concret consilierii locali, cu problemele orașului, cred. 
Nu îi știu pe consilierii clujeni, pe Cătăniciu o știam, dar nu mai 
știu unde este acum. (…) Sunt multe probleme la Cluj, acum 
toată lumea se plânge de lucrările la străzi, dar trebuie făcute 
și acele lucrări și se vor fi naliza până la urmă. O altă problemă 
este acum cu groapa de gunoi, știu că s-a tot discutat în ultima 
vreme. La fel, o problemă din punctul meu de vedere este cea 
legată de străzile private, unde nu pot face reparaţii. Nu știu 
cum s-ar putea face consilierii locali sau judeţeni mai vizibili, 
probabil dacă ar fi  organizate întruniri mai des. Dar și acolo, 
cred că ar participa doar cei mai în vârstă, tinerii tot nu s-ar im-
plica mai activ”. (anonimă, 28 de ani)

„Cred că am mai văzut-o, dar nu știu de la ce partid este. Nu 
sunt sigură. Nu știu ce fac consilierii locali, știu ce face Primăria, 
pe noi ne-a ajutat, s-au făcut multe lucruri la Cluj”. (K.V)

“Nu am mai văzut-o, dar este frumoasă. Probabil nici nu a avut 
când să devină cunoscută, dacă este numai de câteva luni con-
silier. Nu știu cu ce se ocupă consillierii locali, doar de Boc și de 
Anna Horvath am auzit”. (Csaba Nagy)

Ce spun clujenii

Loredana Pop a intrat în Consiliul Local la începutul acestui an
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CENTRUL REZIDENŢIAL PENTRU 
GĂZDUIREA ŞI ÎNGRIJIREA PER-

SOANELOR AFLATE 
ÎN DIFICULTATE „ASISTMED”

• SERVICII SOCIO MEDICALE COMPLEXE

• KINETOTERAPIE
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CLUJ, COMUNA FLOREȘTI, LOCALITATEA 
LUNA DE SUS NR 3 B

TEL 0364 417 283, 0264 285 068

ANUNŢ DE MEDIU

SC SICONTRA SRL, cu sediul in mun. Cluj-Napoca str. Sal-
camului, nr. 30, jud Cluj anunta necesitatea declansarii pro-
cedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru 
proiectul „Construire ansamblu de locuinte si dotari con-
form PUZ/PUD aprobat cu HCL nr. 424/2007, amenajari 
exterioare’’ din localitatea CLUJ NAPOCA , strada Melodi-
ei – Armoniei, judetul CLUJ.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la se-
diul Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Na-
poca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, biroul „Relaţii cu publi-
cul”, după următorul program: luni între orele 12:30 – 
17:00, marţi și joi între orele 12:30 – 16:30, miercuri și vi-
neri între orele 8:30 – 13:00.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la da-
ta publicării prezentului anunţ.
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Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Din 1 septembrie, cardul 

de sănătate a devenit obli-

gatoriu pentru a benefi cia 

de consultaţii şi trata-

ment. Cei care nu au pri-

mit cardul pot verifi ca pe 

internet dacă s-a emis 

card pe numele lor.

Echipe din cadrul caselor 

judeţene de sănătate din toa-

tă ţara s-au afl at pe teren, ieri, 

pentru a îndruma medicii, far-

maciştii şi pacienţii privind 

modul de folosire a cardului 

de sănătate. Această acţiune 

are loc în condiţiile în care 

cardul de sănătate a devenit 

obligatoriu.

Cei care nu au primit car-

dul pot benefi cia totuşi de ser-

vicii medicale. În momentul 

în care se prezintă la medic, 

acesta îl verifi că în sistemul 

electronic al Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate 

(CNAS) şi dacă apare ca fi ind 

persoană asigurată, atunci 

poate fi  consultat şi tratat chiar 

dacă nu a intrat încă în pose-

sia cardului.

În judeţul Cluj, până acum 

4.186 carduri de sănătate nu 

au fost ridicate şi se afl ă la 

Casa de Asigurări de Sănăta-

te (CAS). Este vorba despre 

persoanele asigurate care nu 

au medic de familie. Acestea 

trebuie să se prezinte la CAS 

Cluj să îşi ia cardul. “La ni-

velul judeţului Cluj, s-au ti-

părit 500.000 de carduri. Ma-

joritatea au fost distribuite 

prin poştă, la noi întorcân-

du-se 32.386 de carduri după 

ce poştaşul i-a căutat acasă şi 

i-a avizat pe posesorii cardu-

rilor. Din totalul cardurilor re-

turnate la noi, 27.603 au fost 

distribuite medicilor de fami-

lie, urmând ca ei să le dea asi-

guraţilor, 597 au fost distribu-

ite asiguraţilor direct de la noi 

şi 4.186 sunt la noi, carduri 

ale asiguraţilor fără medic de 

familie”, a declarat Crina Gro-

zav, purtătorul de cuvânt al 

CAS Cluj.

Pentru cei care nu şi-au ri-

dicat cardurile, programul la 

ghişeele CAS Cluj a fost pre-

lungit până la ora 20.00, de 

luni până joi şi vinerea până 

la ora 16.00. Acest orar va fi  

valabil până în 8 septembrie, 

cu posibilitatea de prelungire 

dacă este necesar.

Ce faci dacă nu ai primit cardul de sănătate. 
În Cluj, 4.100 carduri nu au fost ridicate

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Familia Teresei Cozma a 

reuşit să adune aproxima-

tiv 20.000 euro din costul 

total de 40.800 euro al ope-

raţiei. Fetiţa a fost operată 

ieri în Germania şi urmea-

ză să facă chimioterapie 

care costă 185.000 euro.

La vârsta la care alţi copii 

învaţă să meargă şi să vor-

bească, Teresa Cozma, o feti-

ţă de un an şi o lună din Bu-

cureşti se luptă cu o boală 

cruntă. În urmă cu două luni, 

părinţii Teresei au primit cea 

mai grea lovitură din viaţă: 

fetiţa lor a fost diagnosticată 

cu tumoare cerebrală, locali-

zată la nivelul creierului mic.

Povestea nefericită a înce-

put când părinţii au observat 

că Teresa nu mai mănâncă şi, 

mai mult, nici nu îşi mai poa-

te ţine echilibrul. „Cu exact 

două luni în urmă, fetiţa mea 

cea care iubea mâncarea să-

nătoasă nu a mai vrut să mă-

nânce, am căutat răspunsuri 

la cei mai buni pediatri, nu 

am găsit. Am aşteptat în za-

dar să primesc explicaţii, sti-

am că ceva nu e în regulă cu 

Teresa pentru că simţeam as-

ta în instinctul matern”, spu-

ne mama fetiţei.

„Mister” dezvăluit după 
un simplu RMN

După ce au văzut că niciun 

medic pediatru nu o poate 

vindeca, părinţii fetei au ajuns 

şi la un neurolog care le-a re-

comandat să facă un RMN. 

Rezultatul a fost năucitor: tu-

moare cerebrală. Cu acest di-

agnostic au mers la un chi-

rurg neurolog renumit, din 

Bucureşti. Acela a fost mo-

mentul în care părinţii au ho-

tărât că Teresa trebuie opera-

tă în afara ţării. „Chirurgul 

neurolog din Bucureşti le-a 

spus că el nu vrea să vadă la-

crimi când a văzut-o pe An-

gelina (mama Teresei – n.red.) 

că plânge şi că se aştepta ca 

părinţii să fi e puternici într-o 

situaţie de genul acesta”, de-

clară Maria Popa, cea mai bu-

nă prietenă a mamei Teresei. 

Distruşi de situaţia dramatică 

şi descurajaţi de vorbele du-

re ale medicului, părinţii feti-

ţei au hotărât să îşi trateze co-

pilul în Germania, cu toate că 

sunt în joc sume fabuloase 

pentru veniturile unei familii 

obişnuite din România.

Chimioterapia costă 
185.000 euro

Ieri, Teresa a fost operată 

în Germania, la o clinică din 

Munchen. Părinţii au reuşit 

să adune aproximativ 20.000 

euro din necesarul de 40.800 

euro cât costă operaţia. Par-

tea cea mai grea abia de acum 

începe: Teresa trebuie să facă 

şi chimioterapie, iar preţul tra-

tamentului este de 185.000 

euro. „Acum, Angelina este 

în Germania cu Teresa care 

va fi  operată astăzi (ieri, n. 

red.). Din documentele pe ca-

re le-am văzut, eu va fi  nevo-

ie şi de chimioterapie. Nu ne 

vom opri, vom continua cam-

pania de donaţii pentru a strân-

ge banii necesari”, sublinia-

ză Maria Popa.

Viaţa Teresei, o fetiţă 
de doar un an de zile, 
depinde de 185.000 euro
Teresa Cozma, o fetiţă cu tumoare cerebrală poate fi salvată cu 
ajutorul medicilor din Germania şi al oamenilor care doresc să doneze 
bani pentru ea.

Asociaţia Producătorilor 

de Medicamente Generice 

din România (APMGR) se 

opune legalizării plăţilor 

informale în sănătate şi 

cere Guvernului o refor-

mă cuprinzătoare a siste-

mului, bazată pe efi cienţă 

şi fi nanţare sustenabilă. 

„Guvernul trebuie să re-

nunţe la practica de a muta 

responsabilitatea fi nanţării sis-

temului de sănătate pe ume-

rii altora: pentru cheltuielile 

cu medicamentele, plătesc pro-

ducătorii prin taxa clawback; 

pentru completarea venituri-

lor insufi ciente ale persona-

lului medical, vrem acum să 

plătească pacienţii. Introdu-

cerea plăţilor informale pen-

tru medici nu va face decât 

să sporească povara fi nanci-

ară şi mai mult pentru paci-

ent. În plus, va crea proble-

me etice care vor afecta dem-

nitatea şi prestigiul profesiei 

de medic”, a declarat preşe-

dintele preşedintele APMGR, 

Dragoş Damian.

APMGR susţine că pacien-

ţii au cel mai mult de suferit 

din cauza lipsei unei reforme 

profunde a sistemului de să-

nătate. „De exemplu, menţi-

nerea taxei clawback în for-

ma actuală duce la dispariţia 

de pe piaţă a medicamentelor 

cu preţuri accesibile: peste 

1.300 de produse au dispărut 

din piaţa în ultimii trei ani, 

iar anul acesta alte 1.200 de 

medicamente ieftine riscă să 

dispară din farmacii, ca ur-

mare a scăderii preţurilor sub 

pragul de rentabilitate. Paci-

enţii sunt obligaţi să le înlo-

cuiască cu produse alternati-

ve mult mai scumpe, plătind 

din buzunar diferenţa”, se ara-

tă într-un comunicat al 

APMGR.

Asociaţia solicită creşterea 

fi nanţării sistemului sanitar 

în paralel cu măsuri imedia-

te de transparentizare a chel-

tuirii fondurilor publice şi de 

eliminare a fraudelor. Potri-

vit calculelor APMGR, numai 

pentru medicamente, siste-

mul de sănătate are nevoie 

de o fi nanţare de cel puţin 

800 milioane de lei pentru ca 

accesul pacienţilor la medi-

camente să fi e la nivelul anu-

lui 2012.

Producătorii de medicamente 
generice spun „nu” şpăgii

Operaţia și chimioterapia îi vor salva viaţa Teresei. Totul se 
rezumă la bani. Cei care pot și doresc să ajute familia 
Cozma, au la dispoziţie mai multe conturi bancare:

Cont RON: RO44RZBR0000060016589511

Cont EURO: RO22RZBR0000060016589519

Cont USD: RO38RZBR0000060016589522

COD BIC:RZBR

COD SWIFT: RZBRROBU

CU BENEFICIAR Cozma Angelina Valentin

Cum o puteți ajuta pe micuța Teresa

Teresa Cosma, în vârstă de un an și o lună a fost operată ieri în Germania
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CONCURS

 

Răspuns: ...........................................................................................

Nume/Prenume: ...............................................................................

Adresă/Tel.: ......................................................................................

vârstă: ................... profesie: ...........................................................

Taloanele se depun până în data de 15 septembrie la sediul Monitorul de Cluj sau la centrele de mica 
publicitate. Câștigătorii vor fi extrași folosind site-ul random.org dintre participanții care au răspuns corect 
la întrebare și vor fi anunțați în data de 17 septembrie.

Taloanele se depun până în data dse depun p

Cel mai apreciat spectacol 

de dans din lume – Lord 

of the Dance – ajunge pe 

10 octombrie în Capitala 

Europeană a Tineretului.

După 20 de ani de specta-

col şi succes, Michael 

Flatley prezină un show 

cu totul nou, un spectacol 

de excepţie ce a cucerit 

deja publicul internaţio-

nal.

„Lord of the Dance – Dan-

gerous Games” se va desfă-

şura la Sala Polivalentă 

Cluj-Napoca şi face parte din 

cadrul TiMAF – Festivalul In-

ternaţional de Muzică şi Artă 

Transilvania – eveniment ma-

jor al proiectului Cluj-Napo-

ca 2015 Capitala Europeană a 

Tineretului şi organizatorii ca-

re au adus spectacolul Lord 

of the Dance pentru prima da-

tă în Cluj Napoca.

Afl aţi în turneu mondial, 

irlandezii care dau viaţă po-

veştii puse în scenă de însuşi 

Michael Flatley, vor face o no-

uă oprire în inima Transilva-

niei pentru un spectacol de 

excepţie. De data aceasta 

Flatley prezintă o abordare in-

edită, neaşteptată, în care co-

regrafi a, efectele vizuale şi lu-

minile ne vor introduce într-o 

lume mitică şi captivantă. 

Spectacolul de sunet şi ima-

gine, cunoscut în întreaga lu-

me drept cel mai de succes 

show exprimat prin limbajul 

universal al dansului, prezin-

tă de fapt o incursiune în fol-

clorul irlandez bazat pe lup-

ta dintre bine şi rău.

Noul show – Dangerous 

Games – produs de Michael 

Flatley, prezintă o abordare 

nouă a spectacolului din toa-

te punctele de vedere. Flatley 

a decis să păstreze, pentru pu-

blic, câteva dintre numerele 

celebre din „Lord of the Dan-

ce”, însă grandioasei repre-

zentaţii i-au fost adăugate pro-

iecţiile holografi ce 3D, un sis-

tem ce combină iluziile opti-

ce cu tehnologiile de ultim 

moment, pentru a crea efec-

te vizuale tri-dimensionale, 

oferind spectatorilor o expe-

rienţă unică. Lupta dintre Bi-

ne şi Rău este mai acerbă ca 

niciodată, publicul va fi  pen-

tru câteva ore parte a unei lu-

mi mitice în care lupta dintre 

personajele pozitive şi spiri-

tele rele se va face pe aceeaşi 

scenă.

Acest „show time extrava-

ganza”, cum a fost numit de 

jurnaliştii Los Angeles Times, 

va încânta publicul cu ele-

mente precum coregrafi a spec-

taculoasă, dar şi cu momen-

tele artistice de excepţie, de-

oarece pe lângă zecile de cam-

pioni la dans care vor fi  pre-

zenţi pe scena de la Cluj, cân-

tăreaţa Nadine Coyle va juca 

rolul zeiţei Erin şi îi va încân-

ta pe cei prezenţi la eveni-

ment.

Aşadar, măreţia şi grandoa-

rea noului spectacol Lord of 

The Dance – Dangerous Games 

vor umple din nou scena cul-

turii clujene pe 10 octombrie, 

la Sala Polivalentă, începând 

cu ora 20:00.

Un nou spectacol 
Lord of the Dance la Cluj

România va organiza pen-

tru prima data în istoria 

sa un turneu Major de 

Counter-Strike: Global 

Offensive, fi ind a patra 

ţara din lume după 

Germania, Suedia şi 

Polonia.

DH Open, găzduit de 

DreamHack Cluj-Napoca 2015, 

între 29 octombrie şi 1 noiem-

brie, va fi  ultimul turneu Ma-

jor din acest an.

Major este rangul cel mai 

înalt acordat de compania 

americana Valve, proprieta-

ra jocului, turneelor profe-

sioniste CS:GO care se re-

marcă prin prestigiul echi-

pelor participante, calitatea 

producţiei şi valoarea pre-

miilor.

Fanii CS:GO vor avea 

ocazia să urmărească pe 

scena Sălii Polivalente din 

Cluj-Napoca cele mai bu-

ne 16 echipe din lume în 

drumul lor către titlul de 

campioni şi premiile de 

250.000 dolari, într-o pro-

ducţie excepţionala semna-

tă de PGL.

„Faptul că reuşim să avem 

un turneu Major este cea 

mai mare realizare de până 

acum. Prin ceea ce produce 

PGL, scena sportului elec-

tronic din România se afla 

în top 5 al celor mai mari 

evenimente esports din lu-

me”, a declarat Silviu Stro-

ie, preşedintele PGL.

„Suntem foarte entuzias-

maţi să aducem următorul 

turneu CS:GO Major la Dream-

Hack Cluj-Napoca. Împreună 

cu PGL vom avea ocazia să 

producem un spectacol de 

patru zile pe scenă pentru fa-

nii români ai sporturilor elec-

tronice care sunt incredibili. 

Alături de PGL vom crea o 

producţie unică în domeniul 

esports, care în cele din ur-

mă se va dovedi a fi  cel mai 

memorabil eveniment CS:GO 

din toate timpurile”, a decla-

rat Tomas Lyckedal, busine-

ss development director 

Dreamhack Suedia.

Clujul, pe harta lumii la Counter-Strike

Filarmonica din 

Cluj-Napoca este unul 

dintre cele mai valoroase 

ansambluri simfonice din 

România, cu un standard 

recunoscut pe plan inter-

naţional.

Filarmonica de Stat „Tran-

silvania” a împlinit la 1 sep-

tembrie 2015 minunata vâr-

stă de 60 de ani de la fonda-

re. De 60 de ani fi larmonica 

este aproape de sufl etele ce-

lor care o vizitează.

Iar de aproape 50 de ani 

fi larmonica organizează fes-

tivalul Toamna Muzicală Clu-

jeană, cel mai longeviv festi-

val de muzică clasică din Ro-

mânia, şi cel mai important, 

după Festivalul George Enescu 

de la Bucureşti. Prima ediţie 

a festivalului a avut loc în 

1965. Cu o mică excepţie (doi 

ani de întrerupere), festivalul 

şi-a păstrat ritmicitatea anu-

ală de-a lungul întregii sale 

istorii. Anul acesta, festivalul 

ajunge la cea de 49-a ediţie, 

care se desfăşoară între 30 

septembrie – 23 octombrie 

2015 şi îi omagiază pe com-

pozitorii George Enescu şi Béla 

Bartók.

Când începe noua 
stagiune

Startul stagiunii 2015-2016 

se va da pe 18 septembrie, cu 

un concert simfonic in memo-

riam Gheorghe Halmos György, 

sub bagheta dirijorului Vladi-

mir Lungu. Alături de Orches-

tra Simfonică, pe scena Cole-

giului Academic va urca pia-

nistul Sorin Petrescu pentru 

a interpreta Concertul nr. 3 

pentru pian, de Beethoven. 

Celelalte lucrări ce vor fi  in-

terpretate în primul concert 

din stagiune sunt Uvertura la 

opera „Forţa destinului”, de 

Verdi şi Simfonia a 5-a, de Be-

ethoven. Începând de ieri, 1 

septembrie, au fost puse în 

vânzare abonamentele pen-

tru stagiunea 2015-2016.

Istoria Filarmonicii 
de Stat „Transilvania”

Filarmonica de Stat „Tran-

silvania” a fost înfi inţată în 

1955, cu denumirea iniţială 

de Filarmonica de Stat Cluj, 

ca instituţie muzicală profe-

sionistă constituită, pentru în-

ceput, dintr-o orchestră sim-

fonică mare, urmând a susţi-

ne o stagiune permanentă de 

concerte simfonice.

Clujul, centru de tradiţie al 

Transilvaniei, este un oraş al 

cărui profi l a fost dintotdea-

una puternic caracterizat prin 

cultura ce a înfl orit aici – in-

stituţiile sale universitare, me-

dicale, şi nu în ultimul rând 

cele artistice fi ind binecunos-

cute şi deosebit de apreciate 

nu doar în perimetrul naţio-

nal, dar şi în lume. Nu este 

deci întru nimic surprinzător 

faptul că, în mai puţin de ze-

ce ani de la înfi inţare, tânăra 

orchestră a devenit unul din-

tre ansamblurile simfonice de 

vârf din România. Artizanul 

acestei ascensiuni spectacu-

loase a fost primul dirijor şi 

director artistic al instituţiei, 

Maestrul Antonin Ciolan, dis-

cipol al legendarului dirijor 

berlinez Arthur Nikisch.

Filarmonica de Stat „Tran-

silvani” a efectuat cu succes 

turnee în mai toate ţările Eu-

ropei şi a participat la o sea-

mă de festivaluri naţionale şi 

internaţionale importante, ca 

de exemplu acelea de la Lu-

cerna, Bucureşti, Torino, Var-

şovia, Istanbul, Santander, 

Strasbourg, Bratislava, Berlin, 

Interlaken.

Filarmonica de Stat 
„Transilvania” 
a împlinit 60 de ani
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Rămăşiţele a cinci parti-

zani anticomunişti, patru 

bărbaţi şi o femeie, ucişi 

de Securitate în martie 

1949 în Munţii Apuseni 

într-o confruntare armată, 

au fost descoperite marţi 

în cadrul unei acţiuni de 

investigaţii arheologice 

derulate de Institutul de 

Investigare a Crimelor 

Comunismului şi 

Memoria Exilului 

Românesc (IICCMER), în 

parteneriat cu Muzeul 

Naţional de Istorie a 

Transilvaniei din 

Cluj-Napoca.

Arheologul Gheorghe Pe-

trov, expert IICCMER, a de-

clarat marţi că în cursul zilei 

au fost descoperite oseminte-

le victimelor, urmând ca mier-

curi la faţa locului să se de-

plaseze reprezentanţi ai Par-

chetului Militar şi ale altor in-

stituţii ale statului, în prezen-

ţa cărora se vor desfăşura des-

humarea şi recuperarea rămă-

şiţelor pământeşti.

Locul aproximativ al mor-

mântului comun a fost indi-

cat pe teren Institutului de In-

vestigare a Crimelor Comu-

nismului în august 2009 de 

către un localnic din Bistra, 

decedat în 2012, care a parti-

cipat la înhumarea victimelor. 

Acelaşi amplasament a fost 

confi rmat la faţa locului şi de 

un alt localnic, care a partici-

pat în primăvara lui 1949 la 

acoperirea cadavrelor cu pă-

mânt.

Cele cinci victime sunt Ioan 

Cigmăian, născut în 1908 în 

Gelmar, judeţul Hunedoara, 

Petru Decean, născut în 1926 

în Mihalţ, judeţul Alba, care 

a urmat cursurile facultăţii de 

Drept şi a lucrat ca secretar 

într-un cabinet de avocatură, 

iar în anumite împrejurări a 

fost una dintre gărzile de corp 

ale lui Iuliu Maniu, soţii Iosif 

şi Ida Elena Maier, din Teiuş, 

născuţi în 1908, respectiv 1905, 

şi Lucian Mitrofan, născut în 

1929 la Alba Iulia.

Rezistenţa anticomunistă 
din Munţii Apuseni

Fenomenul rezistenţei ar-

mate anticomuniste a cunos-

cut o mare amploare pe te-

ritoriul Transilvaniei. Cea 

mai mare densitate de for-

maţiuni care s-au opus regi-

mului comunist a existat în 

zona Munţilor Apuseni, pe 

teritoriul fostelor judeţe Al-

ba, Cluj şi Turda, iar dintre 

acestea, cea mai importantă 

a fost organizaţia Frontul A-

părării Naţionale — Corpul 

de Haiduci, creată şi condu-

să de maiorul Nicolae Dabi-

ja, secondat de fraţii Alexan-

dru şi Traian Macavei.

Bazele organizaţiei au fost 

puse în decembrie 1948. S-a 

ales şi un loc pentru amenaja-

rea unei tabere permanente, pe 

teritoriul comunei Bistra, la co-

ta 1.200, în locul cunoscut sub 

denumirea de Groşi. În cursul 

lunilor ianuarie şi februarie 

1949, aici au fost construite do-

uă adăposturi pentru cazarea 

membrilor organizaţiei, respec-

tiv o cabană din lemn şi un am-

plu semibordei îngropat parţi-

al în pământ, urmele acestuia 

fi ind vizibile şi în prezent.

Organizaţia era structurată 

după principii militare, fi ind 

conceput un statut ce prezen-

ta caracteristicile unui regula-

ment militar, un program de 

instrucţie, precum şi un jură-

mânt ce trebuia depus în ziua 

de 4 martie 1949 de către toţi 

membrii afl aţi în tabără. Se re-

dactase şi o proclamaţie-ma-

nifest ce trebuia multiplicată 

şi răspândită în mai multe zo-

ne ale ţării. Autorităţile afl ase-

ră însă de grupul de partizani 

din apropierea comunei Bistra 

şi au întreprins imediat măsuri 

pentru anihilarea lui.

Filmul evenimentelor

În dimineaţa zilei de 4 mar-

tie 1949, asupra taberei a avut 

loc atacul Securităţii, la care 

au participat două plutoane 

din cadrul Batalionului 7 de 

Securitate de la Floreşti — 

Cluj şi mai multe cadre ope-

rative de la Serviciul Judeţean 

al Securităţii Poporului Tur-

da. Tabăra partizanilor a fost 

împresurată şi atacată prin 

surprindere, în acel moment 

în tabără afl ându-se 22 de per-

soane, dintre care trei femei.

În urma puternicului schimb 

de focuri în care s-a folosit ar-

mament de infanterie, grena-

de şi încărcături de trotil, au 

rezultat morţi şi răniţi de am-

bele părţi, iar cabana din lemn 

a fost incendiată. Din tabăra 

atacatorilor au rezultat trei 

morţi şi şase răniţi, iar dintre 

partizani au fost ucişi prin îm-

puşcare patru bărbaţi şi o fe-

meie. Şase persoane, printre 

care Nicolae Dabija şi fraţii 

Macavei, au reuşit să spargă 

încercuirea şi să fugă, însă au 

fost capturate sau ucise ulte-

rior. Alte nouă persoane au 

fost arestate.

Iniţial, trupurile partizani-

lor morţi au fost stivuite pe 

priciul din fundul adăpostu-

lui semiîngropat, după care 

s-a încercat dislocarea şi sur-

parea acoperişului peste ele, 

ceea ce nu s-a reuşit din lip-

sa uneltelor corespunzătoare. 

Ca urmare, toate cadavrele au 

fost scoase afară şi depuse u-

nele peste altele în magazia 

de alimente a taberei, care e-

ra amenajată într-o cavitate 

subterană, după care structu-

ra superioară a fost prăvălită 

peste trupuri. La începutul 

primăverii, nişte ţărani care 

au trecut prin zonă au obser-

vat cadavrele afl ate în des-

compunere şi au mai aruncat 

nişte pământ peste ele ca să 

fi e ferite de animalele sălba-

tice, se menţionează într-un 

comunicat al IICCMER.

Rămăşiţele unor partizani ucişi 
de Securitate, descoperite de arheologi
Lupta pentru libertate a fost fatală pentru cei cinci partizani.

Rămăşiţele omeneşti au fost găsite în comuna Bistra Maxilarul unuia din partizanii îngropați în apropierea comunei Bistra

Arheologii sapă în mormântul comun al celor cinci partizani

Filmul-concert „Roger 

Waters The Wall”, inspi-

rat din „The Wall Live”, 

poate fi  vizionat într-un 

cinematograf din 

Cluj-Napoca, pe 29 sep-

tembrie, de la ora 20:00.

„Roger Waters The Wall”, 

cu o durată de 133 de minu-

te, a fost fi lmat cu cea mai 

modernă tehnologie şi a avut 

premiera mondială în septem-

brie anul trecut, la Festivalul 

Internaţional de Film de la To-

ronto. Acum, va fi  difuzat 

într-o singură zi, în aproxima-

tiv 2.000 de cinematografe din 

întreaga lume.

„Sper ca proiecţiile din în-

treaga lume să fi e o bună oca-

zie pentru ca oamenii să-şi 

amintească de persoanele dragi 

dispărute şi de persoanele 

dragi altora care au dispărut. 

În cele din urmă, suntem toţi 

egali”, a declarat Roger Wa-

ters, care împlineşte, dumini-

că, vârsta de 72 de ani, citat 

de revista Rolling Stone.

La concertele din turneul 

The Wall au asistat peste patru 

milioane de persoane. Produc-

ţia a fost montată de 219 ori şi 

a generat încasări de 458,6 mi-

lioane de dolari, un record pen-

tru un proiect al unui artist so-

lo. În comparaţie, turneul ori-

ginal The Wall al formaţiei Pink 

Floyd a ajuns în patru oraşe, în 

anii 1980 şi 1981.

Regizat de Roger Waters şi 

Sean Evans, directorul de crea-

ţie al turneului, documentarul 

conţine secvenţe care nu au fost 

văzute niciodată din celebrul 

turneu susţinut de muzician în 

perioada 2010 – 2013. Pelicula 

se încheie cu The Simple Facts, 

o conversaţie emoţionantă şi ne-

regizată între Roger Waters şi 

bateristul Nick Mason, în tim-

pul căreia aceştia răspund în-

trebărilor primite de la fani.

Filmul poate fi  vizionat la 

Iulius Mall Cluj.

Preţul biletelor este de 35 lei.

George Roger Waters este 

unul dintre cei mai cunoscuţi 

muzicieni rock.Este cel mai cu-

noscut ca fi ind basistul, dar şi 

unul dintre principalii compo-

zitori ai trupei engleze Pink 

Floyd în perioada 1964 – 1985. 

După despărţirea de Pink Floyd 

din 1985, Waters a început o ca-

rieră solo de succes lansând trei 

albume de studio şi înregistrând 

o coloană sonoră pentru un fi lm, 

concertul său The Wall Concert 

in Berlin din 1990 fi ind unul 

dintre cele mai impresionante 

susţinute vreodată. În 2005 a 

lansat opera Ça Ira şi s-a alătu-

rat grupului Pink Floyd în ca-

drul concertelor Live 8 din Lon-

dra. A fost pentru prima oară 

când toţi cei patru membrii din 

formula clasică a formaţiei au 

fost împreună pe scenă după o 

pauză de 24 de ani.

Filmul „Roger Waters The Wall” vine la Cluj
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

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

Vând urgent în Florești, zona 
Terra, pe Dumitru Mocanu 

15B, duplex nou, fi nalizat la 
fi nele anului 2014, jos: living 
cu șemineu cu canapea de 3 
pers., canapea 2 pers. și 2 
fotolii, bucătărie utilată cu 
echipament modern, baie, 
garaj cu intrare/ieșire din 

living, 2 terase, sus: 3 
dormitoare, 2 băi, dressing, 
2 terase, pod: planșeu întins 

pe toată suprafaţa casei, 
înalt de 1,70 m, curte: 360 

mp, suprafaţa utilă: 120 mp.

Există posibilitatea și de 
schimb cu apartament 2 

camere în cart. Grigorescu și 
plata diferenţă.

Preţ negociabil 90.000 euro.

Tel. 0756-091.346

CASE/CABANE

¤ Vând casă veche în Florești, ca-
sa, grajdul și grădina în supr. to-
tală de 742 mp, str A. Iancu, front 
16 m. Tel. 0751-824853 sau 
0742-097455. (1.7)

¤ Vând casă cu 2 camere, preţ 
200 euro/mp, construit, cu teren 
500 mp, plan. Inf. suplimentare 
la tel. 0723-424624. (1.7)

¤ Vând cabană la munte, în Va-
lea Ierii, supr. 72 mp, cu toate 
utilităţile, preţ 16500 euro, nego-
ciabil. Inf. la tel. 0724-443744 
(1.7)

¤ P.F. caut casă modestă, veche, 
nu foarte mare, cu grădină mică, 
singur în curte, cu acte în regulă 
în cartierele Gheorgheni, Bulga-
ria, zona Abator. Exclus agenţii. 
Aștept oferte la tel. 0264-439296 
(1.7)

¤ Cumpăr casă mică în Cluj-Na-
poca. Fără intermediari! Aștept 
oferte la tel. 0740-240238. (2.7)

¤ Vând cabană în Băișoara, sat 
Răsinet, 3 camere, utilităţi, teren 
în supr. de 600 mp, ieftină. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0724-443744. (3.7)

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

¤ Vând casa la Valea Ierii, cu te-
ren, 2 camere, facilităţi incluse, 

preţ 30000 RON. Aștept oferta la 
tel. 0723-424624. (7.7)

¤ Vând cabană la Băișoara, cu 3 dor-
mitoare, preţ 11000 euro. Inf. supli-
mentare la tel. 0723-424624. (7.7)

¤ Vând casă cu teren în supr. de 
1400 mp, cameră, bucătărie, că-
mară, prispă, la 17 km de Gherla, 
loc. Sânmartin, bun și pentru ca-
bană, preţ 35000 RON, negocia-
bil. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-441749 sau 
0742-796398. (10.10)

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 18100 
mp, situat la intrarea Turda-Dăbă-
gău, front 280 m la șoseaua eu-
ropeană E60, vis-à-vis de Căminul 
de vârstnici Sfânta Sava, teren 
compact, curent electric, carte 
funciară, poziţie și locaţie foarte 
bună pentru construcţie de anver-
gură, preţ 17 euro/mp. Inf. la tel. 
0744-653097. (1.7)

¤ Vând teren intavilan în Mărișel, 
supr. 12200 mp, zonă centrală, 
front la drum principal 90 m, cu-
rent electric, apă, carte funciară, 
preţ 10 euro/mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0744-653097. 
(2.7)

¤Vând 6 ha teren, cart. Iris, pe 
str. Giuseppe Verdi, zona de case, 
la intrare în sat Valea Fânâţelor, 
preţ 10 euro/mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0744-653097. 
(2.7)

¤ Vând TEREN intravilan în ora-
şul Sibiu, cu suprafaţa de 918 
mp, preţ negociabil. Inf. şi relaţii 
suplimentare la tel. 
0727-086183.

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deuşu, 
intravilan, zonă liniştită. Preţ – 
18 Euro mp. Informaţii telefon: 
0722-990855.

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 2 parcele de teren lângă 
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.

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. 
0753-222 759.

¤ 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.

¤ 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 zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), 
centura spre Apahida. Inf. şi re-
laţii suplimentare la tel. 
0264-416242, după ora 20, 
Fam. Molnar.

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ Închiriez garaj sub bloc, apă 
caldă și rece, în centrul orașului. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (7.7)

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

¤ Caut loc de muncă în birotică. 
Inf. la tel. 0748-945.449. (1.7)

¤ 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.

¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care în 
aceste domenii. Ofer şi rog serio-
zitate. Aştept oferte la tel. 
0757-746700.

¤ Angajăm în Cluj: zugravi, rigip-
sari, muncitori necalifi caţi.
Salariu atractiv.
Telefon: 021-313.43.79. (7.20)

¤ Tânără, nefumătoare, caut loc 
de muncă, în domeniile ba-
bysitter, curăţenie, menaj ușor. 
Ofer și cer seriozitate. Sunaţi la 
tel. 0741-455348.

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer şi ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.

SERVICII

¤ REPARAŢII TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-555842, 0721-639290.

¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig.
Ofer garanţie şi asigur transport.
Tel. 0747-786.320; 
0770-607.687.

¤ 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: 
horea@orange-webagency.
com.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

ELECTRO

¤ Vând TV color marca ”Techni-
sat”, cu diagonala de 70 cm, cu 
telecomandă, preţ 270 RON, pu-
ţin negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (1.7)

¤ Vând Ph α termperature metru 
digital, portabil, nou, preţ 350 
RON, puţin negociabil. Inf. la tel. 
0744-479172 sau 0374-930918. 
(1.7)

¤ Vând foarte ieftin: contactori 
între 10-400 A, ISOL-uri de 
16-630 A, stea triunghi 63 A, AC 
3, 40 A, motoare mici de 

0,55-0,75/1500; 1,5/1000, de 
380 V, manometru cu contact 
0-600 bari. Inf. tel. 0722-886013. 
(1.7)

¤ Vând convector la coș. Inf. su-
plimentare la tel. 0749-041124. 
(1.7)

¤ Vând convector la coș. Inf. su-
plimentare la tel. 0749-041124. 
(8.9)

UZ CASNIC

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

UZ CASNIC

¤ Vând copiator marca XEROX 
5013 pentru piese de schimb. Inf. 
la tel. 0745-569336. (1.7)

MOBILIER

¤ Vând scaune noi din inox, preţ 
55 RON/buc. Inf. suplimentare la 
tel. 0723-424624. (7.7)

MEDICALE

¤ Vând depărtător chirurgical din 
inox, nou, pentru operaţii pe ab-
domen deschis. Sunaţi la tel. 
0723-064864. (1.7)

¤ Vând aparat german perfor-
mant pentru făcut bule în cadă, 
excelent pentru hidroterapie și hi-
dromasaj. Inf. suplimentare la tel. 
0723-064864. (1.7)

DIVERSE

¤ Vând jgheaburi și burlane din 
tablă galvanizată, cu diamatrul 
de 18 cm, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0264-432680. (1.7)

¤ Vând mașină de cusut Singer, 
pentru piele și textile, și mașină 
de cusut Durkopp pentru piele. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0743-515388 sau 0741-974569. 
(1.7)

¤ Vând barcă pneumatică “Say-
lor”, 240 cm, cu fund rigid, de 3 
persoane, cu accesorii, vâsle, sca-
une gonfabile, vestă de salvare 
peste 120 kg, motor electric 
“Saylor”, nou, sonar cu suport, 4 
beţe de pescuit telescopice, două 
buc. pentru spining și două pen-
tru crap. Inf. la tel. 0744-479172 
sau 0374-930918. (1.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, aproa-
pe nouă. Relaţii suplimentare la 
tel. 0740-240238. (2.7)

¤ Vând răcitor lapte, digital, 
300/890 litri, ieftin. Sunaţi la tel. 
0723-424624. (3.7)

¤ Vând 24 scaune inox noi, exce-
lente pentru bistro, preţ 52 RON. 
Tel. 0723-424624. (3.7)

¤ Ieftin! Lichidare fermă, plug, ră-
citor lapte, mașina de recoltat 
cartofi , presă balotieră, greble. 
Inf. la tel. 0724-443744. (3.7)

¤ Vând cort de două persoane, 
cu saltea, culoare albastră, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare la 
tel. 0264-591965. (6.7)

¤ Vând serviciu de masă din por-
ţelan, marca ”Rosenthal Ovory 
Bavaria”, de 12 persoane, 42 de 
piese. Inf. suplimentare la tel. 
0743-853630. (6.7)

¤ Vând coniac de 47° și rachiu de 
fructe de 5 ani, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (6.7)

¤ Vând 12 bucăţi de piese de ar-
tizanat din aramă, statuete, tave 
cu pahare, candele, serviciu de 
ţuică, carafă, scrumieră, cafea, 
etc, preţ bun. Inf. la tel. 
0264-591965. (6.7)

¤ Vând presă de balotat, Italia, 
preţ 4500 RON. Sunaţi la tel. 
0724-443744. (7.7)

¤ Vând chiuvetă ceramică drept¤ 
Vând salam de casă bio, 10 RON/
bucata (cca. 500 g). Inf. la tel. 
0741-547.721 sau 0758-356.073.

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

ANIMALE

¤ Vând purcei Marele Alb, sunt 
castraţi, vaccinaţi, mănâncă de 
toate. Inf. la tel. 0745-605078 sau 
la adresa sat Gheorgheni nr. 455.

COLECTIONARI

¤ Vând trofee de vânâtoare că-
prior (ţap) și colţi de mistreţi, preţ 
negociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (5.5)

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să cunosc pentru relaţie 
serioasă, căsătorie, domn din zo-
dia, berbec, rac, gemeni, capri-
corn, născut între anii 1972-1973, 
1975-1976, 1982-1983, 
1964-1965. Eu, născută în anul 
1971, cu aspect fi zic plăcut, fără 
obligaţii, romantică. Aștept răs-
puns prine-mail: zselenszki@ya-
hoo.com, cu loc de întâlnire în 
Cluj-Napoca. (1.7)

CITAŢIE

¤ Anunţăm public ziua dezbaterii 
succesiunii după defuncta Bense 
Stefania Zorica pentru aparta-
mentul din Gilău, str. Republicii 
nr. 9, ap.11, care va avea loc la 
data de 21 septembrie 2015, ora 
13.00, la sediul biroului notarial 
S.P.N. NOT. PUB. AS Repede, Ca-
lea Dorobanţilor nr. 9, ap. 12. Îl 
cităm pe Bense Zoltan domiciliat 
în Cluj-Napoca la această dată la 
biroul notarial mai sus menţio-
nat. (1.1)

ANUNŢ DE ANGAJARE

Se angajează 

Șoferi cu C+E,
pentru a lucra cu TIR pe Comunitate,

la fi rma de Transporturi frigorifi ce 
TROTA din Cluj.

Cei interesaţi trebuie să aibă toată documentaţia vala-
bilă, la zi și fără antecedente penale și rutiere.

Se garantează importante condiţii de salarizare.

Selecţiile se vor face:
Zilnic la birul Trota din Cluj, str. Baladei 2A.

– 1 septembrie: București

– 8 septembrie: Timișoara și Constanţa;

– 9 septembrie: Brăila și Tg. Jiu;

– 10 septembrie: Bacău și Brașov

– 11 septembrie: Suceava și București

CV și informaţii la soferitir@trota.ro 
și 0740-295.418

ANUNŢ DE ANGAJARE
SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ NAPOCA

anunţă:

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca, cu se-
diul în Cluj Napoca, str. Clinicilor nr.3-5, jud. Cluj, organi-
zează concurs în data de 24.09.2015, conform prevederi-
lor HG nr.286/2011, pentru ocuparea următoarelor pos-
turi vacante:

- Șef birou administrativ-economist: 1 post;
- Economist la Servciul aprovizionare-transport: 1 post
- Consilier juridic: 1 post
- Operator calculator: 1 post
- Inginer de sisten: 1 post

Dosarele de concurs se vor prezenta la Serviciul R.U.N.O.S., 
et. II, cam.22, in perioada 03.09.2015-16.09.2015, dupa 
urmatorul program: Luni-Joi, orele 12-14; Vineri, orele 
12-13, tel. 0264592771 int. 1168

-  Economist la Servciul R.U.N.O.S. perioadă detrmina-
tă: 1 post

Dosarele de concurs se vor prezenta la Serviciul R.U.N.O.S., 
et. II, cam.22, in perioada 11.09.2015-17.09.2015, dupa 
urmatorul program: Luni-Joi, orele 12-14; Vineri, orele 
12-13, tel. 0264592771 int. 1168

Informaţiile detaliate despre calendarul concursuului și 
condiţiile de participare sunt afi șate la sediul Spitalului.
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 ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:30 Lumea și noi (reluare)
13:00 Fără etichetă (emis. mag.)
14:00 Telejurnal 
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Convieţuiri (doc.)
16:55 Vorbește corect! (reluare)
17:00 Transformarea (2008, div.)
18:00 După 25 de ani. Dreptul 
la memorie. (2014, doc.)
18:30 Istorii de buzunar (reluare)
18:40 Cursa de cai din Siena 
(it., 2009, doc.)
19:35 Vorbește corect!
19:45 Sport
19:59 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Vorbește liber! (live)
22:00 Starea naţiei (reality show)
23:00 Dr. House (sua, 2004, 
ser., sezonul 7, episodul 14)
23:55 Fiica dispărută (sua, 
2014, acţiune)

ANTENA 1

13:00 Observator 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(2015, reality show) (live)
16:00 Observator 
17:00 Acces direct
19:00 Observator 
20:00 Observator special 
20:30 În puii mei (divertisment)
21:30 Te pui cu blondele? 
(emis. con.)
23:30 Un show păcătos 
(divertisment) (live)

PRO TV

12:00 Vorbește lumea (2015, 
mag. life-style)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Vorbește lumea (2015, 
mag. life-style)
16:00 Ce spun românii (2015, 
reality show)
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 5, episodul 11)
21:30 Inamicul statului (sua, 
1998, thrill.)

PRIMA TV

12:30 Click! (2014, mag. 
life-style, episodul 130) (reluare)
13:20 Teleshopping (promo)
13:50 Playtech (emis. info., 
sezonul 2, episodul 13) (reluare)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Cireașa de pe tort 
(sezonul 14, episodul 35) 
16:00 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 54) (reluare)
16:30 Focus
17:00 Cearta-n bucate (reality 
show, sezonul 2, episodul 3)
18:00 Focus
19:30 Adevăruri ascunse (reality 
show, sezonul 1, episodul 4)
20:30 Cronica netului (mag. de 
div., sezonul 3, episodul 12)
21:00 Vreau să divorţez (2012, 
reality show, episodul 12)
22:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 55)
23:00 Focus din inima României 
(emis. info., episodul 135)
23:30 Click! (2014, mag. 
life-style, episodul 131)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D 
13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:30 Teo Show (divertisment)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Un destin la răscruce (tur., 
2013, s. dr.)
22:30 WOWbiz (divertisment)

LOOK TV

13:00 Pure Outdoor (reluare)
13:30 Știri Look TV (reluare)
15:00 Brandu’ Lu’ Chinezu’ 
(2013, mag. life-style)
16:00 Meci Fotbal Liga I: FC 
Steaua București - FC Viitorul 
Constanţa (reluare)
18:00 Business Expres (2013, 
emis. info.)
18:30 Știri Look TV 
19:30 Fotbal Look (live)
21:00 Bani murdari 
23:00 Fotbal Look (reluare)

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

organizează la sediul din Cluj-Napoca, Str. Croitorilor, nr. 19-21

CONCURS
pentru ocuparea postului temporar vacant de 

asistent medical generalist simplu
Proba scrisă va avea loc în data de 22.09.2015, ora 11.00

Condiţii de participare la concurs: • diplomă de licenţă, 
sau de absolvire a învăţământului superior sau diplomă de 
școală sanitară postliceală sau echivalentă; • 6 luni vechime 
ca asistent medical;

Data limită de depunere a dosarelor: 07.09.2015 ora 15;
Date de contact: telefon 0264334913.

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

organizează la sediul din Cluj-Napoca, Str. Croitorilor, nr. 19-21

CONCURS
pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical 

generalist debutant și 2 posturi de infi rmier
Proba scrisă va avea loc în data de 22.09.2015, ora 11.00

Condiţii de participare la concurs pentru postul de asistent 
medical generalist debutant: • diplomă de licenţă sau de 
absolvire a învăţământului superior sau diplomă de școală 
sanitară postliceală sau echivalentă;

Condiţii de participare la concurs pentru postul de infi rmier: 
școală generală

Curs de infi rmiere organizat de Ordinul asistenţilor medicali 
generaliști, moașelor și asistenţilor medicali din România sau 
Curs de infi rmieră organizat de furnizori autorizaţi de Ministerul 
Muncii, Familiei și Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului 
Sănătăţii – Direcţia Generală Resurse Umane și Certifi care.

– 6 luni vechime în activitate
Data limită de depunere a dosarelor: 14.09.2015 ora 15;
Date de contact: telefon 0264334913.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, organizează 
examen/concurs în vederea încadrării, prin recrutare din 
sursă externă, a unui post de personal contractual, respectiv 
muncitor calificat IV-I (cu atribuţii de fochist), la 
Compartimentul Administrarea Patrimoniului Imobiliar – 
Biroul Administrarea Patrimoniului Imobiliar și Intendenţă 
– Serviciul Logistic din cadrul Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Cluj.

Candidaţii trebuie să fi e absolvenţi de studii generale, 
cu certifi cat de capacitate/absolvire a învăţământului 
obligatoriu, să aibă minim 6 luni vechime în muncă în 
califi carea profesională corespunzătoare studiilor absolvite, 
respectiv specialitatea fochist și să deţină califi carea de 
operator, respectiv autorizaţie I.S.C.I.R. – clasa C, valabilă 
și permis conducere, categoria B.

Examenul/concursul se va desfășura în perioada 31.08.2015 
– 14.10.2015, respectiv: înscrirea candidaţilor se efectuează 
în perioada 31.08.2015 – 11.09.2015, susţinerea probei 
scrise în data de 07.10.2015, ora 10.00; susţinerea probei 
interviu în data de 12.10.2015, ora 10.00, la sediul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, municipiul Cluj-Napoca, 
str. Traian, nr. 27, jud. Cluj, iar data limită până la care se 
pot depune actele pentru dosarele de examen/concurs este 
14.09.2015, ora 13,00 . Relaţii suplimentare privind condiţiile 
de participare, documentele necesare, tematica și bibliografi a, 
se pot obţine de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj – 
Serviciul Resurse Umane, la telefon 0264/432727 -interior 
20111 sau 0264/401011, în zilele lucrătoare, între orele 
10.00 – 14.00.

ANUNŢ DE ANGAJARE

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ NAPOCA
anunţă:

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca, cu sediul 
în Cluj Napoca, str. Clinicilor nr.3-5, jud. Cluj, organizează 
concurs în data de 23.09.2015, conform prevederilor HG 
nr.286/2011, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

- Îngrijitoare: 29 posturi;
- Brancardier: 7 posturi.
- Spălătoreasă: 4 posturi
- Bucătar: 4 posturi
- Muncitor necalifi cat bucătărie: 6 posturi
- Instalator: 1 post
- Sudor: 1 post
- Zidar: 1 post
- Electirician: 1 post
- Muncitor necalifi cat pentru neutralizator deșeuri: 1 post
- Ingrijitor curte: 1 post
- Portar: 2 posturi
- Curier: 1 post

Informaţiile detaliate despre calendarul concursuului și 
condiţiile de participare sunt afi șate la sediul Spitalului.

Dosarele de concurs se vor prezenta la Serviciul R.U.N.O.S., 
et. II, cam.22, in perioada 02.09.2015-15.09.2015, dupa 
urmatorul program: Luni-Joi, orele 12-14; Vineri, orele 
12-13, tel. 0264592771 int. 1168.

ANUNŢ DE ANGAJARE

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ NAPOCA

anunţă:

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca, cu sediul 

în Cluj Napoca, str. Clinicilor nr.3-5, jud. Cluj, organizează 

concurs în data de 28.09.2015, conform prevederilor HG 

nr.286/2011, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

- Infi rmier: 50 posturi;

- Tehnician de radiologie licenţiat: 2 posturi;

- Asistent de laborator clinic licenţiat: 1 post,

- Asistent medical licentiat: 1 post;

Informaţiile detaliate despre calendarul concursuului și 

condiţiile de participare sunt afi șate la sediul Spitalului.

Dosarele de concurs se vor prezenta la Serviciul R.U.N.O.S., 

et. II, cam.22, in perioada 07.09.2015-18.09.2015, dupa 

urmatorul program: Luni-Joi, orele 12-14; Vineri, orele 

12-13, tel. 0264592771 int. 1168.

Compania S.C. Thai Therapy S.R.L 
angajează 

RECEPŢIONERE 

în noua locaţie din Cluj-Napoca

Avem nevoie de personal califi cat pentru angajare.
Specifi caţiile postului:

•  candidatul trebuie să aiba cel putin studii medii și 
minime cunoștinţe de contabilitate primară;

•  experienţă de minim 3 ani pe un post similar;

•  foarte bune cunoștinţe de operare a pachetului 
MICROSOFT (Word, Excel, PPT, Access);

•  cunoașterea temeinică a limbii engleze si cunoasterea 
unei sau mai multor limbi de circulaţie internaţională 
reprezintă un avantaj;

•  aspect fi zic plăcut, prezenţă agreabilă, punctualitate, 
amabilitate, solicitudine, responsabilitate;

•  abilităţi foarte bune de comunicare și negociere.

Salar: negociabil – plus alte benefi cii.

Dacă te interesează această ofertă de muncă, 
trimite-ne CV-ul tău în limba română la adresa de email: 

offi ce@thaitherapy.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

S.C. SINAIA S.A. – HOTEL RINA SINAIA
situat în SINAIA, B-dul CAROL I nr. 8,

angajează:

RECEPŢIONERI
Condiţii: studii superioare, cunoscător limba engleză

Benefi cii:  Perspectiva afi rmării într-un domeniu dinamic și 
modern, posibilitatea de ascensiune profesională; 
suport intern pentru atingerea obiectivelor; cazare 
și masă

CV-urile vor fi  trimise la 
fax: 0244-302922; e-mail: hr@sinaia.rinahotels.ro

sau vor fi  depuse la secretariatul SC SINAIA SA

Relaţii suplimentare la tel: 
0244 – 302910; 0244 – 302911

ANUNŢ DE ANGAJARE

Filială a unei 
multinaţionale italiene, 
cu sediul în localitatea 
Apahida, angajează:

MUNCITOR NECALIFICAT

C.V.-urile se vor trimite 
pe adresa 

andrea_d@tecsa-meccanismi.ro

Informaţii la sediul societăţii: loc. Apahida,
 str. Libertăţii, nr. 296;

tel./fax. 
0264-417.885 0264-417.886

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA BUCURESTI, SUCURSALA CLUJ 
NAPOCA, având ca domeniu de activitate salubritate şi 
activităţi similare – anunţă selecţie de personal pentru:

LĂCĂTUŞ MECANIC – construcţii metalice
Condiţii pentru ocuparea postului:
–  Studii medii sau şcoală profesională de profi l – califi care 

de lăcătuş mecanic
Cererile se pot depune la adresa:
CLU-NAPOCA, STR. Calea Baciului, nr. 81-83, între orele 

9 .00 – 16.00

Telefon: 0264 / 456863 interior 117, 
email: corina.catinas@rosal.ro

SC SKY ZEPP SRL 
angajează

Strungar şi operator cu experienţă pe C.N.C.

C.V. se vor trimite pe 

e-mail la skyzepp.ro@gmail.com.

Informaţii la tel: 0726-335.546
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Cercul Militar (Radioclubul) Cluj-Napoca,
înscrie pentru seria: septembrie – decembrie 2015

Cursanţi în specialităţile

  Cameraman
  Artă Fotografi că
  Acustician – Disk Jockey
  Organizator de protocol și evenimente
  Depanator aparatură audio – video.

Înscrierile se fac prin programare la telefon 0725 – 521 945,
În zilele de luni – vineri, orele 10 – 18, până la data de 
14.09.2015.
Locuri limitate.
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Se dărâmă „Polivalenta”
Viorel Nistor
nistor.jurnalism@gmail.com

Sala Polivalentă din Cluj-Napoca 

este una dintre cele mai importante 

investiții ale Primăriei orașului în 

ultimii ani. N-o să reiterez aici 

superlativele și oportunitățile pe 

care noua construcție le 

îndeplinește, în special, cele legate 

de capacitate, dotări, modernizare, 

adaptabilitate etc. E bună, e utilă, e 

frumoasă, a fost destul de scumpă, 

dar, cu chiu cu vai, s-a ridicat, cum 

spunea și primarul, integral din 

banii clujenilor. 

N-am făcut aici un calcul de opor-

tunitate după aproape un an de la in-

augurare (deși ar fi  util să se facă) și 

nici o investigație jurnalistică, care să 

scoată la iveală cine știe ce nereguli 

(deși surprizele nu pot fi  niciodată ex-

cluse). Mi-a atras atenția un fapt re-

cent, extrem de grav, și nu atât prin 

consecințele imediate, cât prin enormi-

tatea prostiei, iresponsabilității și 

incompetenței celor puși să adminis-

treze această investiție publică majoră.  

Pe fapte, n-a trecut o săptămână de 

când a apărut știrea, aproape șocantă, 

a organizării în România a două me-

ciuri demonstrative de snooker, la 

București și Cluj, între multiplul cam-

pion mondial Ronnie O'Sullivan și Stu-

art Bingham, deținătorul la zi al titlu-

lui mondial în acest exclusivist sport. 

Cum ar zice cineva, a căzut pleașcă! 

Mai mult, se confi rmă ofi cial organiza-

rea evenimentului și locația, care nu 

putea fi  alta decât Sala Polivalentă. 

Vorbind cu măsură, nu trebuie să fi i 

jucător profesionist de snooker, nici 

manager sau comentator sportiv, tre-

buie să ai doar un pic de bun simț, să 

te informezi, să întrebi și să înțelegi 

un pic lumea  în care trăim pentru a 

vedea importanța unui moment sau a 

unei oportunități, pot spune, unice. 

Snookerul nu-i fotbal, să-l știe și să-l 

urmărească toată lumea, dar e un 

sport elitist și în aceste sfere, infl uente 

și exclusiviste, își găsește adepți și 

susținători. Cu alte cuvinte, nu trebuie 

să te vadă toți ca să contezi, dar e su-

fi cient să te vadă cine trebuie. Apoi 

nici Ronnie O'Sullivan nu e Messi, să 

zicem, dar prin măiestrie, talent și per-

sonalitate face o fi gură aproape la fel 

de atrăgătoare, populară și de vizibilă 

precum alte vedete, de talia unor 

fotbaliști sau a lui Roger Federer în te-

nis, LeBron James în baschet, Alberto 

Contador în ciclism etc. Cu alte cuvin-

te, e un vector extraordinar de imagi-

ne, atrage atenția și produce audiență 

în oricare colț din lume. Merg mai de-

parte și spun că vor trece ani de aici 

înainte până să calce pe podeaua Poli-

valentei o vedetă de talia lui Ronnie și 

că niciun alt eveniment sau echipă, 

din orice sport, nu vor face din Cluj 

știre de talie mondială.  Mai adaug că 

Ronnie este un jucător curtat și solici-

tat, dar și o persoană capricioasă, ca-

re, timp de un an de zile după 

câștigarea campionatului mondial din 

2012, în ciuda tuturor insistențelor, a 

refuzat să mai joace snooker. Chiar și 

acum este extrem să selectiv și de ex-

clusivist în acceptarea multiplelor ofer-

te. Subliniez, trebuie să fi i tare prost 

să ratezi un asemenea eveniment, mai 

ales dacă vrei să capeți vizibilitate și 

amplitudine și să fi i capitală culturală 

europeană. 

Evenimentul este pe care să fi e 

anulat la Cluj (dacă nu este deja) din 

vina unui/unor iresponsabili. Iată cum 

explică post-factum directorul sălii 

acest eșec, indisponibilitatea sălii în 22 

noiembrie, rezervată unei partide de 

MMA (lupte în cușcă): „Am omis, din 
păcate, nu aveam calendarul la mi-
ne. Cei de la MMA au un eveniment 

pe 23, iar în contract scrie că şi du-
minica, 22 noiembrie, sala le este re-
zervată. Domnii (organizatorii parti-

dei lui O’Sullivan) trebuiau să se gân-
dească mai din timp şi să facă o ce-
rere. Dar i-am spus domnului Thiess 
că-i aşteptăm şi altă dată, cu alte 
evenimente. Îmi pare foarte rău. Şi 
mie îmi place mult snooker-ul”, a ex-

plicat acest Ionuţ Rusu, intitulat direc-

tor al Sălii Polivalente.

Nici nu mai discut oportunitatea fi -

nanciară (la București se cer și se 

vând bilete cu minim 20 euro), nici 

cea de imagine, nici șansa unică rata-

tă. Mă gândesc cine administrează o 

investiție publică de 13-15 milioane de 

euro și la prăpastia și absurditatea u-

nei asemenea explicații. Iar concluzia 

nu poate fi  decât una singură și urgen-

tă: DEMISIA. Cu asemenea specimene 

manageriale, dacă nu s-a surpat încă 

„Polivalenta”, sigur se va prăbuși tot 

ce s-a construit până acum în jurul ei.

Viorel Nistor este lect. univ. dr. la 
Facultatea de Ştiinţe Politice, 
Administrative şi ale Comunicării din 
UBB, Departamentul Jurnalism. Viorel 
Nistor are peste 20 de ani de experien-
ţă în presă şi predă jurnalismul de 10 
ani. A scris la revista NU, Ziua, 
Ziarul de Cluj şi Clujeanul.
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COMUNICAT:
TREKS TURDA – Promovează-ţi ideea!

Primăria Municipiului Turda vine în sprijinul mediului de 
afaceri local și zonal. În acest sens invităm toţi agenţii 
economici, întreprinzătorii privaţi sau organizaţiile locale, 
ca prin intermediul aplicaţiei recent lansate – TREKS TURDA 
– să își facă publică povestea și activitatea pe care o 
desfășoară.

Pentru comunicarea directă între dumneavoastră și Primăria 
Municipiului Turda am creat adresa treksturda@yahoo.ro, 
unde pot fi  trimise fotografi ile, datele de localizare GPS și 
informaţii despre ceea ce se dorește a fi  promovat pe portalul 
TREKS TURDA. Informaţiile trebuie trimise în toate cele 7 
limbi: română, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă 
şi maghiară.

Aceste date urmează să fi e verifi cate și apoi urcate pe 
portalul TREKS TURDA. Menţionăm faptul că doar 
întreprinzătorii care fi gurează în baza de date cu taxele și 
impozitele la zi vor putea să își facă promovare prin 
intermediul TREKS TURDA.

Având convingerea că împreună vom face în așa fel încât 
să evidenţiem în mod pozitiv valorile economice din 
Municipiul Turda, vă așteptăm solicitările pe adresa 
treksturda@yahoo.ro.

Primăria Municipiului Turda
Primar,

Tudor Ştefănie

            ROMÂNIA 
                                              

        
       
        
    - primaria@primariaturda.ro, www.primariaturda.ro 

ANUNŢURI DE MEDIU

MARIS COSMIN în calitate de titular, anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare în vederea 
obţinerii avizului de mediu, conform HG 1076/2004, pentru 
ELABORARE PUZ SI CONSTRUIRE 4 IMOBILE LOCUINTE 
COLECTIVE P+3E, situat în Floresti,str. Teilor f.n. jud. CLUJ. 
Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul APM 
Cluj Napoca începând cu data de 02.09.2015, între 
orele10-14. Publicul interesat poate transmite, în scris, 
comentarii și sugestii, până la data de 22.09.2015, la APM 
Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, 
fax 0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele 
de luni-vineri, între orele 9,00-14,00”.

POP GABRIEL, în calitate de titular, anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare în vederea 
obţinerii avizului de mediu, conform HG 1076/2004, pentru 
ELABORARE PUZ SI CONSTRUIRE CASA P+E, IMPREJMUIRE, 
situat în Floresti,str. Florilor f.n. jud. CLUJ. Prima versiune 
a planului poate fi  consultată la sediul APM Cluj Napoca 
începând cu data de 02.09.2015, între orele10-14. Publicul 
interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, 
până la data de 22.09.2015, la APM Cluj-Napoca, str. 
Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, fax 0264-412914, 
e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între 
orele 9,00-14,00”.

MARCASAN ALEXANDRU, în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare în 
vederea obţinerii avizului de mediu, conform HG 1076/2004, 
pentru ELABORARE PUZ SI CONSTRUIRE IMOBIL DE LOCUINTE 
COLECTIVE P+2E, IMPREJMUIRE, situat în Floresti,str. Florilor 
f.n. jud. CLUJ. Prima versiune a planului poate fi  consultată 
la sediul APM Cluj Napoca începând cu data de 02.09.2015, 
între orele10-14. Publicul interesat poate transmite, în scris, 
comentarii și sugestii, până la data de 22.09.2015, la APM 
Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, 
fax 0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele 
de luni-vineri, între orele 9,00-14,00”.

SC TSI INVEST SRL, în calitate de titular, anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare în vederea 
obţinerii avizului de mediu, conform HG 1076/2004, pentru 
ELABORARE PUZ SI CONSTRUIRE ANSAMBLU DE LOCUINTE 
COLECTIVE P+4E+Er, situat în Floresti,str. Somesului f.n. 
jud. CLUJ. Prima versiune a planului poate fi  consultată la 
sediul APM Cluj Napoca începând cu data de 02.09.2015, 
între orele10-14. Publicul interesat poate transmite, în scris, 
comentarii și sugestii, până la data de 22.09.2015, la APM 
Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, 
fax 0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele 
de luni-vineri, între orele 9,00-14,00”.

Formaţia CFR Cluj a 

învins, luni seară, pe 

teren propriu, cu scorul 

de 3-1 (2-1), echipa FC 

Botoşani, în ultimul meci 

al etapei a IX-a a Ligii I.

Negru de supărare după 

eşecul suferit luni, 1-3 la Cluj, 

cu CFR, în ultima partidă din 

etapa a IX-a a Ligii 1, Vale-

riu Iftime, patronul echipei 

FC Botoşani, a mărturisit la 

DigiSport că e curios să va-

dă rezistenţa la ridicol a an-

trenorului Leo Grozavu. 

„Vreau să vorbesc cu Leo, 

dar nu ştiu cât se mai poate 

face de râs. Îl las cât poate 

rezista. Dacă are o soluţie, 

sunt total de acord. Nu vreau 

să schimb antrenorul pentru 

că eu cred că este un mare 

profesionist, dar acum are o 

mare problemă cu echipa. Pa-

re că nu e cu geanta goală, 

că are soluţii. Am purtat dis-

cuţii cu el toată săptămâna“, 

a declarat Iftime.

Golurile au fost marcate de 

C. Lopez '15, '21, '58 pentru 

gazde, respectiv Vaşvari '30 

(penalti) pentur oaspeţi.

FC Botoşani, revelaţie a 

Ligii 1 în sezonul trecut, a 

obţinut o singură victorie în 

primele nouă etape şi ocupă 

locul 12 în clasament, pozi-

ţie care la fi nalul campiona-

tului „asigură“ un baraj de 

supravieţuire cu o echipă ve-

nită din Liga 2.

De la optimism ponderat 

înaintea sezonului, când FC 

Botoşani se pregătea de tu-

rul preliminar al Ligii Euro-

pa cu St. Etienne, Valeriu If-

time a trecut în cealaltă ex-

tremă. Referindu-se la pro-

gramul din campionat după 

pauza în care se vor disputa 

partidele echipei naţionale cu 

Ungaria şi Grecia, patronul 

moldovenilor a remarcat acid: 

„Am o injecţie cu Dinamo 

acasă, mă duc la tratament 

balnear la Giurgiu, să facă 

Budescu ce vrea din noi. Chiar 

o beau o bere şi o să mă dis-

trez când o să văd ce face 

Budescu din noi, după care 

vine ASA la Botoşani. Echi-

pa în momentul de faţă e haz-

lie şi trebuie să râdem toţi. 

Cine să atace, Raul Costin ca-

re parcă joacă cu mingi me-

dicinale?“.

FC Botoşani joacă, în ur-

mătoarele etape, cu Chiajna 

(etapa 10, în deplasare), Di-

namo (etapa 11, acasă), As-

tra (etapa 12, deplasare) şi 

ASA (etapa 13, acasă).

Iftime face teste de rezistenţă la FC Botoşani: 
„Nu ştiu cât se mai poate face Grozavu de râs”

Gigi Becali, fi nanţatorul 

echipei de fotbal Steaua 

Bucureşti, a declarat ieri 

la o conferinţă de presă 

că doreşte să cedeze 

această grupare şi se gân-

deşte să investească la 

Petrolul Ploieşti.

„Cel mai mult mi-ar plăcea 

Petrolul, pentru că este echi-

pa Primăriei, este aproape de 

Bucureşti, 15.000-20.000 de 

spectatori la fi ecare meci. Aco-

lo aş fi  zeu şi iau campiona-

tul în fi ecare an. Oriunde mă 

duc, vine şi Mirel Rădoi şi voi 

fi  conducător. Apoi voi câşti-

ga acolo campionatul, voi mer-

ge în Champions League. Voi 

demonstra că eu fac perfor-

manţă şi în altă parte”, a spus 

Becali în faţa jurnaliştilor.

În legătură cu numeroase-

le dispute privind solicitările 

Clubul Sportiv al Armatei Stea-

ua, Becali a arătat: „Dacă vor, 

o dau înapoi, că ei zic că fac 

echipă. Uite cum o dau. Am 

luat-o de pe locul 12 şi cu 10 

milioane de euro pagubă. O 

dau fără nicio datorie în cont. 

De fapt, o să fac astfel încât 

imediat cum preiau ei Stea-

ua, chiar din prima lună să 

plătească salariile, plus taxe 

la stat, adică aproximativ un 

milion de euro”.

„Cel mai important este pal-

maresul echipei. Şi în statutul 

echipei Steaua scrie «Steaua 

Bucureşti continuă activitatea 

sportivă a Clubului Sportiv al 

Armatei şi preia în întregime 

tradiţia şi gloria Steaua Bucu-

reşti de la FC Armata Club». 

Este clar că palmaresul nu es-

te la ei. Eu am palmaresul. În 

statutul echipei mai scrie că 

«Steaua Bucureşti are ca atri-

bute de identifi care: insignă, 

steag, emblemă şi imn propriu, 

adoptate prin Adunare Gene-

rală. Cu alte cuvinte mi-am fă-

cut emblema mea şi nu sunt 

obligat să ţin emblema lor». 

ÎCCJ nu a vorbit decât despre 

emblemă şi nu vorbeşte des-

pre altceva”, a mai spus Be-

cali la conferinţa de presă.

Clubul Sportiv al Armatei 

Steaua a făcut deja primul pas 

spre redeschiderea secţiei de 

fotbal şi spre îndeplinirea une-

ia dintre cele mai mari dorin-

ţe ale fanilor celei mai titrate 

echipe din România.

Echipa de fotbal Steaua 

Bucureşti nu mai joacă pe 

stadionul din cartierul Ghen-

cea din primăvară, şi-a pier-

dut sigla şi suporterii, iar si-

tuaţia palmaresului este încă 

neclară: Gigi Becali susţine 

că este al societăţii sale, în 

timp ce Armata afi rmă că o-

mul de afaceri nu l-a preluat 

niciodată şi că nu ar avea 

cum să-l deţină.

„Eu am preluat datoria de 

la CSA, de 21 de milioane de 

lei vechi (900.00 de euro), că-

tre o altă fi rmă, şi am pus as-

falt, am făcut teren sintetic, 

am pus tabelă. În contract 

scrie că ele devin proprieta-

tea statului, dar eu le-am fă-

cut ca să le folosesc eu. Nu 

credeam că o să mă păcăleas-

că şi mă dau afară. Eu am lu-

at datoria şi am plătit-o. Am 

luat toate datoriile către Ban-

corex şi le-am stins. M-am ţi-

nut de cuvânt în ceea ce în-

seamnă convenţia dintre Ar-

mată şi echipa mea”.

Gigi Becali se gândește 
să părăsească Steaua 
pentru Petrolul Ploiești
Gigi Becali, patronul Stelei, a susținut ieri o conferință de presă în care 
vorbit despre scandalul dintre echipă și Clubul Sportiv al Armatei 
Steaua și a arătat dovezi că el deține palmaresul clubului.

GEORGE BECALI | finanțator Steaua

„Cel mai mult mi-ar plăcea Petrolul, 
pentru că este echipa Primăriei, este 
aproape de Bucureşti, 15.000-20.000 
de spectatori la fi ecare meci. Acolo 
aş fi  zeu şi iau campionatul în fi ecare an“

Gigi Becali se gândește să renunțe la Steaua București
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Doi sportivi români 
la CM de juniori 
la şah
România participă cu doi șahiști 
la Campionatele Mondiale de ju-
niori, care se desfășoară, până la 
16 septembrie, la Hanti-Mansiisk 
(Rusia). Printre cele 47 de șahiste 
din întreaga lume, se afl ă și 
Ioana Gelip, reprezentanta ţării 
noastre. „Fiind vorba despre ulti-
mul meu Campionat Mondial de 
juniori, desigur că îmi doresc mult 
să obţin cel mai bun rezultat de 
până acum”, a spus Gelip. La 
Campionatul Mondial de juniori 
de la masculin, Mihai-Eugen Bida, 
va concura alături de alţi 57 de șa-
hiști din lume.

Halep, în turul 2 
la US Open
Jucătoarea Simona Halep, locul 
2 WTA, s-a califi cat ieri în turul al 
doilea al turneului de Grand 
Slam US Open, după ce a bene-
fi ciat de abandonul sportivei 
Marina Erakovic din Noua 
Zeelandă, locul 99 WTA, la scorul 
de 6-2, 3-0, pentru româncă. În 
faza următoare, Halep va evolua 
cu învingătoarea dintre Katerina 
Bondarenko, locul 104 WTA, și 
Iulia Putinţeva locul 78 WTA.

Pe scurt

SPORT

Becali, cu gândul 
la Petrolul
Gigi Becali, patronul Stelei, a 
susținut ieri o conferință de pre-
să în care vorbit despre scanda-
lul dintre echipă și Clubul Spor-
tiv al Armatei. Pagina 11

Iftime, supărat 
după înfrângerea 
de la Cluj
Formaţia CFR Cluj a învins, luni 
seară, pe teren propriu, cu sco-
rul de 3-1 (2-1), echipa FC Bo-
toşani. Pagina 11

PUBLICITATE

Federaţia Română de Fotbal 

a scos la vânzare, începând 

de marţi, biletele de acces 

la partida pe care naţionala 

României o va disputa cu 

Grecia, în preliminariile CE 

2016, cel mai ieftin tichet, 

la peluze, fi ind de 40 de lei, 

informează site-ul ofi cial al 

FRF.

Casele de bilete de la Are-

na Naţională vor fi  deschise, 

de marţi până sâmbătă, între 

orele 10.00 şi 19.00, dumini-

că, cele trei puncte de vânza-

re având program între orele 

10.00 şi 15.00.

Luni, în ziua meciului, se 

vor mai putea achiziţiona bi-

lete de la casele Arenei Naţi-

onale între orele 10.00 şi 19.30.

Înaintea meciului Româ-

nia - Grecia, Federaţia Româ-

nă de Fotbal organizează 

"Arena Fanilor", lângă stadi-

on, destinată suporterilor ro-

mâni. Accesul în Arena Fani-

lor se va face, începând cu 

ora 17.00, numai pe baza bi-

letului de intrare la meciul 

România - Grecia.

România va întâlni Unga-

ria, la Budapesta, vineri, de 

la ora 21.45, iar trei zile mai 

târziu va juca împotriva Gre-

ciei, pe Arena Naţională, tot 

de la ora 21.45.

Cel mai ieftin bilet la România 
- Grecia costă 40 de lei

VIP : 800 / 600 de lei;
Tribuna Vest, inel 2 : 160 / 
140 de lei;
Tribuna Vest, inel 3 : 80 / 
60 de lei;
Tribuna Est, inel 1 : 160 / 
100 de lei;
Tribuna Est, inel 2 : 160 / 
100 de lei;
Tribuna Est, inel 3 : 80 / 
60 de lei;
Peluze : 40 de lei.

Prețurile biletelor

Ronnie O'Sullivan trebuia 

să joace un meci demon-

strativ, în Sala Polivalentă, 

pe 22 noiembrie, împotri-

va campionului mondial 

en-titre, Stuart Bingham, 

dar data a devenit, pe par-

curs, indisponibilă, deoa-

rece era semnat deja un 

contract cu organizatorii 

unei gale MMA. 

După ce organizatorul eve-

nimentului, Adrian Thiess, a 

recunoscut în primă fază că da-

torită cererii mari de bilete din 

capitală, s-a luat în calcul re-

nunţarea la meciul de la Cluj, 

dar apoi s-a răzgândit şi „a bă-

tut în cuie” data de 22 pentru 

show-ul lui O' Sullivan în Ar-

deal, acum a afl at că Sala Po-

livalentă nu mai e disponibilă.

„M-a sunat Ionuţ Rusu de la 

sală şi mi-a spus că pe 23 este 

o gală de MMA şi că au nevoie 

şi de ziua de 22 pentru a orga-

niza competiţia. Asta după ce 

iniţial mi-a confi rmat că e data 

liberă, a dat şi o declaraţie de 

presă în acest sens. Era totul sta-

bilit, O’Sullivan şi Bingham chiar 

îşi doreau să vină şi în Transil-

vania, la Cluj. Acum nu ştiu ce 

se va întâmpla”, a spus Thiess 

pentru ştiridesport.ro.

„Îi aşteptăm altă dată”

Într-adevăr, directorul Sălii 

Polivalente, Ionuţ Rusu, a de-

clarat chiar pentru stiridesport.

ro săptămâna trecută că aşteap-

tă o cerere din partea lui Thi-

ess şi că data de 22 e liberă.

„Am omis, din păcate, nu 

aveam calendarul la mine. Cei 

de la MMA au un eveniment 

pe 23, iar în contract scrie că 

şi duminica, 22 noiembrie, sa-

la le este rezervată. Domnii 

(organizatorii partidei lui 

O’Sullivan) trebuiau să se gân-

dească mai din timp şi să fa-

că o cerere. Dar i-am spus 

domnului Thiess că-i aştep-

tăm şi altă dată, cu alte eve-

nimente. Îmi pare foarte rău. 

Şi mie îmi place mult snook-

er-ul”, a explicat Ionuţ Rusu.

Luminile care-l ţin 
departe pe O'Sullivan

Potrivit directorului Sălii 

Polivalente, organizatorii ga-

lei MMA – Real Xtreme Figh-

ting – au nevoie de o zi în-

treagă pentru a pregăti sala, 

pentru că „au 25 de tone de 

echipament şi trebuie să in-

staleze lumini pe sală, ceea 

ce e mai difi cil”. Rusu a mai 

spus că i-a recomandat lui 

Thiess să-i contacteze pe cei 

de la MMA să „se înţeleagă”.

„S-ar juca la amiază, ar 

avea timp până a doua zi să 

instaleze totul. L-am sunat de-

ja pe omul de la MMA, nu 

mi-a răspuns, dar nu e nor-

mal să fac eu asta, când de la 

început ni s-a comunicat că 

sala e liberă. Noi nu suntem 

obişnuiţi să facem aşa lucru-

rile”, a replicat Thiess.

Clujenii şi fanii snookeru-

lui din Transilvania s-au re-

voltat când au afl at că ar pu-

tea pierde şansa istorică de 

a-l vedea live pe The Rocket.

Ştiridesport.ro l-a contactat 

pe Sebastian Vieru, promoto-

rul galei MMA – Real Xtreme 

Fighting – din 23 noiembrie, 

care spune că ar exista o so-

luţie care ar împăca pe toată 

lumea. Dar e o soluţie difi cil 

de realizat, care are nevoie de 

concursul tuturor celor impli-

caţi şi nu în ultimul rând e o 

soluţie care costă şi atunci va 

fi  interesant de văzut cine va 

prelua nota de plată.

„Avem nevoie de două zi-

le pentru a instala totul. Sunt 

25 de tone de echipament, foar-

te multe cablaje, peste 100 de 

moving headuri, va fi  o nebu-

nie. (...) O să vorbesc în aceas-

tă seară cu organizatorii de la 

snooker, să vedem ce putem 

face ca să fi e bine. Suntem pro 

orice fel de show, ştiu foarte 

bine cât de greu e să pui în 

practică aşa ceva. Fără acea zi 

în plus, noi nu ne putem face 

show-ul şi ar trebui să rezili-

ez contractul. Nu vreau să se 

spună că din cauza noastră 

Clujul ratează un asemenea 

eveniment. Sîntem dispuşi să 

discutăm, să venim mai repe-

de, să ajungem la un numitor 

comun. Problema e că dacă 

echipa vine mai devreme cu 

câteva zile, vor fi  costuri adi-

acente, care mie nu îmi sunt 

bugetate”, a spus Vieru.

Ar monta lumini printre 
antrenamente de baschet

Pe 21 noiembrie, însă, Ro-

mânia joacă împotriva Bosniei 

in preliminariile Campionatului 

European 2016 la baschet femi-

nin. Fetele se vor antrena în Po-

livalentă încă din data de 12.

„Noi am contractat sala din 

12 până în 23, dar după meci, 

adică după 21, nu e o problemă 

să nu mai mergem, ne putem 

pregăti şi la Horia Demian. În 

zilele premergătoare partidei e 

necesar să facem antrenamen-

tele acolo, dar din punctul nos-

tru de vedere, strict al echipei 

naţionale, dacă organizatorii de 

la MMA vor să instaleze lumini, 

o pot face când nu sunt antre-

namente”, a spus Adrian Voi-

nescu, organizator de evenimen-

te internaţionale la Federaţia Ro-

mână de Baschet.

Conducerea Sălii Polivalen-

te a transmis un comunicat de 

presă prin care nici nu infi r-

mă, nici nu confi rmă faptul că 

meciul de snooker va avea loc. 

„Sala Polivalentă S.A. nu a 

fost pusă în situația de a alege 

între o gală de MMA și un meci 

de snooker. Prin urmare pur-

tăm discuții atât cu organzato-

rii galei de MMA, cât și cu cei 

care vor organiza meciul de-

monstrativ de snooker, astfel 

încât ambele evenimente să se 

poată desfășura la Sala Poliva-

lentă din Cluj-Napoca”, spune 

conducerea sălii în comunicat.

Meciul lui Ronnie O’Sullivan 
de la Cluj, incert !
Am vorbit, am rezolvat, nu se poate! Ronnie O’Sullivan se pregătea să vină la Cluj, 
dar Sala Polivalentă nu mai e disponibilă!

Ronnie O'Sullivan ar fi  trebuit să joace un meci demonstrativ
în Sala Polivalentă pe 22 noiembrie


	pagina01
	pagina02
	pagina03
	pagina04
	pagina05
	pagina06
	pagina07
	pagina08
	pagina09
	pagina10
	pagina11
	pagina12

