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Revine canicula
În următoarele zile temperaturile vor tre-
ce de 30 de grade Celsius în mare parte 
din Transilvania. Pagina 2

ACTUALITATE:

Separatoare de sens 
pe Dealul Feleacului ?
O asociaţie cere autorităţilor montarea se-
paratoarelor de sens pe toate drumurile 
naţionale cu 2 benzi pe sens. Dacă cere-
rea se aprobă, separatoarele vor fi  monta-
te şi pe Dealul Feleacului. Pagina 3

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

Noul regulament pentru plimbarea şi accesul câinilor 
pe domeniul public a fost uitat în sertarele primarului

CU sau FĂRĂ câini
în autobuz ?

ADMINISTRAȚIE

Cât costă curăţarea statuii lui Matei 
Corvin, vandalizată zilele trecute

ACTUALITATE

Ancheta tragediei din Munţii Apuseni, 
ţinută pe loc de o semnătură

Curăţarea statuii ecvestre din 
bronz a lui Matei Corvin, afl a-
tă în Piaţa Unirii din Cluj-Na-
poca, vandalizată săptămâna 
trecută după ce a fost vopsită 
parţial cu o vopsea de culoare 
maro, costă 4.000 de lei, banii 
urmând să fi e alocaţi de Consi-
liul Local.

Viceprimarul municipiului 
Cluj-Napoca, Horvath Anna, a 
declarat, luni, că vopseaua cu 
care au fost împroşcate soclul 
şi spatele statuii este pe bază 
de grund şi este mai uşor de 
curăţat.

„Miercuri, va începe opera-
ţiunea de curăţare de vopsea 
a statuii Matei Corvin, după 
ce a fost vandalizată săptămâ-
na trecută. Specialiştii care 
s-au ocupat de restaurarea din 
perioada 2009 – 2010 au ana-

lizat vopseaua şi au ajuns la 
concluzia că este una pe bază 
de grund, nu de ulei, astfel că 
este mai uşor de curăţat, şi au 
estimat costurile de curăţare 
la peste 4.000 de lei. Suma va 
fi  alocată de Consiliul Local”, 
a spus Horvath.

Potrivit acesteia, Primăria 
Cluj-Napoca analizează posi-
bilitatea aplicării unui strat an-
tigraffi ti pe toate monumente-
le reabilitate din oraş, costuri-
le depăşind însă zeci de mii 
de lei.

Săptămâna trecută, statuia 
ecvestră din bronz a lui Matei 
Corvin din Piaţa Unirii din 
Cluj-Napoca a fost vandalizată, 
fi ind vopsită parţial cu o vop-
sea de culoare maro.

Primăria a depus plângere la 
Poliţie.

La un an şi jumătate de la 
producerea tragicului accident 
aviatic din Munţii Apuseni, în 
care au murit studenta Aura 
Ion şi pilotul Adrian Iovan, an-
cheta bate pasul pe loc. Par-
chetul nu reuşeşte să o fi nali-
zeze din cauza unui raport blo-
cat de o semnătură.

Ancheta coordonată de Sec-
ţia Parchetelor Militare din Par-
chetul General a rămas în sta-
diul unui lung şir de întrebări 
fără răspuns, informează Ro-
maniatv.net.

Probele ridicate de la locul ac-
cidentului au fost predate Cen-
trului de Investigaţii şi Analiză 
pentru Siguranţa Aviaţiei Civile, 
unde raportul este blocat, deşi 
ar fi  fost fi nalizat.

„Dacă alte instituţii conside-
ră că ei vor să aştepte raportul 

pentru că se vor putea inspira 
din acest raport, atunci asta es-
te altă situaţie. Dar raportul ar 
trebui să aibă valoare zero pen-
tru anchetă, pentru că el nu a-
re rol de a stabili vinovaţi”, a 
declarat Mariana Ciuca, sora 
Aurei Ion.

Rudele Aurei Ion spun că nu 
au încredere în modul în care 
autorităţile desfăşoară ancheta, 
aşa că au cerut, în paralel, o ex-
pertiză privată.

Pe 19 ianuarie 2015, când 
a fost comemorat un an de la 
accidentul aviatic, Centrul de 
Investigaţii şi Analiză pentru 
Siguranţa Aviaţiei Civile a dat 
publicităţii un raport prelimi-
nar de două pagini, ce conţi-
ne o singură informaţie: că nu 
au fost găsite probleme teh-
nice.
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Boc vs. Seplecan, în cursa internă a PNL 
pentru Primăria Cluj-Napoca
Cât de sigură este cadidatura lui Emil Boc pentru un nou mandat de primar? Pagina 4 

În timp ce în marile oraşe este permis accesul cu câini în mijloacele de transport 
în comun, Primăria şi CTP nu au ajuns la un consens în ceea ce priveşte accesul 
animalelor în troleibuze şi autobuze. Pagina 6
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Mulţumim asistentelor Alina Pop și Manuela Moldovan.
monitorul de cluj le dorește micuţilor multă sănătate și o viaţă plină de bucurii!

22 iulie

Clinica Ginecologie 1
09.00 Cherecheș Patrick
09.25 Ștefan David Cristian
21.26 Stan David Alin
Bebeluşul vedetă a fost Ştefan 
David Cristian (3,700 kg, 54 cm)

Clinica Stanca
10.15 Ivan Anastasia
12.00 Zaharia Anton Ana 
Lucia
15.35 Papp Irina Roxana
16.10 Balint Maya Eliza
16.25 Bogătean Nicolas
17.30 Tatu Alexia Ariana
22.15 Secară Irina
23.50 Calotescu Alexandru 
Ștefan
Bebeluşul vedetă a fost 
Bogătean Nicolas (3,600 kg, 
57 cm)

Clinica Novogyn
07.20 Olaru Zara
14.35 Ţurcanu Ovidiu
16.20 Lupșe Darius
21.50 Pilipinschi Talida Naomi
Bebeluşul vedetă a fost 
Pilipinschi Talida Naomi 
(3,935 kg, 57 cm)

23 iulie

Clinica Ginecologie 1
11.40 Covaciu Maier Horaţiu 
Nicolas
12.43 Costea Matei
Bebeluşul vedetă a fost Costea 
Matei (3,400 kg, 54 cm)

Clinica Stanca
03.25 Budușan Natan Daniel
05.55 Suci Luca
07.25 Baica David
07.40 Popuţa Marc
09.20 Tatu Miriam
09.50 Rostaș Iancu
11.10 Tinca Ștefan Nectarie

11.30 Itu Vlad
14.50 Pop Diana Maria
17.50 Sora Vlad
21.50 Fornea Dragoș Cosmin
Bebeluşul vedetă a fost Baica 
David (3,800 kg, 57 cm)

Clinica Novogyn
21.50 Sălăgean Meti 3455 
kg, 53 cm

Clinica Gynia
15.25 Oprea Daniel Vasile 
4,400 kg, 58 cm)

24 iulie

Clinica Ginecologie 1
03.50 Ghindă Oanu Ana
04.51 Pop Coman David Ioan
06.03 Gaja Octav Aron
08.34 Iurca Iohanna 
Alexandra
09.51 Stegărescu Maria 
Cătălina
17.08 Colceriu Alina
18.00 Siminic Nicolas Cristian
Bebeluşul vedetă a fost Iurca 
Iohanna Alexandra (4,000 kg, 
56 cm)

Clinica Stanca
04.10 Moholea David Andrei
06.05 Urs Rebeca Maria
09.30 Manciulea Ștefan
11.15 Hegeduș Rafael Iulian
21.25 Pop Patricia Ioana
Bebeluşul vedetă a fost 
Manciulea Ştefan (4,300 kg, 
57 cm)

Clinica Novogyn
16.15 Dezmirean Julia  Beatrice
14.15 Feneșan Cadiș Alex Petru
19.35 Istrate Maria
Bebeluşul vedetă a fost Istrate 
Maria (3500 kg, 54 cm)

Clinica Gynia
16.45 Silagyi Nora Maria 
4,100 kg, 54 cm

25 iulie

Clinica Ginecologie 1
00.15 Condrea Ema Daria
06.17 Pușchiţă Filip Petru
07.17 Constantin Daria Alesia
18.10 Șopterean Darius
22.52 Szocs Kanola
Bebeluşul vedetă a fost 
Puşchiţă Filip Petru (3,600 kg, 
53 cm)

Clinica Stanca
06.40 Revnic Crina Lorena
08.30 Șandri Sara Daniela
09.50 Cristea Andrei Dominic
12.35 Chirilă Ana Maria
13.15 Păcurar Patricia 
Andreea
14.50 Vâţ Daiana Maria
16.45 Criste Alexandru Daniel
Bebeluşul vedetă a fost 
Cristea Andrei Dominic (3,600 
kg, 56 cm)

Clinica Novogyn
20.00 Mocan Vlad  Cristian 
3340 kg, 54 cm

26 iulie

Clinica Ginecologie 1
07.25 Ciupei Radu Nicolas
18.32 Micu Alex Marian
21.46 Suciu Debora
Bebeluşul vedetă a fost Ciupei 
Radu Nicolas (3,900 kg, 55 
cm)

Clinica Stanca
03.20 Prodan Iuliana Denisa
05.00 Dan Ileana
06.50 Drăghiciu Lucas Gabriel
10.05 Lingurar Pantică
17.15 Izsak Jessica Daiana
19.30 Bordea Olimpiu Cristian
19.45 Moldovan Tudor
22.05 Moldovan Raisa Sindea
23.40 Rotar Viviana Natalia
Bebeluşul vedetă a fost 

Drăghiciu Lucas Gabriel 
(3,800 kg, 55 cm)

Clinica Novogyn
19.50 Turcuș Tobias 3680 kg, 
54 cm

27 iulie

Clinica Ginecologie 1
07.34 Crișan Damaris Rut 
Clara
08.07 Muntean Adda
12.25 Khatib Omar
12.46 Fazakas Luca Alexandru
12.20 Olescher Lidia Eliza
Bebeluşul vedetă a fost Crişan 
Damaris Rut Clara (3,500 kg, 
51 cm)

Clinica Stanca
01.00 Rostaș Robert Mihai
03.05 Ordean Ștefania Sofi a
05.45 Mureșan Saul Natanael
09.15 Covacs George
09.20 Sisiu Nicholas
10.40 Urmanczi Andrei 
Nicholas
10.45 Florescu Iustin
11.45 Pop Ioana
16.00 Raţiu David Alexandru
19.45 Husar Codruţ Sebastian
Bebeluşul vedetă a fost Sisiu 
Nicholas (3,500 kg, 51 cm)

Clinica Novogyn
15.00 Lagrange Laurenţ
17.15 Stupar Paul  Matei
Bebeluşul vedetă a fost Stupar 
Paul Matei (3845 kg, 56 cm)

Clinica Gynia
19.45 Vassy-Kása Léda 3,700, 
52 cm

bun venit pe lume !

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

16
0
/30

0
C

Soare

19°/31° Soare

17°/30° Soare

18°/28° Înnorat

18°/30° Soare

17°/28° Soare

15°/23° Înnorat

14°/25° Soare

17°/24° Variabil

PUBLICITATE

ISSN 2065 – 6408

Editor: SC MONITORUL DE CLUJ SRL
office@monitorulcj.ro, tel. 0371/177 371, fax 0264/597 703

Director general I Sorin Stanislav
Director editorial I Paul Niculescu

REDACŢIA
Editor coordonator: Bianca Preda

monitorul de cluj folosește serviciile text și foto
ale agenţiilor de presă Agerpres și Mediafax.

ADMINISTRAŢIE & PUBLICITATE

ADRESA REDACŢIEI
SIGMA Business Center Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 109, etaj I

Telefoane: 0264-597.700, 0264-59.77.03; 0364-401.531; fax: 0264-59.77.03
E-mail: redactia@monitorulcj.ro; reclama@monitorulcj.ro; 

mica.publicitate@monitorulcj.ro
Publicitate: 0264-599.416; Abonamente: 0264-59.77.03

CENTRE DE MICA PUBLICITATE:
Sediul redacţiei – SIGMA Business Center – str. Republicii nr. 109, Et. 1

Librăria BIBLOS (standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

Abonamentele la monitorul de cluj se pot face 
la sediul redacţiei, prin Poșta Română, Apex SRL

Potrivit articolului 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolului aparţine autorului.
Articolele marcate cu  reprezintă materiale publicitare, iar monitorul de cluj 

nu își asumă responsabilitatea pentru conţinutul acestora. De asemenea, în cazul unor 
agenţii de presă și personalităţi citate responsabilitatea juridică le aparţine.

Tiparul executat la Garamond Tipografie SRL.

Gabriela Dragotă – social / administraţie
Anca M. Colibășanu – politică
Dan Porcuţan – sport
Mihai Cistelican – online

Daciana Derda –  corespondent Turda, 
Câmpia Turzii

Flavia Țăran, Ionuţ Hușanu, – dtp

Director Marketing – Mihaela Fleșariu
Mica publicitate – Iuliana Nagy
Consilier Marketing –  Călin Laurențiu 

Tanțău

Secretariat – Iulia Todea
Contabilitate – Camelia Petrean
IT – Radu Moraru

Redactor responsabil de număr: Mihai Cistelican
redactia@monitorulcj.ro, tel.: 0264/59.77.00 int. 125

Sorin Mărghitaș – editor Monitorul ediție de Florești și Ziarul Popular ediție de Huedin

Vor urma zile cu tempera-

turi de peste 30 de grade 

Celsius în mare parte din 

Transilvania. În Cluj tem-

peraturile minime şi cele 

maxime vor depăşi 30 de 

grade Celsius, iar cerul va 

fi  însorit.

În Transilvania în interva-

lul 4 – 7 august vremea se va 

încălzi de la o zi la alta, ast-

fel că în vestul şi sud-vestul 

regiunii se va instala din nou 

canicula, temperaturile maxi-

me urmând a creşte de la o 

medie de 30-31 de grade la 

aproximativ 34 de grade în 

data de 6 august. Va urma o 

uşoară diminuare a regimului 

temperaturilor în perioada 8-

10 august, când maximele vor 

fi  în jurul a 32 de grade, ten-

dinţa pentru cea de-a doua 

săptămână fi ind de persisten-

ţă a unui regim termic foarte 

ridicat, local canicular.

În privinţa regimul valori-

lor nocturne, acestea vor fi  în 

medie de 12...13 grade în pri-

mele nopţi, dar şi în perioa-

da 9 – 11 august, când în de-

presiuni vor fi  şi valori mai 

mici de 10 grade, iar în restul 

perioadei media regională va 

fi  de 14-15 grade.

Probabilitatea de ploaie se 

va menţine foarte redusă pe 

parcursul intervalului de re-

ferinţă, ploi de scurtă durată 

fi ind de aşteptat izolat, în 

special în zonele mai înalte 

de relief, în perioada 11 – 13 

august.

Ce obligaţii au 
angajatorii când 
este caniculă?

Angajatorii sunt obligaţi ca 

în zilele caniculare să ia mă-

suri de protecţie a lucrători-

lor, printre acestea fi ind asi-

gurarea a cel puţin doi litri de 

apă pentru fi ecare persoană, 

reducerea activităţii în aer li-

ber şi alternarea perioadelor 

de lucru cu cele de repaus în 

locuri umbrite.

Pentru salariaţii care lu-

crează în aer liber, angajato-

rii trebuie să ia măsuri de re-

ducere a intensităţii şi ritmu-

lui activităţilor fi zice, de al-

ternare a efortului dinamic cu 

cel static şi a perioadelor de 

lucru cu cele de repaus în lo-

curi umbrite şi să asigure fi -

ecărui lucrător câte doi-patru 

litri de apă minerală, duşuri 

şi echipament individual de 

protecţie. În cazul angajaţilor 

care lucrează în spaţii închi-

se, trebuie să se ia măsuri de 

ventilare corespunzătoare.

Sfaturile medicilor

Medicii recomandă ca în pe-

rioadele cu temperaturi ridica-

te oamenii să consume zilnic 

cel puţin doi litri de lichide, fă-

ră să aştepte să apară senzaţia 

de sete, respectiv un pahar cu 

apă la fi ecare 15-20 de minu-

te. De asemenea, trebuie să se 

consume cât mai multe fructe 

şi legume proaspete (pepene 

galben, roşu, prune, castraveţi, 

roşii), deoarece acestea conţin 

o mare cantitate de apă.

Revine canicula
Vremea va continua să se încălzească astăzi, devenind caniculară în vestul şi sudul ţării.

Medicii îi sfătuiesc pe oameni să se ferească pe cât posibil de razele soarelui
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Bărbat arestat 
preventiv pentru 
furt calificat
Poliţiștii din Florești au fost sesi-
zaţi duminică, 2 august, în jurul 
orei 00:00, că dintr-o locuinţă 
situată în Floresti o persoană a 
furat un televizor și este urmari-
tă de persoana vătămată.
În baza sesizării, poliţiștii s-au 
deplasat la locul indicat, unde 
au prins un bărbat de 30 ani 
din Florești, care corespundea 
semnalmentelor oferite, asu-
pra acestuia fi ind gasită o bate-
rie tip AAA.
„În urma efectuării cercetării lo-
cului faptei, oamenii legii au 
stabilit faptul că în noaptea de 
02.08.2015, în jurul orei 
00:15, persoana vătămată, în 
timp ce se afl a în locuinţa sa 
din localitatea Floresti, judeţul 
Cluj, a auzit gălăgie la parter 
unde a surprins un bărbat care 
a părăsit locuinta cu un televi-
zor și o telecomandă.
Fiind urmarit de persoana vătă-
mată, acesta a abandonat tele-
vizorul pe strada Cuza Voda, iar 
telecomanda pe strada Avram 
Iancu, fi ind depistat la scurtă 
distanţă de poliţiști și identifi -
cat”, au declarat reprezentanţii 
Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Cluj. Prejudiciul cau-
zat, în valoare de 1.000 lei a 
fost recuperat în totalitate.
Faţă de bărbatul de 30 de ani 
s-a dispus efectuarea în conti-
nuare a urmării penale pentru 
săvârșirea infractiunii de furt 
califi cat.

Produse false, 
găsite la un clujean
Poliţiști de frontieră din cadrul 
Gărzii de Coastă au descoperit 
într-un container sosit din 
China în Portul Constanţa Sud 
Agigea, jucării susceptibile a fi  
contrafăcute, cu o valoare de 
aproximativ 100.000 lei dacă 
ar fi  fost originale.
În data de 31.07.2015, în inter-
valul orar 09.00 — 13.00, poli-
ţiștii de frontieră au efectuat la 
rampa existentă în cadrul por-
tului, controlul unui container 
sosit din China pe adresa unei 
fi rme cu sediul în Cluj.
În urma controlului au fost 
identifi cate 18 articole repre-
zentând jucării pentru copii 
(statui din fi bră de sticlă cu per-
sonaje din desene animate), 
susceptibile a fi  contrafăcute, 
cu o valoare de aproximativ 
100.000 lei dacă ar fi  originale 
care au fost indisponibilizate de 
către lucrătorii vamali până la 
fi nalizarea cercetărilor și luarea 
măsurilor ce se impun.
Poliţiștii de frontieră i-au întoc-
mit administratorului societăţii 
comerciale, un cetăţean român 
de 30 de ani domiciliat în 
Cluj-Napoca, dosar penal pentru 
săvârșirea infracţiunii de „punere 
în circulaţie, fără drept, a unui 
produs purtând o marcă identică 
sau similară cu o marcă înregis-
trată pentru produse identice 
sau similare și care prejudiciază 
pe titularul mărcii înregistrate”.

A vrut să se urce pe 
bicicletă, dar a fost 
lovit de o maşină
Un accident rutier ușor a avut 
loc duminică, 2 august, în jurul 
orei 16:00 în intersecţia străzi-
lor Baia-Mare cu Bistriţei din 
Dej, soldat cu rănirea ușoară a 
unei persoane și avarierea a 
unui autovehicul.
Un bărbat de 60 ani din comu-
na Cășeiu din Cluj, în timp ce 
se deplasa din direcţia Urișor 
înspre Dej pe lângă bicicletă, 
ajungând pe podul din inter-
secţia străzilor Baia-Mare cu 
Bistriţei, a vrut să se urce pe bi-
cicletă, moment în care a virat 
stânga intrand în coliziune cu 
autoturismul condus de un băr-
bat de 38 ani din Cluj-Napoca, 
în acelasi sens de mers, biciclis-
tul fi ind rănit ușor.

Pe scurt

Peste 9.400 de absolvenţi 

de liceu vor fi  studenţi ai 

UBB în anul universitar 

2015-2016. Dintre aceştia 

4.448 vor ocupa un loc 

bugetat şi peste 4.000 un 

loc la taxă.

În aceste condiţii, la Facul-

tatea de Educaţie Fizică şi 

Sport, la Drept şi la Business 

au fost ocupate toate locurile 

bugetate scoase la concurs.

La Facultatea de Matema-

tică şi Informatică mai sunt 2 

locuri bugetate, la Psihologie 

4, la FSEGA şi la Teatru 5 lo-

curi bugetate. S-a menţinut 

interesul faţă de ştiinţele exac-

te şi a crescut interesul faţă 

de ştiinţele economice.

După fi nalizarea primei se-

siuni de admitere au rămas 

disponibile 417 locuri buge-

tate, cu 217 locuri mai puţine 

decât în anul 2014. Din tota-

lul de 60 locuri bugetate, spe-

cial alocate candidaţilor de et-

nie rromă, au fost ocupate 

doar 22 locuri. De asemenea, 

au mai rămas disponibile şi 6 

locuri bugetate pentru candi-

daţii din Republica Moldova. 

Pentru locurile neocupate va 

fi  organizată o sesiune de ad-

mitere în perioada 7-18 sep-

tembrie 2015.

La nivel masterat au con-

fi rmat peste 3.500 de candi-

daţi, fi ind ocupate 85% din-

tre locurile bugetate la facul-

tăţile care au organizat admi-

tere în această sesiune. Trei 

dintre facultăţile Universităţii 

Babeş-Bolyai, Facultatea de 

Drept, Facultatea de Litere şi 

parţial Facultatea de Teatru şi 

Televiziune, vor organiza se-

siune de admitere doar în sep-

tembrie 2015.

Situaţia fi nală a confi rmă-

rilor în urma sesiunii de ad-

mitere din iulie 2015 poate fi  

consultată pe site-ul de admi-

tere admitere.ubbcluj.ro/ro/, 

urmând ca fi ecare facultate 

din cadrul UBB să afi şeze, pe 

propriul site, specializările şi 

numărul de locuri care vor fi  

scoase la concurs în sesiunea 

din septembrie.

Peste 9.400 de absolvenţi de liceu 
vor fi studenţi ai Universității Babeș-Bolyai

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Accidentul rutier din 

Constanţa de duminică în 

care şi-au pierdut viaţa 

cinci persoane a determinat 

Asociaţia Pro Infrastructura 

să ceară instalarea separa-

toarelor mediane pe toate 

drumurile naţionale cu 2 

benzi pe sens. Dacă cererea 

se aprobă, separatoarele 

vor fi  montate şi pe Dealul 

Feleacului, locul în care 

foarte mulţi oameni şi-au 

pierdut viaţa în accidente 

rutiere grave.

Instalarea separatoarelor me-

diane scade riscul accidentelor 

rutiere cu până la 60%, aver-

tizează Asociaţia Pro Infrastruc-

tura, care îi cere ofi cial Minis-

terului Transporturilor să intro-

ducă parapete pe toate drumu-

rile naţionale cu 2 benzi pe 

sens. Solicitarea vine la o zi du-

pă ce 5 persoane şi-au pierdut 

viaţa într-un accident produs 

pe DN39 Constanţa-Mangalia.

Solicitare în urma unei 
tragedii

Asociaţia Pro Infrastructura 

anunţă într-un comunicat că a 

transmis către Ministerul Trans-

porturilor şi către Compania 

Naţională de Autostrăzi şi Dru-

muri Naţionale din România 

(CNADNR) o solicitare de a in-

stala separatoare mediane pe 

toate drumurile naţionale cu 2 

benzi pe sens, pentru preveni-

rea coliziunilor frontale.

„În urma tragediei de du-

minică, 2 august, când pe 

DN39 Constanţa-Mangalia a 

avut loc un accident frontal 

soldat cu pierderea a 5 vieţi, 

Asociaţia Pro Infrastructura 

doreşte să tragă un semnal de 

alarmă privind pericolul asu-

pra siguranţei circulaţiei re-

prezentat de absenţa parape-

telor mediane pe drumurile 

naţionale cu 2 benzi de circu-

laţie pe sens”, se arată în so-

licitarea celor ce reprezintă 

societatea civilă în domeniul 

infrastructurii, Asociaţia Pro 

Infrastructura.

Asociaţia susţine că „stu-

dii ştiinţifi ce au arătat că du-

blarea unui drum naţional du-

ce la reducerea accidentelor 

cu numai 20%, respectiv ca 

riscul coliziunilor frontale se 

reduce relativ minor. Pe de al-

tă parte, instalarea barierei 

mediane scade riscul acciden-

telor cu până la 60%”.

„Cunoaştem că CNADNR 

are în curs un program de in-

stalare de parapete New Jer-

sey pe anumite segmente de 

drum naţional şi că s-a invo-

cat lipsa banilor ca explica-

ţie pentru amploarea redusă 

a acestui program, existând 

chiar şi un caz pe DN1 unde 

montarea parapetelor s-a re-

alizat pe cheltuiala unei so-

cietăţi private”, se arată în 

solicitare.

Pro Infrastructura atrage 

atenţia că, „în condiţiile în 

care tocmai s-au luat 1,3 mi-

liarde de lei de la Ministerul 

Transporturilor la rectifi ca-

rea bugetară sub pretextul 

incapacităţii de a-i cheltui 

pe proiecte, nu se poate in-

voca lipsa fi nanţării. Solici-

tăm un program serios cu fi -

nanţare adecvată pentru 

montarea de parapete medi-

ane pe toate sectoarele de 

drum naţional 2x2”.

Dacă propunerea celor de 

la Asociaţia va fi  acceptată, 

astfel de separatoare medie-

ne ar putea fi  instalate şi în 

Dealul Feleacului, locul în ca-

re foarte mulţi oameni şi-au 

pierdut viaţa în accidente.

Accidente mortale 
în Dealul Feleacului

Presa locală relata în anul 

2014 faptul că un BMW a fost 

implicat într-un accident grav 

de circulaţie pe Dealul Felea-

cului, la ieşire din Cluj-Napo-

ca spre Turda. Şoferul 

BMW-ului, un tânăr în vârstă 

de 22 de ani, a pătruns pe con-

trasens şi a lovit un TIR con-

dus de un bărbat de 32 de ani. 

Accidentul s-a soldat cu dece-

sul tânărului de 22 de ani. Şo-

ferul a fost scos din maşină şi 

a fost resuscitat de medici, re-

venindu-şi. El a fost dus la spi-

tal, dar a decedat în urma unui 

stop cardio-respirator.

Un alt accident mortal a avut 

loc pe Dealul Feleacului în anul 

2012 în care au fost implicate 

cinci persoane. Un şofer care 

conducea un Subaru a condus 

cu viteză şi a pierdut controlul 

asupra volanului.

Soferul maşinii Subaru, în 

vârstă de 34 de ani, urca pe 

Feleac cu viteză foarte mare, 

a pierdut controlul asupra ma-

şinii, a intrat pe contrasens şi 

a atins o Dacie Logan Break, 

iar din Dacie a ricoşat într-o 

Dacia Sandero, pe care a fa-

cut-o praf. Şoferul autoturis-

mului Subaru a decedat la 

UPU Cluj. Poliţiştii suspectea-

ză ca avea 200 de km/h în 

momentul impactului.

Statistică neagră

Anual pe Calea Turzii, o 

arteră în pantă care traversea-

ză dealul Feleacului, se pro-

duce un număr foarte mare 

de accidente soldate cu mor-

ţi şi răniţi, în special în „Cur-

ba Morţii”.

Autorităţile au amplasat 

panouri pe drumurile naţio-

nale care au zone devenite 

adevărate capcane ale morţii. 

Un astfel de panou a fost am-

plasat şi în „Curba Morţii”. 

Este vorba despre un triunghi 

roşu cu o bulină neagră, care 

semnalizează locurile unde se 

produc frecvent accidente de 

circulaţie.

Sens giratoriu uitat 
în sertarul ministrului

Autorităţile au mai spus că 

vor realiza un sens giratoriu 

în Dealul Feleacului însă au 

fost doar vorbe în vânt. Mi-

nistrul Transporturilor spunea 

că, într-adevăr, sensul girato-

riu este cuprins în seria de 

măsuri de siguranţă şi că pen-

tru contractul de execuţie al 

lucrărilor ordinul de începere 

a lucrărilor este estimat pen-

tru perioada aprilie – mai 2015, 

însă nici până în acest mo-

ment sensul giratoriu nu a fost 

realizat.

Cum reducem numărul accidentelor 
de pe Dealul Feleacului?
O cerere a asociaţiei ce reprezintă societatea civilă în domeniul infrastructurii ar putea 
diminua semnificativ numărul mare de accidente rutiere.

Autorităţile au montat astfel de separatoare în „Curba Morţii”
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Alegerile locale vor fi  pri-

mul test pentru clasa poli-

tică după cele prezidenţi-

ale.

Scrutinul de anul viitor se 

va desfăşura după noi reguli, 

după ce o serie de modifi cări 

la lege au fost aduse de către 

parlamentari, iar ulterior pro-

mulgate de către preşedinte-

le Klaus Iohannis.

Mai multe partide

Astfel, una dintre cele 

mai noi reguli permite înfi-

inţarea unui partid cu trei 

membri. Analiştii politici au 

subliniat însă că noua lege 

are avantaje, dar şi dezavan-

taje.

Aceasta pentru că le va per-

mite românilor pe de o parte, 

să îşi înfi inţeze mai uşor un 

partid politic, dar pe de altă 

parte, vor apărea formaţiuni 

politice ca ciupercile după 

ploaie.

Finanţarea campaniilor

De asemenea, scrutinul 

local va fi  primul în care se 

vor aplica noile reguli de fi -

nanţare a campaniilor elec-

torale. Dacă îşi vor folosi ba-

nii legal, candidaţii îi vor pu-

tea deconta la stat. Calcule-

le Centrului pentru Studiul 

Democraţiei arată că alege-

rile locale ar putea costa 300 

de milioane de euro, scrie 

digi24.ro.

Până acum, sumele reale 

care „se învârteau“ în cam-

paniile electorale nu erau ni-

ciodată cunoscute. În acelaşi 

timp, liderii partidelor se fe-

reau să facă estimări în ce 

priveşte costurile de campa-

nie.

Preşedinţii de consilii 
judeţene, aleşi prin 
vot indirect

De asemenea, se va reve-

ni, în 2016, la alegerea indi-

rectă a preşedinţilor de Con-

silii Judeţene prin votul con-

silierilor judeţeni aleşi pe lis-

te. Astfel, preşedintele Con-

siliului Judeţean nu mai tre-

buie să convingă zeci sau 

sute de mii de alegători să-i 

acorde încrederea, ci doar 

să-şi negocieze abil susţine-

rea a câtorva zeci de colegi 

consilieri. Puterea de nego-

ciere şi potenţialul de şantaj 

al partidelor îşi va spune cu-

vântul, mai ales în cazul u-

nei distribuiri echilibrate a 

mandatelor în viitoarele Con-

silii. Mai mult, atât consili-

erii judeţeni, cât şi preşedin-

ţii de Consilii vor fi  mult mai 

disciplinaţi, conducerile par-

tidelor având la îndemână 

instrumentului retragerii în-

crederii politice, implicit de-

miterea din funcţii. În schimb 

preşedinţii vor avea mult mai 

puţină legitimitate în faţa 

alegătorilor, care nu-i mai 

vor putea alege în funcţie de 

calităţile personale, ci vor 

vota doar lista unui partid, 

cu buni şi răi. În urma ne-

gocierilor, politicianul cel 

mai puţin dorit de alegători 

ar putea deveni preşedinte-

le Consiliului Judeţean

Fără fraude

Nu în ultimul rând, regu-

lile jocului se modifică şi în 

secţiile de votare. „În fieca-

re secţie de votare vom be-

neficia de prezenţa unui lap-

top în care vom avea încăr-

cată lista cu alegătorii, in-

terconectată la o bază de 

date centrală. Dacă cumva 

mai încercaţi să mai votaţi 

o dată, sistemul electronic 

va da un astfel de mesaj. A-

vând registrul electoral, pe 

de o parte, calculatoare în 

secţiile de votare, discuţiile 

despre fraudarea alegerilor 

în interiorul secţiilor de vo-

tare nu-şi mai au rostul”, a 

explicat Marian Muhuleţ, di-

rector AEP, citat de site-ul 

digi24.ro.

Executivul va stabili data 

alegerilor locale, prin Hotărâ-

re de Guvern, cu cel puţin 75 

de zile înaintea votării.

Alegerile locale vin 
cu noi reguli electorale
Peste aproximativ un an românii îşi vor alege 
reprezentanţii în administraţia locală după reguli noi. 

PNL propune partidelor 

parlamentare data de 17 

august pentru consultări 

pe tema macrostabilităţii 

economice. 

Echipa desemnată de libe-

rali pentru a demara negoci-

eri este alcătuită din Cătălin 

Predoiu, Eugen Nicolăescu şi 

Marian Petrache.

„Propunem tuturor partide-

lor parlamentare care sunt in-

teresate de acest dialog o dată 

(pentru discuţii – n.r.) şi o echi-

pă care din partea PNL va de-

mara aceste negocieri. Echipa 

din partea PNL este compusă 

din Cătălin Predoiu, Eugen Ni-

colăescu şi Marian Petrache, a-

ceasta are mandat să angajeze 

discuţii şi să expună principii 

şi direcţii de acţiune susţinute 

de PNL pe tema macrostabili-

tăţii economice a României. Bi-

neînţeles că se va discuta Co-

dul fi scal şi sustenabilitatea 

acestuia, legea salarizării în sec-

torul de stat şi adăugăm o te-

mă (...), acordul cu FMI, CE, 

BM”, a spus Gorghiu.

Vineri, Alina Gorghiu preci-

za că, în principiu, consultările 

cu PSD şi UDMR pe diferite de 

teme de interes major ar putea 

avea loc în jur de 15 august, iar 

PNL va stabili, luni, în cadrul 

Biroului Politic Naţional, un ca-

lendar al consultărilor şi echipa 

care va participa la discuţii.

Gorghiu a mai afi rmat că 

„undeva la jumătatea lunii au-

gust”, liberalii se vor putea aşe-

za la masa negocierilor cu ce-

lelalte partide politice, afi rmând 

că până în acest moment, atât 

Liviu Dragnea, preşedintele in-

terimat al PSD, cât şi Kelemen 

Hunor, liderul UDMR, s-au ară-

tat dispuşi să ia parte la con-

sultările publice pe temele de 

interes major, propuse de PNL.

PNL propune partidelor consultări

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Emil Boc pare să fi  luat o 

decizie în sensul unei 

candidaturi, deşi în ulti-

ma vreme s-a ferit să facă 

un anunţ. Cel puţin asta 

reiese din declaraţiile 

făcute de liderul PNL 

Vasile Blaga, potrivit 

căruia Boc s-a înscris în 

cursa pentru desemnarea 

candidatului PNL pentru 

Primăria Cluj-Napoca.

Blaga a fost întrebat, după 

şedinţa BPN a PNL de ieri, 

dacă s-au lămurit lucrurile în 

ceea ce priveşte candidatura 

pentru Primăria muncipiului 

Cluj-Napoca, respectiv dacă 

Emil Boc va mai candida din 

partea PNL pentru funcţia de 

primar. „Am avut aseară (n.r 

duminică) o discuţie cu dân-

sul şi am văzut şi lista de azi 

dimineaţă (n.r luni) prezen-

tată de Cluj. Da, s-a înscris în 

cursă, sigur că eu l-am înţe-

les pe domnul Boc, are o pro-

blemă că lumea a spus că el 

condiţionează... nu condiţio-

nează, este o problemă mai 

complicată legată de situaţia 

gunoaielor menajere de aco-

lo, nu se termină o lucrare ca-

re este pe fonduri europene, 

el îşi rezolvă o problemă tem-

porar, o rampă temporară, îl 

ajută în acest sens – şi mul-

ţumesc – domnul primar din 

Oradea. Lucrurile sunt OK”, 

a răspuns copreşedintele PNL.

Problemele stringente 
de la Cluj

Cu o zi înaintea şedinţei PNL 

de la Bucureşti, copreşedintele 

PNL Cluj, Daniel Buda explica 

întârzierea privind un anunţ din 

partea lui Boc referitor la o even-

tuală candidatură.

Acesta declara că Emil Boc 

a anunţat atât conducerea PNL 

Cluj, cât şi conducerea naţio-

nală a partidului că, în acest 

moment, este preocupat doar 

de problemele proiectelor cu 

fonduri europene de 150 de 

milioane de euro şi deşeuri-

lor şi apreciază că ar fi  pre-

matură evaluarea unei candi-

daturi ferme.

„Domnul Emil Boc a trimis 

o adresă atât celor doi copre-

şedinţi de la nivel naţional ai 

PNL, cât şi celor doi copreşe-

dinţi de la nivel judeţean, în 

care a precizat că, în acest mo-

ment este preocupat de pro-

blema deşeurilor şi de proble-

mele proiectelor europene în 

valoare de 150 de milioane de 

euro. Va lua o decizie în func-

ţie de felul în care se vor fi na-

liza aceste probleme. Personal, 

nu am emoţii că va găsi solu-

ţii şi va rezolva aceste proble-

me astfel încât va candida pen-

tru un nou mandat în 2016”, 

a spus atunci Daniel Buda, co-

preşedinte PNL Cluj.

De altfel, săptămâna trecu-

tă, Emil Boc explica, la rândul 

său, de ce întârzie să anunţe 

că mai vrea să candideze la Pri-

măria Cluj-Napoca. „Încă nu 

am luat nicio decizie în acest 

sens pentru că pentru mine, în 

acest moment, cele mai impor-

tante probleme pe care le am 

sunt cele legate de rezolvarea 

problemelor presante, stringen-

te ale oraşului. Şi mă refer la 

problemea rezolvării gunoaie-

lor, pe termen mediu, cel pu-

ţin, problema gestionării celor 

150 milioane euro care sunt 

proiecte europene în derulare 

şi care au un impact major pen-

tru viaţa clujenilor. Acesta es-

te răspunsul pe care l-am spus 

tuturor. Asta mă preocupă în 

momentul de faţă pentru că ar 

fi  caraghios ca în momentul 

când ai probleme ale gunoaie-

lor atât de stringente pe tine să 

te preocupe probleme legate de 

mandat şi de candidatură. Cred 

că pe cetăţeni îi interesează, în 

primul rând, să vadă că au gu-

noiul ridicat de la uşp şi dacă 

se poate la un preţ cât mai mic 

cu putinţă”, spunea, săptămâ-

na trecută, Emil Boc.

Şi Seplecan ar vrea 
la Primărie

Liberalii îl mai au în vede-

re şi pe Mihai Seplecan, preşe-

dintele CJ Cluj, care şi-a depus 

zilele trecute intenţia de a can-

dida la Primăria Cluj-Napoca. 

De altfel, acesta a subliniat în-

că de săptămâna trecută că nu 

ascunde faptul că este intere-

sat de această candidatură.

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.

Boc vs. Seplecan, în cursa 
internă a PNL pentru 
Primăria Cluj-Napoca
Liberalii încep evaluările interne pentru alegerile locale de anul viitor.

VASILE BLAGA | copreședintele PNL

„Am avut aseară (n.r. duminică) o discuţie cu 
dânsul şi am văzut şi lista de azi dimineaţă (n.r. 
luni) prezentată de Cluj. Da, s-a înscris în cursă, 
sigur că eu l-am înţeles pe domnul Boc, are o 
problemă că lumea a spus că el condiţionează... 
nu condiţionează, este o problemă mai 
complicată legată de situaţia gunoaielor 
menajere de acolo.“

Copreşedintele PNL Vasile Blaga spune că Emil Boc s-a înscris în cursa pentru desemnarea candidatului PNL 
pentru Primăria Cluj-Napoca.
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Cabinet veterinar

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

Cluj-Napoca, 3 august 

2015 – Farmec, cel mai 

mare producător român 

de cosmetice, a încheiat 

prima jumătate a anului 

cu o cifră de afaceri de 

82.655 mii lei, obţinând o 

creştere cu 10% mai mare 

decât în aceeaşi perioadă 

a anului 2014.

„Extinderea portofoliului 

de produse, creşterea vănza-

rilor on-line, precum şi mo-

dul în care am răspuns unor 

noi oportunităţi de business, 

ne-au ajutat să ne reconfi r-

măm poziţia de lider pe une-

le segmente din piaţa româ-

nească de cosmetice”, decla-

ră Mircea Turdean, Director 
General Farmec. „Potrivit stu-

diilor Nielsen*, Farmec este 

numărul unu în categoria pro-

duselor pentru îngrijirea feţei 

– cu o cotă de piaţă de 27% 

(atât în volum, cât şi în valoa-

re), brandul Gerovital ocupând 

prima poziţie în această cate-

gorie, din punct de vedere al 

vânzărilor valorice. În catego-

ria Tratamente pentru păr, Far-

mec, este, de asemenea, lider 

prin brandul Gerovital Plant 

Tratament, cota procentuală 

fi ind de 30,8% din punct de 

vedere valoric. În acelaşi timp, 

Farmec ocupă locul întâi, atât 

pe segmentele detartranţilor, 

prin gama Triumf, acoperind 

piaţa autohtonă în proporţie 

de 41,1% din punct de vede-

re al volumelor şi în propor-

ţie de 37,7% din punct de ve-

dere valoric, dar şi pe segmen-

tele produselor pentru îngri-

jirea bucătariei, prin gama Nu-

făr, conducând topul cu o co-

tă de piaţă de 39,7% din punct 

de vedere al volumelor şi de 

37,2% din punct de vedere 

valoric”, a completat Direc-
torul General Farmec.

Vânzările obţinute în prima 

jumătate a anului au fost im-

pulsionate de lansarea unor 

noi game de produse, dar şi 

de extinderea altora, deja exis-

tente în portofoliul compani-

ei. Astfel, la începutul anului 

a fost lansată gama Gerovital 
Happiness, alcătuită din pro-

duse moderne pentru faţă şi 

corp, dedicate în special tine-

rilor, dar şi adulţilor, pentru o 

îngrijire de bază. În primăva-

ră, au fost lansate primele de-
odorante cu acid hialuronic 
de pe piaţă, extinzând astfel 

linia Gerovital H3 Evolution. 

De asemenea, gama Gerovital 
H3 Men a fost completată cu 

noi produse destinate îngriji-

rii bărbaţilor, iar pentru sezo-

nul estival, Farmec le-a pre-

zentat consumatorilor prima 

gamă din portofoliul compa-

niei de produse dermatocos-

metice cu protecţie solară pen-

tru întreaga familie – Gerovi-
tal H3 Derma+ Sun, forma-

tă din 8 produse şi concepută 

în parteneriat cu specialişti din 

domeniul sănătăţii.

Tot în primele 6 luni ale anu-

lui, partenerii externi ai com-

paniei Farmec au inaugurat do-

uă noi magazine de brand, unul 

în Grecia, la Alexandroupoli 

(un oraş turistic afl at în nord-es-

tul ţării) şi celălalt în Franţa, la 

Menton (una dintre cele mai 

cunoscute staţiuni de pe Coas-

ta de Azur). Pe lângă cele do-

uă centre, mai există 4 maga-

zine partenere de brand în a-

fara ţării – la Sharjah (Emira-

tele Unite Arabe), Budapesta 

(Ungaria), Salonic şi Katerini 

(Grecia). În România, Farmec 

deţine şase magazine proprii 

în Cluj-Napoca, Arad, Timişoa-

ra şi Târgu-Mureş.

În paralel, Farmec se im-

plică activ în derularea unor 

proiecte educaţionale locale 

şi naţionale, atât pentru sus-

ţinerea performanţei elevilor 

olimpici români, cât şi pentru 

prevenirea abandonului şco-

lar în rândul copiilor din me-

dii defavorizate.

Pentru partea a doua a anu-

lui, compania îşi propune men-

ţinerea aceluiaşi trend de creş-

tere a vânzărilor obţinut în 

primul semestru, îmbogăţirea 

portofoliului de produse, iden-

tifi carea unor noi parteneria-

te viabile, precum şi continu-

area investiţiilor strategice în 

cercetare şi inovaţie.

*„Calcul realizat pe baza 

datelor Nielsen din serviciul 

de retail audit realizat pentru 

categoriile de îngrijire a feţei, 

Tratamente pentru păr şi seg-

mentele Detartranţi şi Produ-

se pentru îngrijirea bucătări-

ei, volum şi valoare vânzări, 

pentru perioada YTD 2015 (pe-

rioade cumulate Jan 15 – Jun 

15), pentru piaţa Total Româ-

nia Retail (Copyright © 2015, 

The Nielsen Company)”. 

Vânzările Farmec au crescut cu 10% 
în prima jumătate a anului 2015

Preţul mediu de tranzacţio-

nare a apartamentelor 

vechi la nivel naţional a 

fost de 674 euro/metru 

pătrat în primul semestru 

al anului, în timp ce locuin-

ţele noi s-au vândut la o 

medie de 779 de euro pe 

metru pătrat, potrivit unei 

analize a companiei de con-

sultanţă şi evaluare Darian.

În cele mai mari 15 oraşe 

din ţară s-a înregistrat o stag-

nare a preţurilor la locuinţe-

le vechi în ultimele şase luni, 

preţul mediu situându-se la 

nivelul de 754 euro/metru pă-

trat. La nivelul oraşelor mici, 

nivelul mediu de preţ a fost 

de la 570 euro/metru pătrat, 

la acelaşi nivel cu cel înregis-

trat în ultimele şase luni.

În decursul ultimelor 12 

luni, scăderea preţurilor afe-

rente apartamentelor vechi a 

fost sub 1%, iar în ultimele 

şase luni s-a înregistrat un 

plus de 0,1%. Comparativ cu 

perioada de început a crizei 

(anul 2008), preţurile apar-

tamentelor vechi au scăzut 

cu aproximativ 40% la nivel 

naţional.

În cele 15 oraşe considera-

te poli de dezvoltare preţuri-

le au fost cuprinse între 567 

euro/metru pătrat la Arad şi 

932 euro/metru pătrat la 

Cluj-Napoca, rezultând o me-

die la nivelul polilor de 763 

euro/metru pătrat, similară 

cu nivelul înregistrat în se-

mestrul trecut, dar cunoscând 

o depreciere substanţială de 

41% faţă de perioada de în-

ceput a crizei, anul 2008.

Cele mai scumpe case şi vi-

le s-au vândut în Bucureşti, la 

un preţ mediu de 1.073 euro/

metru pătrat, în creştere cu 

0,3% faţă de semestrul anteri-

or, Bucureştiul fi ind şi singura 

localitate cu peste 1.000 euro/

metru pătrat. Pe locul secund 

se situează Cluj-Napoca cu un 

preţ mediu de 870 euro/metru 

pătrat, similar cu cel din semes-

trul trecut. Cele mai mici pre-

ţuri de vânzare se regăsesc în 

continuare în Alexandria (429 

euro/metru pătrat) şi Botoşani 

(435 euro/metru pătrat).

Dintre oraşele mici, cu po-

pulaţie sub 125.000 locuitori, 

cele mai mici preţuri s-au în-

registrat la Botoşani cu o me-

die de 435 euro/metru pătrat 

şi Piatra Neamţ cu 440 euro/

metru pătrat.

În semestrul analizat, pre-

ţul mediu înregistrat la nivel 

naţional la tranzacţionarea ca-

selor a fost de 573 euro/metru 

pătrat, continuându-se tendin-

ţa de depreciere uşoară (-0,1%).

Piaţa comercială tinde şi 

ea spre stabilitate, înregistrând 

la nivel naţional doar mici va-

riaţii comparativ cu semestrul 

anterior. Faţă de al doilea se-

mestru al anului 2014, Capi-

tala şi-a menţinut aceleaşi ni-

veluri de chirii şi grade de 

ocupare pe toate segmentele 

pieţei comerciale. Randamen-

tele, însă, au înregistrat uşoa-

re contracţii, cuprinse între 25 

şi 50 de puncte procentuale.

Care sunt preţurile vilelor 
și apartamentelor
În topul celor mai scumpe vile şi case din ţară Clujul ocupă locul doi.

Preţurile apartamentelor vechi au scăzut cu aproximativ 40% la nivel naţional
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Angajaţii din parcul 

Tetarom de pe strada 

Tăietura Turcului solicită 

conducerii Primăriei 

Cluj-Napoca să realizeze o 

trecere de pietoni pentru 

a putea ajunge în siguran-

ţă la locul de muncă. 

„Avem o problemă legată 

de siguranţa circulaţiei, în 

special din perspectiva pie-

tonilor. Sunt persoane care 

vin la muncă de pe strada 

Corneliu Coposu, iar pentru 

a ajunge pe strada Tăietura 

Turcului în parcul Tetarom 

trebuie să trecem strada, dar 

nu avem o trecere de pietoni 

marcată care să ne asigure 

siguranţă. Strada Calea Ba-

ciului din zona fabricii de 

sport este destul de circula-

tă, având în vedere şi barie-

ra la trecerea cu calea ferată 

şi de aceea vă rog să luaţi o 

măsură la această problemă, 

înfi inţând o trecere de pie-

toni”, a scris o clujeancă pe 

un site pentru sesizări şi re-

clamaţii la adresa primaru-

lui Emil Boc. Angajaţii Teta-

rom spun că ar vrea să vină 

cu bicicleta la serviciu, dar 

nu îşi permit acest lucru din 

cauza lipsei unei piste. “De 

asemenea, vă rog să constru-

iţi o pistă de biciclete în a-

ceastă zonă, deoarece este 

un număr semnifi cativ de 

persoane care vin sau ar ve-

ni la muncă cu bicicletă, lu-

cru care ar putea fi  benefi c 

oraşului, limitând aglomera-

ţia”, a mai scris clujeanca.

Tăietura Turcului, pericol pentru pietoni

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Primăria Cluj-Napoca 

organizează concurs pen-

tru desemnarea unei 

fi rme care să ofere con-

sultanţă tehnică pentru 

un concurs privind ame-

najarea malurilor 

Someşului şi reabilitarea 

Turnului Pompierilor. 

Data limită a fost 31 iulie 

şi a fost depusă o singură ofer-

tă, de către Ordinul Arhitec-

ţilor din România, fi liala Tran-

silvania. Câştigătorul ar urma 

să întocmească documentaţia 

de pregătire a concursului pen-

tru cele două obiective.

Valoarea contractului de 

consultanţă este de 125.000 

lei, fără TVA. Pregătirea temei 

şi a regulamentului concur-

sului trebuie să fi e gata în 70 

de zile pentru malurile Some-

şului şi 50 de zile pentru Tur-

nul Pompierilor.

„Turnul Pompierilor a făcut 

obiectul mai multor proiecte 

de amenajare şi introducere în 

circuitul turistic al oraşului. 

Astfel, în anii ’80, s-a intenţi-

onat amenajarea acestuia ca 

muzeu al astronomiei şi a 

fost construită o cupolă de 

sticlă, iar mai apoi a func-

ţionat, pentru o scurtă pe-

rioadă, ca şi muzeu al pom-

pierilor”, scrie în caietul de 

sarcini.

În ceea ce priveşte So-

meşul, amenajarea râului 

ar putea fi  corelată cu lo-

calităţile limitrofe. “Se do-

reşte elaborarea unui plan 

de măsuri coerent şi uni-

tar pe întregul curs al 

acestuia între limite-

le municipiului, dar şi 

racordarea acestui plan 

la o eventuală dezvoltare la 

scară metropolitană, în armo-

nie cu dezvoltarea localităţi-

lor limitrofe (Floreşti, Apahi-

da)”, mai este precizat în ca-

ietul de sarcini.

În cazul tronsoanelor care 

sunt în proprietatea Primări-

ei, se vor propune soluţii ca-

re se pot aplica pe termen 

scurt, iar în cazul celor care 

nu sunt în proprietatea auto-

rităţilor locale se vor căuta so-

luţii pe termen mediu şi lung.

Reprezentanţii Primăriei 

Cluj-Napoca au declarat re-

cent că amenajarea Someşu-

lui şi reabilitarea Turnului 

Pompierilor s-ar putea reali-

za cu fonduri europene.

În prezent, singura porţiune 

amenajată a Someşului este zo-

na din Grigorescu cunoscută 

sub numele de „plaja lui Boc”.

Turnul Pompierilor este în-

chis şi se afl ă într-o stare avan-

sată de degradare. În unele lo-

curi, din pereţi a început să 

crească vegetaţie şi chiar co-

păcei.

Primii paşi pentru 
amenajarea Someşului 
şi repararea 
Turnului Pompierilor
125.000 lei va costa consultanţa tehnică pentru 
organizarea concursului de amenajare a malurilor 
Someşului şi reabilitare a Turnului Pompierilor.

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

În Cluj-Napoca, există un 

regulament pentru plim-

barea câinilor vechi din 

1996. Cel nou este gata 

din primăvară, dar a fost 

„uitat” în sertarele prima-

rului.

Regulamentul pentru plim-

barea şi accesul câinilor pe 

domeniul public este gata în-

că din primăvară, dar cu toa-

te acestea zace undeva prin 

sertarele unui birou din Pri-

mărie. Trebuia să ajungă de 

câteva luni în Consiliul Local 

pentru a fi  votat şi apoi apli-

cat. Nu s-a ajuns până aici 

din cauză că lucrurile s-au îm-

potmolit când a venit vorba 

despre accesul câinilor cu stă-

pân în mijloacele de transport 

în comun. Cu toate că a fost 

realizat un sondaj din care re-

ieşea că ar putea fi  aplicat 

acest punct din regulament 

fără probleme, Primăria şi 

Compania de Transport Pu-

blic (CTP) Cluj-Napoca nu au 

ajuns la un consens. „Era o 

problemă legată de accesul 

câinilor în mijloacele de trans-

port în comun. Din câte ştiu 

eu, conducerea CTP nu a fost 

de acord şi nu s-a ajuns la o 

înţelegere cu Primăria. Exis-

tă voci care spun că unii ce-

tăţeni nu vor fi  prea bucuroşi 

dacă se va permite accesul 

câinilor în autobuze, deşi s-a 

făcut un sondaj în urma că-

ruia nu au apărut probleme 

foarte mari”, a declarat con-

silierul local Csoma Botond 

care face parte din grupul de 

lucru pentru întocmirea regu-

lamentului.

În marile oraşe e permis 
cu câinele în autobuz

Accesul câinilor în mijloa-

cele de transport în comun 

nu este prevăzut nici în ac-

tualul regulament care da-

tează din 1996. „Eu am spus 

şi în grupul de lucru că tre-

buie să se ajungă la un con-

sens pentru că şi în celelal-

te oraşe europene câinii cu 

stăpân au acces în mijloace-

le de transport în comun da-

că au botniţă şi sunt ţinuţi 

în lesă”, a mai spus Csoma 

Botond.

O altă chestiune îndelung 

discutată în grupul de lucru 

a fost legată de locurile pen-

tru plimbarea câinilor fără le-

să. Până acum s-au găsit foar-

te puţine locuri, Direcţia de 

Patrimoniu având această sar-

cină în lucru. Unul dintre lo-

curile amenajate corespunză-

tor (îngrădite, cu coşuri de gu-

noi şi bănci) se afl ă la capă-

tul liniei de troleibuz 3, în car-

tierul Gheorgheni.

În primăvara anului tre-

cut, Primăria Cluj-Napoca a 

întocmit un regulament nou 

pentru plimbarea şi accesul 

câinilor pe domeniul public, 

dar în urma unei dezbateri 

aprinse s-a decis că este ne-

voie de un alt regulament. 

Primul conţinea o serie de 

aberaţii precum amendarea 

stăpânului dacă îşi cheamă 

câinele pe un ton ridicat sau 

interzicerea accesului în par-

curi chiar dacă animalul es-

te purtat în lesă.

Conducerea CTP Cluj-Na-

poca a promis că va reveni cu 

un punct de vedere pe par-

cursul zilei de marți.

Accesul cu câini în autobuz 
ţine pe loc noul regulament 
pentru patrupede
Cluj-Napoca nu este un oraş european când vine vorba despre câinii cu stăpân.

CSOMA BOTOND | consilier local

„În celelalte oraşe europene câinii 
cu stăpân au acces în mijloacele 
de transport în comun dacă au botniţă 
şi sunt ţinuţi în lesă“
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Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Site-ul numbeo.com, 

creat de un inginer care a 

lucrat pentru Google a 

dat publicităţii un top 

mondial al oraşelor din 

punct de vedere al calită-

ţii vieţii sau, cu alte 

cuvinte, oraşele în care 

merită să trăieşti. 

Clasamentul are 97 de po-

ziţii, locul I fi ind ocupat de 

Zurich (Elveţia) cu un indice 

al calităţii vieţii de 288. Pe lo-

cul II se afl ă Canberra (Aus-

tralia), cu un indice de 286, 

urmat de Ottawa (Canada), 

Munchen (Germania) şi Go-

teborg (Suedia).

Cluj Napoca şi Bucureşti 

sunt singurele oraşe din Ro-

mânia care apar în acest top. 

Clujul este situat pe locul 

53 cu un indice al calităţii 

vieţii de 142, în timp ce Bu-

cureştiul ocupă locul 74, cu 

un indice de 83. Oraşul de 

pe Someş se află deasupra 

unor metropole precum Pa-

ris (locul 63), Budapesta (lo-

cul 67), Milano (locul 69), 

Londra (locul 72), New York 

(locul 76), Shanghai (locul 

78).

Clasamentul a fost reali-

zat luându-se în considerare 

puterea de cumpărare, gra-

dul de siguranţă al populaţi-

ei, sistemul de sănătate, ni-

velul de poluare.

Primăria Cluj-Napoca a re-

alizat un document amplu 

privind strategia de dezvol-

tare a municipiului pentru 

următorii şase ani. Ultima da-

tă când a fost realizat un pro-

fi l strategic al oraşului a fost 

în anul 2007. De atunci pâ-

nă în 2012, “oraşul a trecut 

printr-o perioadă de dezvol-

tare a infrastructurii de bază 

şi a profi lului de oraş cu po-

tenţial în sfera de servicii pu-

blice şi private”. Principalele 

puncte care sunt atinse în 

“Strategia de dezvoltare a mu-

nicipiului Cluj-Napoca 

2014-2020” sunt: Cluj-Napo-

ca: Profi lul strategic al ora-

şului Cluj-Napoca: Analiză 

comparativă cu principalii 

competitor, strategii sectori-

ale, asociativitate şi fi lantro-

pie, cinematografi e, incluzi-

une socială, cultură şi indus-

trii creative, democraţie par-

ticipativă, demografi e şi re-

surse umane, dimensiunea 

europeană a Clujului, dezvol-

tare economică locală, e-gu-

vernare, identitatea istorică 

a oraşului, relaţia om-animal 

în contextul urban, educaţie 

preuniversitară, educaţie u-

niversitară, leadership regio-

nal, oraşul diferit, marketing 

teritorial, mediere comunita-

ră, mediu, multiculturalism, 

oraşul sigur, planifi care spa-

ţială în cadrul dezvoltării ur-

bane, sănătate publică, sport 

şi comunitate, tineret, turism.

Cluj-Napoca s-a înscris în 

cursa pentru titlul de Capita-

lă Culturală Europeană 2021, 

iar anul acesta este Capitală 

Europeană a Tineretului.

Calitatea vieţii în Cluj, 
mai bună decât 
în Paris sau Londra
Într-un top mondial al oraşelor din punct de vedere al 
calităţii vieţii au fost incluse două municipii din România.

TOP

57
este locul ocupat 
de Cluj-Napoca în 
clasamentul mondial 
al orașelor în care 
merită să trăiești

Şcoala Internaţională de 

Vară NATO (NATO 

International Summer 

School — NISS) s-a des-

chis ieri şi va reuni la 

Cluj 40 de participanţi 

reprezentând 28 de naţio-

nalităţi.

NISS îşi propune să pro-

moveze Clujul pe scena in-

ternaţională, oraşul de pe 

Someș devenind centrul pă-

cii pentru o săptămână la ni-

vel mondial.

Evenimentul va avea loc 

în perioada 3-7 august, iar 

printre invitaţii cu reputaţie 

internaţională se numără Eric 

Povel de la Divizia de Diplo-

maţie Publică a NATO, Ma-

ior Serge Stroobants de la 

Academia Regală Militară din 

Bruxelles, profesor Alexan-

der Moens de la Universita-

tea Simon Fraser, Vancouver, 

Canada, Antonia Colibaşanu 

în calitate de director pe Eu-

ropa al Stratfor România, pre-

cum şi profesori din mediul 

academic românesc repre-

zentând Universitatea Babeş 

Bolyai, Universitatea de Vest 

Timişoara, Universitatea din 

Bucureşti şi Academia For-

ţelor Terestre „N. Bălcescu” 

din Sibiu.

Evenimentul este menit să 

ofere tinerilor studenţi mijloa-

cele, timpul şi spaţiul necesar 

pentru a pune în practică abi-

lităţile şi cunoştinţele dobân-

dite în timpul studiilor uni-

versitare; să promoveze co-

municarea interpersonală şi 

interculturală, precum şi co-

operarea.

Şcoala NATO se va încheia 

vineri, 7 august, începând cu 

orele 13:30, cu o conferinţa de 

presă ce va include şi semna-

rea Manifestului pentru Pace.

Cluj Napoca – centrul păcii la nivel 
mondial pentru o săptămână
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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

¤ Cumpăr apartament cu 2 ca-
mere cu sau fără garaj, în cart. 
Zorilor. Sunaţi la telefon 
0757-052057 sau 
0757-350321. (5.7)

¤ 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. (3.7)

¤ 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. (4.7)

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

¤ Vând casă/cabană cu 3 dor-
mitoare, în Valea Ierii, întăbu-
lat. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0724-443744. (1.7)

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 
(2.7)

¤ Vând 6 ha teren pe str. Giusep-
pe Verdi, cart. Iris, preţ 10 euro/
mp. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0744-653097. (6.7)

¤ Vând 25 ha pădure veche, de 
stejar, pe Dealul Blajului, jud. 

Alba. Inf. şi relaţii suplimenatre 
la tel. 0264-592139. (5.7)

¤ 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. (6.7)

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. (2.7)

¤ 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.

¤ 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. (2.5)

¤ Înlocuiesc catarame defecte, 
scurtat sau găurit la dimensiunea 
dorită de client. La comandă 
aduc lungimi foarte lungi. Sunaţi 
la 0762-258062. (2.7)

¤ 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. Con-
tact: 0754 611 868 sau email: ho-
rea@orange-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. (2.5)

¤ Vând Opel Corsa an 2002, în-
matriculat, în stare perfectă de 
funcţionare. Sunaţi la tel. 
0740-876853 (2.5)

ELECTRO

¤ Vând ceas de mână bărbătești 
”Pobeda”,”Poljot”, ”Raketa”, ”Do-
xa”. Inf. la tel. 0759-020427. (4.5)

¤ 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. (4.7)

¤ Vând Ph α termperature metru 
digital, portabil, nou, preţ 350 
RON, puţin negociabil. Inf. la tel. 
0744-479172 sau 0374-930918. 
(6.7)

¤ 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. (6.7)

¤ Vând convector la coș. Inf. su-
plimentare la tel. 0749-041124. 
(6.9)

¤ 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. 
(6.7)

MOBILIER

¤ Vând sufragerie cu sculptură 
”Mona” și canapea ”Madrigal”. 
Inf. la tel. 0751-271474. (2.7)

¤ Vând FOARTE IEFTIN două foto-
lii, două canapele, în stare de 
funcţionare. Inf. tel. 
0722-886013. (6.7)

¤ 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. (6.7)

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. (2.7)

¤ Vând și repar ţigări electronice, 
ofer consultanţă gratuită pentru a 
vă lăsa de fumat într-un timp 
scurt, fără reacţii adverse. Tel. 
0762-258062 (2.7)

¤ Vând cort de două persoane, cu 
saltea, culoare albastră, preţ ne-
gociabil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând role din piele nr. 36-38, 
nefolosit, preţ negociabil. Sunaţi 
la tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând trei covoare de dim. 2,50 
x 3, din care unul din lână, preţ 
negociabil. Aștept telefoane la 
0264-591965. (3.5)

¤ 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. (3.7)

¤ 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. (4.7)

¤ 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. (4.7)

¤ Cumpăr discuri de vinil, plăci 
de pick-up cu muzică diversă, 
ofer 30 RON/bucată. Sunaţi la 
tel. tel 0727-590355 (4.7)

¤ Vând jgheaburi și burlane din 
tablă galvanizată, cu diamatrul 
de 18 cm, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0264-432680. (4.7)

¤ 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. (6.7)

¤ 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. (6.7)

¤ 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. (6.7)

¤ 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. (6.7)

¤ 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. (6.7)

¤ Caut loc de veci în Cimitirul din 
Mănăștur sau Cordoș, cu acte în 
regulă și la zi. Sunaţi la tel. 
0722-886013. (6.7)

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. (2.7)

¤ Vând colecţie de actori, alb-ne-
gru, în stare bună. Sunaţi la tel 
0749-174082 (2.7)

¤ 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. (2.7)

¤ Cumpăr obiecte vechi (mașină 
de scris neagră, aparat foto cu 
burduf, radio, tablouri, icoane). 
Tel. 0740-876853. (2.7)

¤ Cumpăr insigne vechi, poze, 
medalii, fanioane, fotografi i. Su-
naţi la tel. 0749-174082. (2.7)

¤ Cumpăr obiecte promoţionale 
Marlboro, afi șe, brichete, recla-
me, scrumiere etc. Tel. 
0749-174082. (2.7)

¤ Colecţionar cumpăr cartonașe 
de bere, suc, apă de preferat ro-
mânești. Inf. la tel. 0749-174082 
(2.7)

¤ Vând 5 buc ceasuri de buzunar 
de epocă din colecţia ”Heritage”, 
noi, cu lanţ, panoplie pentru afi -
șaj. Inf. la tel. 0759-020427. (4.7)

¤ 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. (4.7)

ANIMALE

¤ Vând iepuri de casă și pui de 
iepuri. Donez două pui de pisică. 
Aștept telefoane la tel. 
0744-605051. (3.7)

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

PIERDERI

¤ Via Terra Trans S.R.L, cu sediul 

în Cluj-Napoca, str. Cosașilor, nr. 

3-7, jud. Cluj, înregistrată la Regis-

trul Comerţului sub nr. 

J12/4668/2004, CUI 17075962, 

legal reprezentată prin administra-

tor Mărcuţ Marius Marcel anunţă 

pierderea Certifi catului constatator 

pentru punctul de lucru deschis în 

Cluj-Napoca, str. Anatole France, 

nr. 62, jud. Cluj, emis în baza de-

claraţiei nr. 42889/10.06.2008, 

certifi cat pe care îl declarăm nul. 

(1.1)

ACORD DE MEDIU

¤ Agenţia pentru Protecţia Mediu-

lui Cluj anunţa publicul interesat 

ca Desfi inţare imobil Corp C2, ela-
borare PUZ în condiţiile Legii 
350/2001 actualizată în Mun. 

Cluj-Napoca, Calea Turzii, nr.11, 

jud. Cluj, titular: Salahoru Marcel 
nu necesită evaluare de mediu, 

planul urmând a fi  supus procedu-

rii de adoptare fără aviz de mediu. 

Observaţiile și comentariile publi-

cului interesat privind decizia eta-

pei de încadrare se transmit în 

scris la Agenţia pentru Protecţia 

Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor 

nr.99, Bloc 9B, cod 400609, tel. 

0264-410722, fax: 0264-410716, 

e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro în 

zilele de luni-vineri, între orele 

9-14, în termen de 10 zile calen-

daristice de la data apariţiei anun-

ţului. (1.1)

URBANISM

¤ Pintea Ionel și asociaţii anunţă 

iniţierea Planului urbanistic zonal 
– locuinţe colective mici cu două 
unităţi locative pe parcela şi locu-
inţe individuale înşiruite – ampla-

sat în zona Str. Carierei FN. Con-

sultarea propunerii se poate face 

la Primăria Cluj-Napoca, Compar-

timent Strategii urbane, camera 

62. (1.1)

ANUNŢURIC DE MEDIU

S.C. Napopark S.R.L., în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către A.P.M. Cluj, în cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului pentru proiectul „Elaborare 
PUZ şi construire magazin comercial, împrejmuire, amenajări 
exterioare, racorduri şi branşamente, operaţiuni notariale, 
organizare de şantier“, propus a fi  amplasat în Cluj-Napoca, 
str. Frunzișului f.nr. jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul A.P.M. Cluj, Str. 
Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni-vineri între orele 
8:30-14:00, precum și la următoarea adresă de internet 
http://apmcj.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 
zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data 
de 09.08.2015.

S.C. Instal Expert S.R.L., în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către A.P.M. Cluj, în cadrul procedurilor de evaluare a 
impactului asupra mediului pentru proiectul „Construire 
hală, împrejmuire, amenajare incintă, racorduri şi 
branşamente“, propus a fi  amplasat în jud. Cluj, Mun. Dej, 
str. Henri Coandă nr.2. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul A.P.M. Cluj, Str. 
Dorobanţilor nr.99, în zilele de luni-vineri între orele 
8:30-14:00, precum și la următoarea adresă de internet 
http://apmcj.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ, până la data de 09.08.2015.
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ACUM ŞI ÎN ORAŞUL DVS.

PRODUSE 
TRADIŢIONALE 

DIN MANGALIŢA
DE LA FIRMA 

SC TOTO SRL.
DATE CONTACT : LOC. LĂPUŞEL, 

STR. NUCULUI NR. 1, JUD. MARAMUREŞ;

CONTACT : TEL.0722613194

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:25 Vorbește corect! 
12:30 Lumea și noi (reluare)
13:00 EURO polis (emis. mag.)
14:00 Telejurnal 
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Maghiara de pe unu 
(emis. mag.) (live)
16:55 Vorbește corect! (reluare)
17:00 Careul cu 5 ași
18:00 Adevăruri despre trecut 
(2015, doc., episodul 11)
18:30 Istorii de buzunar (reluare)
18:40 Fără compromisuri (pol., 
2010, ser., sezonul 2, ep. 13)
19:35 Vorbește corect! (reluare)
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Dr. House (sua, 2004, 
ser., sezonul 6, episodul 19)
21:55 Istorii de buzunar
22:10 Cartier îndepărtat 
(belg.-lux.-fra., 2010, fantasy)
23:55 Careul cu 5 ași (reluare)

ANTENA 1

13:00 Observator 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator
17:00 Poftiţi pe la noi: Poftiţi și 
dăruiţi (2015, divertisment)
19:00 Observator
20:00 Observator special 
20:30 G.I. Joe: Ascensiunea 
Cobrei (sua, 2009, acţiune)
23:00 Ultimul cartuș (rom., 
1973, acţiune)

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 (2015, 
mag. life-style)
17:00 Știrile Pro TV
18:00 Ce spun românii (2015, 
reality show)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Las fi erbinţi (rom., 2012, 
s. com., sezonul 4, episodul 8)
21:30 Marele Stan (sua, 2008, 
acţ. com.)
23:45 Știrile Pro TV

PRIMA TV

12:30 Mondenii (2006, 
divertisment, sezonul 13, 
episodul 6)
13:20 Teleshopping (promo)
13:50 Flavours, 3 bucătari 
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Iubiri secrete (f. tv artă, 
sezonul 7, episodul 7)
16:00 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 37) (reluare)
16:30 Focus 
17:00 Mama mea gătește mai 
bine (emis. culinară, ep. 37)
18:00 Focus
19:30 Codul magicienilor
20:30 Bone după miezul nopţii 
(sua, 2007, f. dr.)
22:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 38)
23:00 Focus din inima României 
23:30 Păcală se întoarce (rom., 
2005, com.)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D 
13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
Gabriela Cristea
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Nuntă cu surprize (2011, 
reality show) (reluare)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Yaman (tur., s. com.)
22:30 Supermodels by Cătălin 
Botezatu (reluare)

LOOK TV

13:00 Sport confi denţial 
13:30 Știri Look TV 
15:00 Brandu’ Lu’ Chinezu’ 
(2013, mag. life-style)
16:00 Fotbal Liga I: AFC Astra 
Giurgiu - FC Viitorul Constanţa 
(2015, emis. sport) (reluare)
18:00 Business Expres (2013, 
emis. info.)
18:30 Știri Look TV 
19:30 Fotbal Look (live)
21:00 Povești fără sfârșit (can.-
ger., 2001, ser., episodul 4)
22:00 Escobar - Baronul răului 
(col., 2012, mini-s., episodul 48)
Escobar - Baronul răului
23:00 Fotbal Look (2012, emis. 
sport) (reluare)

ANUNŢ PUBLIC

Această informare este efectuată de SC Aqua Prociv 
Proiect SRL din Cluj-Napoca str. Tipografi ei nr.18/5, jud. 
Cluj, ce intenţionează să solicite de la AN „Apele Române” 
– ABA Crișuri din Municipiul Oradea, str. Ion Bogdan nr.35, 
jud. Bihor aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea 
lucrărilor aferente investiţiei „Amenajare Valea Calată, 
judeţul Cluj“ cu lucrările proiectate amplasate pe cursul de 
apă Valea Călata și pe afl uenţii Văii Călata: Valea Finciului, 
Valea Călatei, Valea Ciuleni, Valea Bociu, Valea lui Băl și 
Valea Rapoasa., amplasate pe raza comunelor Sâncariu, 
Poieni, Călăţele, Mărgău, satele: Morlaca, Brăișoru, Sâncraiu, 
Călata, Buteni, Călăţele, judeţul Cluj.

Această 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.

ACORD DE MEDIU

AN „APELE ROMÂNE” – ABA CRIȘURI prin: SC AQUA PROCIV 
PROIECT SRL anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de revizuire a acordului de mediu pentru proiectul 
„Amenajare Valea Călata, judeţul Cluj“, pe raza comunelor 
Sâncraiu, Poieni, Călăţele, Mărgâu, satele: Morlaca, Brăișoru, 
Sâncraiu, Călata, Buteni, Călăţele, judeţul Cluj.

Informaţii privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Proiecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99 în zilele de luni între orele: 09,00-16,30, 
marţiÎjoi între orele: 09,00 şi 14,00 şi vineri între orele: 
09,00-12,00 şi la sediile A.N ”APELE ROMÂNE“ – ABA Crişuri 
din municipiul Oradea, str. Ion Bogdan nr.35, jud Bihor şi 
SC AQUA PROCIV PROIECT SRL din Cluj-Napoca str, Tipografi ei 
nr. 18/5, jud. Cluj.

Observaţiile se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele 
de luni-joi: 08,00-16,30 şi vineri între orele 09,00-14,00.

INVITAŢIE

Voievodul Mihai Viteazu va fi  comemorat, și în acest an 
la mănăsirea care îi poartă numele, în cadrul unei ceremonii 
religioase care va avea loc, duminică, 9 august.

„Cu frăţească dragoste vă invităm marţi, 9 august 2015, 
să luaţi parte la manifestările prilejuite de comemorarea 
Marelui Voievod Mihai Viteazul găzduite de mănăstirea 
care-i poarta numele şi care se înalţă pe locul în care acesta 
a fost ucis mişeleşte, organizate în colaborare cu 
administraţia publică locală“, precizează reprezentanţii 
Mitropoliei Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului.

Pentru cei care doresc să participe la activităţile 
comemorative se asigură transport după următorul program:

Plecare Oprișani: ora 9.00 de lângă Biserica
Plecare Centru: ora 9.00 din staţia Centru
Plecarea de la eveniment: ora 13.00.

Programul manifestărilor:
Ora 09.30 – Sfânta Liturghie Arhierească
Ora 11.30 – Moment comemorativ / Parastas
Ora 11.45 – Sceneta istorică
Ora 12.00 – Depunere de coroane / Paradă militară
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Preşedintele Ucrainei, 

Petro Poroşenko, a cărui 

ţară se confruntă cu un 

confl ict în estul separa-

tist prorus, a declarat, 

într-un interviu acordat 

la sfârşitul săptămânii 

trecute publicaţiei aus-

triece Kurier, că şi alte 

state ar putea face obiec-

tul unei agresiuni din 

partea Federaţiei Ruse, 

relatează luni agenţia de 

presă Unian.

„Putin va avansa atât de 

mult, cât îi vom permite noi 

— atât Ucraina, cât şi lumea 

întreagă. Este posibil să fi e 

atacată Finlanda? Da, e po-

sibil. Ar putea ataca el ţări-

le baltice? Da. Statele de la 

Marea Neagră? Da. Ne lup-

tăm în Donbas nu numai 

pentru independenţa ţării 

noastre, dar şi pentru demo-

craţie, libertate şi securitate 

în Europa”, a afi rmat Petro 

Poroşenko.

Semnalul de alarmă 
al preşedintelui ucrainean

Poliţia israeliană a des-

chis o anchetă privind 

ameninţările publicate 

pe reţelele de socializare 

împotriva preşedintelui 

Reuven Rivlin, care a 

condamnat „terorismul 

evreiesc” după un incen-

diu soldat cu moartea 

unui bebeluş palestini-

an, a anunţat luni pur-

tătorul de cuvânt al 

instituţiei.

Chiar în ziua atacului an-

ti-palestinian de vineri, Ri-

vlin a publicat pe pagina sa 

de Facebook un text, în ara-

bă şi în ebraică, intitulat 

„mai mult decât ruşine, simt 

durere”.

„Durerea uciderii unui mic 

bebeluş, durerea de a-mi ve-

dea poporul alegând calea te-

rorismului şi de a-şi pierde 

umanitatea”, scria preşedin-

tele israelian.

Atacul, comis de colonişti 

evrei potrivit palestinienilor, 

a provocat consternare în Is-

rael şi a declanşat o dezbate-

re printre israelieni şi palesti-

nieni. În cele peste 2.000 de 

comentarii care au urmat, u-

nii salută această luare de po-

ziţie, în timp ce alţii denunţă 

„un trădător”.

Preşedintele israelian, 
ameninţat cu moartea

Doi bărbaţi şi două femei 

de origine română, acu-

zaţi de tentativă de escro-

cherie, au fost arestaţi de 

gărzile de frontieră din 

departamentul francez 

Jura.

Cei patru indivizi erau la 

bordul unei maşini înmatri-

culate în Germania. Poliţia 

cantonală elveţiană avertiza-

se deja cu privire la vehicu-

lul cu pricina, ca urmare a u-

nei tentative precedente de 

escrocherie în satul Courroux, 

după cum au indicat gărzile 

de frontieră din regiunea Ju-

ra-Neuchâtel.

Acestea din urmă au des-

coperit bijuterii false ascun-

se într-o pungă de plastic 

sub bancheta din spate a ve-

hiculului. Produsele erau 

„destinate pieţei din Elve-

ţia, fiind prezentate ca bi-

juterii de aur”, au indicat 

autorităţile.

Persoanele au fost predate 

autorităţilor judiciare pentru 

anchetă, iar marfa a fost con-

fi scată şi distrusă de către ad-

ministraţia vamală.

Patru cetăţeni români, 
arestaţi în Franţa

Persoanele care închiria-

ză locuinţe imigranţilor 

ar putea primi o pedeapsă 

de cinci ani de închisoare, 

potrivit unei noi propu-

neri de lege lansată de 

Guvernul britanic, infor-

mează site-ul publicaţiei 

Le Point.

Noua propunere de lege, 

potrivit căreia proprietarii ca-

re închiriază locuinţe imigran-

ţilor ar fi  condamnaţi la în-

chisoare, primind o pedeapsă 

de până la cinci ani, a fost in-

clusă în proiectul de lege pri-

vind migrarea propus de Gu-

vernul britanic.

Anunţul a fost făcut de 

secretarul de Stat al Comu-

nităţilor şi al Afacerilor lo-

cale din Marea Britanie, Greg 

Clark, care a precizat că pro-

iectul de lege privind migra-

rea va fi prezentat Parlamen-

tului de către de Guvernul 

britanic.

În prezent, proiectul de le-

ge prevede doar amendarea 

proprietarilor care închiriau 

locuinţe imigranţilor. De ase-

menea, în noul proiect de le-

ge este lansată propunerea de 

confi scare sau blocare a sala-

riilor angajaţilor clandestini, 

în contextul în care subiectul 

migrării reprezintă una dintre 

principalele preocupări în Ma-

rea Britanie.

Măsurile pentru reducerea 

numărului de imigranţi de pe 

teritoriul britanic au fost lua-

te în urma numeroaselor ten-

tative ale imigranţilor de a 

ajunge în Marea Britanie din 

Franţa prin Eurotunelul afl at 

sub Canalul Mânecii.

Potrivit unei declaraţii co-

mune făcute de miniştrii de 

Interne din Franţa şi Marea 

Britanie, Bernard Cazeneuve 

şi Theresa May, în publicaţia 

Journal du dimanche, rezol-

varea problemei imigraţiei re-

prezintă „o prioritate absolu-

tă”. „Cele două guverne ale 

noastre sunt determinate să 

intervină în această situaţie, 

să intervină împreună”, au 

dat asigurări în acest sens cei 

doi ofi ciali.

În ultimele două luni, au 

fost constatate zilnic între 

1.500 şi 2.000 de astfel de ten-

tative de pătrundere în Euro-

tunel, în zona Calais (o zonă 

de circa 650 de hectare). Ze-

ce persoane au murit de la în-

ceputul lunii iunie în interio-

rul tunelului sau încercând să 

pătrundă în el. În jur de 3.000 

de persoane locuiesc acum 

clandestin în oraşul francez 

Calais.

Liderul UKIP Nigel Farage 

apreciază că situaţia de la Ca-

lais se transformă într-o „cri-

ză tot mai mare”, atât în ce-

ea ce priveşte numărul imi-

granţilor clandestini, cât şi în 

ceea ce priveşte securitatea, 

relatează BBC News online.

El s-a declarat „cu adevă-

rat îngrijorat” de faptul că nu 

există un sistem de verifi care 

a trecutului persoanelor care 

caută, prin mijloace ilegale, o 

viaţă mai bună în Europa.

„Nu avem mijloacele să 

evaluăm, să verifi căm sau să 

testăm cine sunt aceste per-

soane”, a declarat el.

„Atunci când (presupuşi 

militanţi din cadrul grupării 

Statul Islamic) ameninţă că 

se vor folosi de ceea ce se în-

tâmplă la Mediterana pentru 

a inunda Europa cu luptăto-

rii lor jihadişti – aceasta este 

o ameninţare pe care este ne-

cesar să o luăm foarte în se-

rios”, a subliniat el.

Închisoare pentru cei care 
îi protejează pe imigranţi
Guvernul britanic se luptă cu problema imigraţiei, iar o propunere 
legislativă a stârnit mai multe controverse.

NIGEL FARAGE | liderul UKIP 

„Atunci când (presupuşi militanţi din cadrul 
grupării Statul Islamic) ameninţă că se vor 
folosi de ceea ce se întâmplă la Mediterana 
pentru a inunda Europa cu luptătorii lor 
jihadişti – aceasta este o ameninţare pe care 
este necesar să o luăm foarte în serios“
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Dintre cele 26 de meciuri, 

patru nu se vor disputa, 

deoarece Săgeata 

Năvodari, FC Fortuna 

Poiana Câmpina, Corona 

Braşov şi CSC Sânmartin 

s-au desfi inţat şi nu mai 

activează în nicio compe-

tiţie.

Faza naţională a Cupei Ro-

mâniei, ediţia 2015-2016, a 

ajuns la cel de-al treilea tur.

Departamentul Competiţii 

al Federaţiei Române de Fot-

bal a anunţat ieri programul 

celor 26 de meciuri care se 

vor disputa pe 12 august, de 

la ora 17:30.

În turul al treilea al Cupei 

sunt programate să participe 

cele 21 de echipe califi cate din 

faza a doua, plus 31 echipe 

(restul de cluburi rămase din 

Liga a 3-a). În caz de egalita-

te după 90 de minute de joc, 

se dispută prelungiri şi, dacă 

egalitatea persistă, se execu-

tă lovituri de departajare.

FC Viitorul 2, CS Păuleşti 

(PH), ASA Târgu Mureş 2 (MS) 

şi CS Oşorhei (BH) s-au cali-

fi cat la „masa verde” în ur-

mătoarea fază a competiţiei 

din cauza desfi inţării forma-

ţiilor împotriva cărora trebu-

ia să evolueze.

Meciul dintre Sănătatea 

Cluj şi Metalurgistul Cugir se 

va disputa terenul de la Baza 

Sportivă „Clujana”.

Turul al patrulea, la care 

vor participa cele 26 de echi-

pe califi cate din faza a treia, 

plus 10 echipe din Liga 2, es-

te programată să aibă loc mier-

curi 26.08.2015, ora 17:30.

Două echipe din Cluj vor evolua 
în al treilea tur al Cupei României

Adversarele fazei a treia a Cupei României

Unirea Jucu (CJ) - FC Zalău (SJ)

Sănătatea Cluj (CJ) - Metalurgistul Cugir (AB)

Bucovina Rădăuți (SV) - CSM Sighetul Marmației (MM)

Rapid Dumești (IS) - Știința Miroslava (IS)

Cetatea Târgu Neamț (NT) - Petrotub Roman (NT)

Atletico Vaslui (VS) - Aerostar Bacău (BC)

Euromania Dumbrăveni (VN) - Delta Dobrogea Tulcea (TL)

Victoria Muntenii Buzău (IL) - Unirea Slobozia (IL)

Unirea Cristuru Secuiesc (HR) - Sepsi OSK Sfântu Gheorghe (CV)

CN Dinicu Golescu Câmpulung (AG) - SCM Argeșul Pitești 2012 (AG)

Unirea Brânceni (TR) - Sporting Roșiori (TR)

AS Milcov (OT) - FC Olt Slatina (OT)

Șoimul Băița (HD) - Pandurii Târgu Jiu 2 (GJ)

CS U Craiova 2 (DJ) - Minerul Motru (GJ)

CS Ineu (AR) - Național Sebiș (AR)

Ripensia Timișoara (TM) - Nuova Mama Mia Becicherecu Mic (TM)

Millenium Giarmata (TM) - CS Vulturii (TM)

Gloria Popești Leordeni (IF) - CS Tunari (IF)

Voinţa Snagov (IF) - CS Afumaţi (IF)

CS Ștefănești (IF) - Juventus București (B)

Flacăra Moreni (DB) - Concordia Chiajna 2 (IF)

FC Dinamo 2 (B) - Metaloglobus (B)

FC Viitorul 2 (CT) - Săgeata Năvodari (CT)

CS Păulești (PH) - FC Fortuna Poiana Câmpina (PH)

ASA Târgu Mureș 2 (MS) - Corona Brașov (BV)

CSC Sânmartin (BH) - CS Oșorhei (BH)

Cluburile U-Mobitelco şi 

CS Universitatea Cluj trec, 

în acest moment, prin-

tr-un amplu proces de 

reorganizare.

Cele două cluburi au sem-

nat un protocol de colabora-

re, care vizează sezonul 

2015-2016. Potrivit comuni-

catului dat de clubul U-Mo-

bitelco, o parte dintre juni-

orii U20 şi U18 ai clubului 

vor evolua în acest sezon 

pentru echipa de Liga I a CS 

Universitatea, fi ind condusă 

de pe bancă de către Răzvan 

Cenean.

Cei mai buni dintre juni-

orii U18 (vicecampioni na-

ţionali en titre) şi U20 (cam-

pioni naţionali en titre) vor 

îmbrăca maieul CS Univer-

sitatea în Liga I, echipă ce 

are drept de promovare, ast-

fel că juniorii de la echipa 

U-Mobitelco vor lupta în toa-

te meciurile cu o miză im-

portantă, accederea în Liga 

Naţională.

Preşedintele executiv al clu-

bului U-Mobitelco, Mircea 

Cristescu, a declarat că îşi do-

reşte cu această ocazie să va-

dă rezultatele muncii depuse 

la club la un nivel mai înalt.

„De mai mult de şase ani 

avem o colaborare cu clubul 

Universitatea, mai puţin anul 

trecut, când au fost şi ei în 

Liga Naţională şi nu era le-

gal ca două cluburi de pri-

mă ligă să colaboreze. În 

acest an, am luat decizia ca 

toţi tinerii noştri de perspec-

tivă să nu joace la echipa 

noastră de Liga I, care nu a-

re drept de promovare, ci să 

aibă miza, astfel că, împre-

ună cu clubul Universitatea 

şi cu noul preşedinte al sec-

ţiei, Sorin Gadola, precum şi 

cu Andrei Bercean am înche-

iat un protocol. Pe baza aces-

tuia, le dăm toţi juniorii noş-

tri care sunt de valoare la 

categoriile U20 şi U18, unde 

anul trecut am ieşit campi-

oni şi vicecampioni, împre-

ună cu antrenorul Răzvan 

Cenean. Cenean se va ocu-

pa în paralel de echipa clu-

bului nostru de U20 şi de cea 

de Liga I de la Universitatea. 

Sperăm că eforturile noastre 

de până acum nu au fost în 

zadar şi că, uşor – uşor, vom 

vedea juniori crescuţi în pe-

piniera noastră care vor da 

satisfacţie. De asemenea, 

cum toată lumea ştie, Kuti 

Nandor, Tudor Gheorghe şi 

Bogdan Pogăcean vor face 

parte din lotul echipei noas-

tre de seniori”, a declarat 

Mircea Cristescu.

Noul antrenor al echipei 

CS Universitatea Cluj, Răzvan 

Cenean, a spus că era păcat 

ca după multă muncă să nu 

aibă ocazie tinerii baschetba-

lişti să evolueze la nivelul ce-

lorlalte echipe senioare.

„Vrem să dăm o şansă ti-

nerilor noştri jucători să evo-

lueze într-o competiţie cu o 

miză reală, cum este pro-

movarea în Liga Naţionala. 

Sunt copii care au muncit 

mult, au ani buni de efor-

turi susţinute şi este păcat 

să nu aibă parte de şansa 

de a evolua la un nivel cât 

mai ridicat. Aproape toţi ju-

cătorii cu care mergem la U-

niversitatea şi-au petrecut 

cea mai mare parte a juni-

oratului la clubul nostru, 

astfel că îi cunosc foarte bi-

ne şi ştiu ce potenţial au. 

Am mare încredere că ne 

vom atinge obiectivele şi că 

vom demonstra că şcoala de 

baschet a clubului nostru 

este una competitivă”, a 

spus Răzvan Cenean.

Şi ofi cialii clubului Univer-

sitatea Cluj au confi rmat a-

ceste informaţii. Potrivit co-

municatului postat pe site-ul 

clubului, echipa de baschet 

masculin a Clubului Sportiv 

Universitatea Cluj s-a reunit, 

ieri, sub comanda fostului ju-

cător al Universităţii, Răzvan 

Cenean, care este antrenorul 

principal al echipei pentru se-

zonul 2015-2016 al Ligii I de 

baschet masculin. Acesta va 

fi  ajutat în continuare de Mi-

hai Racoviţan din postura de 

antrenor secund.

Născut pe 21 decembrie 

1981 la Cluj-Napoca, Răzvan 

Cenean a activat ca jucător 

la Clubul Universitatea, iar 

din 2008 şi-a început carie-

ra de antrenor. În prezent es-

te tehnicianul echipelor de 

juniori U18 şi U20 ale U-Mo-

bitelco, precum şi al echipei 

naţionale a României la ca-

tegoria U18.

Toţi juniorii echipei U-Mobitelco 
vor evolua la CS „U” Cluj
Din lipsă de idei, Clubul Sportiv Universitatea Cluj apelează la rivalii din campionat pentru a putea readuce 
prima echipă de baschet a Clujului înapoi în Liga Naţională.
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Prima competiție 
pentru „U” 
Alexandrion
Timp de trei zile Cluj-Napoca va 
fi  gazda celei de-a zecea ediţie 
a Memorialului „Tiberiu Rusu”, 
o ocazie foarte bună pentru fe-
tele antrenate de Carmen 
Amariei să-și reia activitatea 
după o lungă vacanţă. Astfel, 
în perioada 6-8 august 2015, 
Sala Sporturilor „Horia 
Demian” va fi  gazda turneului, 
la care și-au anunţat participa-
rea echipele: CSM Bistriţa, 
HCM Râmnicu Vâlcea, Corona 
Brașov, SCM Craiova și „U” 
Alexandrion.

Programul evenimentului
Joi, 6 august 2015
17:30 „U” Alexandrion - CSM 
Bistrița
Vineri, 7 august 2015
09:30  HCM Rm. Vâlcea - 
Corona Brașov
11:15  SCM Craiova - CSM 
Bistrița
16:45 SCM Craiova - Corona 
Brașov
18:30 ”U” Alexandion - HCM 
Rm. Vâlcea
Sâmbătă, 8 august 2015
09:30  HCM Rm. Vâlcea - SCM 
Craiova
11:30 ”U” Alexandrion - 
Corona Brașov

Pe scurt
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Juniorii echipei 
U-Mobitelco 
vor evolua 
la CS „U” Cluj
Din lipsă de idei, Clubul Sportiv 

Universitatea Cluj apelează la 

rivalii din campionat pentru a 

putea readuce prima echipă de 

baschet a Clujului înapoi în Li-
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Simone Tempestini şi 

Matteo Chiarcossi au ter-

minat pe locul 9 în Junior 

WRC în Raliul Finlandei 

şi au cam ieşit din lupta 

pentru titlul mondial. 

Echipajul Napoca Rally 

Academy se concentrează 

acum pe titlul naţional şi 

pe pregătirea unui nou 

sezon în Campionatul 

Mondial.

Lupta pentru titlul mondi-

al în Junior WRC s-a termi-

nat, cel mai probabil, pentru 

Simone Tempestini pe una 

dintre cele mai celebre speci-

ale din Campionatul Mondial 

de Raliuri: Ouninpoja. Junio-

rul Napoca Rally Academy, 

afl at pe prima poziţie în ier-

arhia generală din Junior WRC, 

a făcut o greşeală care l-a cos-

tat în fi nal opt poziţii în cla-

sament şi şanse de a se lup-

ta pentru titlul mondial.

Raliul Finlandei, etapa a 

opta din Campionatul Mondi-

al de Raliuri, a început joi sea-

ra cu super speciala Harju şi 

a continuat vineri cu alte no-

uă probe speciale fără niciun 

parc de service. Simone Tem-

pestini şi Matteo Chiarcossi 

au avut al patrulea timp pe 

prima proba a raliului şi au 

început ziua a doua în forţă. 

Dupa victoria pe speciala a 

treia, echipajul Junior NRA 

s-a instalat la conducere şi to-

tul părea perfect. La prima 

trecere pe celebra probă spe-

cială Ouninpoja, Simone Tem-

pestini a făcut o greşeală şi a 

ieşti în decor, ceea ce l-a cos-

tat prima poziţie la general şi 

şansa de a se lupta pentru ti-

tlul mondial.

Lupta pentru titlul mondial s-a terminat pentru piloţii clujeni la Raliul Finlandei
Pentru juniorul Napoca Rally Academy urmează două săptămâni de pauză, după care va lua startul la Sibiu Rally Challenge, 
etapa a șasea din Campionatul Național de Raliuri.

Clasament general - Junior WRC

1. Quentin Gilbert  81 puncte

2. Henri Haapamaki  48 p

3. Simone Tempestini  47 p

4. Ole Christian Veiby  40 p

5. Jean-René Perry  22 p

6. Federico Della Casa  20 p

=6. Christian Riedemann

=6. Pierre-Louis Loubet

9. Osian Pryce  18 p

10. Mohammed Al-Mutawaa  16 p

=10. Matthieu Margaillan

12. Terry Folb  12 p

13. Yohan Rossel  10 p

14. Alessandro Re  8 p

=14. Kornel Lukacs  

16. Jari Huttunen  6 p

17. Charlotte Dalmasso  5 p

18. Daniel McKenna  4 p

Echipa de baschet mascu-

lin U-BT s-a reunit ieri la 

primul antrenament efec-

tuat după vacanţa de vară 

şi sezonul de transferuri.

Printre numele noi care au 

apărut în lotul echipei U-Ban-

ca Transilvania se numără ju-

cătorii Andrei Lanicenko, Fi-

lip Adamovic, Muhamed Pa-

salic, Rolland Torok şi Kyn-

dall Dykes.

Antrenorul echipei U-Ban-

ca Transilvania, Marcel Ţen-

ter, a declarat, înainte de pri-

mul antrenament efectuat îna-

inte de noul sezon baschet-

balistic, că este mulţumit de 

echipă, de transferurile efec-

tuate şi a afi rmat că în acest 

sezon ţinta echipei va fi  tro-

feul campionatului.

„Suntem nerăbdători să 

începem antrenamentele. Sunt 

foarte mulţumit de transferu-

rile pe care le-am făcut în 

acest an. Marea provocare es-

te să vedem în ce măsură 

vom reuşi că construim o 

echipă care să joace un bas-

chet colectiv. Avem jucători 

valoroşi individual însă va 

trebui să ştim să ne folosim 

de aceste arme, fi ecare jucă-

tor să se simtă util şi să dea 

maxim de randament. Este o 

echipă mai vicleană, o echi-

pă care au ştiinţa jocului pu-

ţin mai bună şi eu sper să se 

vadă în nivelul nostru de joc, 

atât în atac cât şi în apărare. 

Având în vedere că am înce-

put sezonul într-o nouă for-

mulă, o reconstrucţie, aveam 

nevoie de un nume marcant 

în această construcţie şi Kyn-

dall Dykes reprezintă ceea ce 

ne-am dorit şi ceea ce supor-

terii aşteaptă. Noul căpitan 

unul singur poate să fi e, Tu-

dor Jucan este un lider şi un 

caracter excepţional”, a de-

clarat Marcel Ţenter.

Noul căpitan al echipei 

U-BT, Tudor Jucan, a afi rmat 

că îşi doreşte să calce pe ur-

mele fostului căpitan, Mihai 

Silvăşan, şi să formeze o ade-

vărată echipă.

„În primul rând este o onoa-

re pentru mine să fi u căpitan 

al acestei echipe după ce «Sil-

vă» a fost căpitan la această 

echipă timp de zece ani şi voi 

încerca şi eu să ţin echipa cât 

mai aproape, să fi m o echipă 

în sensul bun al cuvântului şi 

să facem lucrurile mai bune 

în noul sezon. Aici tot timpul 

se cere mult şi este normal 

pentru că şi anul acesta se in-

vesteşte foarte mult şi aştep-

tăm să ne reunim, să vină şi 

colegii care lipsesc pentru un 

moment, şi să facem treabă 

bună”, a spus Tudor Jucan.

Echipa antrenată de Mar-

cel Ţenter va efectua un am-

plu program de pregătire. În 

perioada 3 – 9 august ei vor 

efectua antrenamente în Sa-

la Polivalentă din Cluj-Na-

poca, după care vor pleca 

într-un cantonament la Che-

ile Grădiştei, în perioada 

10-21 august. Prima compe-

tiţie o vor disputa în cadrul 

Cupei Energia Târgu Jiu, în 

perioada 29-30 august, du-

pă care vor pleca la un tur-

neu din Serbia. Pe teren pro-

priu, jucătorii de la U-BT vor 

evolua la City Cup 2015, în 

perioada 11-12 septembrie, 

la Cluj.

Tudor Jucan este noul căpitan 
al U-BT care se va bate la titlu
12 jucători au fost prezenţi la primul antrenament al echipei care în sezonul anterior a terminat pe locul 3.

 În vârstă de 32 de ani, Tudor Jucan s-a întors în 2014 la Cluj după zece ani

Lotul complet al U-BT 
pentru sezonul 2015-2016

Tudor Jucan, Cătălin Baciu, Filip Adamovic, Rolland Torok, 
Darius Hargrove, Andrii Kalnichenko, Karamo Jawara, Camil 
Berculescu, Alex Mircean, Wilhelm Brosser, Bogdan 
Pogăcean, Kuti Nandor, Tudor Gheorghe, Ivan Zigeranovic, 
Muhamed Pasalic și Kyndall Dykes.

Antrenor principal: Marcel Țenter

Antrenori secunzi: Dorin Pintea, Mihai Silvășan

Kinetoterapeuti Adrian Resteman, Tudor Pintea

Simone Tempestini și Matteo Chiarcossi au ieșit în decor când se afl au pe prima poziție în clasament


