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ADMINISTRAȚIE

Primăria, obligată 
să-i plătească unui 
şofer despăgubiri
Primăria Cluj-Napoca va trebui să plă-
tească despăgubiri în valoare de 3300 de 
euro după ce a pierdut un proces cu un 
şofer care şi-a avariat maşina într-o 
groapă. Pagina 3

SPECIAL

Mii de oameni 
la festivitatea 
de absolvire la UMF
Stadionul Cluj Arena a fost pe jumătate 
plin la festivitatea de absolvire a studenţi-
lor de la UMF. Pagina 6

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

Familia Şendroiu Familia Şendroiu a venit de la Târgu Jiu la Cluj să aducă a venit de la Târgu Jiu la Cluj să aducă 
pe lume o viaţăpe lume o viaţă; ; un birocratun birocrat rupt de realitate, dar de o  rupt de realitate, dar de o 
incredibilă încăpăţânare, incredibilă încăpăţânare, i-a trimis acasă cu un sicriui-a trimis acasă cu un sicriu..
Citiţi în paginile 4 şi 5 despre calvarul familiei 
Şendroiu care a asistat cum se scurge viaţa din copilul 

lor abia născut în vreme ce birocratul Petru Şuşcă 
înfiinţa comisii şi se acoperea cu hârtii. 
Iar în pagina 3 citiţi ce spun Jurământul lui HipocrateJurământul lui Hipocrate 
şi Codul Penal despre „disputa” dintre chirurgul-Ciuce 
şi economistul-Şuşcă.

Dacă nu poți face bine, încearcă măcar să nu faci rău!Dacă nu poți face bine, încearcă măcar să nu faci rău! - un proverb 
pe care Șușcă - economist și birocrat nu l-a auzit în viața lui.

Ai lăsat un coppil să moară,

ȘUȘCĂ, DĂ-ȚI DEMISIA !

ECONOMIE

Cum să plăteşti mai puţin în roaming, 
dacă vrei să pleci în vacanţă

MAPAMOND

Grecii au spus prin referendum 
NU măsurilor de austeritate

Autoritatea Naţională pentru 
Protecţia Consumatorilor (AN-
PC) are câteva sfaturi pentru cei 
care pleacă în vacanţe, dar vor 
să ţină legătura cu cei din ţară.

Potrivit ANPC, datorită Uni-
unii Europene puteți chiar să 
economisiți bani în cursul călă-
toriilor, în această vară având 
loc încă o scădere a prețurilor - 
cea mai pronunțată fi ind redu-
cerea prețului la comunicațiile 
de date în roaming: de la 45 de 
cenți/MB la 20 de cenți/MB (ta-
rif perceput per kilobyte utili-
zat).

„De la 1 iulie 2014, anumiți 
furnizori de servicii de telefonie 
mobilă din Europa vă permit a-
legerea unui contract separat de 

roaming înainte de plecare și, în 
cazul în care este disponibil, vă 
vor permite alegerea unui furni-
zor local de servicii de 
comunicații de date mobile în 
roaming în țara pe care o vizitați. 
În acest fel, puteți compara ofer-
tele de tarife pentru roaming și 
puteți benefi cia de mai multe 
oferte și prețuri atractive în timp 
ce vă afl ați în vacanță”, se ara-
tă în comunicatul ANPC.

De altfel, din iunie 2017, toţi 
cei care vor călători în interio-
rul statelor membre ale Uniunii 
Europene vor achita aceleaşi ta-
rife de telefonie mobilă ca aca-
să, potrivit unui acord prelimi-
nar la care au ajuns astăzi re-
prezentanţii UE.

Chemaţi să voteze planul de 
austeritate al creditorilor interna-
ţionali, 59,8% dintre greci au spus 
„NU”, iar 40,2% „DA”, potrivit 
unui sondaj al televiziunii elene.

Ziarele The Telegraph şi Sky 
News, citând surse ofi ciale, sus-
ţin că, dacă rezultatele referen-
dumului arată „NU”, atunci gu-
vernul de la Atena va trimite 
negociatorii la Bruxelles, pen-
tru noi discuţii cu membrii Eu-
rogroup, chiar de duminică 
noapte. „O înţelegere ar putea 
fi  încheiată în mai puţin de 24 
de ore”, a declarat ministrul de 
Finanţe al Greciei, Yanis Varou-
fakis, pentru CNBC.

Preşedintele Greciei, Prokopis 
Pavlopoulos, a lansat un apel la 

unitate în societatea greacă indi-
ferent de rezultatul referendumu-
lui pe tema situaţiei economice.

Guvernul Greciei a elaborat 
un plan secret de securitate ca-
re prevede mobilizarea armatei 
în principalele oraşe, dacă se 
vor înregistra violenţe după sfâr-
şitul referendumului.

Armata Greciei evită de mult 
timp să se implice în politică, 
astfel că mobilizarea militarilor 
pentru menţinerea ordinii este 
o situaţie extrem de sensibilă 
într-o ţară în care au avut loc, 
de-a lungul timpului, numeroa-
se lovituri de stat militare.

Citiţi în pagina 3 toate 
detaliile unui referendum 

istoric pentru Europa.
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Dispar autobuzele diesel din Cluj-Napoca
Primăria Cluj-Napoca va cumpăra 10 autobuze electrice cu bani din fonduri elveţiene. Pagina 3

ART. 204 NOUL 
COD PENAL, 
ÎMPIEDICAREA 
AJUTORULUI:

Împiedicarea 
intervenţiei 
ajutoarelor 
pentru salvarea 
unei persoane 
de la un pericol 
iminent şi grav 
pentru viaţa, 
integritatea 
corporală sau 
sănătatea 
acesteia, se 
pedepseşte cu 
închisoare de la 
unu la 3 ani sau 
cu amendă. 

În cursul zilei de luni, 6 iulie, vremea va 
fi  călduroasă în toată ţara, caniculară în 
regiunile vestice şi nord-vestice, unde se 
vor înregistra frecvent temperaturi maxi-
me de 35...37 de grade, iar indicele de 
temperatură- umezeală (ITU) va atinge şi 
depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Ma-
xime termice de 35...36 de grade vor fi  
şi în celelalte regiuni, dar pe arii re-
strânse.
În zilele de marţi şi miercuri (7-8 iulie), 
valul de căldură se va intensifi ca şi se 
va extinde în toată ţara. În funcţie de 
evoluţia şi intensitatea fenomenelor mete-
orologice, Administraţia Naţională de Me-
teorologie va actualiza prezentul mesaj.

AVERTIZARE METEO
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Piaţa cardurilor din 

România, care stagnează 

de câţiva ani la circa 14 

milioane de unităţi, pe 

fondul reaşezării porto-

foliilor, poate fi stimula-

tă de bănci prin oferirea 

de beneficii suplimenta-

re pentru clienţi, stimu-

lând tranzacţiile fără 

numerar cu un ritm de 

creştere de 1-2 procente 

anual.

„Piaţa cardurilor este 

aproape fl at (stagnează – 

n.r.) de câţiva ani, la circa 

14 milioane de unităţi, pen-

tru că a fost şi un proces de 

reaşezare a portofoliilor, in-

tră noua generaţie şi iese ve-

chea generaţie. Este intere-

sant că urcă în continuare 

tranzacţiile la POS-uri şi că, 

dacă la ATM vorbim de 2-3-4 

procente anual, la POS vor-

bim în continuare de 

30%-40% creşteri tranzacţi-

onale”, a declarat vineri, la 

Cluj-Napoca, Dana Demetri-

an, vicepreşedinte Retail şi 

Private Banking la o bancă 

comercială.

Ea a arătat că o constrân-

gere pentru lărgirea portofo-

liului de carduri este repre-

zentată de populaţia totală a 

României, de circa 19 milioa-

ne de persoane, însă aprecia-

ză că este încă loc de creşte-

re pe segmentul tinerilor şi al 

persoanelor care au depozite 

la bănci, însă nu deţin un cont 

curent şi un card.

„O să venim cu câteva no-

utăţi în viitorul apropiat pen-

tru a încuraja această relaţi-

onare prin card, chiar şi pen-

tru cei care au doar depozi-

te. Încercăm să relaţionăm 

toată viaţa clienţilor prin card, 

indiferent că au depozite, cre-

dite, alte produse de econo-

misire, asigurări de viaţă. 

Acest lucru va duce şi la creş-

terea tranzacţiilor non-cash 

(fără numerar – n.r.). Nu sun-

tem idealişti, să ajungem la 

100% non-cash, dar cred că 

1-2 procente putem să câşti-

găm în fi ecare an”, a spus 

Demetrian.

Vicepreşedintele băncii a 

punctat că trebuie dezvoltate 

alte facilităţi la carduri decât 

cele clasice, astfel încât să ai-

bă o utilizare mai largă decât 

plăţile standard cu care clien-

ţii s-au obişnuit.

Banca a lansat vineri la 

Cluj-Napoca un card con-

tactless sub sigla MasterCard 

dedicat tinerilor cu vârste în-

tre 14 şi 30 de ani, în special 

din oraşele cu centre univer-

sitare, fără costuri aplicate (cu 

excepţia celor pentru transfe-

ruri interbancare), putând fi  

utilizat într-o reţea de comer-

cianţi parteneri care oferă re-

duceri la produse şi servicii.

Cardul va putea fi  emis 

instant de vineri în toate u-

nităţile băncii la nivel naţi-

onal, poate fi  utilizat ca un 

card normal de debit în ori-

ce ţară, însă facilităţile cu 

reduceri la achiziţii sunt dis-

ponibile deocamdată doar în 

Cluj-Napoca, oraş care este 

în acest an Capitala Euro-

peană a Tinerilor.

Reţeaua înclude în pre-

zent 80 de parteneri repre-

zentând hoteluri, restauran-

te, cafenele, librării, saloa-

ne de frumuseţe, servicii de 

turism, farmacii sau cabine-

te stomatologice, urmând să 

fie extinsă în perioada ur-

mătoare.

Piaţa cardurilor are nevoie de beneficii 
pentru stimularea tranzacţiilor

Dan PORCUŢAN
redactia@monitorulcj.ro

Stadiul lucrărilor la secto-

rul 3 Gilău-Nădăşel din 

Autostrada Transilvania 

(A3) a atins procentul de 

50 la sută, a declarat pre-

fectul judeţului Cluj, Ioan 

Vuşcan, care a vizitat 

vineri şantierul afl at la 

câţiva kilometri de muni-

cipiu.

Acesta a precizat că, dată 

fi ind o situaţie mai specială, 

sectorul de drum a fost „ata-

cat” din ambele capete, ur-

mând ca lucrarea să se termi-

ne cu o porţiune de drum am-

plasată în mijlocul proiectu-

lui.

Practic, Acordul de Mediu 

pentru întreaga autostradă 

Transilvania a expirat recent, 

el fi ind încheiat în 2005, de-

oarece primele lucrări la Au-

tostrada Transilvania au înce-

put în vara anului 2006. Va-

labilitatea Acordului de Me-

diu fi ind doar de zece ani, do-

cumentul trebuie revizuit în 

întregime. În lipsa acestei re-

vizuiri, constructorul sectoru-

lui Gilău-Nădăşel nu poate de-

frişa o porţiune de pădure cu 

o suprafaţă de şapte hectare, 

afl ată la mijlocul sectorului 

de drum, care măsoară 8,7 ki-

lometri. Astfel că decizia de 

lucru aplicată a fost aceea ca 

sectorul de autostradă să fi e 

construit dinspre capete către 

mijloc, urmând ca între timp 

să decurgă procedurile admi-

nistrative care ţin de reauto-

rizarea Acordului de Mediu.

Prefectul Gheorghe Vuş-

can a mai declarat vineri că 

a făcut mai multe demersuri 

la Agenţia Naţională de Me-

diu să îşi delege competen-

ţele în această chestiune că-

tre Agenţia Judeţeană de Me-

diu, fi ind convins că astfel se 

va putea câştiga cel puţin o 

lună de zile din termenul de 

patru luni cât urmează să du-

reze procedurile administra-

tive. „Nu se poate ca să re-

faci tot Acordul de Mediu 

pentru toată Autostrada Tran-

silvania. Noi am sugerat Mi-

nisterului Mediului să dele-

ge competenţele Agenţiei Na-

ţionale de Mediu la Agenţia 

Judeţeană de Mediu, aşa cum 

s-a mai întâmplat. Ca să nu 

tot umblăm la Bucureşti cu 

hârtiile, pentru că avem a-

ceastă agenţie judeţeană, iar 

angajaţii cunosc bine zona. 

Se va câştiga minim o lună”, 

a spus Vuşcan.

În acest moment pe secto-

rul de autostradă menţionat 

sunt atacate toate lucrările, 

cum ar fi  terasamente, lucrări 

la structura drumului, sau vi-

aducte, stadiul de fi nalizare 

fi ind de 48 la sută.

Potrivit şefului de şantier 

Andrei Grăjdeanu, în total s-au 

excavat 5,5 milioane de me-

tri cubi de pământ. Pe şanti-

erul sectorului Gilău-Nădăşel 

lucrează 800 de muncitori şi 

sunt folosite 120 de utilaje 

(excavatoare, buldozere şi 150 

de camioane).

Sectorul de drum are o lun-

gime de 8,7 km, la care se va 

adăuga un sens giratoriu ca-

re va face legătura cu DN1F. 

Valoarea proiectului, care ar 

trebui fi nalizat în aprilie anul 

viitor, este de 258 de milioa-

ne de lei.

Lucrarea este executată de 

asocierea dintre SC Spedition 

UMB SRL cu SC Tehnotrade 

SRL.
Foto: 50% din Autostrada 

Transilvania a fost construită, dar 
ar putea fi  blocată din cauza unui 

acord de mediu

Alt acord de mediu pentru A3
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Primăria Cluj-Napoca va 

trebui să plătească despă-

gubiri în valoare de 3300 

de euro după ce a pierdut 

un proces cu un şofer 

care şi-a avariat maşina 

într-o groapă din carosa-

bil. Procesul a început în 

urmă cu cinci ani la 

Judecătoria Cluj-Napoca. 

De abia în luna mai 2015, 

Tribunalul Comercial Cluj a 

respins recursurile Primăriei 

Cluj-Napoca şi a fi rmei de asi-

gurări, împotriva sentinţei Ju-

decătoriei Cluj-Napoca care 

i-a dat câştig de cauză şofe-

rului.

Un şofer a dat în judecată 

Primăria Cluj-Napoca după ce 

şi-a lovit maşina într-o groa-

pă pe strada Valea Seacă din 

Cluj. Bărbatul a câştigat pro-

cesul, iar acum Primăria tre-

buie să-i plătească suma de 

3300 de euro despăgubiri, do-

bânzi penalizatoare şi cheltu-

ieli de judecată.

Şoferul Mihai Cătălin Co-

soschi conducea maşina mar-

ca Peugeot 307 în data de 16 

octombrie 2009, pe strada Va-

lea Seacă din Cluj şi a lovit o 

groapă în carosabil ce a cau-

zat prejudicii.

Groapa în care a dat şofe-

rul avea adâncimea de 20 de 

cm, iar maşina acestuia a su-

ferit o serie de deformaţii ale 

mai multor elemente mecani-

ce şi de caroserie, potrivit fo-

tografi ilor şi expertizelor de-

puse la dosar.

Şoferul a susţinut că ava-

riile au necesitat reparaţii în 

valoare de 15.226,14 lei.

Pentru că avea poliţă CAS-

CO, şoferul a deschis un do-

sar de daună achitând în da-

ta de 24 februarie 2010 cu ti-

tlul de despăgubiri suma de 

15.226 lei.

Primăria, obligată să plătească 
despăgubiri unui șofer

Consilierii locali sunt che-

maţi, joi, să aprobe pro-

iectul şi cheltuielile legate 

de implementarea acestu-

ia. Ideea achiziţionării de 

autobuze electrice prin 

fonduri elveţiene datează 

de cel puţin doi ani. Încă 

din 2013 primarul Emil 

Boc promitea că va achi-

ziţiona astfel de autobuze. 

Contribuţia Primăriei 

Cluj-Napoca la acest pro-

iect este de peste 1,1 mili-

oane de euro.

Bugetul total al proiectului 

este de 33.044.331 lei, din ca-

re 28.087.680 reprezintă su-

ma nerambursabilă solicitată. 

Contribuţia ce revine Primă-

riei Cluj-Napoca este în va-

loare de 4.956.651 lei.

Potrivit proiectului de ho-

tărâre, obiectivul proiectului 

constă în achiziţionarea a 10 

autobuze complet electrice, 

construirea a trei staţii de în-

cărcare rapidă din care două 

staţii se vor construi pentru 

deservirea zilnică a autobuze-

lor la cele două capete ale li-

niei 30; o staţie se va construi 

în depoul de reparaţii la capă-

tul liniei 3 şi va servi activită-

ţilor de reparaţii şi întreţinere.

Autobuzele sunt echipate cu 

sisteme de încărcare rapidă pe 

timpul zilei (până în 10 minu-

te) şi încărcare lentă pe timpul 

nopţii la capetele liniilor.

Acestea au o autonomie de 

50-70 kilometri şi sunt dota-

te cu sisteme de climatizare, 

acces pentru persoanele cu 

handicap fi zic. Staţia de în-

cărcare rapidă pe timpul zilei 

este similară cu o linie de tro-

leibuz pe care autobuzul sta-

ţionează, iar cu ajutorul unui 

sistem tip pantograf sau simi-

lar care se ridică face posibi-

lă încărcarea rapidă. Staţia de 

încărcare lentă pe timpul nop-

ţii este compusă dintr-un echi-

pament care asigură cuplarea 

autobuzului la reţeaua de joa-

să tensiune.

Perioada de implementare 

este de 18 luni de la semna-

rea contractului de fi nanţare.

Dispar autobuzele diesel. Primăria cumpără 
autobuze electrice cu staţii de încărcare

Sau ce se întâmplă 
când îi dai unui birocrat 
putere de viaţă şi de 
moarte?

Managerul Spitalului 

Judeţean nu e medic, e 

economist. 

Numără paturi, 

ploşti, calcu-

lează necesa-

rul de deter-

gent şi, uneori, 

le spune docto-

rilor ce să facă 

şi să nu facă.

Despre Jurământul lui Hi-

pocrate, Petru Şuşcă – econo-

mistul a citit (sper) în liceu; dar 

nu îşi mai aduce aminte mare 

lucru, căci bătrânul făcător de 

bine nu-i din breasla lui.

Nu are de unde să ştie Petru 

Şuşcă – economistul că medicii 

jură când termină facultatea că 

nu vor precupeţi niciun efort să 

salveze vieţi. Grija lui e să nu 

fi e ridicat de pe scaunul prea 

comod pentru preţiosu-i cur.

Când a auzit domnul Şuş-

că – economistul că doctorul 

Ciuce – chirurgul vrea să ope-

reze un copil a văzut doar co-

misii şi anchete, nu viaţa ca-

re putea fi  salvată.

Părinţii fetiţei nou-născute 

nu aşteptau un miracol; ştiau 

bine că medicii nu sunt vraci, 

dar s-ar fi  bucurat să fi e lăsaţi 

să încerce. Sara-Maria ar fi  avut 

o şansă. Aşa cum au avut alţi 

copii operaţi „ilegal” de profe-

sorul Ciuce.

Dar Petru Şuşcă – economis-

tul a văzut doar riscurile. Nu 

riscul copilului de a muri în câ-

teva ore; nu riscul chirurgului 

de a pierde un pacient sau de a 

fi  judecat de colegii lui doctori 

pentru vina de a fi  greşit. Nu, 

economistul, birocratul a văzut 

doar riscul managerului de a fi  

acuzat că a permis unui chirurg 

să opereze fără a fi  acoperit de 

hârtii, de competenţe recunos-

cute de mai marii săi birocraţi.

De teamă că un control al 

Ministerului Sănătăţii l-ar putea 

găsi „vinovat” că l-a lăsat pe 

doctorul Ciuce – chirurgul să 

opereze, Şuşcă – economistul, 

birocratul, a făcut ceea ce ştie 

mai bine un birocrat să facă: s-a 

acoperit de hârtii, a înfi inţat o 

„comisie interdisciplinară” şi a 

lăsat un copil să moară.

Poate că Sa-

ra-Maria ar fi  

murit oricum. 

Dar doctorul 

Ciuce – chirur-

gul era dispus să 

încerce să o sal-

veze şi, cel pu-

ţin din experien-

ţa celor câteva cazuri asemă-

nătoare, putem spune că ar fi  

putut reuşi.

Birocratul Şuşcă – econo-

mist nu a văzut viaţa din spa-

tele hârtiilor şi a preferat să 

paseze problema spre „com-

petentă soluţionare” la Bucu-

reşti. Departe de fotoliul atât 

de comod şi de drag lui. Bi-

rocratul perfect.

Nu ştiu ce spun hârtiile in-

vocate de Şuşcă – economistul, 

dar ştiu ce spune Codul Penal.

Şi cred, cu hotărâre, că nu 

va fi  nevoie de reclamaţia pă-

rinţilor pentru ca organele de 

cercetare penală să demareze 

ancheta, pentru că omorul se 

cercetează din ofi ciu.

Demisia directorului Spita-

lului Judeţean nu va repara 

nici durerea familiei, nici onoa-

rea instituţiei (care a intrat 

astfel în „clubul” spitalelor-cri-

minale, în care pacienţii mor 

cu zile), dar ar putea fi  un 

semnal că astfel de accidente

nu sunt acceptate la Cluj.

Când scandalul angajărilor 

pe pile promise şi taxate de 

doamna Cordoş – soţie de se-

nator PSD zguduia din teme-

lii Spitalul Judeţean şi jurna-

liştii voiau, pe bună dreptate, 

să afl e detalii, nu l-am văzut 

pe Petru Şuşcă – economist şi 

birocrat înghesuindu-se să fa-

că declaraţii, să organizeze 

conferinţe de presă, să aducă 

documente. Acum, când are o 

hârtie să i-o arunce în faţă doc-

torului Ciuce – chirurg, Şuşcă 

– economistul, birocratul ştie 

să strige că are dreptate. Pe 

hârtie, o fi  având. În ceruri, o 

să-l judece altă Comisie.

Paul Niculescu,

jurnalist, nu birocrat.

Doctorul Ciuce – chirurgul
și economistul Șușcă – 
birocratul, luptă inegală 
pentru o viață.

Potrivit rezultatelor anun-

ţate după numărarea a 9 

la sută din voturi, 59,8 % 

dintre alegători au res-

pins măsurile economice 

propuse de Grupul 

Bruxelles, iar 40,2 % s-au 

pronunţat în favoarea 

acestora. Prezenţa la urne 

a fost de 55,3 %. Monitorul 

de Cluj vă prezintă în con-

tinuare cronologia eveni-

mentelor care au adus 

Grecia pe marginea pră-

pastiei.

Prezenţa la urne în referen-

dumul organizat în Grecia a de-

păşit nivelul de 40 la sută, ast-

fel că plebiscitul va fi  validat, 

anunţă Ministerul de Interne de 

la Atena.

Cancelarul Germaniei, An-

gela Merkel, şi preşedintele 

Franţei, Francois Hollande, se 

vor întâlni în această seară pen-

tru a discuta situaţia Greciei, 

după referendum.

Premierul de extremă-stân-

ga al Greciei, Alexis Tsipras, a 

votat, duminică dimineaţă, în-

demnând grecii să îşi ia „des-

tinul” în propriile mâini. „Ni-

meni nu poate ignora mesajul 

de hotărâre al unui popor care 

îşi ia destinul în propriile mâi-

ni”, a declarat Tsipras după ce 

a votat la o secţie din Atena.

Peste opt milioane de greci 

au fost chemaţi la urne pentru 

a se pronunţa clar în favoarea 

sau împotriva condiţiilor pro-

puse de creditorii internaţionali 

pentru continuarea programu-

lui de asistenţă fi nanciară.

Premierul de extremă-stân-

ga al Greciei, Alexis Tsipras, a 

decis organizarea unui referen-

dum prin care grecii să decidă 

dacă acceptă măsurile de aus-

teritate propuse de creditorii ţă-

rii. Comisia Europeană, Banca 

Centrală Europeană şi Fondul 

Monetar Internaţional nu vor 

lua nicio decizie privind situa-

ţia din Grecia înainte de refe-

rendumul programat dumini-

că. Programul de asistenţă fi -

nanciară în valoare de 240 de 

miliarde de euro, din care Gre-

cia mai are de primit 7,2 mili-

arde de euro, s-a încheiat marţi, 

aceeaşi zi în care statul elen 

trebuia să facă plata către FMI.

Ministrul elen al Finanţe-

lor, Yannis Varoufakis, a ple-

dat pentru respingerea condi-

ţiilor creditorilor, acuzând de 

„terorism” Comisia Europea-

nă, Banca Centrală Europea-

nă şi Fondul Monetar Inter-

naţional.

Grecia are o datorie totală 

de peste 320 de miliarde de 

euro, dintre care 65% către ţă-

ri din zona euro şi către FMI, 

iar 8,7% către BCE.

Grecii au respins măsurile 
de austeritate ale Europei
Toate televiziunile greceşti anunţau după ora 19:00 victoria celor 
care au votat NU la referendum.

CÂŢI LEI COSTĂ 
VIAŢA UNUI COPIL 
NOU-NĂSCUT, 
ŞUŞCĂ ? SCRIE ÎN 
HÂRTIILE TALE SAU 
FACI O COMISIE SĂ 
CALCULEZE ?

OPINIE

Jurământul
lui Hippocrate

„Jur pe Apollo medicul, 
pe Esculap, pe Higea şi 
Panacea şi pe toţi zeii şi 
zeiţele, pe care îi iau ca 
martori, că voi îndeplini 
acest jurământ şi 
poruncile lui, pe cât mă 
ajută forţele şi raţiunea:

...

Atât cât mă ajută forţele 
şi raţiunea, 
prescripţiunile mele să 
fi e făcute numai spre 
folosul şi buna stare a 
bolnavilor, să-i feresc de 
orice daună sau 
violenţă.“

Art. 204 NCP: 
Împiedicarea ajutorului

„Împiedicarea 
intervenţiei ajutoarelor 
pentru salvarea unei 
persoane de la un 
pericol iminent şi grav 
pentru viaţa, 
integritatea corporală 
sau sănătatea acesteia, 
se pedepseşte cu 
închisoare de la unu la 3 
ani sau cu amendă.“ 
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O experienţă de 20 de ani 

în asigurări, un parcurs 

profesional care a purtat-o 

prin câteva dintre cele mai 

mari fi rme de asigurări din 

România şi a pus-o faţă în 

faţă cu oameni de afaceri 

din zeci de domenii, o cari-

eră solidă construită în 

timp – iată atuu-rile 

Claudiei Sandu, care con-

duce de peste 4 ani opera-

ţiunile din Cluj ale compa-

niei de asigurări CertAsig.

În aceşti 4 ani, CertAsig, 

unul dintre cei mai dinamici 

asiguratori români, şi-a du-

blat afacerile, ajungând la un 

volum total de prime subscri-

se de peste 13 milioane de eu-

ro în 2014.

Compania şi-a extins ope-

raţiunile în România, Turcia 

şi Bulgaria şi activează exclu-

siv pe segmentul de asigurări 

dedicate companiilor şi insti-

tuţiilor, pentru care dezvoltă 

produse de asigurări speciali-

zate pentru diverse industrii 

şi domenii de activitate.

«CertAsig şi-a consolidat o 

poziţie de expert în asigurările 

dedicate companiilor, în cazul 

cărora asigurarea nu este doar 

un element impus de lege (cum 

sunt percepute, de exemplu, asi-

gurările personale de maşini 

sau locuinţe), ci un factor im-

portant pentru protejarea şi dez-

voltarea afacerilor.», spune 

Claudia Sandu (foto).

Produse de asigurări 
specializate pentru 
bunuri, proprietăţi 
comerciale şi industriale, 
raăspunderi şi garanţii 
contractuale

CertAsig a dezvoltat un por-

tofoliu de produse inovatoare, 

conceput pentru a acoperi ris-

curile specifi ce domeniilor de 

activitate precum: construcţii, 

transport, logistică, IT, produc-

ţie industrială, servicii, aviaţie.

Portofoliul CertAsig include 

asigurări de răspundere civilă 

generală şi profesională, asigu-

rări de garanţii contractuale, 

asigurări de clădiri şi bunuri, 

asigurări specifi ce domeniilor 

de inginerie şi construcţii, asi-

gurări pentru evenimente – por-

tofoliu pe care compania îl îm-

bogăteşte constant cu produse 

de asigurare noi, pentru a ofe-

ri o acoperire completă.

«În prezent, suntem printre 

cei mai importanţi asiguratori 

în ce priveşte asigurările de ga-

ranţii contractuale, suntem pri-

mii în asigurările de evenimen-

te, iar produsele noastre de asi-

gurări de bunuri şi cele destina-

te domeniilor inginereşti (CAR) 

sunt printre cele mai apreciate 

din piaţă. De altfel, anul trecut 

am înregistrat creşteri de peste 

60% pe aceste clase de asigu-

rări. Mulţi dintre clienţii noştri 

activează în construcţii, în trans-

porturi, logistică, din ce în ce 

mai mulţi în IT.»

Proiecte de anvergură 
din zona Clujului, 
asigurate de CertAsig

Unul dintre domeniile de 

activitate pentru care CertA-

sig a dezvoltat produse de a-

sigurare foarte competitive es-

te cel al construcţiilor. Printre 

clienţii din zona Clujului se 

numără companii de construc-

ţii care au realizat diverse pro-

iecte locale de anvergură: lu-

crări de modernizare şi reabi-

litare a drumurilor municipa-

le şi judeţene, lucrări de con-

strucţii sau de modernizare la 

diverse clădiri private sau pu-

blice, lucrări de modernizare 

şi reabilitare pentru reţele pu-

blice de canalizare, alte lu-

crări de infrastructură.

Promptitudine 
şi corectitudine 
în rezolvarea daunelor

Unul dintre punctele forte 

ale CertAsig este reputaţia sa 

de rezolvare corectă şi de achi-

tare la timp a dosarelor de da-

une. Cu 3 ani în urmă, de exem-

plu, compania a achitat cea mai 

mare daună a anului în Româ-

nia, în valoare de 2.95 milioa-

ne EUR. În 2015, printre cele 

mai mari daune achitate de asi-

gurator a fost o daună de 

800.000 € pentru o garanţie de 

bună execuţie a unei lucrări de 

recondiţionare la o fabrică lo-

calizată în Transilvania.

«Avem una dintre cele mai 

rapide proceduri de procesa-

re a dosarelor de daune şi sun-

tem mândri de promptitudi-

nea şi corectitudinea noastră 

în achitarea daunelor. Broke-

rii de asigurare şi clienţii lor 

ştiu asta, acesta fi ind de altfel 

unul din principalele noastre 

atu-uri în piaţă».

Parteneriate pe termen 
lung cu brokerii 
de asigurare

Strategia CertAsig este să 

lucreze majoritar prin inter-

mediul brokerilor de asigura-

re, care pot consilia obiectiv 

clienţii. Peste 90% dintre po-

liţele subscrise sunt prin in-

termediul brokerilor.

«Punem la dispoziţia par-

tenerilor noştri, brokerii de a-

sigurare, un nivel ridicat de 

competenţe. Suntem printre 

puţinii asiguratori care au so-

luţii cu adevărat efi ciente şi 

ca risc, şi din punct de vede-

re al costurilor, pentru dome-

niile care necesită expertiză 

specializată. Am construit pas 

cu pas, de-a lungul anilor, o 

bază solidă de cunoştinţe şi 

competenţe, aplicate în dome-

nii de activitate diverse, cu 

riscuri şi modele de business 

specifi ce. Pentru companii şi 

proiectele lor, asigurările nu 

reprezintă doar o obligaţie le-

gală, ci şi un factor extrem de 

important în stabilitatea afa-

cerii, în managementul riscu-

rilor şi în planurile de mana-

gement de criză», declară 

Claudia Sandu.

Obiective pentru viitor

«Zona Clujului este printre 

cele mai dinamice din ţară, iar 

CertAsig este aici pentru a-i 

susţine pe antreprenorii, pe 

managerii şi pe toţi profesio-

niştii în a-şi creşte afacerile.»

www.certasig.ro 

Claudia Sandu, director CertAsig Cluj: Pentru companii, asigurarea 
potrivită este atât o plasă de siguranţă, cât şi un catalizator al dezvoltării

Părinţii unei fetiţe 

nou-născute care a dece-

dat la Spitalul de Urgenţă 

Cluj-Napoca, din cauza 

unei malformaţii, vor să 

dea în judecată conduce-

rea unităţii, întrucât nu a 

fost de acord ca bebeluşul 

să fi e operat de un anumit 

medic, pe motiv că acesta 

nu are specialitate de chi-

rurgie pediatrică.

Dănuţ Şendroiu, tatăl feti-

ţei decedate la începutul lu-

nii la Spitalul Clinic Judeţean 

de Urgenţă (SCJU) Cluj-Na-

poca, a declarat că nu doreş-

te despăgubiri materiale, în 

urma demersului pe care îl va 

face în instanţă, ci vrea ca alţi 

părinţi să nu mai treacă prin 

aceleaşi drame.

„Am apelat la profesorul 

Constantin Ciuce (n.r. – şe-

ful Secţiei de Chirurgie nr. 

1 de la SJU Cluj-Napoca) 

pentru că am primit din par-

tea mai multor medici din 

Cluj recomandări că dânsul 

ar putea opera astfel de ca-

zuri şi cea mai bună deci-

zie după momentul aflării 

diagnosticului a fost să dis-

cutăm cu dumnealui şi ne-a 

primit cu braţele deschise. 

Am cerut managerului SCJU 

Cluj-Napoca aprobarea pen-

tru ca domnul Ciuce să îmi 

opereze copilul şi consider 

revoltător refuzul acestuia 

(n.r. – managerul SCJU Cluj, 

Petru Şuşcă) pe motiv că 

medicul nu ar avea specia-

litate de chirurgie pediatri-

că. Dar, cu toate acestea, în 

ultimii 20 de ani, domnul 

profesor Ciuce a operat co-

pii cu rezultate bune. Ne 

gândim să apelăm la instan-

ţele judecătoreşti şi să dăm 

în judecată conducerea spi-

talului, pentru că a refuzat 

să îl lase pe domnul Ciuce 

să ne opereze fetiţa. Nu ce-

rem despăgubiri, ci vrem ca 

alţi părinţi să nu mai trea-

că prin aceleaşi drame”, a 

spus Şendroiu.

El a precizat că este din 

Târgu Jiu şi a optat ca soţia 

sa să nască la Cluj-Napoca 

pentru ca, ulterior, fetiţa să 

poată fi  operată aici, deoare-

ce avea unde să locuiască o 

perioadă mai lungă de timp.

„Aveam de ales între Cluj 

şi Bucureşti, am ales Clujul”, 

a mai spus tatăl fetiţei.

Medicii se apără între ei

Directorul medical al SCJU 

Cluj-Napoca, Cristina Gher-

van, a declarat că în 29 iunie, 

tatăl fetiţei decedate a cerut 

aprobarea conducerii unităţii 

medicale ca fetiţa, care nu se 

născuse încă, să fi e operată 

de Constantin Ciuce la Secţia 

Chirurgie nr. 1 de adulţi, în 

condiţiile în care medicul re-

spectiv nu are specialitatea de 

chirurgie pediatrică.

„În acel moment, mama e-

ra internată la Ginecologie 

III cu membrane rupte, naş-

terea fi ind iminentă, prema-

tură, sub 32 de săptămâni. S-a 

decis transferul mamei la Gi-

Un copil a murit la 200 de metri 
după ce medicul nu a fost lăsat 
Părinţii unei fetiţe moarte vor să dea în judecată Spitalul Judeţean de Urgenţă Cluj, întrucât nu s-a permis 

Tatăl fetiţei decedate nu doreşte despăgubiri materiale, ci vrea ca alţi părinţi să nu mai treacă prin aceleaşi drame
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de spital, 
să-l opereze
operarea copilei.

necologie I unde există Secţie 

de Neonatologie. Copilul s-a 

născut la 1 iulie cu un scor 

Apgar 3, cântărind la naştere 

1,3 kilograme. Şansele de su-

pravieţuire au fost considera-

te minime, din cauza malfor-

maţiei foarte grave – hernie 

diafragmatică, care făcea ca, 

în întregime, organele abdo-

minale să fi e situate în tora-

ce, cordul împins în partea 

dreapta şi plămânul complet 

nedezvoltat. Bebeluşul nu avea 

plămân, nu avea cu ce să res-

pire”, a explicat Ghervan.

El a subliniat că a fost con-

vocată o echipă de specialişti 

care a decis că singura solu-

ţie era transferul bebeluşului 

la Spitalul ”Marie Curie” din 

Bucureşti, solicitându-se în 

acest sens un elicopter, însă 

copila a murit între timp.

„Încă din aprilie, un medic 

ginecolog le-a spus părinţilor 

că acest copil are nevoie de o 

operaţie imediat după naşte-

re, iar părinţii l-au contactat 

pe profesorul Ciuce. Acesta 

nu a înştiinţat conducerea spi-

talului despre acest caz, nu a 

convocat o comisie multidis-

ciplinară care să evalueze ca-

zul şi nici nu a solicitat apro-

barea conducerii pentru ope-

raţia copilului. Decesul copi-

lului s-a produs din cauza gra-

vităţii malformaţiei. Acest caz 

ar fi  trebuit direcţionat de la 

început la Bucureşti”, a mai 

spus directorul medical al 

SCJU Cluj-Napoca.

„Era un copil compromis”

La rândul său, şefa Secţiei 

de Neonatologie a Clinicii de 

Ginecologie din cadrul SCJU 

Cluj-Napoca, Gabriela Zaharie, 

a declarat că şansele de supra-

vieţuire ale fetiţei erau „zero”, 

chiar dacă ar fi  fost operată.

„Era un copil compromis. 

După naştere, nou-născutul a 

benefi ciat de intubare, am în-

cercat să îl stabilizăm, l-am 

dus la Terapie Intensivă, să 

benefi cieze de oxigenare, deşi 

nu avea volum pulmonar. Am 

luat legătura cu cei de la Spi-

talul «Marie Curie» din Bucu-

reşti, să îl transportăm cu eli-

copterul, dar aparatul era în 

misiune şi ar fi  durat, astfel 

că am decis să îl ducem la 

Chirurgie Pediatrică, dar a de-

cedat la câteva ore de la naş-

tere în incubatorul ambulan-

ţei care îl transporta”, a ex-

plicat Zaharie.

Ea a adăugat că operaţia 

în cazul unei hernii diafrag-

matice putea fi  făcută de ori-

ce chirurg pediatru.

Managerul SCJU Cluj, 

Petru Şuşcă, a declarat că 

în urma unui control al 

Corpului de control al 

ministrului Sănătăţii din 

luna martie, s-a constatat 

că în Secţia de Chirurgie 

I, de adulţi, condusă de 

Constantin Ciuce (foto), 

au avut loc 35 de operaţii 

pediatrice, fi ind vorba de 

„nerespectarea prevederi-

lor legale”.

„Putem să operăm dacă nu 

avem specialitate? Eu, ca ma-

nager, pot lua decizii peste le-

gislaţie? Ce se întâmpla dacă 

aprobam solicitarea de opera-

ţie, iar copilaşul murea pe ma-

sa de operaţie? Eu nu am pu-

tut să îmi asum această răs-

pundere. Faptul că părintele 

a solicitat, nu ne absolvea de 

vină. Nu am nimic cu dom-

nul Ciuce, dar dacă opera co-

pii de 20 de ani nu putea fa-

ce o structură de copii, nu pu-

tea să îşi facă specialitatea? 

Altfel, ajungem ca un neuro-

chirurg să opereze un apen-

dice. Domnul Ciuce ar trebui 

să îşi facă specialitatea de chi-

rurgie pediatrică şi să facem 

în structura spitalului un com-

partiment pentru copii”, a 

menţionat Şuşcă.

El a menţionat că a între-

bat în aprilie şi iunie la Mi-

nisterul Sănătăţii dacă este le-

gal sau nu să se facă astfel de 

intervenţii chirurgicale de că-

tre medici care nu au specia-

litate pediatrică, dar nu a pri-

mit un răspuns.

Pe de altă parte, şeful Sec-

ţiei de Chirurgie nr. 1 din ca-

drul SCJU Cluj-Napoca, Con-

stantin Ciuce, a declarat că a 

operat mai mulţi copii care 

aveau aceeaşi malformaţie ca 

a fetiţei care a decedat, iar 

aceştia au supravieţuit.

„Fetiţa a fost diagnostica-

tă înainte de naştere cu o mal-

formaţie foarte rară, hernie 

diafragmatică, supravieţuirea 

în astfel de cazuri este foarte 

mică. Ce pot să spun este că 

sunt cinci -şase copii cu a-

ceastă boală rară pe care i-am 

operat împreună cu echipa 

din clinică şi toţi au supravie-

ţuit. Managerul dirijează ac-

tivitatea, iar profesionistul, 

şeful de secţie, decide ce se 

internează. Responsabilitatea 

nu este a managerului, ci a 

chirurgului”, a spus Ciuce.

Acesta a explicat că a în-

ceput să opereze copii, deşi 

conduce o secţie de chirurgie 

pentru adulţi, pentru că mai 

mulţi colegi medici pediatri şi 

neonatologi l-au rugat să fa-

că acest lucru în baza expe-

rienţei pe care a dobândit-o 

ca medic chirurg de chirurgie 

generală.

„Nimeni nu a pus la îndoia-

lă, în ultimii 20 de ani, ceea ce 

fac, nici actualul manager. Eu 

nu aveam cum să îi cer mana-

gerului dreptul să operez, m-a 

rugat un coleg să intervin, şi 

i-am spus şi tatălui copilului că, 

indiferent de situaţie, dacă ci-

neva îmi cere, îi operez copilul. 

Sunt medic şi dacă ştiu că pot 

ajuta, nu pot întoarce spatele 

unui om. Chiar dacă ar fi  exis-

tat o şansă cât de mică, trebu-

ia să îi fi e oferită acestei fetiţe”, 

a subliniat Constantin Ciuce.

Ciuce operează ilegal ?

CRISITNA GHERVAN 
| director SCJU

„Încă din aprilie, un 
medic ginecolog 
le-a spus părinţilor 
că acest copil are 
nevoie de o 
operaţie imediat 
după naştere, iar 
părinţii l-au 
contactat pe 
profesorul Ciuce“

Obezitatea afectează peste 

20% dintre românii cu vâr-

sta peste 18 ani, conform 

studiului epidemiologic 

„Obezitatea în România 

(ORO) – Prevalenţa obezi-

tăţii şi a factorilor de risc 

ai obezităţii în populaţia 

adultă din România”, care 

a fost lansat vineri de 

Asociaţia Română pentru 

Studiul Obezităţii.

Obezitatea în România este 

mai frecventă la bărbaţi afec-

tând 23% dintre aceştia, faţă 

de 20,3% dintre femei, şi la 

persoanele mai înaintate în vâr-

stă, iar regiunea unde este cel 

mai des întâlnită e Moldova, 

cu o pondere de 23,8%, faţă 

de media naţională de 21,3%.

Rezultatele studiului arată 

o rată a obezităţii de 21,3% şi 

o prevalenţă a supraponderii 

de 31,1%, la românii cu vârste 

cuprinse între 18 şi 79 de ani.

Astfel, potrivit studiului, 

obezitatea afectează 23% din-

tre bărbaţi, faţă de 20,3% din-

tre femei, iar supraponderea, 

41,6% dintre bărbaţi compa-

rativ cu 24,7% dintre femei.

Conform analizei, rata obezi-

tăţii creşte odată cu vârsta, ast-

fel că, în timp ce la adulţii de pâ-

nă în 39 de ani obezitatea are o 

prevalenţă de 9,9%, procentul 

creşte la 30,1 la grupa de vârstă 

40 – 59 de ani şi ajunge la 41,6% 

la persoanele de peste 60 ani.

Studiul ORO a relevat şi di-

ferenţe regionale: în Banat, Cri-

şana şi Transilvania, rata obe-

zităţii este de 18,8%, faţă de 

Moldova, unde ponderea este 

de 23,8%. În Oltenia şi Mun-

tenia, prevalenţa obezităţii es-

te aceeaşi cu cea înregistrată 

la nivel naţional – 21,3%.

Tot în Moldova este şi rata 

cea mai mare de persoane cu 

supragreutate – 33,4%, media 

pe ţară fi ind de 31,1%. În Ol-

tenia şi Muntenia prevalenţa 

supraponderii este de 32,2%, 

în timp ce în Banat, Crişana şi 

Transilvania este de 28%.

Cercetarea a inclus un eşan-

tion de aproximativ 2.100 de 

persoane adulte, din opt cen-

tre regionale: Bihor, Bucureşti, 

Cluj, Galaţi, Gorj, Iaşi, Sucea-

va, Timiş.

Unde trăiesc cei mai graşi români
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Stadionul Cluj Arena a fost 

pe jumătate plin în seara 

zilei de 4 iulie, când a avut 

loc festivitatea de absolvire 

a studenţilor de la 

Universitatea de Medicină 

şi Farmacie „Iuliu 

Haţieganu” din 

Cluj-Napoca, promoţia 

2015. Familia şi prietenii 

le-au fost alături celor care 

au devenit ofi cial medici.

În cadrul ceremoniei, şefi i de 

promoţie au fost premiaţi şi au 

susţinut discursuri în care au 

amintit de momentele frumoa-

se petrecute în timpul studenţi-

ei. De asemenea, le-au mulţu-

mit părinţilor, fără de care, sus-

ţin actualii medici, nu ar fi  re-

uşit să ajungă la această perfor-

manţă. Fiecare decan de sufl et 

a luat cuvântul şi le-a mulţumit 

tinerilor absolvenţi pentru anii 

petrecuţi împreună.

La fi nalul ceremoniei, a 

avut loc predarea cheii uni-

versităţii către generaţia vii-

toare, şi s-a depus jurămân-

tul hipocratic. Festivitatea s-a 

încheiat cu un grandios foc 

de artifi cii.

Mii de oameni la festivitatea 
de absolvire a studenților UMF
Festivitatea a avut loc pe Cluj Arena și a durat mai mult de două ore.

VEZI GALERIE FOTO ȘI VIDEO AICI

Rectorul universității, prof. Alexandru Irimie a felicitat studenții Sute de absolvenţi au fost prezenţi la festivitatea de încheiere a Promoţiei 2015

Mai mulţi studenţi străini 

lucrează ca voluntari la 

săpăturile arheologice ce 

se desfăşoară într-un şanti-

er situat în zona localităţii 

hunedorene Rapoltu Mare, 

până acum specialiştii reu-

şind să aducă la lumină 

vestigiile unei vile romane 

de mari dimensiuni.

Vila rustică sau ferma ro-

mană se întindea pe o supra-

faţă de un hectar şi este cata-

logată de specialiştii Muzeu-

lui Civilizaţiei Dacice şi Ro-

mane (MCDR) Deva ca fi ind 

una dintre cele mai mari din 

Dacia Romană.

„Este o fermă romană ce a-

parţinea unui proprietar de pă-

mânt. Este una dintre cele mai 

mari vile din Dacia. Cu ajuto-

rul unui georadar, am putut 

vedea perimetrul vilei — are 

peste un hectar ca suprafaţă 

— şi mai multe clădiri din in-

terior. Urmează să identifi căm 

prin săpături la ce foloseau”, 

a declarat arheologul Marius 

Barbu, de la MCDR Deva.

Tehnologia nouă a fost 

adusă la Rapoltu Mare de 

Centrul de cercetare în arhe-

ologie Archaeo Tek-Canada, 

cu care muzeul din Deva co-

laborează de mai mult timp 

şi care a organizat practica 

de vară a studenţilor străini 

pasionaţi de istorie. Anul aces-

ta au venit pe şantierul arhe-

ologic tineri din mai multe 

ţări, printre care SUA, Cana-

da, Grecia, Australia şi Noua 

Zeelandă.

Alec îşi pregăteşte lucrarea 

de doctorat în arheologie roma-

nă la Universitatea din Buffa-

lo, statul New York. „Situl de 

aici este o vilă romană foarte 

mare şi frumoasă. Nimeni nu 

a crezut că există, la început. 

Sper că vom putea lucra aici 

mai mulţi ani”, spune Alec, ca-

re a început să vorbească bini-

şor româneşte şi care vine în 

ţara noastră de şapte ani şi a 

fost implicat în mai multe pro-

iecte de voluntariat.

La fel de interesată de pro-

iect se arată şi Lia, o tânără ca-

nadiancă de origine română, 

care nu studiază istoria, dar es-

te pasionată de arheologie. „Am 

venit aici într-o excursie arhe-

ologică — deşi nu este profi lul 

meu, pentru că m-a pasionat 

foarte mult această meserie. 

Am vrut să încerc şi eu. Am 

găsit acest şantier pe internet, 

mi s-a părut că este interesant 

pentru că excavăm o vilă ro-

mană destul de mare. Prin fap-

tul că am cunoscut limba ro-

Săpături arheologice cu studenţ
Pe şantierul arheologic au venit voluntari din SUA, Noua Zeelandă sau Australia.

Studenţii investighează săpăturile arheologice
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 Proiect cofi nanţat din Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial 
„Mediu“

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

Comunicat de presă

Data comunicatului: 03.07.2015

Încep lucrările de montare contoare cu citire la distanţă

Compania de Apă Arieș a semnat, în 17.06.2015, contractul de furnizare „Achiziţie și 
montare contoare cu citire la distanţă” cu fi rma S.C. ELSACO ELECTRONIC S.R.L.

Valoarea contractului este de 14 487 236,91 lei, cu o durată de execuţie de 6 luni, în-
cepând cu 08.07.2015.

Acest contract face parte din etapa I , 2007-2013 a proiectului de extindere și moderni-
zare a sistemelor de apă și apă uzată, din fonduri de europene.

Obiectivul acestui contract îl reprezintă înlocuirea contorilor la agenţi economici, asoci-
aţii de proprietari și gospodării individuale (utilizatori casnici ) din Municipiul Turda, Mu-
nicipiul Câmpia Turzi, Mihai Viteazu, Cornești, Cheia, Bogata, Sândulești, Copăceni, Luna, 
Viișoara, Urca, Gligorești.

Montajul contoarelor de apă rece se referă la contoarele preechipate pentru citirea la 
distanţă.

Montarea contoarelor cu citire la distanţă va duce implicit la creșterea capacităţii de în-
treţinere a infrastructurii de apă afl ată în gestiunea companiei. Aceste echipamente cu ci-
tire la distanţă au avantajul că, utilizatorii nu vor mai fi  deranjaţi pentru “citirea contoare-
lor de apă” și vor avea acces în timp real la informaţii legate de consumul de apă.

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

DIRECTOR GENERAL
Cristian Octavian Matei

Contact: Compania de Apă Arieș SA Sediul social: str. Axente Sever nr. 2 Turda

Telefon: 0264-311771/ Fax: 0264-311772

E-mail: offi ce@caaries.ro/http://www.caaries.ro 

Project manager: Bogdan Bobic
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Medicii voluntari ai 

SMURD Cluj au prezentat, 

duminică, în Parcul 

Central din Cluj-Napoca, 

tehnici de acordare a pri-

mului ajutor în caz de 

stop cardiac pe manechi-

ne speciale, în cadrul 

unei acţiuni intitulate 

„Maratonul Resuscitării”, 

ei spunând că aceste 

manevre pot asigura 

supravieţuirea victimei.

Coordonatorul SMURD 

Cluj, Cristian Ursu, a decla-

rat, că măsurile de resuscita-

re pot fi  aplicate de către ori-

cine.

„«Maratonul resuscitării», 

prima acţiune publică de 

acest fel organizată de me-

dicii şi paramedicii SMURD 

Cluj, are scopul de a sensi-

biliza oamenii faţă de posi-

bilitatea de a acorda primul 

ajutor pacienţilor afl aţi în 

stop cardio-respirator. Pre-

zentăm celor care trec prin 

Parcul Central din Cluj-Na-

poca tehnici şi manevre de 

prim ajutor şi resuscitare ast-

fel încât să poată interveni 

şi a face faţă unor situaţii 

critice. Avem manechine spe-

ciale şi le explicăm oameni-

lor cum să înveţe să facă 

compresiuni toracice, masa-

jul cardiac şi ventilaţia, adi-

că respiraţia artifi cială. Aces-

te măsuri de resuscitare pot 

fi  aplicate de către oricine”, 

a spus Ursu.

Potrivit acestuia, manevre-

le de resucitare pot dura pâ-

nă când ajunge echipajul me-

dical specializat, după care 

vor continua la alt nivel.

„Cineva care intervine tre-

buie să recunoască faptul că 

o altă persoană este în stop 

cardio-respirator, este incon-

ştientă şi nu respiră. Odată ce 

a constatat aceste lucruri, tre-

buie să iniţieze resuscitarea 

care poate dura 5 minute, poa-

te o jumătate de oră, poate 

mai mult. Aceste manevre mi-

nime pot asigura supravieţu-

irea unei persoane afl ate în 

stare critică. Şansele unei vic-

time de a supravieţui în urma 

unui stop cardio-respirator, 

dacă nu sunt începute mane-

vrele de resuscitare înaintea 

ajungerii echipajelor speciali-

zate, este minimă spre zero”, 

a afirmat coordonatorul 

SMURD Cluj.

Cristian Ursu a adăugat că 

studiile realizate au demon-

strat că persoanele cărora li 

se aplică rapid manevrele de 

resuscitare au cele mai mari 

şanse de recuperare după in-

stalarea unui stop cardio-res-

pirator.

„Mai mult de 80% din sto-

purile cardio respiratorii se în-

tâmplă în mod spontan, aca-

să, deci cel mai probabil via-

ţa salvată va fi  a cuiva drag. 

Această iniţiativă simplă poa-

te duce la salvarea unui im-

presionant număr de vieţi”, a 

spus Ursu.

Tehnici de prim-ajutor în caz de stop 
cardiac, prezentate de SMURD Cluj
Doritorii au putut învăţa tehnicile de resuscitare gratuit.

Oamenii au putut învăţa principalele tehnici de resuscitare de la reprezentanţii SMURD

Cursanţii au fost învăţaţi cum să efectueze respiraţia gură la gură

ţi străini într-un sit roman

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI

mână a fost mai uşor să mă 

acomodez”, spune ea.

Mike este trecut de prima 

tinereţe şi a venit la Rapoltu 

Mare tocmai din Australia. Re-

cunoaşte că este pasionat de 

istorie, iar experienţa sa ca 

voluntar pe şantierele arheo-

logice este impresionantă. 

„Sunt pentru prima oară în 

România. Am mai săpat în 

Egipt, Mongolia, Uzbekistan 

şi Mongolia. Este foarte inte-

resant să faci săpături arheo-

logice aici, la Rapoltu Mare 

pentru că acestea se afl ă la 

început”, afi rmă australianul.

Munca alături de studenţii 

străini este apreciată de arheo-

logi, mai ales că proiectul de la 

Rapoltu Mare se derulează doar 

cu voluntari. 'Este interesant să 

munceşti cu ei, sunt conştiin-

cioşi, lucrează cu atenţie, este 

o plăcere să fi i alături de ei. Ma-

joritatea sunt studenţi la arhe-

ologie sau antropologie şi îşi 

desfăşoară practica în alte ţări 

decât cele de origine', conchi-

de arheologul Marius Barbu.

Situl de la Rapoltu Mare a 

fost descoperit în urmă cu 15 

ani de arheologul Angelica 

Bălos, din cadrul Direcţiei de 

Cultură a judeţului Hunedoa-

ra, iar de trei ani, aici au în-

ceput cercetări sistematice. 

Descoperirea este apreciată ca 

una importantă deoarece să-

păturile au fost efectuate sis-

tematic, iar specialiştii au re-

uşit să întocmească deja pla-

nurile construcţiei.

În plus, cercetările au ară-

tat că sub ferma romană se afl ă 

o aşezare de primă Epocă a Fie-

rului (secolul VI, î.Hr.), iar 

într-un strat situat mai jos au 

fost găsite indicii ale unei aşe-

zări din Neoliticul timpuriu, ve-

che de peste 6.000 de ani.

Sub ferma romană se afl ă o aşezare de primă Epocă a Fierului

MARIUS BARBU | arheolog

„Este o fermă romană ce aparţinea unui 
proprietar de pământ. Este una dintre 
cele mai mari vile din Dacia. Cu ajutorul 
unui georadar, am putut vedea 
perimetrul vilei — are peste un hectar ca 
suprafaţă — şi mai multe clădiri din 
interior“



Cabinet veterinar

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

8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm

numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!

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

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

APARTAMENTE

¤ Închiriez ap 2 camere deco-
mandat Cehosovaciei parter 
66mp, mare, centrală termică, 
curat, 230 euro 0723424624 
(1.2)

¤ PF cumpăr apartament cu o 
cameră sau două. Tel 
0758-513864 (5.5)

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

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

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă veche cu suprf 
mică de teren sau spaţiu 
commercial în Cluj. Tel 
0740-876853 (1.2)

¤ Vând cabana la munte Valea 
Ierii, 72mp. Toate utilităţile. 
16500euro neg. 0724443744 
(2.2)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

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

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

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ Vând teren intravilan, 966mp, 
în Florești, str. Iazului. Are toate 
utilităţile (apă, gaz, curent) în 
apropiere. Tel 0742-080925 (4.5)

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

cu. Tel 0742-080925 (5.5)

¤ P.F. vând teren în Cluj-Napo-
ca, str. Dealul Fânaţelor F.N., la 
100 m de autobuzul nr. 39, în 
supr. 6200 mp, cu 180 m front 
la toate utilităţile de pe teren, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (5.7)

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţie în Cluj-Napoca, str. Becaș nr. 
34, supr. 3900 mp, cu front de 
19,5 m și 200 m lungime, cu toa-
te utilităţile pe teren, cu C.F. + 
C.U., P+2 sau case înșiruite, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare la 
tel. 0741-100529. (5.7)

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

¤ Vând TEREN intravilan în oraşul 
Sibiu, cu suprafaţa de 918 mp, 
preţ negociabil. Inf. şi relaţii su-
plimentare la tel. 0727-086183.

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

¤ Vând 2 parcele de teren lân-
gă lacul din Chinteni, supr. 613 
mp, front 18 ml la drum jude-
ţean, preţ 15 euro mp. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0745-251703.

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

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

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

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ P.F. închiriez două garaje subtera-
ne, în cart. Bună Ziua, str. Mircea 

Zaciu nr. 12-18, cu ușă automată, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (5.7)

SCHIMBURI

CASE

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

LOCURI DE MUNCĂ

BGS Divizia de Securitate 
angajeaza Agenti Securitate – 

mall-uri Cluj – salariu 
atractiv, bonusuri, gratuitati 
si reduceri medicale. Relatii 

L-V, orele 09-17, contact 
0753045999 (1.10)

¤ Angajam: zugravi, rigipsari, 
muncitori necalifi cati. Salariu 
atractiv. Telefon: 021.313.43.79 
(3.10)

¤ Caut loc de muncă în birotică. 
Tel 0748-945.449 (3.5)

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

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

Firmă de curăţenie, 
angajăm

OPERATORI DE 
CURAŢENIE – bărbaţi

în centrul comercial din 
Cluj – Iulius Mall.

Condiţii salariale 
avantajoase.

Tel. 0721-288.045.

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer şi ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștinţe WIN-
MENTOR. Sunaţi la tel. 
0745-430079.

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

SERVICII

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

¤ IEFTIN ȘI RAPID! Prelucrări fo-
tografi ce complete, alb-negru pe 
cale clasică, fără printer. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0754-925445. (7.7)

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AFACERI

¤ Caut investitor pentru con-
strucţia unui cimitir în Mănăștur, 
str. Câmpului Sud-Vest. Deţin te-
ren de 7500 mp, cu posibilitate 
de extindere. Inf. suplimentare 
la tel. 0773-756130. (7.7)

AUTO MOTO

¤ Vând Ford Fusion 2005, taxă 
plătită nerecuperată, recent în-
matriculată, stare perfectă, unic 
proprietar, aer condiţionat, ABS, 
închidere centralizată, geamuri 
automatizate. Preţ 3350 euro 
negociabil. Tel 0742-632820 
(4.5)

¤ Vând motoretă marca „Activ”, 
cum motor de 49 cmc, în patru 
timpi, pentru viteze, pornire la 
pedală și automatizată, sisteme 
de alarmă, antifurt, puţin rulată 
în ţară. Inf. suplimentare la tele-
fon 0723-064864. (8.11)

UZ CASNIC

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

DIVERSE

¤ Cumpăr discuri de vinil, plăci 
de pick-up cu muzică diversă. 
Ofer 30 lei/bucată. Tel 
0727-590355 (1.52*)

¤ Vând colecţie de actori alb-ne-
gru în stare bună. Aștept oferte 
serioase. Tel 0749-174082 (5.5)

¤ Vând roiuri de albine și vin Fe-
teasca albă, demisec. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 
0722-515094. (7.7)

¤ Pentru pescari muscari! Vând a-
parat nou pentru confecţionare 
muște cu placă. Inf. suplimentare 
la telefon 0723-064864. (8.11)

¤ Desfi inţez gospodărie. Sunaţi la 
tel. 0773-756130. (7.7)

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

DONAŢII

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

COLECŢIONARI

¤ Pentru colecţionari! Vând min-
ge de fortbal F.C. BARCELONA. 
Preţ negociabil. Inf. suplimenta-
re la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ URGENT! Vând trei pardesie 
de damă și trei bărbătești, dife-
rite mărimi, stare foarte bună, 
foarte ieftin. Inf. la tel. 
0264-591965. (7.7)

ANIMALE

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

MATRIMONIALE

¤ Doresc să cunosc pentru relaţie 
serioasă, căsătorie, domn din zo-
dia capricorn, pești, berbec, din 
anii 1972, 1973, 1975, 1976, 
1982,1983, 1964, 1965, 1984 cu 
loc de întâlnire în Cluj-Napoca. 
Eu, din 1971, fără obligaţii, as-
pect fi zic plăcut, fără obligaţii, ro-
mantică. Aștept răspuns prin SMS 
la nr. tel. 0748-945449. (3.7)

PIERDERI

¤ Pierdut carnet de student elibe-
rat de UTCN, Facultatea de 
Construcții pe numele Boteanu 
Valentin Dan. Îl declar nul.

¤ Pierdut certifi cat constatator 
pentru autorizare la sediul social 
cu nr. 518829/2012 pentru fi rma 
Blaga Mezincescu PFA. Se declară 
nul.

ANUNȚ DE MEDIU

Tarcea Lucia și Tarcea Victor 
anunță publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru pro-
iectul „Elaborare PUD şi DTAC an-
samblu de locuinţe colective“, 
propus a fi  amplasat în munici-
piul Cluj-Napoca, strada Borhan-
ciului, nr. 24, jud. Cluj.
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Informațiile privind proiectul pro-
pus pot fi  consultate la sediul 
Agenției pentru Protecția Mediu-
lui Cluj, Calea Dorobanților, 
nr.99, luni între orele 9.00-16.00, 

marți-joi între orele 9.00-14.00, 
vineri între orele 9.00-12.00.
Observațiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agenției pentru 
Protecția Mediului Cluj.

ANUNȚ DE MEDIU

SC. ACTIVE POWER SOLUTIONS S.R.L. în calitate de titu-
lar, anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform HG1076/2004, în vederea obținerii avi-
zului de mediu pentru “Elaborare P.U.Z. și construire imo-
bil de birouri Dp+P+2E, amenajări exterioare, împrejmui-
re proprietate, racorduri și branșamente”, în com. Florești, 
str. Avram Iancu, FN. Prima versiune a planului poate fi  
consultată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Cluj, 
str. Dorobanților, Nr.99, și la sediul proiectantului Piața Mi-
hai Viteazu 9A/21 începând cu data de 04.07.2015 între 
orele  8:00-14:00. Publicul interesat poate transmite în 
scris, comentarii și sugestii, până în date de 22.07.2015, 
la APM Cluj, str. Dorobanților, Nr.99, bl 9B, cod poștal 
400609, FAX: 0264-410716, email: offi ce@apmcj.anpm.
ro, în zilele de luni-vineri, între orele 8:00-14:00. (luni, 6 
iulie si joi 9 iulie)
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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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC SPEED TRANSFER SRL angajeaza:

OPERATOR GHISEU

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

rezultate;
> Experienta in lucrul cu numerar constituie avantaj.

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

societatii.

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

SAU
FAX: 0312281512

Tel: 0728728256 (pt. informatii prezentare CV)

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:25 Vorbește corect!
12:30 Lumea și noi (doc.)
13:00 Germana...la 1 (live)
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Maghiara de pe unu 
(emis. mag.) (live)
16:55 Vorbește corect! (reluare)
17:00 Împreună astă seară
18:40 Fără compromisuri (pol., 
2010, ser., episodul 6)
19:35 Vorbește corect! (reluare)
19:45 Sport
19:59 Telejurnal 
21:00 Dr. House (sua, 2004, 
ser., sezonul 6, episodul 5)
21:50 Istorii de buzunar
22:00 Starea naţiei – Best Of
23:10 Puccini pentru începători 
(sua, 2006, com. rom.)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
13:00 Observator
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator
17:00 Acces direct 
19:00 Observator
20:00 Observator special
20:30 Poftiţi pe la noi: Poftiţi și 
dăruiţi (2015, divertisment)
23:00 Un show păcătos (live)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV
14:00 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr.) (reluare)
15:00 Puterea destinului (tur., 
2006, s. dr.) (reluare)
16:00 Lecţii de viaţă (s. tv)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Las fi erbinţi (rom., 2012, 
s. com., sezonul 3, episodul 4)
21:30 Războiul minţii (sua, 
2009, S.F.)
23:45 Știrile Pro TV

PRIMA TV

12:30 Mondenii (2006, divertis-
ment, sezonul 9, episodul 38)
13:20 Teleshopping (promo)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Dragoste și ură (mex., 
2015, telenov., episodul 9)
16:00 Râzi și câștigi (2014, 
mag. de div., sezonul 2, ep. 10)
16:30 Focus 
17:00 Mama mea gătește mai 
bine (emis. culinară, ep. 16)
18:00 Focus (emis. info.)
19:30 Secretele mentaliștilor 
(divertisment)
20:30 Aventurile lui Poseidon 
(sua, 2005, avent. f) - Prima parte
22:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 21)
23:00 Focus din inima României 
23:30 Click! (2014, mag. li-
fe-style, episodul 105)

KANAL D

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

LOOK TV

13:00 Tonik Show (2012, diver-
tisment) - Sezonul 5
14:00 Top Goluri. Top Ratări 
(2014, emis. sport) - Etapa 34
14:30 Duda săptămânii (reluare)
15:00 Sport confi dential (reluare)
15:30 Brandu’ Lu’ Chinezu’ 
(2013, mag. life-style)
16:30 Liga I: Gaz Metan Mediaș 
- Ceahlăul Pt. Neamţ 
18:30 Retrospectiva ligii I. Eta-
pa 31
19:30 Știri Look TV 
20:00 Escobar - Baronul răului 
(col., 2012, mini-s., episodul 41)
21:00 Liga Magazin (emis. 
mag.) - Ediţia 27
22:00 Brandu’ Lu’ Chinezu’ 
(2013, mag. life-style)
23:00 Retrospectiva ligii 1. Eta-
pa 31

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA BUCURESTI, SUCURSALA CLUJ 
NAPOCA, avand ca domeniu de activitate salubritate și 
activităţi similare – anunta selectie de personal pentru:

1. CASIER – INCASATOR (de teren)

CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

– Studii medii
– Cunostinte de operare PC – Microsoft;
– Persoana care da dovada de:

– bune abilitati de comunicare
– seriozitate, responsabilitate, initiativa, loialitate
– experienta minim 1 an.

Cererile se pot depune la adresa:
CLUJ NAPOCA, STR. Calea Baciului, nr. 81-83, intre orele 

8,30 – 16.00

Telefon: 0264 / 375101; rosalcluj@rosal.ro

ANUNŢ DE MEDIU

Agentia pentru Protectia Mediului Cluj anunta publicul 
interesat ca planul P.U.Z.si D.T.A.C construire depozit logistic, 
anexe tehnice, platforme si imprejmuire, propus a fi  amplasat 
in comuna Apahida, sat Apahida, nr. cadastrale: 57795, 
57796 si 57601, judetul Cluj, titular dl. Moldovan Mircea, 
nu necesita evaluate de mediu, planul urmand a fi  supus 
procedurii de adoptare fara aviz de mediu. Observatiile si 
comentariile publicului interesat privind decizia etapei de 
incadrare se transmit in scris la Agentia pentru Protectia 
Mediului Cluj, Calea Dorobantilor nr. 99, bl. 9B, cod. 400609, 
tel. 0264-410722, e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro in zilele 
de luni-vineri, intre orele 9,00-14,00, in termen de 10 zile 
calendaristice de la data aparitiei anuntuiui.

ANUNŢ DE LICITAŢIE

CITR SPRL, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 6, 
jud. Cluj, lichidator a SC CASA AUGUSTIN SRL – în faliment, 
in bankruptcy, en faillite –, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. 
Livezii nr. 63, jud. Cluj, CUI 13069356 și J12/593/2000, 
organizează licitaţie publică competitivă cu strigare cu preţ 
în urcare pentru vânzarea unui Spatiu comercial cu suprafaţa 
utilă 583 mp, situat la demisol, Cluj-Napoca, str. Livezii, nr. 
48, fi nisaje medii, inscrisa în CF nr. 176855, nr. cad. 
15276/C-C1-U15, preţ de pornire 156.100EURO plus TVA. 
Va fi  aplicabilă cota de TVA în vigoare la momentul vânzării

Licitaţia va avea loc în 10.07.2015, ora 12:00, la sediul 
lichidatorului judiciar.

Caietul de sarcini are preţul de 200lei plus TVA și poate fi  
achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar. Documentaţia 
de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore 
înainte de data licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine 
la telefon: 0737.888997, 0726.392520 sau pe www.citr.ro 
cod anunt CIT2279.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Casa de Asigurări de Sănătate Cluj anunţă organizarea 
concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei contractuală 
de execuţie de: expert 1A în cadrul Compartimentului 
Logistică.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute 
de art.4 din Hotărârea de Guvern nr.286/2011, cu modifi cările 
și completările ulterioare;

Expert 1A în cadrul Compartimentului Logistică:
–  studii: universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 

respectiv studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă

–  vechime în specialitatea studiilor absolvite: minimum 
4 ani;

Concursul se organizează la sediul Casei de Asigurari de 
Sănătate Cluj în data de 27.07.2015 ora 10.00-proba scrisă.

Data și ora susţinerii interviului se afi șează o dată cu 
rezultatele la proba scrisă.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul CAS 
Cluj, str. Constanţa, nr. 5, cam 316, în termen de 10 zile 
lucrătoare de la data publicării în Monitorul Ofi cial al României, 
partea a -III- a, respectiv până în data de 17.07.2015

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod 
obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din HG nr. 
286/2011 cu modifi cările și completările ulterioare.

Condiţiile de participare și bibliografi a se afi șează la 
sediul Casei de Asigurări de Sănătate Cluj și la adresa 
www.cascluj.ro

Relaţii suplimentare la sediul CAS Cluj cam. 316, 
tel.0264-407134, consilier Negru Marilena.
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CTP Cluj-Napoca
lansează noul site www.ctpcj.ro, începând cu data de 01.07.2015

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Compania de Transport Public Cluj – Napoca S.A.

Organizăm:

Nunţi,
Botezuri,
Petreceri,

Conferinţe,
Mese festive,
Aniversări,

Comemorări
www.casauniversitarilorcluj.ro

0744 251 471
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S.C. TURISM ARIESUL S.A.
Jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr.12
J12/77/1991; C.U.I. RO 199648

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARA A ACŢIONARILOR

Subsemnatul Baciu Augustin, in calitate de președinte al 
Consiliului de Administraţie la S.C. TURISM ARIESUL S.A. cu 
sediul social în Romania, Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, 
Str. Septimiu Albinii nr. 12, în baza hotărârii Consiliului de 
Administraţie nr. 2 din 20.06.2014 formulează prezenta 
CONVOCARE a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor 
S.C. TURISM ARIESUL S.A., care va avea loc in data de 
10.08.2015, orele 12.00, la sediul social al societăţii din 
municipiul Cluj-Napoca, Str. Septimiu Albini nr.12 Cluj, cu 
următoarea Ordine de zi:
1)  Discutarea și aprobarea cererii de demisie a dlui Baciu 

Adrian Augustin din functia de membru al Consiliului de 
Administratie si Presedinte al Consilului de Administratie

2)  Discutarea si aprobarea numirii in functia de membru al 
Consiliului de Administratie a dnei Baciu Malina.

3)  Discutarea si aprobarea numirii in functia de Presedinte 
al Consiliului de Administratie a dlui Baciu Adrian.

4)  Mandatarea unei persoane pentru semnarea hotărârii 
A.G.O.A. respectiv pentru îndeplinirea tuturor formalităţilor 
privind înregistrarea hotărârii A.G.O.A. la Ofi ciul Registrului 
Comerţului Cluj precum si publicarea Hotărârii în Monitorul 
Ofi cial al României, partea a IV a.

Vor participa la adunare toţi acţionarii societăţii înregistraţi 
la Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 07.07.2015, stabilită 
ca dată de referinţa. Formularele de procuri speciale se pot 
obţine de pe site-ul, respectiv sediul societăţii, Compartiment 
Resurse Umane, începând cu data de 10.07.2015. Procedura 
de vot prin procura va fi  afi șata pe site-ul societăţii începând 
cu data mai sus indicată. După completarea si semnarea lor, 
un exemplar in original al procurii speciale se va depune/
expedia la Compartimentul Resurse Umane pana la data de 
07.08.2015, orele 12ºº. Lista cuprinzand informatii cu privire 
la numele, localitatea de domiciliu si califi carea profesionala 

ale persoanelor propuse pentru functia de membru al Consiliului 
de Administratie, respectiv de Presedinte al Consiliului de 
Administratie se afl a la dispozitia tuturor actionarilor , putand 
fi  consultata si completata de catre acestia.

Documentele referitoare la Ordinea de zi, se pot obţine 
în forma scrisa de la sediul societăţii începând cu data de 
14.07.2015, urmând a fi  afi șate începând cu aceeași data si 
pe site-ul societăţii.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau 
împreună, cel puţin 5% din capitalul social are/au dreptul:
a)  de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, 

cu condiţia ca fi ecare punct să fi e însoţit de o justifi care 
sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de 
adunarea generală;

b)  de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse 
sau propuse spre a fi  incluse pe ordinea de zi a adunării 
generale.
Drepturile mai sus prevăzute pot fi  exercitate numai în scris 

(transmise prin servicii de curierat sau prin mijloace electronice), 
în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.

Acţionarii au posibilitatea sa voteze prin corespondenta 
conform procedurii afi șate pe site-ul societăţii www.
turismariesul.ro

În caz de neîndeplinire a condiţiilor legale necesare 
desfășurării ședinţei in data de 10.08.2015, Adunarea 
Generala Ordinara a Acţionarilor se convoacă, in a doua 
ședinţă, pentru data de 11.08.2015, orele 1200, în același 
loc anunţat pentru prima ședinţă și cu aceeași ordine de zi.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii 
din Municipiul Cluj Napoca Str. Septimiu Albini nr.12, jud. Cluj.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
S.C. TURISM ARIESUL S.A.

BACIU AUGUSTIN
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S.N.G.N. „ROMGAZ’’ S.A. – SUCURSALA TG.MUREŞ
Cu sediul în Tg. Mureș, str. Salcâmilor nr. 23

Organizează în fi ecare marţi, ora 11,00 la sediul Sucursalei, licitaţie publică pentru 

vânzare materiale uzate rezultate în urma lucrărilor de R.K. și intervenţii la sonde.

Informaţii suplimentare 0265-402032 – Serviciul Mecano-Energetic.

BULETIN INFORMATIV

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:

LUNI, 6 IULIE 2015
Între orele 09:00-17:00
1. Str. Viilor între str. Louis Pasteur și str. Trascăului; C.T. nr.2 Zorilor;

MARŢI, 7 IULIE 2015
Între orele 09:00-17:00
1. Str. Căii Ferate;

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.

Serviciul Comunicare şi Clienţi

Jucătoarea română de 

tenis Monica Niculescu 

s-a califi cat sâmbătă în 

turul 4 al turneului de 

tenis pe iarbă de la 

Wimbledon, al 3-lea 

Grand Slam al anului, 

după ce a eliminat-o pe 

cehoaica Kristyna 

Plisskova cu 6-3, 7-5 după 

o oră şi 41 minute de joc.

Monica Niculescu, locul 48 

WTA, o va întâlni pe elveţi-

anca Timea Bacsinszky, locul 

15 WTA şi a 15-a favorită, as-

tăzi, în optimile de fi nală de 

la Wimbledon, în al doilea 

meci de pe terenul 18, con-

form programului publicat pe 

site-ul ofi cial al celui de-al 

treilea Grand Slam al anului.

Tenismena româncă a expli-

cat cum a izbutit să treacă pes-

te momentele difi cile din setul 

al doilea, când Pliskova a avut 

şansa să egaleze situaţia la se-

turi în mai multe rânduri.

„Mă gândeam să pun tot 

timpul primul serviciu în teren, 

ceea ce nu prea s-a întâmplat. 

Dar la un moment m-am gân-

dit: asta e, pierd setul, mai e 

unul şi atunci când mi-a trecut 

prin minte acest lucru, am ju-

cat mai bine. Acolo a fost che-

ia. M-am bucurat enorm pen-

tru că nu e uşor să joci pe iar-

bă cu astfel de fete. A fost foar-

te greu cu Pliskova, serveşte 

foarte bine, e stângace, dădea 

slice-uri, nu se arunca în min-

ge, venea la voleu, când aveam 

mingi de break, pac!, dădea as. 

Eu trebuia să servesc foarte bi-

ne, ştiam că în cazul în care nu 

servesc bine, mi-l pierd. Tot 

timpul a dat cu 110 mile. Am 

simţit puţină presiune pe ser-

viciul meu”, a spus Niculescu, 

pentru Gazeta Sporturilor.

Românca se afl ă în acest 

moment la cea mai bună per-

formanţă la Wimbledon, în 

opt participări. Anul acesta, 

românca a pierdut în runda 

inaugurală la primele două 

turnee de Mare Şlem, Austra-

lian Open şi Roland Garros.

Primul meci de pe terenul 

18 va începe la ora 13.30 şi le 

va avea ca protagoniste pe Ol-

ga Govorţova (Belarus) şi Ma-

dison Keys (SUA – favorită 12), 

urmând ca după această par-

tidă să aibă loc disputa dintre 

Niculescu şi Bacsinszky.

Tot în optimi, dar la dublu 

masculin, în primul meci de 

pe terenul 8, perechea Florin 

Mergea/Rohan Bopanna (fa-

vorită 9) va întâlni cuplul 

Lukasz Kubot/Max Mirnîi (Po-

lonia/Belarus).

Şi Horia Tecău va juca luni 

în optimi la dublu, unde, ală-

turi de olandezul Jean-Julien 

Rojer se va înfrunta cu pere-

chea australiană Lleyton He-

witt/Thanasi Kokkinakis, în 

primul meci de pe terenul 17.

Florin Mergea şi olandeza 

Michaella Krajicek, favoriţi 13, 

vor juca în turul la dublu mixt 

cu perechea Robert Lindstedt/

Anabel Medina Garrigues (Su-

edia/Spania), ora şi locul me-

ciului urmând să fi e stabilite.

De asemenea, Raluca Ola-

ru şi Michael Venus (Noua 

Zeelandă) vor evolua în turul 

secund la dublu mixt cu pe-

rechea Henri Kontinen/Jie 

Zheng (Finlanda/China), ora 

şi terenul urmând să fi e sta-

bilite.

La simplu junioare, Româ-

nia o va avea reprezentantă 

astăzi pe Ioana Mincă în me-

ciul cu rusoaica Anna Blinko-

va, primul programat pe tere-

nul cinci.

Tot la Wimbledon, Simo-

na Halep, locul 3 WTA, semi-

fi nalista ediţiei precedente, a 

fost învinsă cu scorul de 5-7, 

6-4, 6-3, de sportiva slovacă 

Jana Cepelova, locul 106 WTA, 

în prima manşă a turneului 

de la Wimbledon.

Monica Niculescu 
a ajuns în optimi 
la Wimbledon
Niculescu şi-a asigurat un cec de 127.000 lire sterline 
şi 240 puncte WTA, după victoria în faţa Kristynei Plisskova.

13:30 Govortsova O. (BLR) - Keys M. (USA)
13:30 Vandeweghe C. (USA) - Safarova L. (CZE)
15:00 Bacsinszky T. (SUI) - Niculescu M. (ROU)
15:00 Radwanska A. (POL) - Jankovic J. (SRB)
15:00 Sharapova M. (RUS) - Diyas Z. (KAZ)
15:00 Williams S. (USA) - Williams V. (USA)
15:30 Azarenka V. (BLR) - Bencic B. (SUI)
15:30 Wozniacki C. (DEN) - Muguruza B. G. (ESP)

Meciurile din optimi la Wimbledon

Monica Niculescu va urca în 
clasament câteva poziții, în 
clasamentul LIVE fi ind acum pe 
locul 41, cu 7 poziții mai sus față 
de poziția ocupată înainte de 
startul turneului.
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Argint şi bronz 
pentru România

România a cucerit două meda-
lii, una de argint și una de 
bronz, la Campionatele 
Europene de judo pentru cadeţi 
de la Sofi a, și a ocupat locul 15 
în clasamentul pe medalii. 
Rusia a ocupat prima poziţie a 
ierarhiei, cu 4 medalii de aur, 4 
de argint și 2 de bronz, urmată 
de Georgia, 2-3-5, Azerbaidjan, 
2-0-1. Vineri, Lidia Marin a câș-
tigat argintul la categoria 40 
kg, iar Vlad Luncan a cucerit 
medalia de bronz la categoria 
50 kg. Tot vineri, Cătălin Mircea 
Mînzăteanu (60 kg), Mihaela 
Chiss (44 kg) și Paula Gliga (52 
kg) au ocupat locul 9. Pentru 
România au mai concurat 
Marius Constantin (55 kg), 
Florin Selea (60 kg), Adrian 
Stoica, Răzvan Bodea (ambii la 
66 kg), Georgiana Ioniţă (44 
kg) și Cătălina Șchiopu (52 kg). 
La competiţie au participat 469 
de sportivi, 259 la masculin și 
210 la feminin, din 41 de ţări.

Pe scurt

SPORT

Niculescu, 
în optimi 
la Wimbledon
Niculescu şi-a asigurat un cec de 

127.000 lire sterline şi 240 punc-

te WTA, după victoria în faţa 
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Chile a câştigat în premi-

eră Copa America la fot-

bal, sâmbătă seara, pe 

Estadio Nacional din 

Santiago de Chile, după 

ce a învins Argentina cu 

scorul de 4-1 la loviturile 

de departajare, scorul 

fi ind egal, 0-0, la fi nalul 

celor 90 de minute regu-

lamentare şi al prelungi-

rilor.

La penalty-uri, toţi chilie-

nii care au executat au mar-

cat, Matias Fernandez, Artu-

ro Vidal, Charles Aranguiz şi 

Alexis Sanchez, în timp ce Leo 

Messi a fost singurul care a 

transformat pentru selecţio-

nata „Albiceleste”, iar Gonza-

lo Higuain şi Ever Banega au 

ratat.

Chile şi-a adjudecat trofe-

ul după ce a pierdut patru fi -

nale ale competiţiei înfi inţate 

în 1916, în timp ce Argentina 

a ratat şansa de a-şi trece în 

palmares al 15-lea trofeu şi a 

egala recordul deţinut de Uru-

guay, campioana de acum pa-

tru ani.

Argentina pierde a doua fi -

nală consecutivă, după ce anul 

trecut a fost învinsă de Ger-

mania cu 1-0, după prelun-

giri, la Cupa Mondială din 

Brazilia.

Ediţia a 44-a a campiona-

tului sud-american interţări la 

fotbal, Copa America 2015, a 

avut loc în Chile, în perioada 

11 iunie – 4 iulie, cu partici-

parea a 12 echipe, dintre ca-

re două invitate, Mexicul şi 

Jamaica.

Finala a fost una strânsă, 

tensionată, în care cele două 

echipe nu au reuşit să-şi im-

pună jocul decât pentru scur-

te perioade de timp, iar oca-

ziile create au fost destul de 

puţine.

Evoluţia oaspeţilor a fost 

infl uenţată şi de accidenta-

rea lui Angel Di Maria, în mi-

nutul 29. Argentina a avut 

ocaziile mai clare, mai ales 

prin Aguero (19), a cărui lo-

vitură de cap a fost respinsă 

de portarul Bravo, şi prin Hi-

guain (90+3), care a reluat 

în plasa laterală centrarea lui 

Lavezzi. Messi nu a putut 

să-şi facă jocul său obişnuit, 

fi ind marcat mai tot timpul 

de doi-trei jucători chilieni. 

Selecţionerul echipei chilie-

ne, argentinianul Jorge Sam-

paoli, a ales să alinieze o for-

mulă cu cinci mijlocaşi, pen-

tru a aglomera centrul tere-

nului.

De partea cealaltă, Vidal a 

semnat prima şansă a gazdelor 

(11), iar Alexis Sanchez a ame-

ninţat poarta lui Romero cu un 

şut care a trecut puţin peste 

transversală (82). Tot Alexis a 

fost aproape de a fructifi ca o 

eroare a lui Mascherano (105), 

dar a fost din nou imprecis.

În clasamentul golgheteri-

lor, peruanul Paolo Guerrero 

şi chilianul Eduardo Vargas 

s-au clasat pe primul loc cu 

câte 4 goluri.

Învingătoarea competiţi-

ei, Chile, urmează să înca-

seze patru milioane de do-

lari, finalista Argentina – 

trei milioane; locul 3, Peru 

– două milioane şi locul 4, 

Paraguay – un milion de do-

lari.

Chile a câştigat în premieră Copa America, în faţa echipei lui Messi
Înaintea acestei finale, Chile învinsese o singură dată Argentina în 38 de partide oficiale.

1. Chile
2. Argentina
3. Peru
4. Paraguay
5. Brazilia (7 puncte)
6. Columbia (5 p)
7. Uruguay (4p)
8. Bolivia (4p)
9. Venezuela (3p)
10. Ecuador (3p)
11. Mexic (2p)
12. Jamaica (0 p)

Clasament

Chile a câştigat pentru prima oară în istoria de 99 de ani a Copei America, timp în care a disputat 173 de meciuri

Reprezentativa feminină 

de baschet a României a 

fost distribuită, la 

Munchen, în Grupa H din 

cadrul preliminariilor 

Eurobasket Women 2017, 

tricolorele urmând să 

lupte din această toamnă 

pentru accederea la tur-

neul fi nal din Cehia împo-

triva selecţionatelor 

Turciei, Israel şi Bosniei 

şi Herţegovina.

Sâmbătă, a avut loc trage-

rea la sorţi pentru stabilirea 

grupelor din cadrul campani-

ei de califi care pentru Euro-

basket Women 2017, turneul 

fi nal continental urmând să 

fi e găzduit după cum au sta-

bilit ofi cialii forului continen-

tal în Cehia. La startul preli-

minariilor Eurobasket Women 

2017 au fost înscrise 33 de 

echipe naţionale, printre care 

s-a numărat şi reprezentativa 

României, competitoarele fi -

ind repartizate în nouă grupe 

de califi care: şase serii de câ-

te patru echipe, respectiv trei 

serii de câte trei echipe.

În baza rezultatelor din ul-

tima perioadă şi a poziţiei ocu-

pate în ierarhia continental, 

echipa României a fost inclu-

să în urna a doua valorică, în 

vreme ce în prima serie au 

fost distribuite primele opt 

echipe de la Eurobasket Wo-

men 2015, întreceri care abia 

s-au încheiat săptămâna tre-

cută la Budapesta cu trium-

ful naţionalei Serbiei.

După ce au anunţat crite-

riile de califi care, precum şi 

datele de desfăşurare (21 şi 

25 noiembrie 2015; 20 şi 24 

februarie; 19 şi 23 noiembrie 

2016), ofi cialii forului conti-

nental au demarat tragerea 

la sorţi şi au distribuit naţi-

onala României în cadrul 

Grupei H, tricolorele noas-

tre urmând să lupte pentru 

califi care împotriva naţiona-

lelor Turciei (locul 5 la EBW 

2015), Israel şi Bosniei şi Her-

ţegovina.

Cehia este califi cată la Eu-

robasket Women 2017 în cali-

tate de ţară organizatoare. Tot-

odată, conform criteriilor de ca-

lifi care anunţate de FIBA, pri-

ma clasată din fi ecare dintre 

cele nouă grupe, precum şi ce-

le mai bune şase echipe clasa-

te pe locurile doi, se vor califi -

ca la Eurobasket Women 2017. 

Departajarea echipelor de pe 

locul secund se va face prin re-

alizarea unui clasament sepa-

rat cu toate echipele situate pe 

această poziţie în cele nouă 

grupe, urmând să se ţină cont 

de rezultatele înregistrate în dis-

putele cu echipele de pe locu-

rile 1 şi 3, anulându-se rezul-

tatele obţinute în faţa adversa-

relor de pe poziţia a patra.

România şi-a aflat adversarele 
de la Eurobasket Women 2017
Prima echipă clasată din fiecare dintre cele nouă grupe, precum şi cele mai bune şase 
echipe clasate pe locurile doi, se vor califica la Eurobasket Women 2017.

 Campionatul European din 2015 a fost găzduit luna trecută, în premieră, de Ungaria şi România, titlul fi ind cucerit de Serbia

Grupele de calificare 
la Eurobasket Women 2017
Grupa A – Lituania, Letonia, Slovenia

Grupa B – Franța, Croația, Estonia, Olanda

Grupa C – Muntenegru, Italia, Marea Britanie, Albania

Grupa D – Serbia, Ucraina, Germania, Luxemburg

Grupa E – Slovacia, Ungaria, Portugalia, Islanda

Grupa F – Rusia, Grecia, Bulgaria, Elveția

Grupa G – Belarus, Polonia, Belgia

Grupa H – Turcia, Romania, Israel, Bosnia și Herțegovina

Grupa I – Spania, Suedia, Finlanda


