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ECONOMIE

Clujul imobiliar este 
cel mai scump
Preţurile apartamentelor din Cluj-napoca 
sunt cele mai mari din România.  Pagina 7

SPECIAL

Cetăţile dacice, 
în expoziţii virtuale
Experţi din Cluj şi din alte judeţe lucrează 
la realizarea unui muzeu virtual care va 
include prezentarea detaliată a cetăţilor 
dacice.  Pagina 6

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

Pentru prima dată în istoria învăţământului românesc, 
Bacalaureatul ar putea să dispară
Un deputat clujean are o idee care ar putea fi catalogată fie revoluţionară, 
fie trăsnită. Radu Zlati vrea să desfiinţeze Bacalaureatul şi Evaluarea Naţională. 
Cei mai fericiţi ar fi, cu siguranţă, elevii.  Pagina 4

Cum ar fi
viața fără BAC ?

ACTUALITATE

Un nou partid militează pentru 
autonomia economică a Ardealului

SOCIAL

Cum arată structura anului școlar 
2015-2016

Doi târgumureşeni, Dávid 
Kovács István şi Majla Csaba, 
şi un clujean, târgumureşean 
prin adopţie – Ujvári András, 
vor să înfi inţeze Partidul Tran-
silvania Democrată (PTD). 
Principalul scop pe care şi l-a 
stabilit noul partid este să ob-
ţină autonomia economică a 
Ardealului.

Partidul va fi  de centru-dreap-
ta, atât românesc cât şi maghiar, 
după cum susţin fondatorii.

„Contextul politic actual, res-
pectiv legislaţia permite acum 
înfi inţarea unui nou partid de 
către trei persoane, făcând po-
sibilă obţinerea autonomiei e-
conomice a Transilvaniei de că-
tre aceste regiuni, indiferent de 

naţionalitate, respectiv de către 
naţionalitatea minoritară, din 
diferite regiuni ale Transilvani-
ei”, a declarat, citând din sta-
tutul formaţiunii, într-o confe-
rinţă de presă, Dávid Kovács Is-
tván, unul dintre membrii fon-
datori ai viitorului partid şi fon-
dator al organizaţiei neguver-
namentale Târgu Mureş Demo-
cratic, informează zi-de-zi.ro.

Corabia este însemnul viito-
rului partid, în care se regăsesc 
atât culorile din tricolorul româ-
nesc cât şi cele din steagul un-
gar, pentru că acestea sunt re-
prezentative pentru toate naţi-
onalităţile ce trăiesc în Transil-
vania, după părerea fondatori-
lor noului partid.

Anul şcolar 2015-2016 va avea 
177 zile de cursuri, începând din 
data de 14 septembrie şi până în 
17 iunie. Prima vacanţă va fi  în-
tre 31 octombrie şi 8 noiembrie, 
pentru învăţământul primar, ur-
mată de vacanţa de iarnă – 19 de-
cembrie-3 ianuarie, intersemestri-
ală – 30 ianuarie-7 februarie şi cea 
de primăvară – 23 aprilie – 3 mai. 
Clasele terminale din învăţămân-
tul liceal încheie cursurile în 27 
mai 2016 şi au patru săptămâni 
pentru examenul de bacalaureat.

Şi pentru elevii clasei a VIII-a, 
anul şcolar are 36 de săptămâni, 
din care 35 de săptămâni de cur-
suri şi o săptămână pentru teste-
le de la Evaluarea Naţională. Cur-
surile pentru clasa a VIII-a se în-

cheie în 10 iunie 2016. Pentru în-
văţământul special – clasele a IX-a 
– a XI-a, ciclul inferior al liceului, 
fi liera tehnologică, durata cursu-
rilor este de 37 de săptămâni, în-
sumând 181 de zile. Semestrul al 
doilea începe în 8 februarie şi se 
încheie vineri 17 iunie, în perioa-
da 23 aprilie – 3 mai 2016 fi ind 
programată vacanţa de primăva-
ră. Înainte de vacanţa de primă-
vară, săptămâna 18-22 aprilie 2016 
este dedicată activităţilor extracur-
riculare şi extraşcolare, în cadrul 
programului „Şcoala altfel: Să ştii 
mai multe, să fi i mai bun!”. Din 
18 iunie până în 4 septembrie, ele-
vii vor fi  în vacanţa de vară, anul 
şcolar 2016-2017 urmând să în-
ceapă din 5 septembrie. 
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„Centura de diamant” a intrat în reparaţii, 
la trei ani de la inaugurare
Cea mai scumpă şosea de centură din România este veşnic în reparaţii, cu toate că s-au investit 
sume fabuloase în realizarea ei.  Pagina 3
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Execuţia lucrărilor, 
urmărită cu mare atenţie 
de autorităţi

Regia Autonomă de Administrare a 
Domeniului Public și Privat a judeţului Cluj 
urmărește execuţia lucrărilor la proiectul de 
modernizare a infrastructurii de acces în zo-
na turistică Răchiţele – Prislop – Ic Ponor.
În aceste zile, Asocierea Drumuri și Poduri 
Judeţene Cluj SA – SC Cridov SRL realizează 
lucrări de reprofi lare a drumului cu material 
pietros pe mai multe tronsoane de drum.
De asemenea, pe sectorul de drum judeţean 
desemnat spre execuţie societăţii Drumuri și 
Poduri Judeţene Cluj SA s-a turnat primul 
strat de covor asfaltic, pe un sens de circula-
ţie, pe o lungime de peste un kilometru.
Lucrările continuă pentru a profi ta de condi-
ţiile meteorologice favorabile.

A adormit la volan 
şi era să-şi piardă viaţa
Un accident rutier grav a avut loc luni, 3 au-
gust, în jurul orei 19:00, pe drumul naţio-
nal 1F-E81, în comuna Baciu, soldat cu răni-
rea gravă a unei persoane și avarierea unui 
autovehicul.
Un bărbat de 53 ani din Zalau în timp ce 
conducea autovehiculul pe DN1F-E81, prin 
comuna Baciu, din direcţia localităţii 
Sânpaul spre Cluj-Napoca, ajuns la kilome-
trul 6+420 m, pe fondul oboselii a adormit 
la volanul autoturismului, a pierdut contro-
lul asupra acestuia, a părăsit partea carosa-
bilă pe partea dreaptă a sensului său de 
mers și a intrat frontal într-un cap de pod.
„Accidentul s-a soldat cu rănirea gravă a șo-
ferului și avarierea autovehiculului, valoa-
rea pagubelor fi ind de aproximativ 9.000 
lei. Poliţiștii continuă cercetările pentru sta-
bilirea tuturor împrejurărilor producerii acci-
dentului”, au declarat reprezentanţii 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj.

Nu şi-a plătit amenda 
şi a fost închis
Poliţiștii din Turda l-au prins luni, 3 august, 
în jurul orei 12:00, în Piaţa Romană din 
Turda pe un bărbat în vârstă de 37 de ani 
din Turda, urmărit naţional și internaţional.

Bărbatul avea mandat de executare a pe-
depsei emis de Judecătoria Turda la data 
de 13.10.2014, fi ind condamnat la 3 zile, 
pentru neplata amenzii la sesizarea 
Judecătoriei Amsterdam. Bărbatul a fost 
dus la Penitenciarul de Maximă Siguranţă 
Gherla.

Biciclist minor accidentat 
pentru că nu ştia regulile 
de circulaţie
Un accident rutier a avut loc luni, 3 au-
gust, în jurul orei 09:00, pe strada 
Someșului din Cluj-Napoca, la intersecţie 
cu strada Iașilor, soldat cu rănirea ușoară 
a unei persoane și avarierea a două vehi-
cule.
Un minor de 16 ani din Cluj-Napoca a con-
dus bicicleta pe strada Someșului, dinspre 
strada Lalelelor înspre strada Constanţa, iar 
la intersecţie cu strada Iașilor, nu a respec-
tat semnifi caţia indicatorului rutier cedează 
trecere, intrând în coliziune cu autoturismul 
condus de către o femeie de 31 ani din 
Cluj-Napoca.
„Accidentul s-a soldat cu rănirea ușoară a 
minorului și avarierea a două vehicule, va-
loarea pagubelor fi ind de aproximativ 
1.800 lei”, au declarat reprezentanţii IPJ 
Cluj.

Pe scurt

Mihai CISTELICAN
Redactia@monitorulcj.ro

Cei care locuiesc lângă 

Cluj Arena au fost deran-

jaţi de muzica de la festi-

valul UNTOLD. Clujenii 

ameninţă că vor boicota 

organizarea ediţiei a doua 

a festivalului UNTOLD.

O femeie care locuieşte spre 

capătul cartierului Grigorescu 

pe strada Donath susţine că 

i-a fost imposibil să doarmă 

din cauza concertului din we-

ekend. „Mi-e rusine că locu-

iesc în Cluj, aşa-zisă capitală 

europeană a tineretului 2015. 

Mi-e ruşine că minunatul nos-

tru primar se bate cu pumnul 

în piept că vai câte face pen-

tru cetăţeni. Locuiesc spre ca-

pătul cartierului Grigorescu (la 

aproximativ 2 km de centrul 

«distracţiei» de la Untold). Ca 

şi alţi locuitori ai oraşului, am 

fost nevoită să plec din cauza 

zgomotului, însă întrucât unii 

trebuie să meargă şi la servi-

ciu, noaptea în 02.08 am în-

cercat să dorm acasă, pe stra-

da Donath din Cluj-Napoca, 

însă mi-a fost imposibil din ca-

uza minunatului concert la ca-

re eu nu am vrut să merg şi 

pe care totuşi am fost obliga-

tă de Emil Boc să îl ascult”, 

susţine femeia pe un site de 

reclamaţii şi sesizări,

Femeia le propune autorită-

ţilor să mute festivalul în afa-

ra oraşului. „Nu am nicio pro-

blemă cu organizarea unor eve-

nimente culturale în oraş de 

genul festivalului Untold, dar 

măcar nu le faceţi în mijlocul 

oraşului. De ce să suporte toa-

tă populaţia Clujului (câteva 

sute de mii de oameni) muzi-

ca pe care o ascultă câteva zeci 

de mii? De ce nu se organizea-

ză (am auzit că deja s-au făcut 

anunţuri legate de ediţia din 

2016) în afara oraşului (de ex. 

în Hoia) astfel de manifesta-

ţii?”, a declarat clujeanca.

Femeia speră să existe sanc-

ţiuni în urma festivalului şi 

susţine că va face tot posibi-

lul să pună beţe în roate da-

că se mai organizează încă o 

ediţie în centrul Clujului. „Sper 

din tot sufl etul să existe niş-

te repercursiuni pentru abu-

zurile la care am fost supuşi 

toţi locuitorii Clujului care am 

fost nevoiţi să stăm acasă, să 

mergem la serviciu şi să as-

cultăm concertul din proprii-

le case (în oraş locuiesc şi oa-

meni bolnavi, copii, bătrâni, 

femei însărcinate – situaţie în 

care mă afl u şi eu, dar pe ni-

meni nu interesează acest as-

pect). Nici măcar cu geamul 

închis nu se putea dormi. Da-

că şi la anul veţi avea tupeul 

şi nesimţirea să organizaţi 

acest festival în centrul ora-

şului să fi ţi sigur că voi face 

tot posibilul să vă pun cât mai 

multe beţe în roate să nu re-

uşiţi. Sunteţi primar, adică 

ales de noi pentru a ne repre-

zenta şi Clujul nu este moşia 

ta să organizezi după bunul 

plac evenimente de acest gen”, 

conchide femeia.

Emil Boc îşi cere scuze pen-

tru disconfortul creat şi sus-

ţine că este conştient de ne-

mulţumirile celor deranjaţi de 

festival. „Îmi cer scuze pen-

tru acest disconfort provocat 

şi vă mulţumesc sincer pen-

tru înţelegere. Sunt conştient 

de nemulţumirile minorităţii 

tăcute, care a fost suparată pe 

zgomot, restricţii de circula-

ţie sau artifi cii la ore târzii, 

dar vă asigur de faptul că to-

leranţa dumneav oastră a fost 

apreciată de toată lumea”, a 

fost răspunsul primarului.

Foto: Festivalul UNTOLD s-a 
desfăşurat mult prea aproape de 

centrul oraşului, după părerea 
unor locuitori

Locuitorii Clujului 
declară război 
festivalului UNTOLD
Muzica de la festival i-a deranjat pe unii clujeni.
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La nici trei ani de la 

darea în folosinţă a şose-

lei de centură, care ajuns 

să fi e cunoscută în întrea-

ga lume din cauza costu-

lui extrem de mare cu 

care a fost realizată, asfal-

tul este îndepărtat pentru 

că nu a fost de calitate.

Cine circulă în aceste zile 

pe şoseaua de centură Vâlce-

le- Apahida, care ocoleşte pe 

la est municipiul Cluj-Napo-

ca, poate observa că munci-

torii unei fi rme private lucrea-

ză de zor la reconstruirea stra-

tului de asfalt pe care circulă 

maşinile, scrie evz.ro. Aceas-

tă şosea a fost poreclită „şo-

seaua de diamant”. Pentru cei 

24 de kilometri, România a 

plătit suma de 156 de milioa-

ne de euro, adică 6,5 milioa-

ne de euro/km, sumă cu ca-

re s-ar fi  putut construi un ki-

lometru de autostradă.

Au turnat un strat mai 
subţire decât era 
în caietul de sarcini

O expertiză solicitată în ur-

mă cu câteva luni de Direcţia 

Regională de Drumuri şi Po-

duri Cluj a scos la iveală fap-

tul că stratul de asfalt aşter-

nut, pe care circulă maşinile, 

nu respectă reţeta impusă în 

caietul de sarcini elaborat la 

momentul derulării licitaţiei. 

„Am avut unele dubii cu pri-

vire la asfalt şi am solicitat o 

expertiză. În multe locuri, stra-

tul de uzură trebuie îndepăr-

tat. Sunt şi locuri unde toate 

trei straturile de asfalt precum 

chiar şi fundaţia trebuie refă-

cute. În zona unor sensuri gi-

ratorii, cum sunt cele de la 

Vâlcele şi Sânnicoară, con-

structorii trebuie să refacă pe 

banii lor fundaţia drumului”, 

a spus un ofi cial al Compani-

ei Naţionale de Autostrăzi şi 

Drumuri Naţionale din Româ-

nia (CNADNR).

Expertiza a mai scos la ivea-

lă faptul că grosimea stratului 

de asfalt în unele zone este 

mai mică decât cea stabilită 

prin caietul de sarcini, fapt ce 

arată că cei care s-au ocupat 

de asfaltare au folosit mai pu-

ţin bitum decât cel trecut în 

proiect. „Noi am făcut carote 

în drum şi analize de specia-

litate la propriile noastre labo-

ratoare. În unele locuri, s-a sta-

bilit că grosimea stratului de 

asfalt este mai mică decât ar 

fi  trebuit să fi e. Constructorul 

a obiectat la acest capitol şi a 

făcut propriile lui carote, la 

acostamente, unde grosimea 

stratului de asfalt corespunde. 

Acum, ei refac pe banii lor dru-

mul”, susţine acelaşi angajat 

al CNANDR.

Nimeni nu spune 
pe ce distanţă trebuie 
refăcut asfaltul

Ofi cialii CNADNR refuză să 

spună, însă, pe ce distanţă tre-

buie refăcute lucrările. La fa-

ţa locului, cine parcurge şo-

seaua de centură poate obser-

va că pe mai bine de nouă ki-

lometri muncitorii au frezat 

deja asfaltul pe o bandă de cir-

culaţie şi au aşternut unul nou.

Din primele estimări, pâ-

nă în prezent au fost efectu-

ate lucrări de reparaţii a pes-

te 20.000 de mp de asfalt, cos-

tul fiind de aproximativ 

400.000 de euro.

„O refacem pe banii 
noştri”

Lucrările de refacere a stra-

tului de uzură sunt executate 

de Antrepriza de Reparaţii şi 

Lucrări Cluj, aceeaşi fi rmă ca-

re în urmă cu trei ani s-a ocu-

pat de asfaltare. Directorul ARL 

Cluj, Dan Lucian Mihancea, 

recunoaşte că muncitorii fi r-

mei sale lucrează în aceste zi-

le la şoseaua de centură, dar 

nu pentru că fi rma nu ar fi  res-

pectat reţeta stabilită, ci pen-

tru că, în decursul timpului, 

au apărut defecţiuni. „Noi am 

fost subcontractori şi ne-am 

ocupat de asfaltări. Dacă nu 

respectam reţeta la asfalt nu 

am fi  fost plătiţi. Este logic că 

nu am fi  fost plătiţi dacă lu-

crările erau defectuoase. Este 

o lucrare în garanţie şi unele 

defecţiuni, mai mici sau mai 

mari, care au apărut le refa-

cem pe cheltuiala noastră”, a 

spus directorul Mihancea.

Greu de inaugurat II

În noiembrie 2013, circu-

laţia pe centura Vâlcele-Apa-

hida, şosea începută în urmă 

cu 7 ani şi al cărei cost a cres-

cut de circa cinci ori, a fost 

deschisă pentru a doua oară. 

Tronsonul a fost construit de 

un consorţiu format din Piz-

zarotti şi italienii de la Tirre-

na Scavi şi ungurii de la 

Vegyepszer.

În octombrie 2011, premie-

rul de atunci, Emil Boc, şi mi-

nistrul Transporturilor, Anca 

Boagiu, inaugurau centura Vâl-

cele-Apahida. Însa surprizele 

de-abia începeau. La scurt timp 

după inaugurare, în zonă au 

apărut alunecări de teren iar 

valurile de pământ au rupt 

grinzile de sprijin.

Ulterior, în ianuarie 2012, 

PSD Cluj-Napoca cerea demi-

sia directorului Direcţiei Regi-

onale de Drumuri şi Poduri 

(DRDP) Cluj, Ion Pantelimon, 

şi o verifi carea din partea Mi-

nisterului Transporturilor, pen-

tru neregulile constatate la şo-

seaua ocolitoare Vâlcele-Apa-

hida a municipiului, şosea afec-

tată de alunecările de teren.

Pe 18 mai 2012, ministrul 

transporturilor şi infrastruc-

turii de la acea vreme, Ovi-

diu Silaghi, a declarat că ur-

ma să trimită corpul de con-

trol să verifi ce lucrările la 

centura de ocolire Vâlcele-A-

pahida. „S-a pornit cu un bu-

get de 60 de milioane de eu-

ro şi deja s-a ajuns la 150. 

Cred că a fost şi o greşeală 

de proiectare şi o dorinţă nu-

mai de a tăia panglici”, afi r-

ma Ovidiu Silaghi.

„Şi eu sunt curios să afl u 

de ce a costat atâta şi de ce a 

durat atât, şi o să afl u prin-

tr-o anchetă pe care o să o fa-

cem la CNADR. Daca există 

suspiciunea unor fapte vom 

sesiza DNA", spunea în 2013 

Dan Şova, ministrul Marilor 

Proiecte la acea dată.

Lucrări de mântuială ? „Centura 
de diamant” a Clujului se reasfaltează
Surpări, costuri imense, asfalt de calitate îndoielnică, de două ori închisă. Istoria celei mai scumpe şosele din țară. 

COSTURI

6,5
milioane de euro a 
costat un kilometru 
din „Centura de 
Diamant“, prețul pe 
care l-ar avea și un 
kilometru de 
autostradă

Trafi cul aerian de pe 

Aeroportul Internaţional 

Avram Iancu din 

Cluj-Napoca, afl at în sub-

ordinea Consiliului 

Judeţean Cluj, a crescut 

în primul semestru cu 

30% faţă de aceeaşi peri-

oadă a anului trecut.

„În semestrul I al anului 

2015, Aeroportul Internaţional 

Avram Iancu Cluj a înregistrat 

un trafi c de pasageri în creş-

tere cu 30% faţă de aceeaşi 

perioadă a anului 2014, iar nu-

mărul de aterizări şi decolări 

a crescut cu aproximativ 19%”, 

au anunţat marţi reprezentan-

ţii aeroportului clujean.

Ei spun că această creşte-

re necesită demararea de noi 

investiţii care să vizeze extin-

derea platformelor actuale si 

reconfi gurarea spaţiului din 

zona de îmbarcare a pasage-

rilor pentru zborurile interne 

şi internaţionale.

În luna aprilie, directorul 

aeroportului David Ciceo spu-

nea că va fi  nevoit să refuze 

aeronave dacă nu se va rezol-

va problema parcărilor pen-

tru acestea. Ciceo a adăugat 

că principala problemă cu ca-

re se confruntă instituţia este 

lipsa locurilor de parcare pen-

tru avioane, aspect care spe-

ră că se va reglementa anul 

viitor.

„Dacă nu vom extinde lo-

curile de parcare, vom fi  ne-

voiţi să refuzăm aeronave. 

Acum pot parca opt aerona-

ve mari şi două mici, şi avem 

nevoie pentru anul viitor de 

loc pentru alte două aerona-

ve mari. Estimăm că în acest 

an vom transporta peste 1,3 

milioane de persoane, în creş-

tere cu 10% faţă de anul 2014, 

ceea ce va constitui, pentru 

noi, un record. Trafi cul de pa-

sageri pe aeroportul clujean 

a crescut continuu în ultimii 

ani, după ce am reuşit în 2010 

să depăşim un milion de pa-

sageri transportaţi. La ora ac-

tuală, ne situăm pe locul al 

doilea la nivel naţional, cu un 

trafi c de pasageri de 1,18 mi-

lioane de persoane, după Ae-

roportul Otopeni”, declara 

atunci Ciceo.

Începând cu programul de 

vară 2015, Aeroportul Inter-

naţional „Avram Iancu” Cluj 

va creşte numărul de frecven-

ţe al destinaţiilor operate şi 

vor fi  reluate zborurile turis-

tice. „Destinaţiile care bene-

fi ciază de frecvenţe suplimen-

tare sunt Barcelona, Bologna, 

Dortmund, Koln, Londra, Ma-

drid, Milano, Paris, Roma, Va-

lencia şi Zaragoza. Vom avea 

zboruri charter spre destina-

ţii de vacanţă din Turcia, Gre-

cia, Spania, Egipt şi Tunisia”, 

a spus David Ciceo.

În prezent, aeroportul de-

serveşte peste 23 de zboruri 

regulate spre 11 ţări de des-

tinaţie, dispune de o infra-

structură aeroportuară mo-

dernă, o nouă pistă de deco-

lare-aterizare, trei terminale 

de pasageri şi opt porţi de 

îmbarcare.

Al doilea aeroport din ţară şi-a majorat traficul cu 30% în primul semestru

Șoferii pierd minute bune din cauza lucrărilor de pe șoseaua de centură a Clujului
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UNPR, formaţiunea condu-

să de vicepremierul Gabriel 

Oprea, a ajuns să numere 

55 de senatori şi deputaţi, 

după ce în urma alegerilor 

obţinuse doar 15 mandate. 

Majoritatea aleşilor care 

s-au alăturat formaţiunii în 

ultimii trei ani au venit de 

la PPDD, partid cu care 

UNPR a şi fuzionat recent.

În urma alegerilor parla-

mentare din 2012, UNPR a ob-

ţinut doar 15 mandate: 10 de 

deputaţi şi 5 de senatori.

Partidul lui Gabriel Oprea 

a început atragerea de noi par-

lamentari, ceea ce a dus la tri-

plarea numărului de aleşi ai 

formaţiunii în trei ani, ajun-

gând la 55 de parlamentari în 

momentul de faţă.

UNPR este partidul care a 

avut cel mai mult de câştigat 

de pe urma migraţiei politice, 

în timp ce PPDD a suferit cel 

mai tare, ajungându-se în si-

tuaţia ca grupul să fi e dizol-

vat. Probleme au avut însă şi 

cei din PNL, cărora le-au ple-

cat 52 de parlamentari, în timp 

ce doar 16 s-au alăturat gru-

pului. La aceştia se adaugă şi 

cei 56 de senatori şi deputaţi 

care au intrat în PNL ca ur-

mare a fuziunii cu PDL. Şi din 

PSD au plecat 26 de aleşi, în 

timp ce doar 11 s-au alăturat 

grupului, de la alegerile din 

2012 şi până în prezent.

UNPR, „câştigătorul” 
migraţiei politice

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

O propunere radicală ar 

putea revoluţiona întreg 

sistemul educaţional din 

România, dacă va avea tre-

cere în Parlament. 

Deputatul clujean PNL, 

Radu Zlati, propune desfi -

inţarea, mai exact suspen-

darea, examenelor naţiona-

le la sfârşit de ciclu şcolar, 

adică Evaluarea Naţională, 

examen susţinut de elevii 

de clasa a VIII-a, respectiv 

Bacalaureatul susţinut de 

elevii clasei a XII-a.

Propunerea „radicală” a 

fost făcută pe blogul perso-

nal. Zlati spune că aceste exa-

mene ar trebui desfi inţate pâ-

nă la aprobarea noii Legi a 

Educaţiei, „dar nu mai devre-

me de anul şcolar 2017-2018”. 

Propunerea urmează să fi e tri-

misă mai întâi conducerii par-

tidului din care Radu Zlati fa-

ce parte.

Elevii, cei mai bucuroşi

Cei care se vor bucura din 

plin daca această propunere va 

avea trecere sunt elevii. În ar-

gumentele sale, Zlati se adre-

sează societăţii civile, cadrelor 

didactice şi mai ales elevilor.

„Având în vedere (după 

cum am arătat în declaraţiile 

de presă anterioare) că, după 

opinia mea, actualul sistem 

de evaluare la sfârşitul unui 

ciclu şcolar din învăţământul 

preuniversitar nu evaluează 

în mod pertinent cunoştinţe-

le şi mai ales priceperile şi de-

prinderile elevilor absolvenţi, 

propun Ministerului Educaţi-

ei, Parlamentului României, 

societăţii civile, cadrelor di-

dactice, părinţilor şi elevilor 

o măsură radicală dar, consi-

der eu, necesară – şi anume 

desfi inţarea examenelor naţi-

onale la sfârşit de ciclu şco-

lar (clasa a VIII-a, respectiv 

clasa a XII-a). Ca urmare a 

acestei măsuri, absolvenţii de 

clasa a VIII-a vor intra în ur-

mătorul ciclu şcolar pe baza 

mediilor din clasele V-VIII şi 

a altor criterii care vor fi  sta-

bilite de către MECŞ şi de că-

tre instituţiile şcolare care or-

ganizează examene de admi-

tere în învăţământul liceal sau 

profesional; iar absolvenţii de 

liceu vor urma cursurile învă-

ţământului universitar pe ba-

za criteriilor stabilite de către 

universităţi, pe baza autono-

miei universitare”, a scris Ra-

du Zlati pe blogul personal.

Examene suspendate 
până când?

Examenele naţionale la sfâr-

şit de ciclu şcolar ar urma să 

fi e reintroduse odată cu apro-

barea noii Legi a Educaţiei 

Naţionale, spune deputatul 

PNL. „Nu ştim unde suntem 

şi deci nu vom şti nici înco-

tro ne îndreptăm – sau dacă 

facem paşii cei buni în sen-

sul progresului învăţământu-

lui românesc –, dacă nu avem 

sau nu vom avea un sistem 

de evaluare adecvat. În acest 

sens, propunerea radicală pe 

care o lansez poate fi  consi-

derată un prim pas”, a con-

chis deputatul Radu Zlati.

Susţinere din partea 
unui coleg social 
democrat

Senatorul PSD de Cluj Ale-

xandru Cordoş susţine ideea 

reorganizării sistemului de 

evaluare din România.

„Cred că trebuie făcut ce-

va în ce priveşte sistemul de 

evaluare naţională. Din acest 

punct de vedere susţin pro-

punerea lui Radu Zlati. Eu am 

susţinut tot timpul că trebuie 

regândit examenul de bacala-

ureat sau examenele naţiona-

le. Se pune un accent mult 

prea mare pe memorare, iar 

gradul de difi cultate este prea 

ridicat. Nu ştiu dacă neapă-

rat să se scoată examenul de 

bacalaureat, dar repet, să fi e 

regândit. Aş merge chiar mai 

departe, aş face două legi în 

ce priveşte educaţia, una pen-

tru învăţământul universitar 

şi una pentru cel preuniversi-

tar Dacă s-ar găsi un sistem 

de evaluare anuală, aş merge 

pe ideea desfi inţării Bacalau-

reatului”, a spus Alexandru 

Cordoş.

Contrazis de colegii 
liberali

Propunerea lui Zlati nu es-

te însă primită cu mult entu-

ziasm de unii liberali.

„Nu cred că trebuie des-

fiinţat Bacalaureatul din 

punctul meu de vedere, nici 

măcar temporar, pentru că 

s-ar distruge orice stimulent 

sau ţel pentru un elev de li-

ceu. Bacalaureatul a fost exa-

menul introdus de Guvernul 

Brătianu, este examenul ma-

turităţii elevului Nu ştiu da-

că societatea românească es-

te pregătită pentru altă for-

mă de evaluare”, a spus Ele-

na Uioreanu, deputat PNL 

de Cluj.

Propunere trăsnită sau îndrăzneaţă? 
Un deputat clujean vrea să desfiinţeze 
examenul de bacalaureat
Ce susţinere are propunerea deputatului Radu Zlati din partea colegilor din Parlament ?

Ce spun reprezentanţii Ministerului 
Educaţiei în teritoriu
Ideea lui Zlati este o aiureală, spun reprezentanţii 
Inspectoratului Școlar Judeţean Cluj (ISJ Cluj).

“Este o aiureală, din punctul meu de vedere. Trebuie să 
existe un examen la sfârșit de studii. Bacalaureat a fost me-
reu, este și în Europa, în continuare. Trebuie să pui ceva în 
loc, dacă vrei să scoţi un examen naţional. Nu cred că este 
viabil Să purtăm discuţii eventual despre ce fel de bacalau-
reat să avem de acum încolo, dar nu că îl scoatem”, a spus 
Valentin Cuibus, șeful ISJ Cluj.

Radu Zlati Elena Uioreanu Alexandru Cordoș
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Mărăşti

Scări reparate, dar fără rampă 
pentru cărucioare
O mămică din cartierul 
Mărăşti reclamă faptul că în 
zona Expo Transilvania nu 
este nicio rampă de acces 
pentru cărucioare care să 
urce în strada Aurel Vlaicu.

Recent, scările de lângă 
Expo Transilvania au fost 
reparate, dar nu a fost 
făcută și o rampă spre 
staţia de autobuz. „Aș 
dori să vă semnalez faptul 
că în Mărăști, în zona 
Expo, nu este nicio rampă 
în zona scărilor ce urcă în 
strada Aurel Vlaicu. Eu 
sunt o mămică cu bebe în cărucior și nu am cum să urc 
în staţia de autobus, de exemplu. Scările de la „Șapca lui 
Ceaușescu” tocmai au fost refăcute, dar nimeni nu s-a 
gândit să facă și o rampă. Credeţi că este posibil să se 
poată amenaja una, ca să faciliteze accesul din „groapă” 
în strada Aurel Vlaicu?”, îi scrie o clujeancă, primarului 
Emil Boc.

Zona Gării

Pe strada Locomotivei 
se lucrează pe ploaie
La sfârşitul lunii iulie, pe strada Locomotivei, muncitorii 
care realizau lucrările de modernizare au turnat bitum 
în timp ce ploua.

Un clujean se întreabă dacă este normal acest lucru și 
cine verifi că dacă lucrarea este sau nu de calitate. Omul 
consideră că este o lucrare de mântuială. „Aseară 
(29.07.2015) pe la ora 20.00, pe strada Locomotivei 
turnau de zor bitumul acela care se pune înainte de a 
turna asfalt (cel de contact), în ideea (după mine) că se 
asfaltează. Peste noapte, ploaie torenţială. Dimineaţa, 
neasfaltat, se pregăteau să asfalteze. Întreb și eu ca un 
profan: nu s-a afectat calitatea lucrării? Adică bitum lăsat 
12 ore, plouat, a doua zi să toarne direct asfalt. Dacă da, 
ia cineva măsură la lucrarea asta de mântuială? Sau e 
plătită de bună, că nouă, că nimeni nu sta să verifi ce 
calitatea muncii”, a scris clujeanul pe un site pentru 
sesizări și reclamaţii la adresa conducerii Primăriei 
Cluj-Napoca.

Mărăşti

Trecere de pietoni periculoasă

Pe strada Fabricii, trecerile de pietoni sunt foarte periculoase, 
în special în intersecţia cu strada Bobâlna şi la Terapia.

Un clujean spune că se expune în fi ecare zi riscului de a 
fi  accidentat din cauză că șoferii frânează brusc, în faţa 
pietonilor. „Vă scriu această sesizare deoarece trebuie să 
spun pericolul la care eu și mulţi alţii ne expunem zilnic 
când trebuie să traversăm strada Fabricii pe trecerile de 
pietoni, în special cea de la intersecţia cu Bobâlna și cea 
de la Terapia. Șoferii vin în viteză și nu par să observe 
intenţia ta de a traversa, iar în condiţiile date îţi este pur 
și simplu frică să te angajezi în traversare. De asemenea, 
la intersecţia Sobarilor cu Fabricii nici nu știu dacă există 
o trecere de pietoni propriu-zisă fi indcă nu există niciun 
fel de marcaj sau indicator”, scrie bărbatul într-o sesizare 
adresată primarului Emil Boc. Acesta adaugă că ar trebui 
instalate limitatoare de viteză. „În fi ecare zi trebuie să 
traversez aceste zone iar pericolul la care mă expun este 
maxim, nu de puţine ori am fost în situaţia în care o 
mașină a frânat brusc în faţa mea afl ându-mă pe 
trecerea de pietoni. Din punctul meu de vedere aceste 
treceri ar trebui marcate corespunzător și instalate 
mijloace suplimentare de limitare a vitezei dacă nu chiar 
semaforizate. Chiar dacă este o zonă industrială și o 
zonă de tranzit a vehiculelor grele, este de asemenea și 
o zonă de trafi c pietonal”, încheie clujeanul.

Ai o problemă în cartierul tău şi nu ştii pe cine să anunţi? 
Trimite-ne sesizarea ta, însoţită de o fotografie, 
la adresa redactia@monitorulcj.ro 
sau sună-ne la numărul de telefon 0264-59.77.00.

Cei care locuiesc la bloc 

ar putea plăti amenzi 

serioase dacă vor aduce 

prejudicii celorlalţi loca-

tari. Acest lucru este pre-

văzut într-un proiect de 

lege.

Un proiect de lege privind 

înfi inţarea, organizarea şi 

funcţionarea asociaţiilor de 

proprietari, publicat pe site-ul 

Ministerului Dezvoltării Re-

gionale şi Administraţiei Pu-

blice, propune sancţiuni du-

re pentru cei care aduc pre-

judicii celorlalţi locatari. Po-

trivit hotnews.ro, una dintre 

marile noutăţi aduse de pro-

iectul de lege este prevede-

rea că locatarii care îşi inun-

dă vecinii vor fi  pasibili de 

amenzi de până la 10.000 de 

lei. “Neexecutarea de către 

proprietar a lucrărilor de în-

treţinere, reparaţii sau de în-

locuire a elementelor de con-

strucţii şi instalaţii afl ate în 

proprietatea sa individuală, 

dacă aceasta este de natură 

să aducă prejudicii celorlalţi 

proprietari” se sancţionează 

“cu amendă de la 4.000 lei 

la 10.000 lei”, se arată în pro-

iectul de lege postat pe si-

te-ul Ministerului Dezvoltă-

rii. Schimbarea de către pro-

prietar a destinaţiei locuinţei 

sau spaţiului cu altă destina-

ţie decât aceea de locuinţă 

fără autorizaţiile şi aprobări-

le legale se va sancţiona cu 

amendă între 5.000 şi 10.000 

lei. De asemenea, modifi ca-

rea aspectului proprietăţii co-

mune de către proprietari, 

precum şi a elementelor con-

structive ale condominiului 

fără respectarea prevederilor 

prezentei legi se va sancţio-

na cu amendă între 5.000 şi 

10.000 lei.

Proiectul de act normativ 

a fost publicat pe site-ul Mi-

nisterului Dezvoltării Regio-

nale şi Administraţiei Publice 

pe data de 29 iunie 2015 şi se 

afl a în dezbatere publică, even-

tualele observaţii şi propuneri 

putând fi  trimise pe adresa 

ministerului.

“Unele prevederi ale ca-

drului normativ în vigoare 

reglementează limitativ pro-

blematica coproprietăţii şi a 

condominiului. Cadrul legis-

lativ referitor la proprietatea 

comună indiviză şi la admi-

nistrarea condominiilor este 

necesar a fi  remodelat, deoa-

rece în prezent acesta nu ofe-

ră sufi ciente soluţii pentru 

problemele proprietarilor din 

condominii şi noile moduri 

de viaţă şi locuire, nu asigu-

ra o clară reprezentare şi co-

relare a rolurilor actorilor pu-

blici şi privaţi în noile con-

diţii ale transformărilor so-

cio-rezidentiale ale oraşelor 

şi satelor şi ale pieţei imobi-

liare şi, mai ales, nu stabileş-

te regulile şi principiile care 

să direcţioneze acţiunile lor 

în vederea asigurării condiţi-

ilor durabile de locuit, la stan-

darde europene”, se arată în 

expunerea de motive a pro-

iectului de lege.

Proiect de lege – Amendă 10.000 lei, 
dacă îţi inunzi vecinul

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Mare parte din terenurile 

şi clădirile de pe Cetăţuie 

sunt administrate de 

Unita Turism, fi rmă cu 

care Primăria se afl ă în 

negocieri de cel puţin trei 

ani. Acum, autorităţile 

locale au reuşit să obţină 

acordul pentru cumpăra-

rea unei clădiri.

Primii paşi pentru ame-

najarea Cetăţuii în scop tu-

ristic au fost făcuţi în urmă 

cu trei ani când Primăria a 

început negocierile pentru 

terenuri. Până acum lucruri-

le s-au derulat extrem de în-

cet, singurul lucru vizibil fi -

ind repararea scărilor de pe 

aleea principală, cu toate că 

primarul Emil Boc anunţa, 

în 2012, că va moderniza şi 

aleile secundare. Potrivit re-

prezentanţilor Primăriei, au-

torităţile locale au putut re-

aliza lucrări doar pe acea 

porţiune de teren pe care es-

te proprietar.

Primăria Cluj-Napoca va 

cumpăra, cu 20.000 euro, 

plus TVA, un imobil monu-

ment istoric de pe Cetăţuie. 

Astfel, continuă acţiunea 

pentru amenajarea Cetăţuii 

în scop turistic. În şedinţa 

de Consiliu Local de joi va 

fi  supus atenţiei consilieri-

lor un proiect de hotărâre 

pentru achiziţionarea imobi-

lului respectiv. Primăria îşi 

exercită astfel dreptul de pre-

emţiune, preţul fi ind stabilit 

în urma unor negocieri. „Fa-

ţă de problematica în discu-

ţie, comisia de negociere, în-

trunită în data de 06.03.2015, 

a analizat întreaga situaţie a 

proprietăţilor de pe Cetăţu-

ie pentru cumpărarea căro-

ra a fost exprimat dreptul de 

preemţiune al municipiului. 

Referitor la preţul imobilu-

lui Pavilion G, de 20.000 eu-

ro plus TVA, precizăm că 

acesta s-a discutat şi a fost 

consemnat în procesul ver-

bal al şedinţei comisiei de 

negociere”, scrie în proiec-

tul de hotărâre.

Terenul de pe Cetăţuie es-

te administrat de Unita Tu-

rism. Primăria a pornit nego-

cierile pentru cumpărarea te-

renului încă din 2012.

Potrivit planurilor Primări-

ei, pe Cetăţuie ar urma să fi e 

amenajat un teatru de vară.

În ultimii doi ani, Ordinul 

Arhitecţilor din România, fi -

liala Transilvania a atras aten-

ţia asupra necesităţii amena-

jării acestei zone prin proiec-

tul Scena Urbană. Anul aces-

ta, pe Cetăţuie a avut loc con-

certul de operă Carmen, iar 

în anii anteriori clujenii s-au 

putut bucura de muzică de 

fanfară, balet în aer liber, in-

stalaţii de lumini, programe 

pentru copii, tur ghidat, ate-

liere de fi lm şi foto.

În anul 2012, Ordinul Ar-

hitecţilor din România (OAR) 

Filiala Transilvania a organi-

zat o tabără de vară pentru 

studenţii de la Arhitectură. În 

cadrul acestui eveniment a 

fost organizat un concurs de 

idei pentru amenajarea Cetă-

ţuii în scop turistic, urmând 

ca cele mai bune idei să fi e 

prezentate Primăriei Cluj-Na-

poca şi puse apoi în practică. 

Proiectul nu a mai fost însă 

realizat.

Primăria vrea să devină 
proprietar al Cetăţuii
O clădire de pe Cetăţuie va fi cumpărată de Primărie cu 20.000 euro.

Primii paşi pentru amenajarea Cetăţuii în scop turistic au fost făcuţi în urmă cu trei ani
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Un peisaj de basm sur-

prins în satul Peştera de 

fotograful român Eduard 

Guţescu se numără printre 

imaginile câştigătoare ale 

Traveler Photo Contest 

2015, o competiţie organi-

zată de publicaţia National 

Geographic Traveler.

Fotografi a realizată de Edu-

ard Guţescu în satul Peştera, ju-

deţul Braşov, este intitulată 

„Land of Fairy Tales” şi a primit 

o menţiune specială (Merit 

Winner) la National Geographic 

Traveler Photo Contest 2015.

La această competiţie au 

fost înscrise peste 17.000 de 

imagini, fi ind desemnaţi trei 

mari câştigători, în timp ce 

şapte fotografi i (între care şi 

cea a lui Eduard Guţescu) au 

primit menţiuni speciale, po-

trivit theguardian.com.

Editorii revistei National Ge-

ographic Traveler au petrecut 

mai multe luni colectând şi ju-

rizând aceste fotografi i înscri-

se în National Geographic Tra-

veler Photo Contest 2015, între 

care se numără portrete, scene 

în aer liber şi imagini care re-

dau semnifi caţia unor locuri 

din întreaga lume.

Marele premiu a fost câşti-

gat de „Whale Whisperers”, o 

imagine realizată de Anuar Pat-

jane din Mexic. În imagine es-

te prezentată o balenă cu co-

coaşă şi puiul ei nou-născut, ca-

re sunt înconjuraţi de scafandri, 

în Insula Roca Partida din arhi-

pelagul Revillagigedo, Mexic, 

care ar putea fi  înscris în patri-

moniul UNESCO pentru a pu-

tea fi  protejat acest habitat.

Pe de altă parte, pe site-ul 

National Geographic Traveler 

este prezentată şi o selecţie a 

fotografi ilor favorite ale edito-

rilor revistei. Între acestea se 

numără şi „Colored smile”, de 

Iulia Iacoban, care prezintă un 

portret al unui bărbat care par-

ticipă la un festival de obice-

iuri şi tradiţii de iarnă din Bo-

toşani, "Romanian ballad", de 

Felicia Simion, care surprinde 

imaginea unui băiat de şase ani 

care imită un păstor, în locali-

tatea Diosti, judeţul Dolj, şi „Ro-

manian sheppard calms his hor-

ses”, de Silviu-Florin Salomia, 

care îl prezintă pe un păstor ro-

mân din Orşova, ce încearcă să 

îşi calmeze cei doi cai.

National Geographic Trave-

ler este o revistă cu profi l turis-

tic publicată de National Geo-

graphic Society în SUA. Revista 

a fost lansată în 1984 şi are mai 

multe ediţii internaţionale.

Un peisaj din România, câştigător 
la un concurs National Geographic

Cetăţile dacice din Munţii 

Orăştiei vor putea fi  vizi-

tate din săli multimedia 

dotate cu echipamente de 

înaltă tehnologie, dar şi 

de pe calculatorul sau 

tableta de acasă, graţie 

unui proiect ce îşi propu-

ne să realizeze un muzeu 

virtual ce va include pre-

zentarea detaliată a aces-

tor monumente UNESCO.

În paralel, 500 de piese ar-

heologice, ce au fost descope-

rite cu ocazia săpăturilor sis-

tematice din Munţii Orăştiei, 

vor fi  scanate de specialişti cu 

ajutorul tehnologiei 3D şi vor 

completa „zestrea” muzeelor 

virtuale ce vor fi  realizate, în 

colaborare, de către ingineri, 

informaticieni şi istorici.

Proiectul este unicat în Ro-

mânia şi propune înfi inţarea, la 

Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Ro-

mane (MCDR) Deva şi la Mu-

zeul Naţional de Istorie a Tran-

silvaniei din Cluj Napoca, a do-

uă săli multimedia dotate cu 

tehnologie de înaltă performan-

ţă, care va permite vizualizarea 

în format 3D a monumentelor 

istorice şi a pieselor arheologi-

ce descoperite de specialişti.

Cele două săli vor funcţio-

na apoi ca un spaţiu virtual în 

care publicul va putea interac-

ţiona cu monumentele şi pie-

sele prezentate în format tri-

dimensional, graţie unor pro-

iectoare şi ecrane de înaltă re-

zoluţie şi de mari dimensiuni. 

Din aceste săli se va putea „in-

tra” în incinta unui monument 

istoric, vor putea fi  văzute lo-

cuinţele celor care au trăit aco-

lo sau obiectele pe care dacii 

le foloseau acum 2.000 de ani.

„Mi se pare un proiect foar-

te important pentru că va adu-

ce informaţia istorică mai aproa-

pe de public, cu mijloacele ce-

le mai accesibile. Vom folosi 

toate rezultatele cercetărilor de 

acolo. Proiectul are caracterul 

unei premiere muzeistice pen-

tru că sălile hi-tech vor fi  ma-

terializate în aprilie anul viitor 

şi vor constitui, după părerea 

mea, un element de atracţie 

pentru foarte multă lume, în 

special pentru tineri”, a decla-

rat conferenţiarul Gelu Florea, 

de la Universitatea Babeş-Bolyai 

din Cluj-Napoca, coordonato-

rul ştiinţifi c al şantierului arhe-

ologic de la cetatea Sarmizege-

tusa Regia.

Proiectul va permite pune-

rea în valoare a unui patrimo-

niu muzeistic imposibil de 

prezentat în formatul unor ex-

poziţii clasice, dat fi ind nu-

mărul diferit de piese care se 

pot expune în mediul real şi 

în cel virtual. De asemenea, 

specialiştii vor reconstitui vir-

tual monumentele descoperi-

te în zona cetăţilor dacice, pe 

baza informaţiilor colectate în 

urma cercetărilor ştiinţifi ce.

„Încercăm să aducem în 

faţa publicului reconstituiri 

ale acestor monumente şi ală-

turi de ele să aşezăm şi pie-

sele descoperite în astfel de 

construcţii. Prin unele aplica-

ţii vor putea fi  create chiar şi 

vase similare celor care le fo-

loseau dacii din Munţii Orăş-

tiei”, a explicat cercetătorul 

ştiinţifi c Cristina Bodo, de la 

MCDR Deva.

Pentru îndeplinirea acestor 

obiective, piesele selectate 

sunt scanate cu ajutorul unor 

lasere de înaltă tehnologie, în 

paralel cu digitizarea la pre-

cizie de un milimetru a zonei 

sacre din cetatea Sarmizege-

tusa Regia.

Primele expoziţii virtuale 

vor putea fi  văzute în luna 

aprilie 2016.

Expoziţiile virtuale de la cetăţile 
dacice vor putea fi văzute din 2016
Experţii Universităţii Babeş-Bolyai, Universităţii Tehnice Cluj-Napoca, Muzeului Naţional de Istorie al 
Transilvaniei şi Muzeului Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva lucrează la proiectul inedit.

Oamenii vor putea vedea variantele virtuale ale monumentelor dacice
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În aşteptarea publicării, 

vineri, a datelor referitoa-

re la piaţa muncii din 

SUA, principalul indicator 

luat în calcul de Fed în 

privinţa politicii sale 

monetare, evoluţia mone-

delor de la marginea 

zonei euro a fost una de 

uşoara depreciere.

Cursul monedei unice a 

crescut de la 4,4041, minimul 

ultimelor trei luni, la 4,4056 

lei, într-o şedinţă care s-a des-

chis la 4,4090 lei, în creştere 

faţă de închiderea de luni. 

Tranzacţiile s-au realizat între 

4,4030 şi 4,4120 lei, iar cota-

ţiile de la ora 14:00 erau de 

4,4040 4,4070 lei.

Creşterea plasamentelor în 

dolari, a aus o majorare a cur-

sului monedei americane de 

la 4,0136 la 4,0149 lei, însă 

cotaţiile din piaţa valutară au 

urcat de la 4,01 la 4,034 lei.

Media monedei elveţiene, 

care se deprecia pe pieţele in-

ternaţionale la 1,06 – 1,065 

franci/euro, a scăzut de la 

4,1532 la 4,1507 lei.

Evoluţia leului nu a fost in-

fl uenţată de decizia C.A. al 

BNR de a menţine rata dobân-

zii de politică monetară la 

1,75%/an, precum şi a rate-

lor rezevelor minime obliga-

torii, atât în lei cât şi în valu-

tă.

Această decizie era deja 

anticipată de piaţă, după ce 

guvernatorul Mugur Isăres-

cu afi rmase că BNR nu va 

mai reduce dobânda de po-

litică monetară, în condiţii-

le unei rate negative a infl a-

ţiei şi a creşterii PIB în acest 

an cu circa 4%. Pentru anul 

viitor analiştii au părerile îm-

părţite, anticipându-se fi e o 

scădere la 1,5%, fi e o creş-

tere la 2,5%.

Monedele din regiune 

aveau o evoluţie faţă de eu-

ro asemănătoare cu a leului, 

cea poloneză coborând la 

4,139 – 4,157 zloţi iar cea 

maghiară la 306,9 – 308,8 

forinţi.

Perechea euro/dolar con-

tinua să scadă, la 1,0933 – 

1,0987 dolari, după ce vine-

rea trecută ea a crescut la 

1,1113 dolari.

Scăderea euro era pusă pe 

seama incertitudinilor legate 

de Grecia, acolo unde Bursa 

de la Atena a pierdut, în doar 

două zile de la redeschidere, 

16,2% din valoarea totală a 

acţiunilor.

În piaţa la termen de la Si-

biu, euro se tranzacţiona pen-

tru septembrie între 1,0956 şi 

1,0992 dolari.

Sunt folosite date şi infor-
maţii disponibile până la oră 
14:00

Uşoară creştere a euro

Municipiul Cluj-Napoca 

şi-a consolidat poziţia de 

oraş cu cele mai scumpe 

apartamente, la sfârşitul 

lunii iulie proprietarii 

cerând, în medie, cu 4.000 

de euro mai mult decât 

pentru locuinţele din 

Capitală, conform studiu-

lui realizat de un portal 

imobiliar.

Proprietarii de garsoniere 

din Cluj-Napoca şi-au scos la 

vânzare proprietăţile în luna 

iulie cu preţul mediu de 39.316 

de euro, în timp ce în Capi-

tală preţul mediu a fost de 

35.174 de euro, cu aproxima-

tiv 4.000 de euro mai mic.

La o distanţă apreciabilă de 

Cluj şi Bucureşti se regăsesc, 

conform studiului realizat de 

Imobiliare.Net, pretenţiile pro-

prietarilor de garsoniere din 

Braşov şi Iaşi, cu 29.396 de eu-

ro, respectiv 28.588 de euro, în 

vreme ce în Constanţa se înre-

gistrează cel mai scăzut preţ 

mediu dintre cele cinci oraşe 

analizate, 26.046 de euro.

Diferenţa de circa 4.000 de 

euro dintre Cluj şi Bucureşti se 

păstrează şi în cazul apartamen-

telor cu 2 camere, acolo unde 

portalul Imobiliare.Net a înre-

gistrat preţul mediu de 57.611 

de euro pentru Cluj şi 53.583 

de euro pentru Bucureşti.

O diferenţă şi mai mare es-

te între preţurile din cele do-

uă oraşe şi cele din Braşov şi 

Iaşi, acolo unde preţurile me-

dii cerute de proprietari au 

fost de 47.187 de euro, respec-

tiv 46.351 de euro. Tot Con-

stanţa încheie şi acest top, cu 

preţul mediu de 43.442 de eu-

ro, la sfârşitul lui iulie.

Potrivit specialiştilor, Clujul 

înregistrează preţuri mai mari 

decât Bucureştiul datorită exo-

dului populaţiei din zonă în 

acest oraş, după ce companii-

le de IT s-au orientat către Cluj. 

Acest lucru, coroborat cu nu-

mărul relativ mic de proiecte 

rezidenţiale noi din Cluj, a cre-

at o cerere mai mare decât ofer-

ta, iar proprietarii au speculat 

această conjunctură, mărind 

preţurile în conformitate cu re-

alitatea din piaţă.

Avansul Clujului în faţa Bu-

cureştiului scade la 1.000 de 

euro în cazul apartamentelor 

cu 3 camere, cu un preţ mediu 

de 77.182 de euro, faţă de 76.282 

de euro în Capitală. La 3 came-

re, Iaşiul depăşeşte Braşovul cu 

un preţ mediu de 68.767 euro, 

faţă de 65.004 euro iar Con-

stanţa închide clasamentul cu 

un preţ mediu de 61.823 euro, 

înregistrat la sfârşitul lui iulie.

Capitala are cel mai ridicat 

preţ mediu pentru apartamen-

tele cu 4 camere, 101.117 de eu-

ro, în timp ce în Cluj acesta es-

te de 96.886 euro. În cazul a-

partamentelor cu 4 camere, Ia-

şiul depăşeşte Clujul şi se dis-

tanţează de Braşov şi Constan-

ţa, cu un preţ mediu de 99.420 

de euro, faţă de 79.257 de eu-

ro, respectiv 74.159 de euro.

Explicatie foto: Potrivit spe-

cialiştilor, Clujul înregistrea-

ză preţuri mai mari decât Bu-

cureştiul datorită exodului po-

pulaţiei din zonă în acest oraș.

Cluj-Napoca, oraşul 
cu cele mai scumpe 
apartamente din ţară
Preţurile apartamentelor din Cluj-Napoca sunt cele 
mai mari din România.
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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. (6.7)

¤ 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. (4.7)

¤ 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. (5.7)

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 vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

¤ Vând casă/cabană cu 3 dor-
mitoare, în Valea Ierii, întăbu-
lat. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0724-443744. (2.7)

TERENURI

¤ P.F. cumpăr teren agricol. Inf. 
suplimentare la tel. 0740-876853 
(3.7)

¤ Vând 6 ha teren pe str. Giusep-
pe Verdi, cart. Iris, preţ 10 euro/
mp. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0744-653097. (7.7)

¤ Vând 25 ha pădure veche, de 
stejar, pe Dealul Blajului, jud. 
Alba. Inf. şi relaţii suplimenatre 

la tel. 0264-592139. (6.7)
¤ 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. (7.7)

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. (3.7)

¤ 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. (3.5)

¤ Înlocuiesc catarame defecte, 
scurtat sau găurit la dimensiunea 
dorită de client. La comandă 
aduc lungimi foarte lungi. Sunaţi 
la 0762-258062. (3.7)

¤ 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. (3.5)

¤ Vând Opel Corsa an 2002, în-
matriculat, în stare perfectă de 
funcţionare. Sunaţi la tel. 
0740-876853 (3.5)

ELECTRO

¤ Vând ceas de mână bărbătești 
”Pobeda”,”Poljot”, ”Raketa”, ”Do-
xa”. Inf. la tel. 0759-020427. (5.5)

¤ 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. (5.7)

¤ Vând Ph α termperature metru 
digital, portabil, nou, preţ 350 
RON, puţin negociabil. Inf. la tel. 
0744-479172 sau 0374-930918. 
(7.7)

¤ 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. (7.7)

¤ Vând convector la coș. Inf. su-
plimentare la tel. 0749-041124. 
(7.9)

¤ 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. (7.7)

MOBILIER

¤ Vând sufragerie cu sculptură 
”Mona” și canapea ”Madrigal”. 
Inf. la tel. 0751-271474. (3.7)

¤ Vând FOARTE IEFTIN două foto-
lii, două canapele, în stare de 
funcţionare. Inf. tel. 
0722-886013. (7.7)

¤ 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. (7.7)

UZ CASNIC

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

MEDICALE

¤ Vând 3 cutii de Gratisovir 
(Sovaldi), pentru tratamentul 
Hepatitei C. Telefon: 
0756-886123. (1.2)

DIVERSE

¤ Vând curele din piele naturală, 
lăţimi și lungimi diferite, mai mul-
te nuanţe de culori. Sunaţi la tel 
0762-258062. (3.7)

¤ Vând și repar ţigări electronice, 
ofer consultanţă gratuită pentru a 
vă lăsa de fumat într-un timp 
scurt, fără reacţii adverse. Tel. 
0762-258062 (3.7)

¤ Vând cort de două persoane, cu 
saltea, culoare albastră, preţ ne-
gociabil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-591965. (4.7)

¤ Vând role din piele nr. 36-38, 
nefolosit, preţ negociabil. Sunaţi 
la tel. 0264-591965. (4.7)

¤ Vând trei covoare de dim. 2,50 
x 3, din care unul din lână, preţ 
negociabil. Aștept telefoane la 
0264-591965. (4.5)

¤ 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. (4.7)

¤ 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. (5.7)

¤ 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. (5.7)

¤ Cumpăr discuri de vinil, plăci 
de pick-up cu muzică diversă, 
ofer 30 RON/bucată. Sunaţi la 
tel. tel 0727-590355 (5.7)

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

¤ Vând barcă pneumatică “Say-
lor”, 240 cm, cu fund rigid, de 3 
persoane, cu accesorii, vâsle, 
scaune gonfabile, vestă de salva-
re peste 120 kg, motor electric 
“Saylor”, nou, sonar cu suport, 4 
beţe de pescuit telescopice, două 
buc. pentru spining și două pen-
tru crap. Inf. la tel. 0744-479172 
sau 0374-930918. (7.7)

¤ 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. (7.7)

¤ 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. (7.7)

¤ 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. (7.7)

¤ 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. (7.7)

¤ Caut loc de veci în Cimitirul din 
Mănăștur sau Cordoș, cu acte în 

regulă și la zi. Sunaţi la tel. 
0722-886013. (7.7)

DONAŢII

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

COLECŢIONARI

¤ Vând fanioane, calendare de 
buzunar România și străine, foto, 
postere cu fotbaliști, echipe de 
fotbal, artiști, muzică etc, discuri, 
casete audio, video, benzi mag-
netofon cu muzică. Tel. 
0755-920694. (3.7)

¤ Vând colecţie de actori, alb-ne-
gru, în stare bună. Sunaţi la tel 
0749-174082 (3.7)

¤ 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. (3.7)

¤ Cumpăr obiecte vechi (mașină 
de scris neagră, aparat foto cu 
burduf, radio, tablouri, icoane). 
Tel. 0740-876853. (3.7)

¤ Cumpăr insigne vechi, poze, 
medalii, fanioane, fotografi i. Su-
naţi la tel. 0749-174082. (3.7)

¤ Cumpăr obiecte promoţionale 
Marlboro, afi șe, brichete, recla-
me, scrumiere etc. Tel. 
0749-174082. (3.7)

¤ Colecţionar cumpăr cartonașe 
de bere, suc, apă de preferat ro-
mânești. Inf. la tel. 0749-174082 
(3.7)

¤ Vând 5 buc ceasuri de buzunar 
de epocă din colecţia ”Heritage”, 
noi, cu lanţ, panoplie pentru afi -
șaj. Inf. la tel. 0759-020427. (5.7)

¤ 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. (5.7)

ANIMALE

¤ Vând iepuri de casă și pui de 
iepuri. Donez două pui de pisică. 
Aștept telefoane la tel. 
0744-605051. (4.7)

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

PIERDERI

¤ Distrus conform proces verbal 
următoarele documente consta-
tatoare al societăţii TRANSKLAU-
DOR S.R.L., C.U.I. 28585967, 
certifi cat înregistrare și autoriza-
ţie taxi (transport-taxi) cu nr. 
1775/05.07.2011. Le declar nu-
le. (1.1)

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

¤ În conformitate cu O.U.G. 
195/2005 privind protecţia me-
diului, aprobată prin Legea 

265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și Ord. 
1798/2007, S.C. NAPOCA QUIN-
TA ESSENTIA S.R.L. anunţă înce-
perea demersurilor în vederea 
obţinerii autorizaţiei de mediu 
pentru obiectivul 5520 – Facilită-
ţii de cazare pentru vacanţe şi 
perioade de scurtă durată din 
Florești, str. Porii F.N., judeţul 
Cluj. Eventualele sugestii și recla-
maţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor 
nr. 99, în zilele de luni între orele 
9.00-16.30, marţi-vineri între 
orele 9.00-14.00. (1.1)

¤ În conformitate cu OUG 
195/2005 privind protecţia me-
diului, aprobată prin Legea 
265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și Ord. 
1798/2007, ROŞU ALEXANDRA 
CLAUDIA INTREPRINDERE INDI-
VIDUALĂ anunţă începerea de-
mersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru 
obiectivul „PENSIUNE AGROTU-
RISTICĂ, ÎMREJMUIRE, RACOR-
DURI ŞI BRANŞAMENTE UTILI-
TĂŢI“, în com. Beliș, sat Smida 
nr. 10A, jud. Cluj. Eventualele 
sugestii și reclamaţii se vor de-
pune la sediul APM Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99 în zilele de 
luni: 9.00-16.30; marţi-vineri în-
tre orele 9.00-14.00. (1.1)

LICITAŢIE

PRIMĂRIA 
COMUNEI POIENI

organizează la sediul 
acesteia, în data de 
14.08.2015, ora 10, 

licitaţie publică deschisă 
pentru vânzarea masei 
lemnoase din partidă:

¤ 167 dara cu un volum 
brut de 184 mc (171 

mo+br+17 plop)
preţul pornire al licitaţiei: 

200 lei/mc. treaptă de 
licitare 5 lei

¤ 387 bulzuri cu un 
volum brut de 244 mc 

(mo+br)
preţul pornire al licitaţiei: 

200 lei/mc. treaptă de 
licitare 5 lei

Actele necesare și 
condiţiile de participare 
sunt trecute în caietul de 

sarcini.
Relaţii suplimentare la 
sediul Primăriei Poieni.
Tel. 0264-255010. (1.1)
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ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:25 Vorbește corect!
12:30 Lumea și noi (reluare)
13:00 Fără etichetă (emis. mag.)
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Convieţuiri (doc.) (live)
16:55 Vorbește corect! (reluare)
17:00 Transformarea (div.)
18:00 Adevăruri despre trecut 
(2015, doc., episodul 12) - 
18:30 Istorii de buzunar 
(reluare)
18:40 Fără compromisuri (pol., 
ser., sezonul 3, episodul 1)
19:35 Vorbește corect! (reluare)
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Dr. House (sua, 2004, 
ser., sezonul 6, episodul 20)
21:55 Istorii de buzunar
22:10 Imposibila ușurătate a 
fi inţei (sua, 1988, dr.)

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 În puii mei (divertisment)
21:30 Te pui cu blondele? 
23:30 IComedy (divertisment)

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 
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Las fi erbinţi (rom., 2012, 
s. com., sezonul 4, episodul 10)
21:30 Fotbal UCL: Partizan 
Belgrad - FC Steaua București 
(emis. sport) (live)
23:30 Știrile Pro TV

PRIMA TV

12:30 Mondenii (2006, 
divertisment, sezonul 13, 
episodul 7)
13:20 Teleshopping (promo)
13:50 Flavours, 3 bucătari 
(divertisment, episodul 27)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Iubiri secrete (f. tv artă, 
sezonul 7, episodul 8)
16:00 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 38) (reluare)
16:30 Focus
17:00 Mama mea gătește mai 
bine (emis. culinară, ep. 38)
18:00 Focus
19:30 Codul magicienilor (div., 
sezonul 2, episodul 4)
20:30 Cronica netului (mag. de 
div., sezonul 3, episodul 8)
21:00 Vreau să divorţez
22:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 39)
23:00 Focus din inima României 
23:30 Actorul și sălbaticii (rom., 
1974, f. bio)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D
13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Nuntă cu surprize (2011, 
reality show)
18:45 Știrea zilei)
19:00 Știrile Kanal D
20:00 Yaman (tur., 2013, s. com.)
22:30 Ăștia-s socrii (div.)
23:30 Supermodels by Cătălin 
Botezatu (2014, emis. con.)

LOOK TV

13:00 Pure Outdoor (emis. 
sport) (reluare)
13:30 Știri Look TV 
15:00 Brandu’ Lu’ Chinezu’ 
(2013, mag. life-style)
16:00 Fotbal Liga I: AFC ASA Tg. 
Mureș - CS Universitatea Craiova 
18:00 Business Expres (2013, 
emis. info.)
18:30 Știri Look TV
19:30 Fotbal Look (
21:00 Ghinionistul (sua, com.)
23:00 Fotbal Look (2012, emis. 
sport) (reluare)

ANUNŢ DE VÂNZARE

CITR SPRL, Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 48, et.6, 
lichidator judiciar al S.C. REDOX LAB S.R.L. – în faliment, 
Cluj-Napoca, str. Maramureșului nr. 38, J12/1344/2003, 
CUI 15458430, organizează licitaţie publică cu strigare 
pentru vânzarea următoarelor active:

•  Teren 943mp și constructie formata din doua corpuri de 
cladire alipite: corp A cu un regim de inaltime D+P+2E si 
corp B cu un regim de inaltime S+P+2E formata din spatii 
comerciale si spatii de birouri în suprafaţă aproximativă 
de 1080 mp, situată pe str. Maramureșului nr. 38, Cluj 
Napoca – preţ strigare 338.250 EUR + TVA

•  Stocuri constând din aparatură medicală și consumabile 
sanitare – preţ total 76.210,54 EUR + TVA

•  Bunuri mobile mijloace fi xe constând din aparatură de 
birou, calculatoare, mobilier – preţ total 2.742 EUR + TVA

Licitaţia va avea loc în 12.08.2015, ora 12:00, la fi liala 
lichidatorului din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor 48, etaj 
6. Pentru activele neadjudecate licitaţia se repetă în 
19.08.2015, 26.08.2015, 02.09.2015 în aceleași condiţii. 
Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu 
cel puţin 24 ore înainte de data licitaţiei. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 0737 888997 si pe 
www.citr.ro, cod anunt CIT2366.

In atentia publicului calator!

Din cauza lucrarilor la trama stradala adiacenta 
caii de rulare a tramvaielor pe str. Primaverii, 
incepand cu data de 04.08.2015 se suspenda 
temporar statia Ion Mester (pentru liniile de troleibuz 
1, 6, 7, 25). Statia se va muta inaintea intersectiei 
cu str Gr. Alexandrescu (in dreptul peronului de 
tramvai).

Va multumim pentru intelegere.
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Partidul de extremă 

dreapta Jobbik dă în 

judecată Fidesz (dreapta, 

la putere) pentru afi rma-

ţii „defăimătoare” prin 

care formaţiunea premie-

rului populist Viktor 

Orban a făcut o legătură 

între Jobbik şi trafi cul de 

imigranţi ilegali, relatea-

ză MTI.

Fidesz a acuzat Jobbik du-

minică, într-un comunicat, că 

se asociază cu „afaceri” pros-

pere de trafi c cu imigranţi 

clandestini.

Partidul afl at la putere a 

subliniat că este necesar să se 

răspundă la întrebarea câţi 

bani face Jobbik de pe urma 

legăturilor sale cu grupări cri-

minale, potrivit MTI.

Jobbik a replicat că singu-

ra dată când s-a asociat cu 

criminali a fost în Parlamen-

tul ungar, „unde se întâlneş-

te cu politicienii corupţi ai ul-

timilor 25 de ani”.

Partidul Jobbik 
dă în judecată Fidesz

Grecia şi creditorii săi, 

care negociază al treilea 

plan de salvare, în valoa-

re de câteva zeci de mili-

arde de euro, au convenit 

luni ca reforma pensiilor 

să vizeze doar persoanele 

care au ieşit la pensie 

începând de la sfârşitul 

lunii iunie, potrivit unor 

ofi ciali eleni.

Atunci când creditorii au 

acceptat, în iulie, să negocie-

ze un acord de asistenţă fi -

nanciară în valoare de 86 de 

miliarde de euro care să per-

mită Greciei să revină pe li-

nia de plutire şi să rămână în 

zona euro, Guvernul grec s-a 

angajat să pună în aplicare 

reforme de amploare până la 

sfârşitul lui octombrie.

Creditorii – FMI, BCE, UE 

şi Mecanismul European de 

Stabilitate (MES) – reclamă, 

de exemplu, abandonarea re-

gimului de prepensionare şi 

creşterea vârstei de pensiona-

re la 67 de ani.

Cele două părţi urmează 

să se pună de acord asupra 

unui plan de ajutorare până 

la 20 august, dacă Grecia vrea 

să fi e în măsură să ramburse-

ze 35 miliarde de euro BCE, 

scadente la această dată.

Vârsta de pensionare 
în Grecia va creşte 
la 67 de ani

Preşedintele rus Vladimir 

Putin îi va trimite o tele-

gramă de felicitare lideru-

lui de la Casa Albă, 

Barack Obama, cu ocazia 

zilei de naştere a acestuia, 

a declarat marţi purtătorul 

de cuvânt al şefului statu-

lui rus, Dmitri Peskov.

„Felicitările au fost obliga-

toriu planifi cate, dar o con-

vorbire telefonică (cu Washin-

gtonul) nu este prevăzută în 

agenda (liderului rus). Evi-

dent, o telegramă de felicita-

re va fi  trimisă preşedintelui 

american” Barack Obama, ca-

re împlineşte marţi, 4 august, 

54 de ani, a menţionat Peskov.

El a specifi cat că telegra-

ma a fost deja pregătită şi es-

te pe punctul de a fi  trimisă, 

ţinându-se cont de diferenţa 

de fus orar dintre Moscova şi 

Washington.

La ora actuală, relaţiile din-

tre Rusia şi SUA sunt la cel 

mai scăzut nivel de la înche-

ierea Războiului Rece, pe fon-

dul crizei din Ucraina.

Telegramă trimisă 
de Putin lui Obama

Cele 193 de state membre 

ONU au ajuns la un acord 

asupra unei noi agende de 

dezvoltare în următorii 15 

ani care îndeamnă la eradi-

carea sărăciei şi foametei, 

egalitatea între sexe, îmbu-

nătăţirea condiţiilor de trai 

şi adoptarea unor măsuri 

urgente de combatere a 

modifi cărilor climatice.

Proiectul de acord la care 

s-a ajuns duminică seara sta-

bileşte 17 obiective, detaliate 

în 169 de „ţinte” specifi ce, ca-

re acoperă de la eradicarea să-

răciei „în toate formele, peste 

tot” în lume şi până la asigu-

rarea unei educaţii de calitate 

şi de la asigurarea unei energii 

la preţuri accesibile şi fi abile şi 

până la protejarea mediului.

Acord asupra eradicării 
sărăciei şi foametei 
în următorii 15 ani

Curtea de Apel din oraşul 

italian Milano a redus cu 

o treime valoarea daune-

lor destinate familiei unui 

român decedat într-un 

accident rutier, motivând 

decizia prin faptul că 

nivelul de trai din 

România este mai scăzut 

decât cel din Italia, scrie 

ziarul La Repubblica.

Organizaţii nonguverna-

mentale şi presa italiană au 

criticat decizia instanţei din 

Milano care a redus daune-

le pentru moartea unui ce-

tăţean român, considerând 

că este vorba de o situaţie 

de inegalitate, chiar discri-

minatorie.

Curtea de Apel din oraşul 

italian Milano a redus cu o 

treime valoarea daunelor des-

tinate familiei unui român de-

cedat într-un accident rutier, 

motivând decizia prin faptul 

că nivelul de trai din Româ-

nia este mai scăzut decât cel 

din Italia.

„Verdictul urmăreşte crite-

riul nivelului de trai, susţinut 

de companiile de asigurări, 

dar care de obicei este respins 

de judecători, pentru că intră 

în contradicţie cu principiul 

egalităţii, garantat prin Arti-

colul 3 al Constituţiei Italiei”, 

a declarat Domenico Music-

co, preşedintele Asociaţiei ita-

liene a victimelor accidente-

lor rutiere şi de muncă (Avisl) 

şi avocatul Consulatului Ro-

mâniei din Milano.

„Evaluarea daunelor în 

funcţie de bogăţia unei ţări es-

te periculoasă, pentru că cei 

care locuiesc în ţări foarte să-

race riscă să primească daune 

extrem de mici. În plus, în ca-

zul de faţă, România este mem-

bră a Uniunii Europene. Cetă-

ţenii români pot locui oriunde 

în Europa, sunt liberi să chel-

tuiască unde vor banii primiţi 

drept daune, în Italia, Austria, 

indiferent de actuala reziden-

ţă”, a adăugat Musicco, citat 

de ziarul La Repubblica.

Avocaţii familiei victimei 

intenţionează să conteste la 

Curtea de Casaţie decizia Cur-

ţii de Apel din Milano.

Cazul a stârnit atenţia pre-

sei italiene, care consideră că 

este vorba de nerespectarea 

criteriului egalităţii.

„Român mort într-un acci-

dent, daunele reduse din ca-

uza nivelului redus de trai”, 

scrie site-ul MilanoToday.it.

„Milano, victima este ro-

mân: daunele reduse cu 30%”, 

subliniază La Repubblica.

Românul Vasile P. a dece-

dat în octombrie 2007, după 

ce a fost lovit de un camion 

în orăşelul italian Barletta 

(regiunea Puglia, sudul Ita-

liei). Dosarul accidentului a 

ajuns la instanţele din regi-

unea Lombardia (nordul Ita-

liei), pentru că acolo este se-

diul companiei de asigurări 

a şoferului de camion. În de-

cizia iniţială, Tribunalul din 

Milano stabilise despăgubiri 

în valoare de 210.000 de eu-

ro pentru familia românului, 

după o reducere cu 50% pen-

tru că bărbatul a fost consi-

derat coresponsabil de acci-

dent dat fi ind că se afl a pe 

marginea carosabilului în 

momentul impactului. Însă, 

în 24 iulie, Curtea de Apel 

din Milano a dispus reduce-

rea valorii daunelor cu 30%, 

argumentând că soţia şi co-

piii românului trăiesc în Ro-

mânia, unde nivelul de trai 

este mai scăzut decât cel din 

Italia.

„Valoarea daunelor se re-

duce cu 30 la sută, date fi -

ind costurile mai mici de trai 

în statul de rezidenţă”, au 

motivat judecătorii Curţii de 

Apel din Milano, stabilind 

despăgubiri de 140.000 de 

euro.

„În calcularea valorii dau-

nelor s-a ţinut cont de speci-

fi cităţile zonei monetare na-

ţionale în care vor fi  utilizaţi 

banii oferiţi familiei”, preci-

zează instanţa italiană.

Decizie controversată 
dată de justiţia italiană
Cazul unui român care a fost omorât în Italia a stârnit un uriaş scandal 
în mass media italiană.
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În vederea efectuării unor lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări 

pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă Someș 
S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

JOI, 6 august 2015
Între orele 09:00-15:00
1. Str. Brassai Samuel

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 
acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu apă, 
care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ anunţă de regulă întreruperea furnizării 
serviciului în fi ecare dimineaţă la posturile locale radio-Tv. În cazul avariilor de o urgentă şi/
sau amploare deosebite, pentru care este necesară o intervenţie neîntârziată pentru a evita 
efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai 
fi e posibil. Lucrările programate se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.
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După parcursul ireproşabil 

din prima fază a 

Campionatului European 

U18, Divizia B, întreceri 

care se derulează în aceste 

zile în Arena de Baschet şi 

Sala Polivalentă Dinamo 

din Bucureşti, reprezentati-

va de junioare a României 

şi-a obţinut dreptul de a 

evolua în Grupa E din seria 

valorică 1-8, urmând să 

întâlnească selecţionatele 

similare ale Turciei şi 

Suediei, clasate pe primele 

două poziţii în Grupa A.

Astăzi, de la ora 18:15, ti-

nerele tricolore pregătite de 

antrenorii Mădălin Piperea, 

Liviu Manea şi Romela Cris-

tea vor primi replica Turciei, 

iar joi, de la ora 18:00, tot în 

sala FRB, vor da ochii cu pu-

ternica naţională a Suediei.

Patru victorii din patru me-

ciuri disputate în Grupa B a 

Campionatului European U18, 

Divizia B, şi naţională Româ-

niei a reuşit să acceadă în se-

ria valorica 1-8, dar şi să-şi 

păstreze statutul de echipă 

neînvinsă în prima fază a în-

trecerii continentale, statut pe 

care l-au păstrat încă trei par-

ticipante, Suedia, Slovacia şi 

Letonia.

Conform sistemului com-

petiţional anunţat de FIBA, 

în faza următoare, primele 

opt echipe care continuă lup-

ta pentru trofeu, dar mai ales 

pentru promovarea în primul 

eşalon continental, sunt îm-

părţite în alte două grupe de 

câte patru, intrând în aceas-

tă fază şi cu rezultatul me-

ciului direct din faza preli-

minară.

România, înainte spre semifinalele Europenelor U18

După 60 de ani, 

Campionatul European de 

gimnastică din 2017 este 

tot mai aproape să aibă 

loc în Cluj-Napoca, mai 

ales după contestarea lici-

taţiei construirii Sălii 

Polivalente din Bucureşti.

Preşedintele Federaţiei Ro-

mâne de Gimnastică, Adri-

an Stoica, a declarat, la în-

ceputul acestui an, că la do-

sarul de candidatură al Ro-

mâniei pentru Campionate-

le Europene din 2017 este 

trecută ca variantă de rezer-

vă Sala Polivalentă din 

Cluj-Napoca, după ce lucră-

rile pentru construirea unei 

arene în Bucureşti întârzie 

să înceapă.

Acest eveniment este unul 

major, ţara noastră fi ind ulti-

ma dată organizatoare a Cam-

pionatului European în anul 

1957. Aceea a fost de altfel şi 

prima ediţie a Europenelor şi 

a avut loc în sala Floreasca 

din Bucureşti.

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, s-a 

oferit încă de la început să 

primească întrecerea în Sala 

Polivalentă, iar şansele sunt 

pe zi ce trece mai mari.

Adrian Stoica a afi rmat, la 

începutul acestui an, că este 

important ca România să pri-

mească dreptul de organiza-

re al Campionatelor Europe-

ne din 2017 şi apoi se va de-

cide unde acestea vor fi  orga-

nizate.

„Pregătim şi varianta cu 

sala polivalentă din Cluj-Na-

poca. Ideea de bază este să 

obţinem ca ţară dreptul de or-

ganizare şi am să le explic 

membrilor Comitetului Exe-

cutiv că există şi alte varian-

te, dar că dorinţa noastră es-

te să fi e organizată în Bucu-

reşti, pentru că aici sunt cele 

mai bune condiţii”, a spus la 

acea vreme Stoica.

În zilele următoare, ofi ci-

ali ai FRG vor ajunge la 

Cluj-Napoca, pentru a inspec-

ta Sala Polivalentă.

„Am fost anunţaţi că până 

la sfârşitul acestei luni va ve-

ni o delegaţie de la Federaţia 

Română de Gimnastică pen-

tru a inspecta sala. Ne bucu-

ră acest fapt pentru că sun-

tem convinşi că ediţia din 2017 

a Campionatului European de 

gimnastică se poate desfăşu-

ra la Cluj în cele mai bune 

condiţii şi la standarde la cel 

mai înalt nivel, pentru că avem 

toată infrastructura necesară. 

Sala Polivalentă a găzduit de-

ja câteva mari competiţii spor-

tive şi toate evenimentele s-au 

bucurat de succes”, a afi rmat 

Ionuţ Rusu, directorul interi-

mar al societăţii Sala Poliva-

lentă SA.

Campionatele Europene de 

Gimnastică au avut loc în 2015 

la Montpellier (Franţa). La a-

ceastă competiţie, Andreea 

Munteanu a devenit campioa-

nă europeană la bârnă, iar 

Marius Berbecar a cucerit ar-

gintul la paralele.

Sala Polivalentă din 

Cluj-Napoca a fost până în 

prezent, de la deschiderea ei 

din luna octombrie 2014, gaz-

da mai multor evenimente in-

ternaţionale printre care se 

numără Trofeul Carpaţi, ope-

nul internaţional de judo, Cam-

pionatul European de fotbal 

în sală pentru persoanele cu 

diabet – DiaEuro 2015, ope-

nul internaţional de tenis de 

masă, dar şi numeroase me-

ciuri internaţionale disputate 

de echipele din România.

Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, 
tot mai aproape de Europenele 
de gimnastică din 2017
Societatea Astaldi a atacat la CNSC licitaţia câştigată de Strabag, iar în acest moment, noua sală 
din Bucureşti nu există deocamdată decât la nivel de dorinţă.

Sala Polivalentă din Cluj-Napoca poate găzdui 7.227 spectatori la jocurile de echipă în sală, 9.700 spectatori la meciurile de box și până la 10.000 
de spectatori pe gradene și în picioare la concerte
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Hagi şi Popescu 
în topul UEFA
Foștii fotbaliști Gheorghe Hagi 
și Gheorghe Popescu sunt con-
sideraţi de site-ul ofi cial al 
UEFA printre cele mai de succes 
transferuri de jucători străini în 
campionatul Turciei.  Alături de 
Hagi (Galatasaray 1996-2001) 
și Popescu (Galatasaray 
1997-2001), mai fi gurează, 
printre alţii, brazilianul Alex 
(Fenerbahce 2004-2012), ivori-
anul Didier Drogba 
(Galatasaray 2012-2014), bra-
zilianul Mario Jardel 
(Galatasaray 2000-2001) și 
compatriotul lui, Claudio 
Taffarel (Galatasaray 
1998-2001). Hagi este pus de 
site-ul UEFA în fruntea listei de 
transferuri reușite în campiona-
tul turc până în această vară.

Pe scurt
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Sala Polivalentă, 
tot mai aproape 
de CE 2017
După 60 de ani, Campionatul Eu-

ropean de gimnastică din 2017 

este tot mai aproape să aibă loc 

în Cluj-Napoca. Pagina 11

Înainte spre 
semifinale
Reprezentativa de baschet de 

junioare a României şi-a obţinut 

dreptul de a evolua în Grupa E 

din seria valorică 1-8. Pagina 11
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Fostul conducător de joc 

al echipei U-Banca 

Transilvania şi, totodată, 

unul dintre cei mai iubiţi 

jucători din istoria recen-

tă a baschetului clujean 

masculin, a răspuns la 

câteva întrebări, pentru 

site-ul ofi cial al clubului, 

despre ce înseamnă reve-

nirea sa la Cluj, mai ales 

după plecarea care a 

întristat foarte mult fanii 

clujeni.

Reporter: Ce înseamnă 
pentru tine să revii la Cluj? 
Dar faptul ca nu vei mai fi  
în postura de jucător, ci de 
antrenor?
Miljan Medvedj: Faptul că re-

vin la Cluj pentru mine în-

seamnă foarte mult. Iubesc 

acest oraş şi oamenii ce locu-

iesc acolo, oameni cu sufl et 

mare. Când am fost ofertat de 

Liviu Alexa şi Covaciu Florin 

să fi u director tehnic, m-am 

gândit că e o şansă imensă să 

încerc şi altceva decât carie-

ra de baschetbalist. Iar faptul 

că mi s-a oferit să lucrez în 

oraşul care mi-a dat foarte 

mult şi care înseamnă foarte 

mult pentru mine, face poves-

tea şi mai frumoasă.

Care a fost cel mai greu 
moment din cariera ta?
În cariera mea am avut şi mo-

mente grele şi momente foar-

te fericite, dar cel mai greu 

mi-a picat că niciodată nu am 

reuşit să câştig un titlu sau 

cupa, după ce am jucat atâ-

tea fi nale şi în campionat şi 

în cupă….

Ce obiectiv ţi-ai propus cu 
echipa de baschet feminin 
a Universităţii Cluj?
Vin la Cluj cu toată dragos-

tea şi cu toată seriozitatea, 

să facem lucruri bune şi so-

lide. Vin să facem party pe 

terenul de joc şi în tribune, 

să construim ceva frumos! 

Vom încerca să muncim mai 

bine şi mai inteligent, să că-

pătăm pe teren forţă, iar 

schimbările în bine se vor 

vedea.

Apropo de familie, ştiu că 
ai o fetiţă de clasa a IV-a. 
Practică vreun sport?
Familia mea are ceva în sân-

ge, ăsta e sportul, toată lu-

mea a practicat sport în via-

ţă sau încă practică. Aşa şi 

Sara, fetiţa mea de zece ani, 

face baschet deja de doi ani 

şi jumătate şi pot să zic că 

este foarte talentată. Mă uit 

la meciurile ei şi cred că mă 

văd pe mine pe teren. După 

meciuri vorbesc cu ea că tot 

timpul trebuie să fi e mai de-

terminată şi să dea totul în 

teren. Că asta este foarte im-

portant!

Eşti foarte iubit în Cluj, ce 
le transmiţi suporterilor?
Pentru fanii noştri minunaţi… 

Meda ştie cât este de iubit la 

Cluj şi pentru ei, promit că 

voi da totul pentru a face per-

formanţă la echipa de baschet 

fete, ca sa fi u şi mai bun de-

cât jucător... Haide „U”!

„Meda” a ajuns în Româ-

nia în 2002, o bună parte a 

carierei petrecând-o în trico-

ul celor de la „U”, alături de 

care a câştigat două medalii 

de argint şi una de bronz. S-a 

ataşat repede de clubul clu-

jean, asistând adesea la par-

tidele fotbaliştilor Universită-

ţii. Elba Timişoara şi CS Oto-

peni sunt celelalte echipe pen-

tru care a mai jucat sârbul în 

Liga Naţională.

În acest moment, Miljan 

Medvedj este la prima expe-

rienţă ca director al unui club.

Reunirea lotului este pro-

gramată pe luni, 10 august, 

urmând ca joi, 13 august, în-

treaga echipă să plece în can-

tonament la Costineşti.

Miljan Medvedj: „Vin la „U” 
să facem party pe terenul 
de joc şi în tribune”
Sârbul Miljan Medvedj, alintat de fani „Meda”, este noul director tehnic al echipei de baschet 
feminin a CS Universitatea Cluj, pentru sezonul 2015-2016, şi se va alătura echipei pe 7 august.

Baschetbalistul sârb Miljan Medvedj a părăsit echipa U-Banca Transilvania Cluj la sfârşitul lunii noiembrie 2014

Clasamentul Ligii 1
1. ASA Târgu Mureș  8
2. Steaua București  8
3. Dinamo București  8
4. Pandurii Târgu Jiu  7
5. CSMS Iași  7
6. Astra Giurgiu  5
7. FC Viitorul  4
8. FC Voluntari  3
9. ACS Poli Timișoara  3
10. CFR Cluj  2
11. Concordia Chiajna  2
12. FC Botoșani  2
13. CS Universitatea Craiova  2
14. Petrolul Ploiești  -3


