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Câine maltratat 
la o asociaţie canină ?
O femeie îi acuză de neglijenţă pe repre-
zentanţii unei pensiuni canine din Chinteni 
după a observat că animalul avea zgârie-
turi pe burtă. Pagina 2

ACTUALITATE

O alunecare de teren 
afectează şantierul 
autostrăzii A3
O nouă fi lmare din avion dezvăluie 
situația dezastruasă în care se afl ă stadiul 
lucrărilor la autostrada A3 în apropiere de 
Cluj-Napoca. Pagina 3

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

Curtea de Conturi a demarat un audit la proiectul Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID). 
Între timp, reprezentanții Consiliului Județean promit o nouă licitație pentru finalizarea lucrărilor la Centrul 
de Deșeuri, dar nu scapă de ce le era mai frică: demolarea a ceea ce s-a construit până acum. 
Despre rezultatul auditului și condițiile în care s-ar putea finaliza investiția, aflați din pagina 4.

Luna aceasta se pregătește o nouă licitație pentru CMID

Cine-i mai crede ?

MAPAMOND

Noul premier moldovean: Subiectul 
unirii nu este pe agenda politică

ACTUALITATE

Premieră în România: Fermierii vor 
să-i dea pe meteorologi în judecată

Subiectul unirii Republicii 
Moldova cu România nu se afl ă 
în acest moment pe agenda po-
litică a Chişinăului şi nici a Bu-
cureştiului, a declarat sâmbătă 
premierul Valeriu Streleţ în ca-
drul unei emisiuni televizate, 
citată duminică de publicaţia 
locală Independent.md.

Vorbind despre necesitatea 
urgentării procesului de inter-
conectare energetică dintre Ro-
mânia şi Republica Moldova, 
Streleţ a subliniat că „România 
este principalul nostru susţină-
tor, însă nu se pune problema 
unei eventuale contopiri într-un 
singur stat”.

Potrivit Barometrului IN-
SCOP Research, realizat la co-
manda ziarului „Adevărul”, 

aproape 68% dintre români sus-
ţin unirea cu Republica Moldo-
va până în 2018, când se împli-
nesc 100 de ani de la Marea U-
nire din 1918. Întrebaţi ce păre-
re au faţă de reunirea celor do-
uă state până în 2018, 67,9% 
dintre intervievaţii români s-au 
declarat pentru, în timp ce doar 
14,8% nu susţin unirea până în 
2018, aminteşte Jurnal.md.

Premierul Valeriu Streleţ şi gu-
vernul său au fost învestiţi la 30 
iulie, cu 52 de voturi ale depu-
taţilor noii coaliţii de guvernare 
— Alianţa pentru Integrare Eu-
ropeană 3 — formată din cele 
trei partide care se declară pro-
europene Partidul Liberal Demo-
crat (PLDM), Partidul Democrat 
(PD) şi Partidul Liberal (PL).

Supăraţi că seceta le-a distrus 
culturile, reprezentanţii Asocia-
ţiei Producătorilor Agricoli vor 
să-i dea în judecată pe cei de la 
ANM.

Fermierii susţin că, dacă ar fi  
ştiut din timp de arşiţa prelun-
gită, ar fi  luat măsuri.

Astfel, agricultorii din zona 
Moldovei se plâng că vara a-
ceasta a fost una dintre cele 
mai secetoase din ultimii 60 
de ani. Preşedintele Ligii Aso-
ciaţiei Producătorilor Agricoli 
din România (LAPAR) dă vina 
pe meteorologi şi vrea să dea 
ANM în judecată. El susţine 
că nu au fost avertizaţi la timp 
că seceta va fi  cruntă, iar cul-
turile vor fi  distruse. Recolta 
de porumb, de pildă, este com-

promisă în proporţie de 70 la 
sută.

Laurenţiu Baciu, preşedinte-
le LAPAR: „Noi, agricultorii pu-
team lua şi măsuri de a mai di-
minua din efectele secetei. Prin 
folosirea altei structuri de cul-
tură, prin folosirea unor hibrizi 
mai timpurii. Din punctul nos-
tru de vedere ne cerem un drept, 
pentru că aceste instituţii ale 
statului care trebuie să ne in-
formeze corect şi la timp, sunt 
plătite de noi”.

Meteorologii se apără în 
schimb şi susţin că au avertizat 
încă din luna aprilie că zona Mol-
dovei va fi  afectată de o secetă 
extremă. În plus, le reproşează 
fermierilor că de zeci de ani fac 
agricultură la mila cerului.
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Untold Festival a fost cel mai așteptat festival al anului 2015 în România, cu peste 80.000 de participanţi în noaptea 
de sâmbătă spre duminică, festivalul fiind declarat sold out. Momentele de apogeu au fost prestațiile headlinerilor 
Dimitri Vegas & Like Mike, Avicii, Aron Chupa, Armin van Buuren şi David Guetta. 
Cum s-au simțit artiștii și cum a fost atmosfera în cele patru zile de festival, cu bune și cu rele, aflați în paginile 6-7.

Cluj-Napoca, destinația muzicală a României

Mihai Seplecan vrea să candideze la Primăria Cluj-Napoca
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj este singurul liberal care şi-a depus intenţia 
de a candida pentru funcţia de edil al municipiului Cluj-Napoca. Pagina 5
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Petrecerea de Ziua 

Vârstnicului, organizată 

de Primăria Cluj-Napoca a 

devenit deja o tradiţie. 

Potrivit autorităţilor loca-

le, evenimentul este dedi-

cat pensionarilor cu veni-

turi modeste.

Dacă în 2013, Primăria 

Cluj-Napoca a alocat din bu-

getul local 119.000 lei pen-

tru petrecerea de Ziua Vârst-

nicului, în 2014 a pus la bă-

taie 150.000 lei, iar anul 

acesta suma va creşte la 

200.000 lei.

Evenimentul va fi  pregătit 

pentru 2.000 de pensionari cu 

venituri reduse, potrivit pro-

iectului de hotărâre care va fi  

supus votului consilierilor lo-

cali în şedinţa de Consiliu Lo-

cal din 5 august. Documentul 

propune alocarea a 200.000 

lei pentru petrecerea de Ziua 

Vârstnicului care este sărbă-

torită în fi ecare an pe data de 

1 octombrie.

Primăria vrea să le pregă-

tească vârstnicilor un meniu 

în valoare de 85 lei, un pro-

gram muzical de trei ore la 

care participă şapte artişti, in-

clusiv Dumitru Fărcaş, două 

orchestre şi două ansambluri.

Nici mâncarea nu va fi  

lipsi de la acest eveniment. 

Pensionarii vor avea un me-

niu în valoare de 85 lei, for-

mat din gustare rece (brân-

ză delice pe castravete, ru-

ladă brânzeturi, rosie cherry 

cu gorgonzola, ruladă pui în 

susan, galantina pui în bacon, 

ruladă porc Napoca, goujon 

piept pui în fulgi, chifteluţe, 

roşie cu vinete, bruschetă cu 

roşie şi oregano, măsline de-

cor), piept de pui la tavă, 

pulpă de porc la tavă, car-

tofi  boulanger, legume me-

xicane, salată de varză, tort 

Fantezie, cafea espresso, chi-

fl e, apă minerală, apă plată, 

suc Pepsi, Prigat, bere, vin, 

votcă, garone.

Petrecere de zile mari 
pentru 2.000 de pensionari din Cluj

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

O femeie care şi-a cazat 

câinele două zile la pensi-

unea Căsuţa Animalelor 

din Chinteni îi acuză de 

neglijenţă pe reprezentan-

ţii pensiunii după ce a 

observat că animalul avea 

zgârieturi pe burtă. 

Reprezentanţii pensiunii 

se apără şi susţin că nu 

sunt vinovaţi cu nimic.

Denisa Seician şi-a cazat câi-

nele, un bulldog francez, la pen-

siunea Căsuţa Animalelor din 

Chinteni şi a plătit pentru el o 

cameră separată pentru că ani-

malul are anumite difi cultăţi.

„Vineri, atât în timpul con-

versaţiei telefonice, cât şi la so-

sire i s-a explicat doamnei, ca-

re urma să îl găzduiască, difi -

cultatea pe care o are Batman 

(bulldog francez) în socializa-

rea cu alţi câini, în primul rând 

din cauza respiraţiei sale gre-

oaie care este mereu confun-

dată de alţi masculi cu mârâit 

şi mai apoi faptul că modul lui 

normal de a se comporta cu 

alţi câini constă în încercarea 

de a-I monta. Ni s-a promis că 

se vor avea în vedere aceste as-

pecte în timpul şederii sale”, a 

spus Denisa Seician.

Zgârieturi după două zile

Când s-a dus să-şi ia câine-

le acasă, femeia susţine că l-a 

găsit cu zgârieturi pe burtă.

„Duminică, mergând să ri-

dic căţelul, am găsit un domn 

care era evident ocupat cu al-

te activităţi decât supraveghe-

rea lui Batman. Câinele se afl a 

într-un ţarc cu mulţi alţi câini 

(majoritatea masculi) printre 

care şi unii de talie mare. Lu-

ându-l în braţe, am observat 

zgârieturi sângerânde în jurul 

pântecelui său. Mi s-a spus că 

a lătrat mult în cuşcă şi a fost 

scos în ţarc (din câte am pu-

tut deduce, el şi-a petrecut ma-

re parte din weekend, proba-

bil şi noaptea afară, asta chiar 

dacă am plătit pentru o came-

ră separată). În ţarc a început 

să monteze şi a fost montat 

până s-a ajuns la răni. Mă în-

treb…în condiţiile în care avea 

deja rană…câinele de ce încă 

era în cuşca plină de praf şi 

câini care evident urmăreau 

să continue să încerce să se 

urce pe el? Mi s-a spus că Bat-

man a refuzat să mănânce pen-

tru două zile. Am constatat de 

asemenea că era extrem de în-

setat, îi curgeau ochii şi nu pu-

tea sta în picioare. Nu a fost 

în stare să coboare din maşi-

nă. În casă nu a avut puterea 

de a roade un biscuite. A dor-

mit neîncetat 26 de ore şi de 

fi ecare dată când făcea doi 

paşi, trăgându-şi piciorul, eşua 

pe podea”, susţine femeia.

Denisa Seician susţine că 

a avut o întâlnire cu reprezen-

tanţii pensiunii, iar aceştia ar 

fi  jignit-o.

„Luni la insistenţele mele, 

m-am întâlnit cu cei doi repre-

zentanţi ai pensiunii pentru a 

controla starea de sănătate a 

câinelui. Printre jignirile deo-

sebite şi atacurile piperate ve-

nite din partea celor cărora 

le-am încredinţat un membru 

al familiei mele pe care aştep-

tam să îl recuperez într-o sta-

re asemănătoare cu cea în ca-

re l-am lăsat la pensiune, am 

primit rezultatele consultului: 

suprainfecţie la nivelul dermei 

în jurul pântecelui, suprain-

fecţia prepuţului şi infecţie la 

ochi. În cazul piciorului pe ca-

re îl trage încă nu s-au expri-

mat veterinarii deoarece este 

posibil să fi e o febră muscula-

ră puternică. Tratament: 10 zi-

le de antibiotic, picături de 

ochi, consulturi zilnice, ungu-

ent local şi desigur…purtarea 

unui colier, care de altfel re-

prezintă o experienţă uşor tra-

umatizantă pentru câine”, mai 

precizează Denisa Seician.

Ce reacție a avut asociația

Reprezentanţii pensiunii se 

apără şi susţin că animalul a 

plecat pe picioarele lui acasă.

„Ne-a fost adus un căţel, 

iar la plecare a plecat pe pi-

cioarele lui. Sincer vă spun 

nu m-am uitat dacă avea zgâ-

rieturi. Căţelul a plecat pe pi-

cioarele lui acasă. Nu ştiu da-

că acele zgârieturi s-au petre-

cut la noi. Câinii se jucau. Câi-

nii au locul lor, dar nu pot să 

nu-i las afară. Câinele despre 

care vorbim era foarte jucă-

uş, avea o stare de spirit foar-

te bună şi a fost pus în ţarc 

cu alţi câini să se joace”, au 

spus cei de la pensiune.

Reprezentanţii pensiunii 

susţin că femeia ştia de fap-

tul că animalul va fi  scos afa-

ră la plimbare împreună cu 

alţi câini.

„Normal că ştia doamna 

că o să iasă afară alături de 

alţi câini. Noaptea a stat în 

locul pe care l-a comandat 

doamna respectivă, iar ziua 

timp de trei ore a fost scos a-

fară pentru a se mişca. Astfel 

de probleme noi nu am mai 

avut niciodată cu niciun cli-

ent. Nici medicii nu au putut 

să spună exact dacă rănile câi-

nelui i-au apărut în ultimele 

zile”, au declarat reprezentan-

ţii pensiunii, care spun des-

pre Denisa Seician că este „pu-

ţin isterică”.

Primarul comunei Chinteni 

susţine că până în acest mo-

ment nu au fost probleme cu 

cei de la pensiune. „Nu au 

fost probleme. Doamna care 

se ocupă de pensiune iubeş-

te foarte mult animalele şi le 

îngrijeşte foarte bine. Sunt oa-

meni importanţi şi din Cluj 

care-şi aduc animalele aici”, 

a spus Lucia Suciu. 

Câine maltratat în Chinteni 
la o asociaţie canină ?
Reprezentanţii unei pensiuni pentru câni şi pisici sunt acuzaţi de neglijenţă.
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O minoră de 13 ani 
din Cluj s-a înecat 
în râul Mureş
O minoră în vârstă de 13 ani 
s-a dus la scăldat în râul Mureș 
cu o soră și doi verișori și s-a 
înecat.
Minora de 13 ani se afl a la 
scăldat, pe râul Mureș, în zona 
localităţii Uioara de Sus, împre-
ună cu o soră și cu doi verișori. 
Sora ei este cea care a alertat 
un pescar cu privire la faptul că 
fetiţa a intrat în apă și nu a mai 
ieșit. La rândul său acesta a 
alertat echipele de intervenţie, 
informează alba24.ro.
Căutările au continuat sâmbătă 
seara, până la lăsarea întuneri-
cului. Duminică dimineaţa, în-
cepând cu ora 06:00, echipele 
de intervenţie au reluat căuta-
rea minorei, pe cursul râului 
Mureș, iar trupul acesteia a 
fost găsit la aproximativ 50 de 
metri în aval.
Minora este din satul Cornești 
din comuna Gârbău din Cluj. 
Aceasta venise la rude, în Ocna 
Mureș.

De la scăldat 
direct la spital
Un băiat în vârstă de 13 ani din 
Dej care a ales să se răcorească 
duminică, 2 august, la Parcul 
Balnear Toroc, a ajuns la spital 
în jurul orei 14:00.
Băiatul s-a scăldat în bazinul in-
terior, iar în momentul în care 
a vrut să iasă din acesta, a alu-
necat pe gresia din jurul pisci-
nei, căzând și lovindu-se la cap, 
informează dejeanul.ro.
În urma apelului la 112, o am-
bulanţă de la Dej s-a deplasat 
la faţa locului și deși băiatul nu 
avea traume vizibile, a fost 
transportat la spital pentru in-
vestigaţii suplimentare.

O alunecare 
de teren afectează 
şantierul 
autostrăzii A3

Noi imagini fi lmate din avion 
cu cei 8,7 km din Autostrada 
A3 ce se construiesc lângă 
Cluj-Napoca, între localităţile 
Gilău și Nădășelu, au fost pu-
blicate de către Asociaţia Pro 
Infrastructura (API).
Filmarea surprinde evoluţia lu-
crărilor pe acest tronson unde 
deja au fost așternute primele 
straturi de asfalt pe mai multe 
porţiuni, iar structurile viaduc-
telor au prins contur. În același 
timp, fi lmarea surprinde și o 
porţiune unde alunecarea de 
teren afectează șantierul, rela-
tează Hotnews.ro
Filmarea începe dinspre 
Nădășelu și continuă de-a lun-
gul traseului puţin mai sinuos 
al autostrăzii până la Gilău, 
acolo unde se continuă cu deja 
construitul tronson A3 Gilău – 
Câmpia Turzii.
În imaginile fi lmate se poate 
observa cum pe partea dreap-
tă a autostrăzii a avut loc o 
alunecare de teren în debleul 
realizat de constructori. De a-
semenea, este surprinsă pădu-
rea pentru care încă nu s-au 
rezolvat problemele legate de 
acordul de mediu, iar con-
structorul încă nu a intrat cu 
utilajele în acea zonă.
În rest, pe parcursul traseului 
autostrăzii se pot observa por-
ţiuni extinse unde primele stra-
turi de asfalt au fost turnate, în 
timp ce unele viaducte au deja 
traversele așezate.
Stadiul fi zic al lucrărilor a depă-
șit 52%, însă cel fi nanciar (plă-
ţile către constructor) abia trece 
de 15%.

Pe scurt

Comisia Europeană (CE) 

a iniţiat două investigaţii 

aprofundate separate 

pentru a stabili dacă 

măsurile adoptate în 

favoarea Aeroportului 

Internaţional 

Cluj-Napoca, 

Aeroportului Transilvania 

Târgu Mureş şi a trans-

portatorilor care le utili-

zează sunt conforme nor-

melor UE privind ajutoa-

rele de stat.

Investigaţiile vizează înde-

osebi taxele de marketing plă-

tite companiei Wizz Air de că-

tre Aeroportul Internaţional 

Cluj-Napoca şi tarifele aeropor-

tuare reduse oferite de Aero-

portul Transilvania Târgu Mureş 

transportatorilor aerieni care 

operează zboruri de pe aero-

portul respective, a anunţat Co-

misia, într-un comunicat.

În plus, Comisia va exami-

na şi subvenţiile primite, la 

rândul lor, de aeroporturi din 

partea autorităţilor locale.

„În sectorul aerian, se în-

registrează o concurenţă pu-

ternică la nivel paneuropean. 

Prin urmare, Comisia trebu-

ie să se asigure că tarifele 

aeroportuare şi alte condiţii 

oferite de aeroporturile pu-

blice regionale pentru a atra-

ge transportatori aerieni nu 

denaturează condiţiile de 

concurenţă echitabile de pe 

piaţă. Investigaţiile noastre 

vor arăta dacă măsurile lu-

ate de România în favoarea 

celor două aeroporturi şi a 

unor transportatori aerieni 

sunt conforme cu normele 

UE privind ajutoarele de 

stat”, a declarat Comisarul 

UE responsabil cu politica în 

domeniul concurenţei, 

Margrethe Vestager.

Tarife care distorsionau 
piaţa

Din 2010, compania aeria-

nă Wizz primea ajutor de la 

Consiliul Judeţean Mureş sub 

forma tarifelor reduse de ope-

rare, tarife care distorsionează 

piaţa. Presa locală scria în 2011 

despre faptul că Wizz Air a 

primit 100.000 de euro de la 

Consiliul Judetean Mures, prin-

tr-un fond de „publicitate” alo-

cat de Asociaţia Judeţeană de 

Turism Mureş, condusă de 

Lokodi, pentru a pleca de pe 

Aeroportul Internaţional Cluj.

În cadrul unei investigaţii 

separate, iniţiate tot în urma 

unei plângeri, Comisia va exa-

mina în detaliu dacă tarifele 

aeroportuare practicate la Ae-

roportul Târgu Mureş, „care 

par anormal de scăzute şi pre-

văd reduceri semnifi cative în 

funcţie de nivelul de trafi c”, 

sunt conforme cu normele UE 

privind ajutoarele de stat. În 

2014, Aeroportul Transilvania 

Târgu Mureş a deservit apro-

ximativ 350.000 de pasageri. 

Este exploatat de o societate 

deţinută integral de Consiliul 

Judeţean Mureş.

„De aceste tarife reduse a 

benefi ciat în principal Wizz 

Air, principalul transportator 

aerian care operează pe Aero-

portul Târgu Mureş, dar este 

posibil să fi  benefi ciat şi alţi 

transportatori aerieni care uti-

lizează acest aeroport. În acest 

stadiu, Comisia îşi exprimă în-

grijorarea în legătură cu posi-

bilitatea ca nivelul tarifelor ae-

roportuare să le fi  oferit aces-

tor transportatori aerieni un 

avantaj economic nejustifi cat 

faţă de concurenţii lor”, se mai 

arată în comunicatul CE.

Totodată, Comisia va exa-

mina în detaliu dacă diverse-

le subvenţii primite din par-

tea autorităţilor locale înce-

pând din 2011 au acordat Ae-

roportului Târgu Mureş în-

suşi un avantaj economic ne-

justifi cat faţă de alte aeropor-

turi. Comisia va încerca să 

verifi ce dacă eventualul aju-

tor este conform cu normele 

UE privind ajutoarele de stat, 

mai precis dacă aduce 

într-adevăr o contribuţie re-

ală la accesibilitatea Transil-

vaniei şi la mobilitatea locu-

itorilor acestei regiuni (având 

în vedere relativa proximita-

te a Aeroportului Cluj-Napo-

ca) şi dacă utilizarea fondu-

rilor publice este limitată strict 

la minimumul necesar.

Cine a făcut plângerile

Aeroportul Internaţional 

Cluj-Napoca, al doilea aero-

port din România ca impor-

tanţă, se afl ă şi el în vizorul 

Comisiei Europene. În 2014 a 

deservit aproximativ 1,2 mi-

lioane de pasageri.

Comisia va examina în de-

taliu dacă diversele subvenţii 

primite din partea autorităţilor 

locale în perioada 2010-2014 au 

acordat Aeroportului Cluj-Na-

poca însuşi un avantaj econo-

mic nejustifi cat faţă de alte ae-

roporturi. Comisia va lua în 

considerare, de asemenea, re-

lativa proximitate a Aeroportu-

lui Târgu Mureş, afl at la o dis-

tanţă de 103 km, care poate fi  

parcursă în aproximativ 1,5 ore 

cu maşina.

Deşi Comisia recunoaşte că 

aeroporturile regionale afl ate 

în proprietate publică le pot 

oferi transportatorilor aerieni 

condiţii atractive în scopul de 

a-i încuraja să opereze zboruri 

şi să stimuleze astfel trafi cul 

aeroporturilor în cauză, aces-

te condiţii nu trebuie să le de-

păşească pe cele pe care ar fi  

dispus să le ofere un operator 

aeroportuar care urmăreşte să 

obţină profi t.

Plângerea a fost făcută de 

Carpatair, o companie cu pro-

bleme, care (putem presupu-

ne) încerca sa evite intrarea 

în insolvenţă. În 2014, Car-

patair a obţinut intrarea în 

insolvenţă motivând decizia 

prin daunele de 30 de mili-

oane de euro provocate de li-

tigiile cu Aeroportul Timişoa-

ra, având ca obiect activităţi 

anticoncurenţiale. Probleme-

le au început în 2011, când 

compania Carpatair a acuzat 

conducerea aeroportului că 

acordă ajutor de stat compa-

niei Wizz Air, principalul 

competitor pe piaţa timişo-

reană, prin practicarea unor 

discounturi prea mari.

Anchetă a Comisiei Europene 
la Aeroportul Târgu Mureş 
pentru posibile ajutoare de stat
Monitorul de Cluj a scris încă de acum patru ani despre faptul că Aeroportul Târgu Mureş a 
primit avantaje de la Consiliul Judeţean Mureş pe vremea vicepreşedintelui Lokodi Edita Emoke.

Peste o sută de tineri pro-

venind din zece ţări parti-

cipă zilele acestea, mai 

exact între 02-06 august 

în Cluj-Napoca, la 

Întâlnirea Anuală de Vară 

a Tinerilor Români 

Supravieţuitori de Cancer, 

care este, potrivit 

Asociaţiei Little People, 

cel mai mare eveniment 

de acest gen din România.

În cadrul acestui eveniment 

va avea loc şi Adunarea Ge-

nerală a membrilor Comuni-

tăţii Temerarii şi Youth Can-

cer Europe Adovcacy Master-

class — sesiune de training 

dedicată tinerilor supravieţu-

itori de cancer. Potrivit orga-

nizatorilor, această sesiune de 

training reprezintă o premie-

ră pentru România, dar şi un 

pas important pentru ca aceş-

ti tineri să devină „ambasa-

dori ai supravieţuirii şi ai unui 

mesaj alternativ pozitiv”.

„Începând cu 2014, Asoci-

aţia Little People România, 

adiţional activităţii inovatoa-

re de formare a comunităţii 

pentru tineri supravieţuitori 

de cancer, oferă oportunităţi 

pentru alte organizaţii şi ti-

neri europeni de a creşte şi a 

se dezvolta. Fondată de Little 

People, Youth Cancer Europe 

este o reţea europeană tână-

ră cu parteneri din 15 ţări eu-

ropene”, se arată într-un co-

municat transmis duminică.

Asociaţia Little People şi Yo-

uth Cancer Europe vor găzdui 

marţi şi miercuri Advocacy Mas-

terclass pentru a sprijini iniţia-

tive naţionale şi internaţionale 

ale tinerilor bolnavi şi supravie-

ţuitori, pentru a discuta exem-

ple existente şi construi pe fun-

damentul experienţei acumula-

te precum şi a bunelor practici 

din domeniu, dar şi pentru a 

prilejui oportunităţi pentru aceş-

ti tineri de a forma legături.

Scopul Advocacy Master-

class este ca tinerii supravie-

ţuitori să aibă o contribuţie 

importantă şi să devină actori 

importanţi la acest nivel, ast-

fel aceştia învaţă să-şi dezvol-

te capacitatea în reprezenta-

re, formarea de reţele şi prac-

tici de lobby, precum şi să de-

prindă aptitudini în advocacy. 

Numai în acest fel pot fi  ca-

pabili să-şi negocieze dreptu-

rile şi interesele cu autorităţi 

publice, legislatori şi asocia-

ţiile profesionale.

În 2006, Asociaţia Little Pe-

ople România a înfi inţat Clu-

bul Temerarii — comunitatea 

adolescenţilor români care au 

învins cancerul, care numără 

astăzi aproape 400 de mem-

bri, devenind cel mai mare 

grup activ de sprijin reciproc 

în rândul adolescenţilor şi ti-

nerilor adulţi afectaţi de can-

cer. Ea este, totodată, şi una 

dintre cele mai active comu-

nităţi de acest gen din Euro-

pa. Scopul Clubului Temera-

rii este acela de a asigura o 

susţinere specializată şi per-

sonalizată la necesităţile fi e-

cărui tânăr din România în 

materie de „coping”, facili-

tând reintegrarea reuşită a pa-

cienţilor în societate. 

Tinerii supravieţuitori de cancer se întâlnesc la Cluj

Tarif de servicii 
pentru pasageri
În 2014, Monitorul de Cluj 
prezenta un table compa-
rativ al tarifelor aeroportu-
are din ţară și din Europa.

Târgu Mureș – 1€/pasager
Cluj – 6€/pasager
Timișoara – 8,50€/pasager
Frankfurt – 16,75€/pasager

Comisia va examina dacă tarifele practicate la Aeroportul Târgu Mureş sunt conforme cu normele UE
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Excelenţa Sa, Jean-Hubert Lebet, 

ambasadorul Elveţiei în România, s-a 
declarat plăcut impresionat de baza 
materială a Companiei de Transpot Pu-
blic Cluj-Napoca (CTP Cluj-Napoca), de 
organizarea și efi cienţa serviciului pu-
blic de transport metropolitan clujean 
și, mai ales, de faptul că anual CTP ob-
ţine profi t. Așa după cum a subliniat 
și Excelenţa Sa, o asemenea perfor-
manţă managerială este remarcabilă, 
în condiţiile în care este cunoscut fap-
tul că în multe orașe românești, de ta-
lia municipiului Cluj-Napoca sau me-
tropole mult mai mari din Occident, 
transportul public de persoane funcţi-
onează pe pierdere. Toate acestea, a 
mai arătat ambasadorul eleveţian, re-
prezintă o bază solidă pentru moder-
nizarea Companiei și argumente pu-
ternice pentru accesarea de fonduri eu-
ropene și elveţiene, care să o susţină. 
Precizăm faptul că înaintea semnării 
acordurilor prin care guvernul elveţian a alocat 11 milioane de franci elveţieni, fonduri ne-
rambursabile pentru proiecte ecologice la Cluj-Napoca, printre care se numără și ahiziţio-
narea a 10 autobuze electrice, ambasadorul Jean-Hubert Lebet a vizitat bazele de produc-
ţie ale CTP din Gheorghieni, Grigorescu și Aurel Vlaicu. De asemenea, diplomatul a vizitat 
și traseul liniei de tramvai, felicitând Primăria și CTP Cluj-Napoca pentru menţinerea și mo-
dernizarea, prin fonduri europene, a acestei linii de transport public ecologice. Menţio-
năm faptul că alături de ambasadorul elveţian s-au afl at doamna Sirma Caraman, secre-
tar de stat Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice și domnul Gyorgy At-
tila, secretar de stat Ministerul Finanţelor Publice, co-parteneri în cadrul acestui proiect de 
modernizare a serviciului public de transport de persoane din Cluj-Napoca. Ofi cialii români 
au felicitat, de asemenea, municipalitatea clujeană și conducerea CTP pentru performan-
ţele companiei, cele care au permis atragerea acestor fonduri nerambursabile în orașul 
nostru, în valoare de 11 milioane de euro.

Departamentul de Comunicare al CTP

Preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj Mihai 

Seplecan s-a întâlnit vineri 

cu reprezentanţii Partidei 

Romilor Pro-Europa, fi liala 

Cluj, în cadrul căreia s-au 

purtat discuţii referitoare 

la situaţia etniei rome 

după închiderea depozite-

lor de gunoaie din judeţ.

De exemplu, la Pata Rât, 

respectivele comunităţi de 

romi vor mai putea să rămâ-

nă doar până în luna septem-

brie a acestui an, perioadă în 

care se va desfăşura etapa de 

proiectare a lucrărilor de în-

chidere a depozitelor de de-

şeuri, după care va urma exe-

cuţia propriu-zisă a lucrărilor.

„În ceea ce priveşte integra-

rea pe piaţa muncii, Consiliul 

Judeţean Cluj se implică în acest 

demers prin consilierea mem-

brilor comunităţii în vederea în-

tocmirii dosarului de candida-

tură pentru obţinerea unui loc 

de muncă. De asemenea, în ve-

derea obţinerii unui loc de mun-

că şi a anumitor indemnizaţii 

sociale o condiţie esenţială es-

te deţinerea actelor de stare ci-

vilă şi de identitate. În vederea 

susţinerii acestui demers Con-

siliul Judeţean Cluj, pune la dis-

poziţia membrilor comunităţii 

interesaţi, informaţii cu privire 

la documentaţia ce trebuie de-

pusă în vederea obţinerii docu-

mentelor de identitate precum 

şi a taxelor aferente întocmirii 

acestora. Reamintim în acest 

context faptul că instituţia a re-

alizat în comunitatea romă din 

Pata-Rât o serie de acţiuni me-

nite să contribuie la îmbună-

tăţirea nivelului de trai al mem-

brilor acesteia, din care amin-

tim: planifi carea şi derularea de 

campanii de educaţie pentru 

sănătate (vaccinare, planning 

familial, educaţie igienico-sani-

tară), construirea unui punct 

sanitar dotat cu echipamente şi 

materiale necesare funcţionării 

acestuia ca un cabinet de me-

dicină de familie, identifi carea 

nevoilor educaţionale cu care 

se confruntă membrii comuni-

tăţii de romi şi adoptarea în 

funcţie de acestea a unui set de 

măsuri relevante ameliorării si-

tuaţiei, acordarea de consultan-

ţă gratuită membrilor comuni-

tăţii de romi”, transmit repre-

zentanţii CJ Cluj.

Unde pleacă romii de la Pata Rât

Curtea de Conturi a 

României a demarat un 

audit la proiectul derulat 

cu fonduri europene 

„Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor în 

judeţul Cluj” (SMID). 

Auditul vorbeşte inclusiv 

de fapte de natură penală, 

dar şi de managementul 

defectuos al echipei de 

implementare, manage-

ment care a dus la “stabi-

lirea unor consecinţe în 

plan fi nanciar care afec-

tează interesele Uniunii 

Europene şi cofi nanţarea 

naţională”.

Cu o nouă licitaţie care se 

lasă aşteptată de luni bune, 

cu suspiciuni grave de corup-

ţie şi cu tot mai multe voci 

care dau ca sigur faptul că 

faimosul Centru de Deşeuri 

nu se va mai fi naliza nicio-

dată, un audit al Curţii de 

Conturi a României spune că 

factori implicaţi în implemen-

tarea şi managementul pro-

iectului „nu au întreprins mă-

suri adecvate pentru îndepli-

nirea obiectivelor din cadrul 

acestui proiect”.

„Referitor la proiectul Sis-

tem de Management Integrat 

al Deşeurilor în judeţul Cluj, 

în ceea ce priveşte plăţile 

efectuate către Antreprenor 

s-a constatat faptul că certi-

fi catul intermediar nr. 9 a fost 

plătit de către Benefi ciar îna-

inte de fi nalizarea expertizei 

tehnice pe care o iniţiase în 

vederea cuantifi cării lucrări-

lor neconforme şi în condiţi-

ile în care prevederile proto-

colului nu fuseseră respecta-

te de către antreprenor. AM 

POS Mediu nu a autorizat 

plata însă plata sumei aferen-

te acestui certifi cat, ca urma-

re a transmiterii de către Con-

siliul Judeţean Cluj a unei 

suspiciuni de neregulă pen-

tru lucrările efectuate la ce-

lula de depozitare, întocmită 

în baza raportului de exper-

tiză tehnică. Astfel, această 

sumă nu a fost declarată Co-

misiei Europene. Din verifi -

cările efectuate a rezultat fap-

tul că lucrările executate în 

cadrul contractului CMID la 

celula de depozitare nu co-

respund prevederilor contrac-

tuale”, se arată într-o adresă 

a Curţii de Conturi.

Corecţii fi nanciare

Instituţia precizează că Au-

toritatea de Management POS 

Mediu a aplicat o corecţie fi -

nanciară pentru o serie de de-

fi cienţe identifi cate, iar Auto-

ritatea de Audit a determinat 

impactul fi nanciar al neregu-

lilor identifi cate.

„Referitor la contractul de 

servicii «Asistenţă tehnică pen-

tru supervizarea contractelor de 

lucrări aferente proiectului 

SMID» încheiat cu Tahal Con-

sulting, AM POS Mediu a întoc-

mit o suspiciune de neregulă, 

la data prezentei fi ind în curs 

de investigare şi de stabilire a 

prejudiciului. Suspiciunile ce vi-

zează acest contract au fost ana-

lizate de către AM POS Mediu, 

care a aplicat o corecţie fi nan-

ciară pentru defi cienţele identi-

fi cate. De asemenea, urmare a 

verifi cărilor efectuate de către 

Autoritatea de Audit au fost for-

mulate recomandări atât în ca-

zul contractului de lucrări cât şi 

în cazul contractului de super-

vizare, fi ind determinat inclu-

siv impactul fi nanciar al nere-

gulilor identifi cate”, se mai ara-

tă în documentul citat.

Reprezentanţii Autorităţii de 

Audit spun că principalii vino-

vaţi sunt membrii echipei de 

implementare a proiectului.

„În concluzie, din rezultate-

le expertizelor tehnice realiza-

te la solicitarea Benefi ciarului 

şi Antreprenorului, precum şi 

din verifi cările efectuate pe par-

cursul misiunii, rezultă că fac-

tori implicaţi în implementarea 

şi managementul proiectului 

nu au întreprins măsuri adec-

vate pentru îndeplinirea obiec-

tivelor din cadrul acestui pro-

iect, fapt pentru care au fost 

stabilite consecinţele în plan fi -

nanciar care afectează intere-

sele Uniunii Europene şi cofi -

nanţarea naţională. Stabilirea 

răspunderii civile delictuale a 

prejudiciilor constatate sau a 

faptelor de natură penală nu 

intră în aria de competenţă a 

auditului”, au precizat aceştia.

Despre proiectul “Moderni-

zarea infrastructurii de acces 

în zona turistică Răchiţele-Pris-

lop-Ic Ponor”, derulat, de ase-

menea, cu fonduri europene, 

Autoritatea de Audit menţio-

nează faptul că “face obiectul 

dosarului DLAF (Departamen-

tul pentru Lupta Antifraudă)”.

Cine mai crede 
într-o nouă licitaţie

Reprezentanţii Consiliului 

Judeţean Cluj spun că cel mai 

probabil licitaţia pentru con-

tinuarea lucrărilor la CMID 

va avea loc după data de 25 

august, iar în ceea ce priveş-

te celula de depozitare şi zo-

na administrativă – proiecta-

re şi execuţie – valoarea es-

timată stabilită de către Uni-

versitatea Tehnică Cluj-Na-

poca este de 95.174.340,75 

lei fără TVA. „Această valoa-

re cuprinde situaţia cea mai 

defavorabilă prevăzută de 

consultant prin care se pro-

pune demolarea şi refacerea 

totală a digurilor aferente ce-

lulei de depozitare din cadrul 

CMID”, arată Consiliul Jude-

ţean într-o solicitare potrivit 

Gazeta de Cluj.

„În cazul în care disputa 

nu va putea fi  clarifi cată pe 

cale amiabilă în termen de 

56 de zile de la data la care 

a fost trimisă înştiinţarea de 

nemulţumire cu privire la mo-

dul de soluţionare a dispute-

lor de către CAD, respectiv 

până la data de 25 august, 

vor fi  continuate demersuri-

le legale în vederea recupe-

rării prejudiciului generat prin 

execuţia neconformă şi de-

fectuoasă a lucrărilor aferen-

te CMID de la cei implicaţi 

în realizarea acestui obiectiv, 

iar în paralel, începând cu 

data de 25 august vor fi  lan-

sate procedurile de achiziţii 

publice pentru continuarea 

lucrărilor aferente obiectivu-

lui de investiţii CMID”, se 

arată în acelaşi răspuns.

Curtea de Conturi a făcut verificări 
la Centrul de Deşeuri
„Din cauza managementului defectuos există consecinţe în plan financiar care afectează interesele UE 
şi cofinanţarea naţională”, este una dintre concluziile auditului.

O parte din echipa de implementare a proiectului CMID
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La trei ani de la preluarea 

mandatului, mai mult de 

o treime dintre parlamen-

tari nu au luat cuvântul 

nici măcar o dată în anul 

2015. Unii dintre ei au 

vorbit doar în 2012, la 

depunerea jurământului 

de senator sau deputat.

La Camera Deputaţilor, din 

cei 387 de deputaţi, 92 nu au 

luat cuvântul în plen în acest 

an, iar alţi 44 au vorbit la mi-

crofon doar câteva secunde, 

la începutul mandatului, pen-

tru jurământul de credinţă, 

fără de care nu le puteau fi  

validate mandatele.

Mădălin Voicu, deputat PSD, 

Marius Manolache (PSD), Cris-

tian Rizea (PSD), Vlad Mar-

coci (PSD), Roxana Anuşca 

(PNL), Ioan Axente (PSD), Va-

lentin Busuioc (PSD), Mircea 

Cazan (PNL), Eugen Chebac 

(UNPR), Dan Ciocan (PSD), 

Andrei Dolineaschi (PSD), Ilea-

na Dumitrache (PSD), Marian 

Enache (UNPR), Constantin 

Enea (PSD), Vasile Iliuţă (PNL), 

Constantin Mazilu (UNPR) şi 

Constantin Vizitiu sunt prin-

tre cei care care nu au vorbit 

deloc după depunerea jură-

mântului, în decembrie 2012.

În acest an, nu au luat cu-

vântul nici deputaţii PSD Cla-

udiu Manda, Eduart Martin, 

Cătălina Ştefănescu, Valeriu 

Steriu (UNPR) şi Alin Popo-

viciu (PNL). De altfel, unii 

dintre ei nu au vorbit în plen 

din 2013. Cei mai mulţi au 

depus însă în scris declaraţii 

politice.

Deputatul PNL Theodor Pa-

leologu a luat cuvântul doar 

de două ori în acest mandat 

– o dată la depunerea jură-

mântului şi o dată să îşi anun-

ţe activitatea de independent. 

Nici fosta preşedintă a Came-

rei Deputaţilor Roberta Ana-

stase (PNL) nu a vorbit în 

plen în acest an, fi ind în con-

cediu de maternitate.

Unii parlamentari, printre 

care Cristinel Marian (DP), 

Neagu Murgu (UNPR), Ion 

Melinte (PSD) şi Cristina Is-

pir, au vorbit în plen în toţi 

aceşti ani doar două – trei 

minute.

Deputaţii Ion Ochi, Florin 

Popescu sau Vlad Cosma nu 

au mai luat cuvântul în plen 

de la solicitările Parchetului 

privind arestarea lor preven-

tivă, care au fost respinse de 

Camera Deputaţilor.

Elena Udrea a vorbit 42 de 

minute în acest mandat, ulti-

ma dată fi ind la solicitările 

Parchetului de arestare pre-

ventivă.

La polul opus se afl ă pre-

şedintele Camerei Deputaţi-

lor, Valeriu Zgonea, care a 

vorbit în plen peste 100 de 

ore în 151 de şedinţe, de la 

preluarea mandatului, lide-

rul deputaţilor PSD, Marian 

Neacşu, dar şi deputatul PSD 

Florin Iordache, care au câte 

opt ore vorbite în plen. De-

putatul Ioan Oltean a vorbit 

zece ore, Ludovic Orban 

(PNL) – trei ore, iar Ana Bir-

chal (PSD) – nouă ore.

Şi premierul Victor Ponta 

a luat cuvântul în 31 de şe-

dinţe de plen, timp de cinci 

ore, deşi a absentat de la mul-

te voturi importante, printre 

care cel pentru creşterea alo-

caţiilor pentru copii, în pofi -

da faptului că anunţase că 

susţine măsura.

La Senat, Ilie Năstase, Ioan 

Butunoi, Viorel Chiriac, Leo-

nard Cadăr, Alexandru Mază-

re, toţi din grupul PSD, şi Tu-

dor Chiuariu, Ioan Cristina, 

Iulian Dumitrescu, Cristian 

Rădulescu, din grupul PNL, 

nu au vorbit niciodată în 2015.

Nici fostul preşedinte al Se-

natului Crin Antonescu nu a 

vorbit în plen în acest an, iar 

actualul preşedinte Călin Po-

pescu Tăriceanu a avut 25 de 

luări de cuvânt în plen, din-

tre care şase în 2015.

În schimb, senatorul 

PNL Dumitru Oprea a vor-

bit în plen de 1.425 de ori 

începând din 2012, Cristi-

ana Anghel (PC) – de 994 

de ori, senatorul liberal 

Puiu Haşotti a luat cuvân-

tul de 573 de ori, iar se-

natorul PSD Ilie Sârbu a 

luat cuvântul în plen de 

486 de ori.

De câte ori au vorbit parlamentarii în plen
Unii parlamentarii au luat cuvântul doar la jurământ.

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Liberalii discută lista can-

didaţilor înscrişi în cursa 

internă pentru alegerile 

locale 2016. La Cluj, sin-

gurul liberal care şi-a 

depus intenţia de a candi-

da la Primăria 

Cluj-Napoca este Mihai 

Seplecan.

Preşedintele CJ Cluj a sub-

liniat încă de săptămâna tre-

cută că nu ascunde faptul că 

este interesat de această can-

didatură. Rămâne de văzut ce 

va face Emil Boc, care deo-

camdată este rezervat, dar nici 

nu anunţă că nu va candida.

Urmează analizele 
sociologice

Liberalii aveau termen da-

ta de 1 august pentru ca lis-

tele fi nale ale candidaturilor 

asumate intern să fi e transmi-

se la centru. Potrivit Media-

fax, reprezentanţii PNL vor 

discuta, luni, lista candidaţi-

lor care s-au înscris în com-

petiţia internă pentru alegeri-

le locale din 2016, primarii în 

funcţie având drept de pre-

empţiune, urmând ca, acolo 

unde partidul nu are deja un 

primar liberal, candidaţii anun-

ţaţi să fi e supuşi unor cerce-

tări sociologice.

Declaraţiile în acest sens 

au fost făcute vineri de copre-

şedintele PNL Vasile Blaga, 

într-o conferinţă de presă.

Ce va face Emil Boc?

La Cluj, potrivit copreşe-

dintelui PNL Cluj, Marius Ni-

coară, pentru Primăria 

Cluj-Napoca şi-a depus inten-

ţia de candidatură doar Mi-

hai Seplecan, care este şi pre-

şedinte executiv al organiza-

ţiei judeţene.

Preşedintele Consiliului Ju-

deţean Cluj a declarat încă de 

săptămâna trecută, pentru 

Monitorul de Cluj, că nu ascun-

de faptul că este interesat de 

Primăria Cluj-Napoca. Întrebat 

de o eventuală candidatură a sa 

pentru funcţia de edil, acesta 

spunea că nu o exclude. „Deo-

camdată nu vreau să comentez, 

dar nu ascund faptul că sunt in-

teresat. Pe de altă parte, în acest 

moment trebuie să deblochez 

problemele din judeţul Cluj şi 

să demarez noi proiecte pentru 

clujeni. Astăzi sunt preşedinte-

le Consiliului Judeţean”, a spus 

atunci Seplecan.

Rămâne astfel de văzut ce 

va face actualul primar al mu-

nicipiului Cluj-Napoca, Emil 

Boc. Zilele trecute el a declarat 

că nu a luat încă o decizie cu 

privire la o posibilă candidatu-

ră pentru un nou mandat de 

primar. Acesta a fost întrebat, 

în cadrul unei conferinţe de pre-

să, dacă va candida, după ce 

preşedintele PNL, Alina Gorghiu 

l-a propus pentru candidatură.

„Încă nu am luat nicio de-

cizie în acest sens pentru că 

pentru mine, în acest moment, 

cele mai importante probleme 

pe care le am sunt cele legate 

de rezolvarea problemelor pre-

sante, stringente ale oraşului. 

Şi mă refer la problema rezol-

vării gunoaielor, pe termen me-

diu, cel puţin, problema ges-

tionării celor 150 milioane eu-

ro care sunt proiecte europe-

ne în derulare şi care au un 

impact major pentru viaţa clu-

jenilor. Acesta este răspunsul 

pe care l-am spus tuturor. As-

ta mă preocupă în momentul 

de faţă pentru că ar fi  cara-

ghios ca în momentul când ai 

probleme ale gunoaielor atât 

de stringente pe tine să te pre-

ocupe probleme legate de man-

dat şi de candidatură. Cred că 

pe cetăţeni îi interesează, în 

primul rând, să vadă că au gu-

noiul ridicat de la uşă şi dacă 

se poate la un preţ cât mai mic 

cu putinţă”, a declarat Boc.

„Domnul Emil Boc a trimis 

o adresă atât celor doi copreşe-

dinţi de la nivel naţional ai PNL, 

cât şi celor doi copreşedinţi de 

la nivel judeţean, în care a pre-

cizat că, în acest moment este 

preocupat de problema deşeu-

rilor şi de problemele proiecte-

lor europene în valoare de 150 

de milioane de euro. Va lua o 

decizie în funcţie de felul în ca-

re se vor fi naliza aceste proble-

me. Personal, nu am emoţii că 

va găsi soluţii şi va rezolva a-

ceste probleme astfel încât Emil 

Boc va candida pentru un nou 

mandat în 2016”, a declarat, la 

rândul său, Daniel Buda, copre-

şedinte PNL Cluj.

Liberalul Mihai Seplecan 
şi-a depus intenţia de a candida 
la Primăria Cluj-Napoca
PNL discută astăzi lista candidaţilor înscrişi în cursa internă pentru alegerile locale.

În timp ce Emil Boc întârzie să-și anunțe candidatura, Mihai Seplecan și-a anunțat intenția de a candida pentru Primărie
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Aductiunea de apa din Grigorescu in modernizare
In perioada 3 August – 31 Decembrie 2015 se vor derula etapizat lucrari de 

reabilitare prin camasuire (fara sapatura deschisa) a aductiunii de apa potabila Dn 
700mm/Dn800mm ce pleaca de la Captatia subterana Floresti la Statia de Pompa-
re de pe strada Eremia Grigorescu. Lucrarile, facand parte din programul cu 
co-fi nantare a Uniunii Europene derulat in prezent de Compania de Apa SOMES 
SA, sunt destinate a creste calitatea serviciilor prestate si a sigurantei exploatarii 
acestei artere majore de alimentare cu apa a unei bune parti a municipiului.

Lucrarile NU vor impune la nici un moment, restrictii in furnizarea apei potabile si 
se vor desfasura pe tronsoane, decalate in timp, pe strazile Fantanele, Alexandru 
Vlahuta, Hateg si Milcov.

Constructorul angajat prin licitatie de Compania de Apa SOMES SA va folosi 
metoda de reabilitare prin “captusire” interioara a aductiunii care nu presupune 
sapaturi de transee deschise dar va impune interventii in zona caminelor de acces 
situate in carosabil, cu restrictii de circulatie pe cate o banda a tronsonului de drum.

Ulterior fi nalizarii lucrarilor, constructorul are obligatia readucerii carosabilului la 
starea initiala.

Ne cerem scuze in avans cetatenilor si participantilor la trafi c pentru disconfortul 
ce va fi  creat, cu asigurarea ca se va face tot posibilul atat pentru a reduce deranjul 
cat si pentru a scurta perioada de executie la minim. Restrictiile de circulatie pe 
fi ecare tronson in lucru vor fi  anuntate in prealabil din timp si vor fi  semnalate 
corespunzator.

Dept.Comunicare&Clienti

Contact E-mail: public.relations@casomes.ro
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"Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din judetele Cluj/Salaj -
Imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurare in zona Cluj-Salaj"
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După patru zile în care Cluj 

Arena s-a umplut până la 

refuz şi după o zi de 

sold-out, cum s-a întâmplat 

sâmbătă, când au fost 

70.000 de oameni pe stadi-

on, organizatorii Untold 

Festival au anunţat pe pagi-

na de Facebook că festiva-

lul va continua şi în 2016. 

Peste 70.000 de persoane 

au asistat, în noaptea de sâm-

bătă spre duminică, la concer-

tul susţinut de Armin van Bu-

uren la Cluj-Napoca, în cadrul 

Festivalului Untold. Concertul 

Armin van Buuren a fost de 

departe printre cele mai reuşi-

te din cele patru zile Untold 

Festival. Din momentul în ca-

re a intrat pe scenă, DJ-ul a 

comunicat permanent cu pu-

blicul, iar primele cuvinte pe 

care le-a spus au fost în lim-

ba română: “Bună seara” şi 

“Ce faci?”. DJ-ul a fost uimit 

de atmosferă şi şi-a prelungit 

programul cu mai bine de o 

oră, iar la fi nal, vizibil emoţi-

onat, acesta şi-a luat la reve-

dere de la România şi de la 

Cluj cu promisiunea că se va 

întoarce în scurt timp la noi în 

ţară. Impresionat de numărul 

mare de fani pe care i-a găsit 

în Cluj, van Buuren a postat 

şi un fi lmuleţ pe pagina ofi ci-

ală de Facebook prin care le 

mulţumeşte tuturor.

Artistul Avicii, unul dintre 

headlinerii Festivalului Untold 

care se desfăşoară la Cluj-Na-

poca, a urcat pe scena de la Cluj 

Arena vineri noaptea şi a înce-

put show-ul cu cel mai recent 

hit al său, "Waiting for Love". 

Spectacolul, care a durat o oră 

şi jumătate, a fost însoţit de jo-

curi de lumini, fum şi focuri de 

artifi cii, iar Avicii a prezentat 

majoritatea pieselor sale, care 

au fost cântate şi de public.

Printre cei prezenţi la con-

cert s-a numărat şi primarul Emil 

Boc, împreună cu soţia sa, Oa-

na, edilul recunoscând că este 

fan Avicii şi că are ca tone de 

apel pe telefonul mobil una din-

tre piesele artistului.

„A fost o atmosferă extra-

ordinară şi nu cred că te poţi 

simţi decât nemaipomenit în 

prezenţa atâtor mii de tineri, 

care dau atât de multă ener-

gie pozitivă şi optimism, şi am 

încredere că generaţia aceasta 

este una responsabilă. Sunt 

nişte tineri minunaţi şi mă bu-

cur că au valori în care cred, 

sunt civilizaţi şi se bucură de 

fi ecare moment. Muzica la ca-

re asistă şi pe care încerc şi eu 

să o înţeleg este una a prezen-

tului, iar Avicii este unul din-

tre favoriţii mei, pe care îi am 

la sufl et”, a spus Boc.

El a menţionat că piesa sa 

preferată de la Avicii este „Wa-

ke Me Up”.

Potrivit informaţiilor pos-

tate pe pagina ofi cială de Fa-

cebook a primarului Emil 

Boc, la concertul de vineri 

au asistat peste 60.000 de 

persoane.

Avicii, pe numele său real 

Tim Bergling, este un DJ şi 

producător din Suedia, năs-

cut în anul 1989. În anii 2012 

şi 2013 s-a clasat pe locul al 

treilea în „Top 100 DJs” al re-

vistei „DJ Magazine”.

Untold festival, sold-out. Peste 70.000 de sp
Au fost patru zile de nebunie la Untold Festival care s-a încheiat duminică noaptea cu concertul lui David Guetta.

Concertele de la Untold au bătut orice record de audiență pe Cluj Arena
Trupele de pe scena principală a festivalului au pus publicul „pe jar”

ARMIN VAN BUUREN

„Sunt foarte bucuros să fi u 
înapoi în România, e prima 
dată când vin la Cluj. Nu 
pot crede că e atâta lume 
la festival, și ieri, și mâine. 
E o nebunie și sunt foarte 
recunoscător că sunt aici. 
Mulţumesc Cluj, abia 
aştept să mă întorc“

Trupele de pe scena principală a festivalului au pus publicul „pe jar”

Stelian Tănase (foto), pre-

şedintele-director general 

al SRTv, a declarat că 

Victor Ponta este cel mai 

ostil premier faţă de TVR, 

precizând că măsurile 

pentru salvarea televiziu-

nii publice, precum inde-

xarea taxei TV, scăderea 

TVA şi amnistia fi scală, 

"stau în pixul" şefului 

Guvernului.

„Anumite măsuri pe care 

diferitele guverne le-au luat 

au îngenuncheat televiziu-

nea”, a spus Stelian Tănase, 

într-o „Ediţie specială”, difu-

zată joi seară, la TVR 1.

Potrivit lui Stelian Tănase, 

televiziunea este „îngenun-

chiată de politicieni cu bu-

nă-ştiinţă, pentru a fi  contro-

lată politic”.

De asemenea, Stelian Tă-

nase a spus că Victor Ponta 

este cel mai ostil premier fa-

ţă de TVR. „Ne ţine strâns în 

braţe şi ne mai dă şi câte un 

cap în gură (...) Ar fi  bine să 

ne lase, să ne mai ignore pu-

ţin (...) Dar el trebuia în trei 

ani să ia câteva decizii”, a 

spus Tănase.

Acesta a mai afi rmat că nu 

se afl ă în niciun fel de dialog 

cu premierul, „nici instituţio-

nal, nici neinstituţional”. „Cu 

domnul Ponta n-am vorbit di-

nainte de aprilie anul trecut. 

Am încercat să intru în con-

tact cu el şi m-a trimis la Par-

lament, că cică Parlamentul 

ar trebui să rezolve lucrurile 

astea. Nu. Este apanajul pri-

mului-ministru, să indexeze 

taxa, numai primul-ministru 

poate să o facă, să taie TVA-ul, 

numai primul-ministru poate 

să o facă”, a susţinut preşe-

dintele-director general al TVR.

Jurnalistul TVR Adelin Pe-

trişor spune că o ştire pe ca-

re a făcut-o despre un protest 

desfăşurat în curtea SRTv, în 

timpul căruia Stelian Tănase, 

şeful instituţiei, vorbea cu an-

gajaţii, l-a supărat pe Tănase, 

care i-ar fi  sunat pe şefi i zia-

ristului, iar materialul său nu 

a mai fost difuzat.

Pe blogul său, Adelin Pe-

trişor precizează că Stelian Tă-

nase a sunat la Ştirile TVR şi, 

ulterior, materialul său nu a 

mai intrat la jurnalele de sea-

ră ale Televiziunii Române.

„ANAF a deblocat contu-

rile TVR. Stelian Tănase le-a 

dat această veste celor care îi 

pichetau biroul, nemulţumiţi 

de tăierile salariale. Am fost 

şi eu acolo şi am făcut o şti-

re. Ştirea mea l-a deranjat pe 

însuşi preşedintele Stelian Tă-

nase. El a sunat la ştiri şi ma-

terialul nu a mai intrat şi la 

jurnalele de seară. Preşedin-

tele a simţit că nu e sufi cient 

şi, într-o ediţie specială, a ţi-

nut să menţioneze că ştirea 

nu a fost «redactată bine». Pe 

bune? O ştire care te dezavan-

tajează nu e neapărat proas-

tă, domnule Tănase”, îi trans-

mite Adelin Petrişor lui Steli-

an Tănase.

Pe de altă parte, TVR Ne-

ws şi-a încetat emisia sâmbă-

tă, la ora 00.00, ca urmare a 

unei decizii luate pe 21 iulie 

de Consiliul de Administraţie 

(CA) al Societăţii Române de 

Televiziune (SRTv), care a ho-

tărât închiderea acestui post 

TV pentru diminuarea chel-

tuielilor Televiziunii Române.

Stelian Tănase: Victor Ponta 
ne ţine strâns în braţe şi ne 
mai dă şi câte un cap în gură
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În România sunt peste 22 

de milioane de consuma-

tori, iar în Uniunea 

Europeană peste 500 de 

milioane de consumatori 

care au nevoie de o sursă 

sigură de hrană sănătoa-

să, nutritivă, la preţuri 

accesibile. 

În ţara noastră avem 

3.756.000 de ferme mici, ca-

re reprezintă 96,7% din tota-

lul exploataţiilor agricole. Par-

ticiparea la formele asociati-

ve este însă foarte scăzută, fi -

ind sub 10%. La nivelul UE 

media de organizare este de 

65%, iar în ţări precum Fran-

ţa, Olanda sau Germania gra-

dul de organizare este de pes-

te 97%. Legea prevede mai 

multe forme de asociere în 

agricultură, şi anume:

•  Asociaţii de producători, 

înfi inţate conform Ordo-

nanţei 26/2000, în special 

cu scop de reprezentare;

•  Cooperativele agricole, 

desfăşoară activităţi eco-

nomice în baza Legii 

566/2004; • Societăţile 

agricole, conform Legii 

36/1991;

•  Casele de ajutor reciproc;

•  Fondurile mutuale de asi-

gurări, reglementate prin 

OUG 64/2013;

•  Camere agricole;

• Obşti, composesorate.

Avantaje economice 
ale asocierii

•  Accesare mai uşoară a 

fondurilor europene;

•  Posibilitatea de negocie-

re a unui preţ mai bun 

al produselor;

•  Structura asociativă de-

grevează producătorul de 

responsabilitatea vânză-

rii;

•  Structura asociativă rea-

lizează o promovare mai 

bună a produselor;

•  Membrii îşi pot extinde 

producţia şi se pot capi-

taliza;

•  Membrii au acces la in-

formaţie, inovaţie, la pro-

iecte de colaborare în ve-

derea înfi inţări de noi fer-

me şi dezvoltare a celor 

existente;

•  Se pun în valoare resur-

sele locale, se creează noi 

produse locale şi se dez-

voltă cele tradiţionale;

•  Asociaţia poate să fi e mai 

aproape de consumator, 

prin iniţierea unor lan-

ţuri scurte de distribuţie 

a produselor, direct de la 

fermieri;

•  Asociaţia poate interme-

dia vânzarea prin inter-

mediul marilor retaileri, 

târguri, magazine, astfel 

asociaţia creşte puterea 

de negociere a membri-

lor;

•  Asocierile creează locuri 

de muncă, atât perma-

nente, cât şi sezoniere;

•  Asociaţia poate realiza o 

gestiune mai bună a ris-

curilor în agricultură (de 

exemplu prin crearea 

unor fonduri mutuale de 

întrajutorare);

• Comisia Europeană spri-

jină formele asociative 

despăgubind fermierii în 

caz de calamitate sau dez-

astre naturale;

•  Nu în ultimul rând, for-

mele asociative duc la o 

CREŞTERE A STANDAR-

DULUI DE VIAŢĂ AL 

MEMBRILOR.

Avantaje sociale 
ale asocierii

•  Creşterea capitalului so-

cial, se recreează senti-

mentul de comunitate;

•  Membrii cooperatori co-

munică şi se ajută între 

ei;

•  Asocierile creează lideri 

în agricultură, lideri ca-

re reprezintă interesele 

fermierilor;

•  Asociaţiile profesionale 

preiau din atribuţiile sta-

tului (ex. control per-

formanţă) înclinând ba-

lanţa de putere între stat 

şi fermieri spre fermi-

eri.

Aproximativ jumătate din 

populaţia României care des-

făşoară activităţi agricole de 

subzistenţă se confruntă cu 

lipsa pieţelor de desfacere. 

Mai mult, fără asociere, mici-

lor fermieri li se va reduce 

cuantumul subvenţiei pe su-

prafaţă şi li se vor diminua 

mult şansele de a accesa fon-

duri europene. Punerea în co-

mun a resurselor micilor fer-

mieri şi coordonarea unitară 

a acestora prin asociere i-ar 

ajuta să obţină accesul mai 

facil pe pieţele de desfacere. 

Totodată, din acest an, micii 

fermieri care se vor asocia vor 

primi punctaj suplimentar şi 

vor fi  fi nanţaţi cu prioritate 

de către ministerul de resort 

şi Comisia Europeană. Forme-

le de sprijin vor fi  mai con-

sistente pentru fermierii care 

decid să lucreze împreună, a-

tât în producţie, cât şi în co-

lectare, procesare sau desfa-

cere.

UE sprijină agricultorii 
încurajând:

•  Înfi inţarea de organizaţii 

de producători care le 

permit agricultorilor să 

se grupeze astfel încât să 

îşi poată vinde produse-

le în mod colectiv, do-

bândind mai multă infl u-

enţă pe piaţă în cadrul 

lanţului de aproviziona-

re cu alimente;

•  Alte forme de cooperare 

care pot acorda agricul-

torilor un avantaj mai 

mare pe piaţă şi care pot 

creşte profi turile şi spo-

ri competitivitatea;

•  Crearea unor noi sisteme 

de producţie specializa-

te, cum ar fi  agricultura 

ecologică;

•  Crearea de fonduri mu-

tuale şi de sisteme de asi-

gurări, pentru a permite 

agricultorilor să facă fa-

ţă mai bine instabilităţii 

pieţei sau scăderii bruş-

te a preţurilor.

Email: 

europarlamentardanielbuda@
gmail.com

www.danielbuda.ro
Facebook: Daniel Buda

ASOCIAZĂ-TE! DOAR AŞA VEI DEVENI MAI PUTERNIC!
O INIŢIATIVĂ A EUROPARLAMENTARULUI Daniel Buda, Membru al Comisiei de Agricultură şi Dezvoltare Rurală din Parlamentul European.

NU MAI AȘTEPTA!
Prin asociere, într-adevăr 

vei conta!

Pentru alte informaţii, 
poţi conta pe sprijinul 
europarlamentarului 

Daniel Buda!

pectatori au umplut până la refuz Cluj Arena

Incidente care au umbrit festivalul

Un tânăr de 25 de ani din Baia Mare a fost găsit, vineri di-
mineaţă, spânzurat de un gard, pe o stradă din centrul mu-
nicipiului Cluj-Napoca. "În jurul orei 9.00, Poliţia a fost sesi-
zată cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit spânzurat 
de un gard pe strada Clinicilor din Cluj-Napoca. Acesta a 
fost identifi cat, avea 25 de ani și era din Baia Mare. 
Poliţiștii fac cercetări pentru stabilirea circumstanţelor care 
au dus la decesul acestuia, cadavrul fi ind transportat la IML 
în vederea efectuării necropsiei", a spus Jucan.

Surse judiciare au declarat că tânărul avea pe încheietură o 
brăţară de acces la Festivalul Untold și că la faţa locului au 
fost descoperite mai multe cutii goale de bere. El lucra ca și 
pompier în Baia Mare.

Poliţiștii clujeni au înregistrat, joi, în prima zi de desfășurare 
a Festivalului Untold, două furturi și nouă cazuri de deţinere 
de droguri de risc pentru consum propriu, iar peste o sută 
de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. "În prima 
zi a Festivalului Untold au fost constatate 11 fapte de natu-
ră penală, din care două infracţiuni de furt și nouă infracţi-
uni pentru deţinere de droguri de risc pentru consum pro-
priu. În domeniul situaţiilor de urgenţă, 125 de persoane 
au primit îngrijiri de prim-ajutor și asistenţă medicală, din-
tre acestea doar două au necesitat transportul la spital", se 
arată în documentul citat.

În cea de-a treia zi de desfășurare a festivalului, nu au fost 
raportate incidente.

ARON CHUPA

„Știu de fapt un lucru, l-am 
întrebat pe șofer (n. red. 
cel care l-a transportat de 
la aeroport la Cluj Arena) 
câți locuitori are orașul și 
mi-a spus că 300 de 
milioane. Mi-ar plăcea să 
mă întorc în România. Nu 
am nimic planifi cat acum, 
dar cu siguranță mi-ar face 
plăcere să mă întorc“

ATB

„Trei cuvinte pentru Untold 
Festival: neașteptat, 
uimitor, de neuitat. Piele 
de găină! Vă mulțumesc 
foarte mult pentru această 
seară de neuitat“

pe 

Tinerii veniți din toate colțurile lumii au fost în delir
Tinerii au dansat ore în șir și au cântat melodiile preferate Festivalierii au avut parte, pe lângă concerte, de alte evenimente inedite

Joc de lumini, lasere, artifi cii, confeti și fum au făcut deliciul publicului

Headlinerii au afi șat pe scenă steagul României
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Organizăm:

Nunţi,
Botezuri,
Petreceri,

Conferinţe,
Mese festive,
Aniversări,

Comemorăriwww.casauniversitarilorcluj.ro

0744 251 471

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ P.F. ofer spre închiriere ap. cu 2 
camere, într-un apartament cu 4 
camere în care nu locuiește nimeni 
(2 sunt închise), bucătărie, baie, 
C.T., pentru trei studenţi, elevi (de 
preferabil băieţi nefumători), a-
partament cu multă verdeţă în fa-
ţă și lumină, preţ 1000 RON/lună. 
Inf. la tel. 0364-404101 sau 
0771-332360. (2.7)

¤ Vând ap. cu 2 camere, confort, 
central, et. ¼, bloc de cărămidă, 
curte închisă de 550 mp, geamuri 
spre curte. Inf. la tel. 0751-
271474. (3.7)

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

¤ Cumpăr apartament cu 2 ca-
mere cu sau fără garaj, în cart. 
Zorilor. Sunaţi la telefon 
0757-052057 sau 
0757-350321. (4.7)

¤ Vând casă cu 2 camere, preţ 
200 euro/mp, construit, cu teren 
500 mp, plan. Inf. suplimentare 
la tel. 0723-424624. (7.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

¤ P.F. cumpăr teren agricol. Inf. 
suplimentare la tel. 0740-876853 
(1.7)

¤ Vând 6 ha teren pe str. Giusep-
pe Verdi, cart. Iris, preţ 10 euro/
mp. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0744-653097. (5.7)

¤ Vând 25 ha pădure veche, de 
stejar, pe Dealul Blajului, jud. 
Alba. Inf. şi relaţii suplimenatre 
la tel. 0264-592139. (4.7)

¤ Vând TEREN intravilan în ora-
şul Sibiu, cu suprafaţa de 918 
mp, preţ negociabil. Inf. şi rela-
ţii 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 Deu-
şu, intravilan, zonă liniştită. Preţ 
– 18 Euro mp. Informaţii tele-
fon: 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. 
0756-091346.

¤ 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 utili-
tăţi, apă, curent, cu C.F. în regu-
lă. 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.

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.

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ Închiriez garaj sub bloc, apă 
caldă și rece, în centrul orașului. 
Inf. și relaţii suplimenatre la tel. 
0264-592139. (5.7)

LOCURI DE MUNCĂ

Firmă de curăţenie, 
angajăm

cu/fără experiență în 
domeniu

pentru curățenie în 
centre comerciale din Cluj.

Condiții salariale 
avantajoase.

Tel. 0768-256.706. (1.7)

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

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

Firmă de curăţenie, 
angajăm

OPERATORI DE 
CURAŢENIE – bărbaţi

în centrul comercial din 
Cluj – Iulius Mall.

Condiţii salariale 
avantajoase.

Tel. 0721-288.045.

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

SERVICII

¤ Topografi e, cadastru, proiecta-
re, arhitectură, geotehnică, înta-
bulări, dezlipiri, proiecte case, 
certifi cate de urbanism și autori-
zaţii de construire. Inf. la tel. 
0742-022913. (1.5)

¤ Înlocuiesc catarame defecte, 
scurtat sau găurit la dimensiunea 
dorită de client. La comandă 
aduc lungimi foarte lungi. Sunaţi 
la 0762-258062. (1.7)

¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig.
Ofer garanţie şi asigur trans-
port.
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. Contact: 0754 
611 868 sau email: horea@oran-
ge-webagency.com.

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO

¤ Vând ATV BUGGY, 250 cmc, 
stare perfectă. Inf. la tel. 
0740-876853. (1.5)

¤ Vând Opel Corsa an 2002, în-
matriculat, în stare perfectă de 
funcţionare. Sunaţi la tel. 
0740-876853 (1.5)

ELECTRO

¤ Vând ceas de mână bărbătești 
”Pobeda”,”Poljot”, ”Raketa”, ”Do-
xa”. Inf. la tel. 0759-020427. (3.5)

¤ Vând aparat foto “Zorky 5”, ” 
FED 2”, “Praktica LTL-3”, “Sme-
na”, “Kodak C503”, nou, două bi-
nocluri puternice, noi, un aparat 
de fi lmat ” Sony”, nou. Inf. la tel. 
0759-020427. (3.7)

¤ Vând Ph α termperature metru 
digital, portabil, nou, preţ 350 
RON, puţin negociabil. Inf. la tel. 
0744-479172 sau 0374-930918. 
(5.7)

¤ 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. (5.7)

¤ Vând convector la coș. Inf. su-
plimentare la tel. 0749-041124. 
(5.9)

¤ 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. 
(5.7)

MOBILIER

¤ Vând sufragerie cu sculptură 
”Mona” și canapea ”Madrigal”. 
Inf. la tel. 0751-271474. (1.7)

¤ Vând FOARTE IEFTIN două foto-
lii, două canapele, în stare de 
funcţionare. Inf. tel. 
0722-886013. (5.7)

¤ Vând canapea extensibilă mo-
del vechi, masă rotundă din lemn 
natur, dulap cu trei uși, două sca-
une cu cadru metalic și cu tapiţe-
rie verde. Relaţii suplimentare la 
tel. 0749-041124. (5.7)

UZ CASNIC

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

DIVERSE

¤ Vând curele din piele naturală, 
lăţimi și lungimi diferite, mai mul-
te nuanţe de culori. Sunaţi la tel 
0762-258062. (1.7)

¤ Vând și repar ţigări electronice, 
ofer consultanţă gratuită pentru a 
vă lăsa de fumat într-un timp 
scurt, fără reacţii adverse. Tel. 
0762-258062 (1.7)

¤ Vând cort de două persoane, cu 
saltea, culoare albastră, preţ ne-
gociabil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-591965. (2.7)

¤ Vând role din piele nr. 36-38, 
nefolosit, preţ negociabil. Sunaţi 
la tel. 0264-591965. (2.7)

¤ Vând trei covoare de dim. 2,50 
x 3, din care unul din lână, preţ 
negociabil. Aștept telefoane la 
0264-591965. (2.5)

¤ Vând 12 bucăţi de piese de arti-
zanat din aramă, candele, serviciu 

de ţuică, carafă, scrumieră, cafea, 
etc, preţ bun. Inf. la tel. 
0264-591965. (2.7)

¤ Vând armă ”Slavia CZ 630 ” tir 
sportiv, de 4,5 mm, pistol “Walter 
CP 88 de 4,5 mm, ”Rohm” de 9 
mm, cu gaze. Necesită permis TIP 
B. Inf. la tel. 0759-020427. (3.7)

¤ Vând aparat de umidifi care 
aer, cu două pungi, pentru ghea-
ţă, stare foarte bună, marca ISO-
TRONIC, preţ 500 RON, negocia-
bil. Inf. și detalii la tel. 
0751-367181. (3.7)

¤ Cumpăr discuri de vinil, plăci 
de pick-up cu muzică diversă, 
ofer 30 RON/bucată. Sunaţi la 
tel. tel 0727-590355 (3.7)

¤ Vând jgheaburi și burlane din 
tablă galvanizată, cu diamatrul 
de 18 cm, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0264-432680. (5.7)

¤ Vând barcă pneumatică “Say-
lor”, 240 cm, cu fund rigid, de 3 
persoane, cu accesorii, vâsle, 
scaune gonfabile, vestă de salva-
re 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. (5.7)

¤ Vând mașină de cusut SINGER, 
pentru cusut piele și textile, seria 
L 331752 și mașină de cusut DUR 
KOPP pentru piele, seria KI 15-2. 
Inf. suplimentare la 0264-440108 
sau 0743-515388. (5.7)

¤ Vând tichet RABLA unei per-
soane interesate să-și achiziţio-
neze un autoturism nou, la pre-
ţul de 2000 RON, negociabil. 
Rog seriozitate. Inf. la 
0264-432680. (5.7)

¤ 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 
conservanţi (recipient de 2 l).
Preţ 8,5 RON/l.
Sunaţi la tel. 0758-356073.

¤ Vând palton de piele, culoare 
maro, nr. 52 și un costum bărbă-
tesc, culoare neagră, din stofă, 
nr. 50-52, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (5.7)

¤ Vând 6 buc ţeavă metalică cu 
Dâ72 mm, grosime 5 mm, lungi-
mea de 9 m, necesare pentru in-
stalaţii sau stâlpi de gard, preţ 
negociabil. Aștept telefoane la la 
0264-432680. (5.7)

¤ Caut loc de veci în Cimitirul din 
Mănăștur sau Cordoș, cu acte în 
regulă și la zi. Sunaţi la tel. 
0722-886013. (5.7)

¤ Vând coasă rotativă 185 după 
tractor, stare bună, preţ 2400 

RON. Sunaţi la tel. 
0724-443744. (7.7)

DONAŢII

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

COLECŢIONARI

¤ Vând fanioane, calendare de 
buzunar România și străine, foto, 
postere cu fotbaliști, echipe de 
fotbal, artiști, muzică etc, discuri, 
casete audio, video, benzi mag-
netofon cu muzică. Tel. 
0755-920694. (1.7)

¤ Vând colecţie de actori, alb-ne-
gru, în stare bună. Sunaţi la tel 
0749-174082 (1.7)

¤ Vând pentru colecţionari colec-
ţie cartele telefonice consumate, 
stare bună, cu sau fără cip, din 
România și străine (faună, peisa-
je, biserici, sport etc.) peste 500 
modele. Tel 0755-920694. (1.7)

¤ Cumpăr obiecte vechi (mașină 
de scris neagră, aparat foto cu 
burduf, radio, tablouri, icoane). 
Tel. 0740-876853. (1.7)

¤ Cumpăr insigne vechi, poze, 
medalii, fanioane, fotografi i. Su-
naţi la tel. 0749-174082. (1.7)

¤ Cumpăr obiecte promoţionale 
Marlboro, afi șe, brichete, recla-
me, scrumiere etc. Tel. 
0749-174082. (1.7)

¤ Colecţionar cumpăr cartonașe 
de bere, suc, apă de preferat ro-
mânești. Inf. la tel. 0749-174082 
(1.7)

¤ Vând 5 buc ceasuri de buzunar 
de epocă din colecţia ”Heritage”, 
noi, cu lanţ, panoplie pentru afi -
șaj. Inf. la tel. 0759-020427. (3.7)

¤ Vând mașină de cusut SINGER, 
cap Sfi nx, cu capac, foarte vechi, 
din prima serie, în stare de func-
ţionare. Inf. suplimentare la tel. 
0759-020427. (3.7)

¤ Vând pentru colecţionari carte-
le telefonice România și străine, 
consumate, calendare de buzu-
nar din ani diferiţi, discuri, casete 
audio și video. Sunaţi la tel. 
0755-920694. (7.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare că-
prior (ţap) și colţi de mistreţi, preţ 
negociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (7.7)

ANIMALE

¤ Vând iepuri de casă și pui de 
iepuri. Donez două pui de pisică. 
Aștept telefoane la tel. 
0744-605051. (2.7)

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

TVR 1

12:25 Vorbește corect! (emis. 
info.)
12:30 Lumea și noi (doc.) 
(reluare)
13:00 Germana...la 1 (emis. info.) 
14:00 Telejurnal (emis. info.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Maghiara de pe unu 
(emis. mag.) 
16:55 Vorbește corect! (emis. 
info.)
17:00 Împreună astă seară
18:40 Fără compromisuri (pol., 
2010, ser., sezonul 2, episodul 12)
19:35 Vorbește corect! (emis. 
info.) (reluare)
19:45 Sport
19:59 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Dr. House (sua, 2004, 
ser., sezonul 6, episodul 18)
21:55 Istorii de buzunar
22:10 Corabia din pustiu (can., 
2013, dr.)
23:50 Împreună astă seară 
(reluare)

ANTENA 1

13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show)  - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Poftiţi pe la noi: Poftiţi și 
dăruiţi (divertisment)
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special (emis. 
info.) 
20:30 Transformers: Războiul 
lor în lumea noastră (sua, 2007, 
SF acţ.)
23:30 Cu mâinile curate (rom., 
1972, thrill.)

PRO TV

12:00 Viaţă nedreaptă (tur., 
2005, s. de acţ.) (reluare)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Inimă de frate (tur., 
2011, s. dr.) (reluare)
15:00 Vorbește lumea (mag. 
life-style)
17:00 Știrile Pro TV
18:00 Ce spun românii (reality 
show)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Las fi erbinţi (rom., 2012, 
s. com., sezonul 4, episodul 9)

21:30 Vine CHEFul! (reality 
show, episodul 2)
22:30 Știrile Pro TV
23:00 Jane și Maura: Detectivi 
în Boston (sua, 2010, s. poliţist, 
sezonul 3, episodul 15)

PRIMA TV

12:30 Mondenii (divertisment)
13:20 Teleshopping (promo)
13:50 Flavours, 3 bucătari 
(divertisment)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Iubiri secrete (f. tv artă, 
sezonul 7, episodul 6)
16:00 Râzi și câștigi (mag. de 
div., sezonul 2, episodul 34)
16:30 Focus (emis. info.)
17:00 Mama mea gătește mai 
bine (emis. culinară)
18:00 Focus (emis. info.)
19:30 Codul magicienilor
20:30 Casanova (engl., 2005, 
mini-s.) - Prima parte
22:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 37)
23:00 Focus din inima României 
(emis. info.)
23:30 Păcală (rom., 1974, com.)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine 
(reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Nuntă cu surprize (reality 
show)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Yaman (tur., 2013, s. com.)
22:30 Supermodels by Cătălin 
Botezatu (emis. con.) (reluare)

LOOK TV

13:30 Știri Look TV (emis. info.) 
(reluare)
15:00 Brandu’ Lu’ Chinezu’ 
(mag. life-style) (reluare)
16:00 Fotbal Liga I: FC Botoșani 
- FC Steaua București (emis. 
sport) (reluare)
18:00 Business Expres (emis. info.)
18:30 Știri Look TV (emis. info.) 
19:30 Fotbal Look (emis. sport) 
21:00 Fotbal Liga I: FC Dinamo 
București - ACS Poli Timișoara 
(emis. sport) 
23:00 Fotbal Look (emis. sport) 

ANUNŢ DE ANGAJARE

AMA MODIANE 

CU SEDIUL IN TIMISOARA

ANGAJEAZA PENTRU MUNCA IN GERMANIA,
PERSONAL CU EXPERIENTA IN TRANSARE VITA SI PORC.

SE OFERA SALARIU MOTIVANT.

Cunostinte de limba germana constituie un avantaj

Contact: 0726100715

INFORMARE

Aceasta informare este efectuată de: COMUNA CĂLĂŢELE, 
jud. CLUJ, cu sediul în localitatea Călăţele, nr. 100, CP 407135, 
ţel. /fax: 0264.352.560, ce intenţionează să solicite de la 
ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ APELE ROMÂNE aviz de 
gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor aferente 
investiţiei Amenajare Valea Calată, judeţul Cluj cu lucrările 
proiectate amplasate pe cursul de apă Valea Calată și pe 
afl uenţii Văii Calata: Valea Finciului, Valea Călatei, Valea 
Ciuleni, Valea Bociu, Valea Râpoasa, amplasate pe raza 
comunelor Sâncraiu, Poieni, Călăţele, Mărgău, satele: Morlaca, 
Brăișoru, Sâncraiu, Calata, Buteni, Călăţele, judeţul Cluj.

Aceasta investiţie este existentă.
Ca rezultat al procesului de producţie nu vor rezulta ape 

uzate, care să fi e evacuate în Râul Crișul Repede nefi ind 
necesare procedee de epurare.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile 
Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi cările și completările 
ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului.

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. FELINVEST S.A. anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Construire imobil de locuinţe colective şi parking 
subteran, racorduri şi branşamente, împrejmuire teren, 
amenajări exterioare, amplasare fi rme luminoase, amplasare 
totem, operaţiuni notariale“, propus a fi  amplasat în Cluj 
Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46, judetul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99 și la sediul S.C. FELINVEST S.A., str. Henri 
Barbusse, nr. 44-46, în zilele de luni între orele 9.00-16.00, 
marţi-joi între orele 9,00-14,00, vineri între orele 9,00-12,00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj.

LICTAŢIE PUBLICĂ

TZA INSOLVENŢĂ S.P.R.L., cu sediul în București, 
sector 1, Șoseaua Nicolae Titulescu, nr. 4-8, America House, 
Aripa de Vest, etaj 8, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 
RSP (RFO) 0365 și având C.U.I. RO 25150283, reprezentată 
prin practician în insolvenţă coordonator Ciprian Dragomir,

și

SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 
Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, înscrisă în Tabloul U.N.P.I.R. 
sub nr. RFO 0407/19.09.2009 și având C.U.I. RO 26058251, 
reprezentată prin asociat coordonator Marius Grecu,

în calitate de lichidator judiciar al CBC Development 
Design S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, jud. Cluj, 
înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J12/1078/2006, 
C.U.I. RO18528000, prin încheierea pronunţată în ședinţa 
din data de 22.04.2015, în dosarul nr. 1298/1285/2013, 
afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj, organizează licitaţii 
publice pentru valorifi carea următoarelor bunuri:

•  Proprietate imobiliară de tip Comercial-Administrativ 
compusă din: Clădire de birouri

(Corp A) cu regim de înălţime S+P+3E, suprafaţă utilă 
8.794 mp, înscrisă în CF 253627-C1, nr. cad. 253627-C1, 
Clădire cu destinaţie cazare (Hotel: Corp B – nefi nalizat și 
neintabulat) cu regim de înălţime S+P+7E, suprafaţă utilă 
7.282 mp, și teren aferent în concesiune, în suprafaţă de 
10.870 mp, înscris în CF 253627, nr. cad. 253627 și CF 
253650, nr. cad. 6897/1/7/3, situate în Cluj-Napoca, str. 
Tăietura Turcului, nr. 47 – preţ de pornire (global pentru 
toate bunurile) 35.606.950 LEI + TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 31.08.2015, ora 15.30 
la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului 
de sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 1 (o) zi lucrătoare anterioară 
datei de desfășurare a licitaţiei, conform art. 101 din Codul 
de Procedură Civilă.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în următoarele date: 16.09.2015, ora 
15.30, respectiv în 30.09.2015, ora 15.30.

Informaţii suplimentare la tel. 0727-379.154, email: 
emilian.niculcea@solvendi.ro.

TZA INSOLVENŢĂ S.P.R.L. SOLVENDI S.P.R.L.
Practician în insolvenţă   Asociat coordonator
coordonator    Av. Marius Grecu
Ciprian Dragomir

DACĂ

• VREI SĂ FACI PARTE DINTR-O ECHIPĂ DE 

PROFESIONIȘTI;

• VREI SĂ FII TRATAT CU RESPECT ȘI BUN SIMȚ;

• VREI SĂ ÎNVEȚI O MESERIE CU 

RESPONSABILITATE;

• VREI SĂ PROGRESEZI ÎN MESERIE,

ATUNCI VINO LA ADAX-COM

ȘI INVAȚĂ SAU PRACTICĂ

MESERIA DE MECANIC VULCANIZATOR ÎN RÎNDUL

UNOR COLEGI CARE FAC ACEASTĂ MESERIE

DE PESTE 20 ANI ÎN ACELAȘI LOC :

ADAX-COM SRL

www.office@adax.ro

TEL.0722-228195

 CLUJ-NAPOCA

 STR.AUREL VLAICU NR.150
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ACUM ŞI ÎN ORAŞUL DVS.
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DIN MANGALIŢA
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SC TOTO SRL.
DATE CONTACT : LOC. LĂPUŞEL, 

STR. NUCULUI NR. 1, JUD. MARAMUREŞ;

CONTACT : TEL.0722613194

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro

România nu este o ţintă a 

Rusiei, pentru că este 

membră NATO şi un atac 

la adresa României 

înseamnă un atac la adre-

sa NATO, a declarat, sâm-

bătă, ministrul de 

Externe, Bogdan Aurescu.

„În calitatea de membru 

al Alianţei Nord-Atlantice, 

România este în perfectă si-

guranţă, din acest punct de 

vedere nu cred ca sunt du-

bii”, a declarat ministrul de 

Externe, la un post de tele-

viziune.

Însă, Aurescu a precizat 

că trebuie tratate cu atenţie 

întregul „complex al situaţi-

ei de securitate” din vecină-

tate, „inclusiv astfel de me-

saje”, declarându-se convins 

că „România nu va fi  o ţin-

tă a unor eventuale lovituri 

preventive ale Federaţiei Ru-

se, pentru că asta ar însem-

na un atac împotriva unui 

aliat NATO”.

În acelaşi context, minis-

trul de Externe a declarat că 

sistemul antirachetă de pe te-

ritoriul României, „care este 

amplasat într-o bază româ-

nească, consacră de fapt o 

prezenţă pe termen lung a Sta-

telor Unite în România, ceea 

ce reprezintă o garanţie a fap-

tului că România nu se mai 

întoarce într-o altă sferă de 

infl uenţă”.

Rusia – dezinteresată de România ?

Peste 19.000 de imigranţi 

ar putea să fi e trimişi îna-

poi în Ungaria de către 

Germania, Austria, 

Franţa, Suedia şi Cehia, în 

baza Acordului de la 

Dublin, a declarat minis-

trul Afacerilor Interne 

Sandor Pinter.

Pinter răspundea astfel, în 

scris, unei interpelări din par-

tea opoziţiei cu privire la nu-

mărul de imigranţi care urmea-

ză să fi e trimişi înapoi în Un-

garia de către alte state mem-

bre ale Uniunii Europene (UE).

În total, 19.288 de solici-

tări au fost formulate către 

autoritatea ungară în dome-

niul imigraţiei, cele mai mul-

te de către Germania şi Aus-

tria, a precizat el.

De asemenea, 66.788 de per-

soane au solicitat azil politic în 

Ungaria de la începutul anului, 

afi rmă Pinter, adăugând că pes-

te 43.000 de proceduri au fost 

încheiate, deoarece solicitanţii 

au părăsit ţara între timp.

Aceste date sugerează, în 

opinia sa, că imigranţii au de-

pus cereri similare în alte sta-

te şi că, în baza Acordului de 

la Dublin, ei pot fi  trimişi î-

napoi în Ungaria.

State membre UE au trimis 

înapoi în Ungaria 780 de imi-

granţi până la 16 iulie, iar în 

cazul a 766 dintre aceştia pro-

cedurile au fost demarate de 

autorităţile ungare. Dintre aces-

te persoane, 685 nu au aştep-

tat o decizie cu privire la cazul 

lor, ci au părăsit ţara la scurt 

timp după ce au completat o 

solicitare, a mai precizat repre-

zentantul Guvernului ungar.

Pe de altă parte, centre de 

primire temporare urmează 

să fi e construite la Martonfa, 

în sudul Ungariei, şi la Sor-

mas, în sud-vest, potrivit unui 

decret publicat vineri în ga-

zeta ofi cială.

Un purtător de cuvânt al Gu-

venului, Zoltan Kovacs, a de-

clarat săptămâna trecută că Exe-

cutivul urmează să realoce fon-

duri suplimentare, în valoare 

de 22,2 miliarde forinţi (71,8 

milioane de euro), pentru con-

struirea gardului de la frontie-

ra dintre Ungaria şi Serbia şi 

unor centre de plasare tempo-

rară a imigranţilor clandestini.

Preşedintele ceh Milos Ze-

man i-a criticat duminică pe 

imigranţii clandestini care se 

revoltaseră joi şi vineri într-un 

centru de primire ceh, somân-

du-i „să respecte reglementă-

rile” ţării.

„Nimeni nu v-a invitat aici. 

Şi cum sunteţi deja aici, tre-

buie să respectaţi regulile noas-

tre, la fel cum şi noi respec-

tăm reglementările când ve-

nim în ţara voastră”, a decla-

rat el în cursul unui interviu 

difuzat pe site-ul internet al 

popularului ziar Blesk. „Da-

că nu vă place, plecaţi!”, a 

adăugat şeful statului ceh.

Poliţia cehă a trebuit să uti-

lizeze vineri gaze lacrimoge-

ne pentru a opri circa o sută 

de imigranţi care, în aştepta-

rea expulzării, încercau să fu-

gă dintr-un centru de primire 

la Bela-pod-Bezdezem 

(nord-vestul ţării) şi vandali-

zaseră instalaţiile acestuia.

Imigranţii respectivi prove-

neau în special din Afganistan, 

Pakistan şi Irak, potrivit purtă-

toarei de cuvânt a poliţiei pen-

tru străini, Katerina Rendlova.

„Aceşti oameni pot fi  aju-

taţi mai bine pe propriul lor 

teritoriu”, a afi rmat Zeman. 

„Trebuie să lucrăm pentru re-

primarea regimurilor teroris-

te, a Statului Islamic în spe-

cial, pentru a elimina cauza 

principală a plecării (imigran-

ţilor spre Europa)”, a spus el.

Potrivit unui sondaj al in-

stitutului Sanep, publicat vi-

neri, 70,8 % dintre cehi sunt 

reticenţi faţă de primirea imi-

granţilor provenind din Afri-

ca şi din Orientul Mijlociu.

Imigranţii – o problemă 
complicată pentru Europa
Mai multe ţări europene sunt tot mai îngrijorate de numărul mare 
de imigranţi care sosesc pe continent.

Peste 70% din cehi se declară „reticenți” faţă de primirea imigranţilor din Africa sau Orientul Mijlociu
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Cu sediul în Tg.Mureş, str. Salcâmilor nr.23

Organizează în fi ecare joi la ora 9 la sediul Sucursalei, 

licitaţie publică pentru vânzare de
ŢEAVĂ UZATĂ

rezultată în urma lucrarilor de R.K. si interventii la sonde.

Licitaţia se va organiza în fi ecare joi până la epuizarea stocului.
Informaţii suplimentare 0265/402032 – Serviciul Mecano Energetic.

S.N.G.N. ‘’ROMGAZ‘’ S.A. 
– SUCURSALA TG.MUREŞ

PUBLICITATE

Eveniment susținut de:

CLUJ-NAPOCA

10-13 AUGUST

POLUS CENTER

PROGRAM:
9-11 ANI 09:00-12:00
12-14 ANI  14:00-17:00

ÎNSCRIERILE SE FAC GRATUIT PE WWW.GHITAMURESAN.RO

Cluj Online

După ce fanii naţionalei 

din proiectul „Uniţi sub 

tricolor” s-au revoltat 

împotriva modului în care 

FRF a decis să comerciali-

zeze biletele pentru 

meciul cu Grecia din 7 

septembrie, a venit rândul 

fanilor lui „U” din Peluza 

„Şepcilor roşii”, dar şi ai 

lui Dinamo şi FC Braşov, 

să protesteze.

Aceştia acuză Federaţia că 

acordă tratamente preferenţi-

ale pentru fanii României ca-

re vor să asiste la meciul din 

preliminariile Campionatelor 

Europene dintre Ungaria şi 

România, programat pe 4 sep-

tembrie la Budapesta.

Iată comunicatul suporte-

rilor, postat pe stiridesport.ro:

„FRF – lipsă de transparen-

ţă şi amatorism în gestiona-

rea relaţiei cu suporterii echi-

pei naţionale a României

Suporterii Universităţii 

Cluj, reuniţi în Peluza Şep-

cile Roşii, alături de Peluza 

Sud Dinamo si Liga Supor-

terilor Stegari iau atitudine 

faţă de modul în care Fede-

raţia Română de Fotbal a de-

cis să faciliteze accesul la bi-

letele pentru meciul echipei 

naţionale a României de la 

Budapesta din data de 4 sep-

tembrie 2015.

În ciuda faptului că este un 

meci de interes naţional, su-

porterii români având acces la 

un număr redus de 1.100 bile-

te, FRF a decis să aplice un tra-

tament preferenţial destinat pro-

priilor sponsori şi clienţilor aces-

tora, şi anume Bancpost şi Ber-

genbier. Prin această măsură, 

forul anterior menţionat, îşi 

confi rmă încă o dată intenţiile 

de comercializare a fenomenu-

lui fotbalistic în detrimentul in-

teresului naţional.

Varianta distribuirii on-line 

a biletelor pentru suporterii 

care doresc să însoţească echi-

pa naţională pentru meciurile 

disputate în deplasare, nu se 

dovedeşte a fi  una deloc opti-

mă. Ce garanţii poate oferi FRF, 

că această soluţie nu conduce 

la perpetuarea bişniţei sau că 

biletele nu vor fi  achiziţiona-

te prin diverse metode de su-

porterii echipei adverse?

Prin acest mod FRF urmă-

reşte, pe de-o parte să creeze 

confuzie şi nesiguranţă între 

suporterii din peluzele din Ro-

mânia, iar pe de altă parte să 

le îngrădească accesul la me-

ciul de la Budapesta, dorind 

mai degrabă să deplaseze o 

„masă controlată”.

Pe această cale cerem FRF 

o întâlnire între suporteri şi 

reprezentanţii federali din de-

partamentele de Comunicare, 

Marketing şi Ticketing, pre-

cum şi cu reprezentantul FRF 

desemnat să asigure relaţia cu 

suporterii.

Atât timp cât forul federa-

tiv nu va da dovadă de trans-

parenţă şi echitate în demer-

surile întreprinse pentru ges-

tionarea constructivă a feno-

menului fotbalistic din Româ-

nia, implicit şi în relaţia cu 

suporterii, reacţiile vehemen-

te de contestare a acestei in-

stituţii nu vor dispărea.”

De vineri, 31 iulie, şi până 

pe 19 august, biletele la me-

ciul Ungaria – România din 4 

septembrie, rezervate fanilor 

români, pot fi  achiziţionate 

online pe site-ul bilete.frf.ro.

Pentru partida Ungaria – 

România, din preliminariile 

EURO 2016, gazdele au oferit 

Federaţiei Române de Fotbal 

1.100 de bilete pentru fanii 

„tricolorilor”, în sectorul E de 

pe stadionul din Budapesta.

În ziua meciului, progra-

mat pe 4 septembrie, de la ora 

locală 20:45, accesul în incin-

ta stadionului se va face în-

cepând cu ora 17:45. Fanilor 

români le va fi  permis acce-

sul pe stadion doar cu stea-

gurile României, fără alte in-

scripţionări, şi numai după 

trecerea prin Fan Zone.

Fanii acuză lipsa de 
transparenţă la FRF

Jucătoarea română de 

tenis Patricia Maria Ţig a 

fost învinsă de rusoaica 

Margarita Gasparian, cu 

6-3, 5-7, 6-0, duminică, în 

fi nala turneului WTA de 

la Baku (Azerbaidjan), 

dotat cu premii totale de 

226.750 dolari.

Patricia (154 WTA) a venit 

din califi cări, trecând în faza 

preliminară de Oksana Kalaş-

nikova (Georgia), cu 6-1, 6-3, 

iar pe tabloul principal de Ol-

ga Ianciuk (Ucraina), cu 6-4, 

6-2, în primul tur, de Olga Sa-

vciuk (Ucraina), cu 7-5, 6-4, 

în optimi, de Donna Vekic (Cro-

aţia), cu 6-3, 6-2, în sferturi, 

şi de Anastasia Pavliucenkova 

(Rusia), principala favorită, cu 

6-3, 6-2, în semifi nale.

În fi nală, debutul a fost 

echilibrat, dar Gasparian (20 

ani), locul 112 în ierarhia WTA, 

s-a desprins după ce a reuşit 

un prim break la scorul de 3-2 

în favoarea sa, iar apoi şi-a 

adjudecat primul set cu 6-3.

În setul al doilea, cele do-

uă jucătoare au mers cap la 

cap până la 3-3, Gasparian a 

făcut apoi break (3-4), dar Ţig 

a replicat imediat (4-4). Ru-

soaica a câştigat din nou pe 

serviciul adversarei (4-5) şi a 

servit pentru meci, dar Ţig a 

revenit remarcabil, a egalat şi 

apoi a restabilit egalitatea la 

seturi.

În decisiv, după un prim 

ghem foarte disputat, dar pier-

dut de româncă pe serviciul 

său, Ţig a cedat şi Gasparian a 

câştigat destul de lejer, cu 6-0.

Dacă ar fi  câştigat la Baku, 

Ţig ar fi  devenit jucătoarea 

cel mai slab clasată în ierar-

hia mondial (154) care câşti-

gă un titlu WTA în acest an. 

Performanţa aparţine brazili-

encei Teliana Pereira, victori-

oasă în 2015 la Bogota când 

se afl a pe locul 130 WTA.

Românca a primit un cec 

de 21.400 dolari şi 198 de punc-

te WTA, care o vor duce mai 

aproape de top 100, ţinta sa 

pentru acest an. Gasparian, ca-

re va juca şi fi nala de dublu, 

a fost recompensată cu 43.000 

de dolari şi cu 280 de puncte.

Ţig şi Gasparian s-au mai 

înfruntat o singură dată, anul 

acesta, în Franţa, la Andre-

zieux-Boutheon (ITF, 25.000 

dolari), rusoaica învingând cu 

6-2, 7-5 în optimile de fi nală.

Patricia a evoluat doar lu-

na trecută pe tabloul princi-

pal de simplu al unui turneu 

WTA, la BRD Bucharest Open, 

oprindu-se în optimi. La Bu-

cureşti a pierdut şi prima sa 

fi nală WTA jucată, alături de 

Andreea Mitu, la dublu.

Tenismena Patricia Ţig a fost învinsă în finala turneului WTA de la Baku
Patricia Maria Țig (21 ani) se află în acest moment la cea mai mare performanță a carierei, în această partidă cedând exact după două ore și jumătate de joc.

Margarita Gasparyan, câștigătoarea Cupe Baku, alături de Patricia Maria Țig
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Victorie în primul 
meci de pregătire
Universitatea Cluj a învins în 
primul meci amical disputat 
după reunirea lotului. Meciul 
dintre „U” Cluj, care este înscri-
să în liga a 2-a, și Unirea 
Florești, echipă din liga a IV-a, 
s-a terminat cu scorul de 7-0 
(4-0) pentru jucătorii „alb-ne-
grii”. Schieb și Ursu au reușit 
câte o dublă în această partidă, 
Dulap, Popescu și Greu mar-
când și ei câte un gol în faţa 
echipei gazde. Echipa trimisă 
pe teren de antrenorii Marius 
Popescu și Zsolt Szilagyi: „U” 
Cluj, prima repriză: Niczuly 
(Vaida 30) – Dulap, Mutu, 
Radu Crișan, Coc – Kovacs, 
Boboc- P.Popescu, Schieb, 
Calcan – Lemnaru, „U” Cluj, re-
priza a doua: Vaida (Ţicrea) – 
Molnar, G. Morar (Vescan), 
Cordoș, Hîmpea – Cândea, 
Tarcea (Kerestes) – Buteanu, 
Cosmin Popescu, Greu – Ursu. 
Următorul meci de pregătire 
pentru Universitatea Cluj va 
avea loc miercuri pe terenul 
echipei din Jucu.

Pe scurt

SPORT

Patricia Ţig, 
învinsă în finală
Patricia Maria Țig se afl ă în 
acest moment la cea mai mare 
performanță a carierei. Pagina 11

Fanii „U” Cluj 
acuză lipsa de 
transparenţă
Suporterii acuză FRF că acordă 
tratamente preferenţiale pentru 
fanii României care vor să asiste 
la meciul cu Ungaria.  Pagina 11

Dubla confruntare amica-

lă dintre Potaissa Turda şi 

campioana României la 

handbal masculin, 

Minaur Baia Mare, desfă-

şurată săptămânal la Baia 

Mare, a fost extrem de 

strânsă şi cu multe 

replici, asta şi din cauza 

faptului că formaţia tur-

deană nu numai că a 

ţinut piept campioanei, 

dar au fost dese momente-

le în care chiar a umilit-o.

Echipa antrenată de Hora-

ţiu Gal a câştigat în primul 

meci amical din această vară, 

scor 25-29, împotriva echipei 

HCM Minaur Baia Mare. La 

pauză, cele două echipe s-au 

afl at la egalitate, scor 13-13.

În prima repriză din primul 

meci disputat în capitala Ma-

ramureşului, cele două echipe 

s-au afl at la egalitate în per-

manenţă, singurul moment în 

care s-a rupt echilibrul fi ind în 

minutul 20, când oaspeţii s-au 

distanţat la două goluri, scor 

8-10, dar la pauză s-a intrat la 

egalitate, scor 13-13.

Prima parte a reprizei se-

cunde s-a desfăşurat cu cele 

două echipe afl ându-se la ega-

litate. La zece minute de la re-

luare, oaspeţii s-au distanţat la 

două goluri, scor 16-18, pentru 

ca la mijlocul reprizei să aibă 

patru goluri în avantaj, scor 

19-23. La fi nal, Potaissa Turda 

s-a impus cu scorul de 25-29.

Cele două echipe s-au în-

tâlnit şi a doua zi, din păca-

te meciul terminându-se în 

minutul 17, la scorul de 8-4, 

când Nenad Savic, jucătorul 

oaspeţilor a fost eliminat pen-

tru două minute după injurii 

aduse celor doi arbitrii. Ime-

diat după acea fază, Horaţiu 

Gal, antrenorul Potaissei a 

adus la rândul său injurii ar-

bitrilor, primind cartonaş ro-

şu. În cele din urmă, Potaissa 

Turda s-a retras de pe teren, 

iar meciul a fost oprit de că-

tre cei doi arbitrii. După re-

tragerea Potaissei, a avut loc 

un meci de antrenament în-

tre jucătorii Minaurului.

Potaissa Turda se va deplasa 

în Ungaria, săptămâna viitoare, 

acolo unde va susţine două par-

tide amicale, cu Balmazujvaros 

şi Nyiregyhaza, într-un turneu 

de pregătire, în 7 şi 8 august.

Pentru acest turneu va fi  po-

sibil să fi e folosit și extrema 

dreaptă Roland Thalmaier, care 

se întoarce de la lotul național 

U21, cu care a obținut locul 8 

la Campionatul Mondial din Bra-

zilia. În schimb, sunt probleme 

cu Marius Bondar și Gică Cân-

tec, accidentați în confruntarea 

amicală cu Minaur Baia Mare. 

Dacă Marius Bondar e recupe-

rabil în câteva zile, fi ind șanse 

mari să fi e folosit în aceste jo-

curi, Gică Cântec are o perioa-

dă de repaus de circa două săp-

tămâni, potrivit turdanews.net.

Al doilea turneu în Ungaria 

al handbaliștilor turdeni va avea 

loc în perioada 13-15 august 2015, 

când Potaissa Turda are progra-

mate trei meciuri de verifi care.

Pregătiri eşuate pentru Potaissa 
Turda din cauza arbitrilor

Selecţionata României a 

ocupat locul 8 la 

Campionatul Mondial de 

handbal masculin Under-21 

din Brazilia, după ce a fost 

învinsă de Spania cu scorul 

de 30-29 (14-13).

Revenită la un Mondial sub 

21 de ani după o pauză de 10 

ani, România a rupt gura târ-

gului în primele 10 zile de com-

petiţie, timp în care a ajuns 

până în sferturile de fi nală.

Tricolorii au reuşit o clasa-

re mai mult decât onorabilă 

la Mondialul din Brazilia, pier-

zând la limită ultimul meci 

de clasament (locurile 7-8), 

în faţa Spaniei, echipă care 

câştigase şi meciul direct din 

grupă, cu 23-18.

Echipa antrenată de Ovidiu 

Mihăilă a controlat o mare par-

te prima repriză, conducând 

cu 7-5 (min. 10) şi 8-6 (12), 

dar ibericii au marcat apoi de 

patru ori la rând şi au întors 

situaţie, intrând la pauză cu 

un avans de un gol, 14-13.

Spania s-a desprins după 

pauză, având 19-14 (37), dar 

România a redus ecartul la 

două goluri, 23-21 (44). Echi-

pa noastră a marcat ultimele 

trei goluri ale partidei, dar în 

ultimul minut nu s-a mai în-

scris, scorul fi nal fi ind de 30-29 

pentru Spania.

Dan Racoţea a fost cel mai 

bun marcator al echipei noas-

tre, cu 10 goluri. Pentru Ro-

mânia au mai înscris: Adrian 

Rotaru – 7 goluri, Nicuşor Ne-

gru – 5 goluri, Ionuţ Nistor 

Ioniţă – 5, Bogdan Mănescu 

– 1, Vlad Sincelean – 1.

Pentru Spania au înscris 

Francisco Arino Garcia – 5 go-

luri, Miguel Sanchez Migallon 

Naranjo – 4 goluri, Alvaro Del 

Valle – 4, Adrian Fernandez 

Clemente – 4, Rodrigo Perez 

Arce – 4, Jon Azkue Saizar – 

4, Arnau Garcia Barcelo – 2, 

Aleix Gomez Abello – 2, Di-

ego Pineiro – 1.

Echipa Franţei a câştigat sâm-

bătă Campionatul Mondial din 

Brazilia U21, după ce s-au im-

pus în marea fi nală în faţa Da-

nemarcei cu 26-24 (14-11). Deşi 

nordicii erau consideraţi favo-

riţi, francezii au reuşit să-i în-

vingă pentru a doua oară la 

acest turneul fi nal, după ce au 

câştigat şi în grupa C, într-un 

meci decisiv pentru locul 1.

România, locul 8 la CM U21, 
Franţa, campioană mondială

Cu Păun şi Beleck în pri-

mul 11 al echipei clujene, 

echipa antrenată de 

Francisc Dican a trecut pe 

lângă deschiderea scoru-

lui încă din minutul 2. 

Tiago Lopes şi-a încercat 

norocul cu o execuţie din 

afara careului, dar min-

gea a lovit transversala.

Oaspeţii au avut şanse im-

portante de a marca, mai în-

tâi ratând după o greşeală în 

defensiva adversă, după care 

Mincă a avut un refl ex de zi-

le mari la şutul lui Călinţaru.

CFR a revenit în ofensivă 

prin acelaşi Tiago Lopes, dar 

portughezul a ratat cu poarta 

goală. Marcatorul echipei CFR 

din meciul cu Steaua s-a re-

vanşat în minutul 41. A cen-

trat ideal pentru Petrucci, ca-

re l-a învins pe Balauru.

Clujenii şi-au dublat avan-

tajul în repriza secundă, Păun 

a scos o lovitură de la 11 me-

tri, executată tot de el. Scorul 

putea căpăta proporţii dacă Voi-

culeţ nu rata ţinta.

Singurele probleme ale vi-

şiniilor au fost la accidenta-

rea lui Neluţ Roşu, dar cele 

trei puncte au rămas în Arde-

al. 2-0 pentru CFR care con-

tinuă seria de invincibilitate.

Cu acest scor CFR Cluj a 

făcut uitată penalizarea cu şa-

se puncte, dictată de Comisi-

ile FRF. Echipa din Gruia a 

adunat două victorii şi două 

remize şi a început să urce în 

clasament. Francisc Dican a-

re o serie impresionantă pe 

banca ardelenilor – a pierdut 

doar două dintre cele 15 me-

ciuri cu el la conducere.

Marcatorul ultimului gol, 

Alexandru Păun, a declarat du-

pă meci că obiectivul echipei 

este play-off-ul şi jucătorii vor 

da tot pentru a-l atinge.

„CFR e o candidată pentru 

primele şase locuri zic eu, 

acesta e obiectivul nostru şi 

acest lucru este important în 

acest moment!”, a declarat 

Alexandru Păun.

Huiduit de suporterii 

CFR-ului, jucătorul echipei din 

Gruia în perioada 2010 şi 2014, 

le-a adresat cuvinte grele du-

pă meci.

„N-am nici un fel de senti-

ment că am revenit. Pentru mi-

ne acest club nu mai contea-

ză, nu mai există! Am văzut că 

aceşti aşa zişi fani m-au hui-

duit. Au uitat ce am făcut pen-

tru acest club. Că mi-am dat 

viaţa de fi ecare dată când am 

intrat pe teren. Asta e viaţa, ei 

sunt doar simpatizanţi, nu sunt 

suporteri adevăraţi! Fanii ade-

văraţi nu îşi înjură un jucător 

care a făcut performanţă pen-

tru clubul lor. Ar trebui să ia 

exemplu celor de la U Cluj. Ace-

ia sunt suporteri adevăraţi! Da-

că m-au afectat înjurăturile lor? 

Ce să mă afecteze trei simpa-

tizanţi?! Păi ăia sunt supor-

teri?!”, a spus Vasile Maftei.

Cu această victorie, CFR 

Cluj urcă pe locul 10, la un 

punct în urma echipei FC Vo-

luntari, asta în condiţiile în 

care echipa din Gruia a fost 

penalizată cu şase puncte de 

către comisia FRF la începu-

tul acestui sezon.

Următorul meci pentru 

echipa clujeană va avea loc 

sâmbătă, 8 august, de la ora 

21:00.

CFR Cluj recuperează punctele 
penalizare şi ţinteşte locul 1
Fără înfrângere la începutul acestui sezon, CFR Cluj a oferit cea de a doua victorie 
pe teren propriu în faţa suporterilor din Gruia.

Alexandru Păun (la minge), marcatorul golului din minutul 66


