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ADMINISTRAŢIE

Trei ani de război 
pentru salubritate
Rezultatul ultimei licitaţii pentru curăţe-
nie stradală şi deszăpezire s-a lăsat cu 
contestaţii.  Pagina 4

POLITICĂ

Ex-pedeliştii aspiranţi 
la Parlament
Fostul Partid Democrat-Liberal îşi pregătește 
echipa pentru a „ataca” scaunele de parla-
mentari. Lista va fi  trimisă la București 
spre validare. Pagina 5

MONITORUL CARTIERELOR

Trotuare, acaparate 
de tufişuri
Pe mai multe străzi din oraş, pietonii nu 
mai au loc de tufi şuri şi maşini.  Pagina 6

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

Biserica Sf. Mihail din Piaţa Unirii va deveni scenă pentru românul László 
Zsolt Bordos care le va prezenta clujenilor un show de lumini de anvergura 
unor spectacole similare din marile metropole ale lumii.

SĂNĂTATE

Românii tratează durerea copiilor 
cu medicamente nepotrivite

ECONOMIE

2 turişti din 10 şi-au pierdut banii 
în excursie în străinătate

Un studiu realizat de Societa-
tea Naţională de Medicina Fami-
liei (SNMF) arată că 7 din 10 
părinți merg cu copilul la control 
la medicul de familie sau la me-
dicul pediatru, în cazul în care 
acesta trece printr-un un episod 
de boală. 17% din părinţi le ad-
ministrează copiilor medicamen-
te deja „testate”, care au 
funcționat și în alte episoade de 
boală și doar un părinte din ze-
ce încearcă, pe cât posibil, să își 
lase copilul să depășească episo-
dul de boală, fără medicamente, 
preferând să îi administreze tra-
tament, doar dacă boala pare să 
se înrăutățească, mai arată stu-
diul citat. Cea mai mare difi cul-
tate este alegerea unor analgezi-
ce și antipiretice destinate copii-
lor mai mari, țintite pe nevoile și 
greutatea acestora. Aproximativ 
jumătate (45%) dintre părinți 

susțin că nu există o varietate lar-
gă de medicamente analgezice și 
antipiretice special destinate co-
piilor mari, peste 7 ani. Astfel, 
20% dintre aceștia se văd nevoiți 
să le administreze copiilor anal-
gezice și antipiretice pentru o ca-
tegorie mai mică de vârstă. Do-
zarea corectă a medicamentului 
este însă extrem de importantă, 
susțin medicii. Pe lângă faptul că 
doza nu este, de cele mai multe 
ori, potrivită categoriei de vârstă, 
și toleranța copiilor la adminis-
trarea medicamentelor reprezin-
tă o problemă pentru aproxima-
tiv 60% dintre părinți. O treime 
dintre aceștia susțin că singura 
condiție cu care copiii lor accep-
tă medicamentele este ca acestea 
să aibă un gust plăcut, iar 15% 
spun că le acceptă doar dacă sunt 
ușor de înghițit.  (G.D.)

Pierderea banilor în timpul 
unei excursii în străinătate a fost 
experimentată de 22% dintre 
turişti, iar 8% dintre ei s-au con-
fruntat cu compromiterea date-
lor de pe card, potrivit unui ra-
port publicat ieri de o compa-
nie de securitate informatică, 
citat de news.ro. Studiul arată 
că 45% dintre persoanele care 
călătoresc sunt de părere că 
pierderea banilor este una din-
tre principalele trei ameninţări 
cu care se pot confrunta în stră-
inătate, iar compromiterea car-
dului este plasată în top trei 
ameninţări, de către 35% din-
tre utilizatori. În schimb, este 
mai mic numărul respondenţi-
lor care au menţionat infecta-
rea dispozitivului (11%) sau fra-
uda online (20%) printre pri-
mele trei motive de îngrijorare 
atunci când călătoresc. Cu toa-

te acestea, 18% dintre ei au fost 
victimele infracţionalităţii ciber-
netice atunci când se afl au în 
afara ţării. Aceleaşi date arată 
că 82% dintre respondenţi se 
conectează la wi-fi  oriunde, 
atunci când sunt în străinătate, 
şi, folosind această conexiune 
potenţial riscantă, 61% dintre 
utilizatorii fac tranzacţii banca-
re online, iar 55% fac cumpă-
rături online. Numai 34% din-
tre ei folosesc o reţea securiza-
tă (VPN) atunci când se conec-
tează la o reţea publică Wi-Fi, 
în timp ce 18% spun că nu fac 
nimic pentru a se proteja. Pen-
tru a nu pierde bani, utilizato-
rii sunt sfătuiţi să folosească 
cardurile doar în locuri consdi-
erate sigure, să se conecteze la 
internet cu ajutorul VPN-ului şi 
să folosească o soluţie de secu-
ritate cibernetică efi cientă.
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EXCLUSIV: Un agent de pază din Cluj a murit în condiţii suspecte
Un bărbat în vârstă de 54 de ani, angajat la o firmă de pază a decedat săptămâna trecută după ce a căzut din microbuzul 
care urma să-l ducă acasă, s-a lovit cu capul de asfalt şi a rămas nemişcat. 

Cluj,j, orașșul luminilor

700 de ani de existenţă a Clujului, sărbătoriți într-un mod unic
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Redeschiderea pieţei valu-

tare, după minivacanţa 

prilejuită de Sărbătoarea 

„Adormirii Maicii 

Domnului”, nu a adus 

modifi cări majore în pri-

vinţa evoluţiei leului.

Cursul euro a scăzut uşor, 

de la 4,4592 la 4,4580 lei. 

Tranzacţiile s-au realizat, din 

nou, într-un culoar foarte în-

gust, cuprins între 4,4550 şi 

4,4590 lei, în lipsa unor eve-

nimente, externe sau interne, 

care să infl uenţeze piaţa. Co-

taţiile de la ora 14:00 erau de 

4,4560 – 4,4590 lei.

Faţă de sfârşitul anului, eu-

ro a pierdut în faţa leului cir-

ca 1,5%, pe fondul unui ape-

tit crescut pentru active mai 

riscante, cu scopul de a obţi-

ne un randament mai ridicat, 

dar şi a reducerii ieşirilor de 

capital, în condiţiile în care 

Rezerva Federală americană 

nu va majora anul acesta do-

bânda sa cheie.

Până la sfârşitul acestei 

luni este de aşteptat ca eu-

ro să se menţină în apropi-

erea pragului de 4,46 lei, ten-

dinţă care s-a conturat în ul-

timele săptămâni, care a cul-

minat cu atingerea, în 25 iu-

lie, a minimului ultimelor 

nouă luni, de 4,4444 lei. Cur-

sul dolarului american se 

menţine pe o pantă descen-

dentă, provocată de evoluţia 

lui faţă de euro. Astfel, cur-

sul a scăzut consistent, de 

la 4 la 3,9544 lei, una din 

cele mai mari deprecieri zil-

nice din acest an. Cotaţiile 

din piaţa valutară fl uctuau 

între 3,952 şi 3,995 lei.

Media monedei elveţiene, 

care se aprecia pe pieţele in-

ternaţionale la 1,084 – 1,089 

franci/euro, a crescut de la 

4,0991 la 4,1082 lei.

Monedele din regiune 

aveau o evoluţie stabilă faţă 

de euro, cea poloneză fl uc-

tuând între 4,264 şi 4,275 

zloţi iar cea maghiară între 

309,3 şi 310,1 forinţi. Pere-

chea euro/dolar creştea la 

1,1177 – 1,1275 dolari, în con-

diţiile în care indicele german 

Zew, care măsoară moralul 

investitorilor a crescut luna 

aceasta, după scăderea din 

iulie la un nivel minim care 

nu a mai fost atins din no-

iembrie 2012.

În piaţa specializată de la 

Londra, preţul unciei de aur 

a crescut la fi xingul de ieri d-

mineaţă la 1.349 dolari, faţă 

de 1.339 dolari la cel de luni 

seară.

Sunt folosite date şi infor-

maţii disponibile până la ora 

14:00.  (R.G.)

Fluctuaţii ale euro mai mici de jumătate de ban

PIAŢA VALUTARĂ

Filmarea, în premieră, pe 

această porţiune a auto-

străzii, surprinde şantierul 

în stadiu incipient pe două 

loturi din cele cinci ale 

drumului de mare viteză 

proiectat între Tîrgu Mureş 

şi Câmpia Turzii, localitate 

de unde ar urma să conti-

nue cu autostrada deja 

construită de Bechtel până 

lângă Cluj-Napoca.

Filmarea începe din zona 

Ungheni/Recea – Aeroportul 

Internaţional Tîrgu Mureş şi se 

termină în zona Iernut. Prac-

tic, fi lmarea acoperă cam do-

uă din cele cinci loturi ale au-

tostrăzii Tîrgu Mureş – Ogra – 

Câmpia Turzii, două loturi ca-

re în mod normal ar trebui să 

fi e fi nalizate în 2017.

„Sunt lucrări incipiente, aş-

teptăm eliberarea autorizaţiilor 

de construire şi ulterior o mo-

bilizare exemplară a construc-

torilor pe aceste loturi de auto-

stradă în vederea respectării 

termenelor de fi nalizare asu-

mate prin contract”, au scris 

cei de la Asociaţia Pro Infra-

structura pe contul ofi cial de 

Facebook.

A3 Tîrgu Mureş – Ogra – 

Câmpia Turzii are circa 56 km 

şi a fost împărţită în cinci lo-

turi. Dintre acestea, în momen-

tul de faţă, patru loturi sunt 

contractate, iar pentru al cinci-

lea contractul a fost reziliat în 

luna aprilie la cererea construc-

torului care a acuzat CNADNR 

că a aşteptat mai bine de un 

an de la semnarea contractu-

lui fără să emită ordinele de în-

cepere a lucrărilor.

În baza contractelor, lotul 

Ogra- Iernut (3,6 km), în va-

loare de 55,78 milioane lei fă-

ră TVA, va fi  construit de aso-

cierea Geiger Transilvania SRL 

– Wilhelm Geiger GmbH & 

Co.KG, lotul Iernut – Chetani 

(17,9 km), de 437,6 milioan lei 

va fi  realizat de asocierea As-

taldi SPA – Max Boegl Roma-

nia SRL – Astalrom SA – Con-

sitrans SRL, iar tronsonul Che-

tani – Campia Turzii (15,691 

km), de 279,7 milioane lei a-

parţine asocierii Straco Grup 

S.R.L. – S.C. Specialist Consul-

ting S.R.L. – S.C. Total Road 

S.R.L.

Publicația capital.ro scria 

recent că după ce statul român 

a reuşit performanţa fabuloa-

să de a plăti suma de 1,4 mi-

liarde de euro, în perioada 

2006-2013, pentru construcţia 

a 52 km din Autostrada Tran-

silvania, respectiv 26,9 milioa-

ne euro/km, în prezent, reali-

zarea a 47 km de şosea rapi-

dă între Ogra şi Câmpia Tur-

zii, în cadrul aceluiaşi proiect, 

costă de cel puţin cinci ori mai 

puţin. Tronsonul Câmpia Tur-

zii-Ogra-Târgu Mureş, în lun-

gime de aproximativ 56 km, 

face parte din celebra Auto-

stradă Transilvania şi ar fi  tre-

buit construit de americanii de 

la Bechtel. După ce america-

nii de la Bechtel au renunţat 

să mai construiască această 

porţiune de autostradă, Guver-

nul a negociat cu ofi cialii eu-

ropeni acceptarea tronsonului 

pe harta şoselelor cu fi nanţa-

re nerambursabilă.

Durata de execuţie a fi ecă-

rui contract este de 16 luni de 

la data de începere a lucrărilor, 

perioada de proiectare fi ind de 

4 luni, iar cea de execuţie de 

12 luni.

Se lucrează la autostrada 
Tîrgu Mureş – Câmpia Turzii
Primele imagini filmate din avion cu o parte din şantierul Autostrăzii 
Transilvania, dintre Tîrgu Mureş şi Câmpia Turzii, au fost publicate.

Autostrada Câmpia Turzii (Ogra) – Tîrgu Mureș are contrac-
tul de execuţie semnat din anului 2015. Anul trecut în pri-
măvară s-au semnat contractele de execuţie, proiectul a 
fost prins pentru fi nanţare europeană, dar lucrările nu au 
pornit niciodată: pentru că terenurile nu erau expropriate. 
Când în sfârșit s-a adoptat hotărârea de expropriere în sep-
tembrie 2015, s-a decis că e prea târziu să mai demareze 
proiectul pe exerciţiul fi nanciar european ce a început în 
2007 și s-a terminat la 31 decembrie 2015. Așa că nu s-au 
mai plătit nici banii pentru exproprieri. Potrivit consilierul 
pe probleme de infrastructură al premierului Dacian Cioloș, 
Cătălin Drulă, lucrările ar putea să se fi nalizeze până la sfâr-
șitul anului.

De ce nu a fost construită autostrada 
Câmpia Turzii – Tîrgu Mureş?

INVESTIȚIE

5 mil.
de euro costă un 
kilometru din 
Autostrada Ogra-
Câmpia Turzii
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ARS OPINIÆ

Olimpiadele de altădată

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Am tot mai mult senzaţia că 
Olimpiada (românească) din 
acest an e tot mai puţin despre 
sport și tot mai mult despre alt-
ceva. Bunăoară, zic eu, unele 
nu mai seamănă cu cele ce au 
fost odată, iar altele, pur și 
simplu, nu mai seamănă cu ni-
mic. Bineînţeles că ceea ce sus-
ţin acum e opinie personală și, 
ca atare, asumat subiectivă.
Mai întâi, o confi rmare a unei supoziţii și anume că s-a suprali-
citat „cartea braziliană” a sportului prin desemnarea orașului 
Rio de Janeiro ca loc de desfășurare al Jocurilor Olimpice de 
vară, la doar doi ani de la găzduirea CM de fotbal de către ace-
eași ţară. Semieșecul din 2014 și ceea ce vedem acum schim-
bă, în mod clar, percepţia apetenţei brazilienilor despre sport 
și impresia noastră despre ei. Brazilia nu mai e o ţară atât de 
dedicată sportului, nu mai e campionă mondială nici la fotbal, 
nici la handbal (feminin), nici la volei, iar după zece zile de 
olimpiadă, la ea acasă, are o singură medalie de aur și aceea 
la judo (din cele peste 150 puse în joc până atunci). Nu doar 
sportivii par să se fi  săturat de sport și performanţă, dar și pu-
blicul pare sătul de spectacol, o parte a ţării protestând împo-
triva acestor mega evenimente extrem de costisitoare. Se 
adaugă la astea (ca și cauze sau ca efecte, nu mi-e clar) condi-
ţiile extrasportive: criza economică care a cuprins Brazilia, o ţa-
ră obișnuită cu ritmuri de creștere ridicate; criza politică, prin 
suspendarea și apoi demiterea președintelui ţării în plină olim-
piadă; criza organizatorică, ce punea sub semnul întrebării în-
săși buna desfășurare a competiţiilor programate; criza de în-
credere în deciziile conducătorilor politici sau sportivi. Mai e 
apoi această nefericită întârziere a Olimpiadei și suprapunere 
cu vacanţa europeană, care, sunt sigur, a redus din „aura” de 
primadonă competiţională, dar și numărul (tele)spectatorilor, 
iar distanţa, a scăzut numărul spectatorilor direcţi. Mai adău-
găm la asta diferenţa de fus orar. În cele din urmă, nu e chiar 
atât de rău, cum se anticipa la un moment dat (ape „otrăvite”, 
baze nefuncţionale, condiţii tehnice precare etc.), păstrân-
du-se, din câte ni se transmite, niște limite acceptabile.
Dar pentru mine, ca iubitor de sport și pasionat al transmisiilor 
sportive, este o olimpiadă „slabuţă” (în raport cu pretenţiile și 
așteptărle), fără multă sare și piper, fără amploare și „magie”, 
fără mari revelaţii și satisfacţii, parcă fără întâmplări memorabi-
le (sau poate pierdute de mine). Recunosc, de vină e și lipsa de 
continuitate în informare, amestecul de sport cu relaxare și va-
canţă, urmărirea prea puţinor competiţii live (din lipsă de timp), 
convergenţa media etc. Cred că strică senzaţia de „saţietate” și 
utilizarea (de nevoie) a telefonului mobil, cu toate avantajele și 
atuurile pe care, indiscutabil, le are. Sau poate că nu este ceea 
ce așteptam noi să fi e și aici gândul mă fură și mă duce, inevita-
bil, la contribuţia românească la această olimpiadă.
E de necrezut cum am reușit ca, în timpul unei competiţii de o 
asemenea amploare, frumuseţe și unicitate, cum este 
Olimpiada, noi să vorbim în ţară tot despre corupţie și hoţie a-
vând ca subiect, de această dată, chiar sportul olimpic. Iar da-
că nu ar fi  fost scandalurile legate de folosirea banilor (în re-
gistru soft), declanșat din zona nataţiei, sau despre echipa-
mentul sportiv de proastă calitate (în registru hard), procurat 
de o fi rmă la conivenţă cu stafful COSR, am fi  fost nevoiţi să 
vorbim despre evidenta lipsă de performanţă a sportivilor ro-
mâni la această ediţia a Jocurilor. Ceea ce ar fi  fost încă o dez-
batere civilizată. Așa se dovedește că am fost în stare, prin di-
feriţi „șmecheri” autohtoni, să cărăm și să tranferăm slăbiciuni-
le și „rușinea” naţională la mii de kilometri distanţă, poa-
te-poate nu se va afl a. Însă „ochiul” care nu trebuie să doarmă 
al presei, reprezentat din nou (ce coincidenţă) de Cătălin 
Tolontan și echipa lui, a găsit pricina și la Rio, ceea ce a deter-
minat, foarte rapid, o reacţie binevenită a autorităţilor în ţară. 
Vom vedea dacă s-a ajuns atât de jos, încât să se fure din pre-
ţul echipamentelor cu care o sută de sportivi reprezintă 
România, fi ind lăsaţi „în fundul gol” în faţa lumii întregi.
Însă chiar și aceste fapte, de o gravitate extremă, nu pot înlă-
tura problema și dezbaterea de fond, ceea ce înseamnă decă-
derea abruptă a sportului (olimpic) românesc, penuria de re-
zultate importante, lipsa de interes, de pricepere și de fi nanţa-
re a sportului de înaltă (și mică) performanţă, criza de autori-
tate și pregnanţă a delegaţiei române, dispariţia unor sporturi 
cu tradiţie în obţinerea de medalii olimpice etc. Sportivii ro-
mâni, după un ciclu de pregătire de patru ani, după ce că au 
fost (mai) puţini, au avut o prestaţie foarte slabă, care se în-
drepta, la un moment dat, spre catastrofal, fi ind salvată de 
competiţia de scrimă și de tenisul de câmp. Sigur nu e loc de a 
mai vorbi (și a răsuci cuţitul în rană) despre gimnastica femini-
nă sau masculină, despre canotaj, despre jocurile de echipă, 
despre judo, tir etc.
Sunt convins că această dezbatere nu va fi  ocolită, însă cu toţii 
știm că rezolvarea e o problemă de sistem, de strategie, deci o 
problemă politică și care, tocmai din acest motiv, e greu de 
crezut că va fi  rezolvată în mod optim.
Așa încât, în stilul COSR, va începe pregătirea Olimpiadei din 
2024, căci cea din 2020 pare deja ratată.

Viorel Nistor este lect. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe 
Politice, Administrative şi ale Comunicării din UBB, 
Departamentul Jurnalism. Viorel Nistor are peste 20 de 
ani de experienţă în presă şi predă jurnalismul de 10 ani. 
A scris la revista NU, Ziua, Ziarul de Cluj şi Clujeanul.

Din anul şcolar 2016-2017, 

toţi elevii din învăţămân-

tul de stat, particular sau 

confesional din România 

vor benefi cia de un nou 

statut, primul document 

de acest tip, ce reglemen-

tează atât drepturile cât şi 

obligaţiile acestora.

Statutul Elevului apără 

dreptul copiilor la respectarea 

imaginii, demnităţii şi perso-

nalităţii proprii, le dă dreptul 

de a contesta rezultatele eva-

luărilor scrise şi de a-şi eva-

lua semestrial profesorii prin 

chestionare anonime. Totoda-

tă, statutul precizează că ele-

vii nu pot fi  deposedaţi de bu-

nurile personale care nu aten-

tează la siguranţa personală 

sau a celorlalte persoane din 

şcoală.

Statutul Elevului vine însă 

şi cu obligaţii; copiii trebuie 

să aibă o ţinută vestimentară 

decentă şi adecvată şi să nu 

aibă comportamente jignitoa-

re, indecente, de intimidare, 

de discriminare, sau să de ma-

nifeste violent faţă de colegi 

şi profesori. Este adusă în dis-

cuţie şi problema plagiatului 

– elevii trebuie să respecte 

drepturile de autor şi să ela-

boreze lucrări originale. Nu 

în ultimul rând, se precizea-

ză că elevilor li se interzice 

utilizarea telefoanelor în tim-

pul orelor de curs, excepţie 

făcând folosirea lor în proce-

sul educativ sau în situaţii de 

urgenţă.

Art. 7 reglementează drep-

tul la tratament nediscrimina-

toriu. Astfel, elevii au dreptul 

de a benefi cia de tratament 

nediscriminatoriu din partea 

conducerii, a personalului di-

dactic, nedidactic şi din par-

tea altor elevi din cadrul uni-

tăţii de învăţământ. Tot Art. 

7 vorbeşte despre posibilita-

tea ca elevii să de îşi evalue-

ze profesorii. De asemenea, 

elevii au dreptul de a primi 

rezultatele evaluărilor scrise 

în termen de maximum 15 zi-

le lucrătoare, dar şi de a fi  in-

format privind notele acorda-

te, înaintea consemnării aces-

tora.

Capitolul al III-lea prezin-

tă îndatoririle şi obligaţiile ele-

vilor. La Art. 14, se prevede 

îndatorirea acestora de a mer-

ge la cursuri şi de a se pregă-

ti pentru ore, de a avea un 

comportament civilizat şi de 

a se prezenta la şcoală într-o 

ţinută vestimentară decentă 

şi adecvată şi să poarte ele-

mente de identifi care în con-

formitate cu legislaţia în vi-

goare şi cu regulamentele şi 

deciziile unităţii de învăţă-

mânt preuniversitar. Se preci-

zează însă că ţinuta vestimen-

tară sau lipsa elementelor de 

identifi care NU poate repre-

zenta un motiv pentru refu-

zarea accesului în perimetrul 

şcolii.

Capitolul al IV-lea vorbeş-

te despre sancţionarea ele-

vilor care, potrivit Art. 16, 

se face „în funcţie de gravi-

tatea acestora". Pentru a pu-

tea fi  sancţionaţi, faptele tre-

buie să se petreacă în peri-

metrul unităţii de învăţământ 

sau în cadrul activităţilor ex-

traşcolare. Pentru faptele pe-

trecute în afara perimetrului 

unităţii de învăţământ sau 

în afara activităţilor extraş-

colare organizate de unita-

tea de învăţământ, elevii răs-

pund conform legislaţiei în 

vigoare.

Toate sancţiunile aplicate 

se comunică individual, în 

scris, atât elevilor cât şi pă-

rinţilor, tutorilor sau susţină-

torilor legali, iar sancţiunea 

se aplică din momentul co-

municării acesteia sau ulteri-

or, după caz.

Sancţionarea elevilor sub 

forma mustrării în faţa colec-

tivului clasei sau al şcolii es-

te interzisă în orice context.

Violenţa fi zică sub orice 

formă se sancţionează con-

form dispoziţiilor legale în vi-

goare.

Mustrarea elevilor în faţa clasei, interzisă

Mihai Cistelican
redactia@monitorulcj.ro

Un bărbat în vârstă de 54 

de ani a decedat săptămâna 

trecută în urma unui acci-

dent care ridică foarte 

multe semne de întrebare. 

Victima, agent de pază la o 

fi rmă de securitate din 

Cluj-Napoca, a căzut din 

microbuzul care urma să-l 

ducă acasă, s-a lovit cu 

capul de asfalt şi a rămas 

nemişcat.

Victima a decedat joia trecu-

tă, 11 august, la Neurochirurgie, 

după ce, în urmă cu cinci zile, 

în 6 august, Ion Tebeică (54 de 

ani), angajat la fi rma de pază 

Nera Mureşan, împreună cu un 

coleg, a mers la parcarea de la 

Expo Transilvania pentru a ajun-

ge casă la Jucu. El a ales să că-

lătorească cu microbuzul fi rmei 

Bus Trans.

Potrivit unor martori, cei doi 

bărbaţi au fugit după microbu-

zul care între timp se pusese în 

mişcare.

„Microbuzul era parcat în ca-

pătul parcării. Autovehicului a 

pornit, iar cei doi n-au apucat 

să se urce în el, astfel că bărba-

ţii au luat-o la fugă spre ieşirea 

din parcare pentru a se urca în 

mijlocul de transport. Microbu-

zul s-a oprit, cei doi s-au urcat, 

iar la demararea din parcare, 

unul dintre ei a căzut din auto-

vehiculul afl at în mers”, spun 

aceştia.

De cealaltă parte, reprezen-

tanţii fi rmei spun că microbu-

zul staţiona şi bărbatul a căzut 

după ce s-a urcat pe treptele mi-

crobuzului.

„Informaţiile conform căro-

ra microbuzul a ieşit din parca-

re, ar fi  virat stânga şi apoi băr-

batul a căzut sunt false. Nu-i 

adevărat. Ceea ce este adevărat 

vor spune sistemele de supra-

veghere. Din ce ştiu eu marto-

rii la poliţie n-au declarat că mi-

crobuzul ar fi  virat şi ar fi  că-

zut persoana respectivă. Noi 

avem camere de supraveghere 

care sunt acum la procurorul 

criminalist. Toţi spun tot felul 

de variante. Bărbatul care se ur-

ca în microbuz să-şi ia bilet pur 

şi simplu a căzut jos din picioa-

re şi n-a făcut nici stânga, nici 

dreapta. Microbuzul a oprit să-l 

ia, omul era pe scară şi pur şi 

simplu a căzut din maşină”, au 

declarat reprezentanţii Bus Trans.

Poliţia investighează cazul

Varianta reprezentanţilor fi r-

mei este susţinută şi de poliţişti, 

care au deschis o anchetă în 

acest caz, pentru a afl a cu exac-

titate cum a avut loc decesul 

bărbatului.

„Poliţia a fost sesizată cu pri-

vire la faptul că la data de 11 

august un bărbat în vârstă de 

54 de ani din localitatea Jucu 

Herghelie a decedat la clinica 

de neurochirurgie. Bărbatul a 

fost implicat la data de 6 august 

într-un eveniment rutier pe stra-

da Dâmboviţei din Cluj-Napo-

ca. Primele cercetări arată fap-

tul că la urcare la un microbuz 

bărbatul s-ar fi  dezechilibrat că-

zând astfel pe partea carosabi-

lă. În urma căzăturii acesta a 

suferit vătămări corporale fi ind 

transportat la unitatea medica-

lă. În cauză cercetările sunt în 

derulare urmând a fi  stabilite 

exact împrejurările în care s-a 

produs accidentul. Totodată ur-

mează să să se stabilească da-

că poate fi  angajată răspunde-

rea unei persoane”, a declarat 

purtătorul de cuvânt al Inspec-

toratului de Poliţie Judeţean Cluj, 

Carmen Jucan. Poliţiştii urmea-

ză să vizioneze fi lmările reali-

zate de camerele din zonă pen-

tru a vedea cu exactitate ce s-a 

întâmplat.

ITM face verifi cări

De asemenea, şi Inspectora-

tul Teritorial de Muncă efectu-

ează verifi cări în acest caz pen-

tru a afl a dacă nu cumva acci-

dentul a avut loc din cauza fi r-

mei de transport.

„Bărbatul avea 54 de ani. El 

a murit la secţia de neurochi-

rurgie în data de 11 august la 

ora 01:00. ITM-ul a fost anun-

ţat. Cazul este în curs de cerce-

tare de către inspectorii ITM, iar 

după fi nalizarea cercetării se va 

stabili caracterul accidentului 

din punct de vedere al securi-

tăţii sănătăţii în muncă”, a de-

clarat purtătorul de cuvânt al 

ITM Cluj, Corina Gavriluţ.

Agent de pază din Cluj, 
decedat în condiţii suspecte
Victima a decedat joia trecută, 11 august, la Neurochirurgie.

Evenimentul a avut loc în parcarea de la Expo Transilvania
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Accident rutier grav 
pe Heltai Gaşpar
Un accident rutier a avut loc ieri 
în jurul orei 12:00 pe strada 
Heltai Gașpar din Cluj-Napoca. 
„Un conducător auto care circu-
la pe strada Heltai Gașpar ar fi  
pătruns în intersecţia cu strada 
Diaconu Coresi fără a acorda 
prioritate de trecere unui auto-
turism. În urma coliziunii auto-
turismul s-a răsturnat, iar celă-
lalt autovehicul a fost proiectat 
în alte două autoturisme opri-
te. O minoră de aproximativ 
cinci ani din mașina care s-a 
răsturnat ar fi  suferit leziuni”, a 
declarat purtătorul de cuvânt al 
IPJ Cluj, Carmen Jucan.

Autoturism în flăcări 
pe o stradă din Dej
Un incendiu a izbucnit ieri dimi-
neaţă la un autoturism parcat 
pe strada Văii din municipiul 
Dej. Un angajat al unei fabrici 
din zonă și-a parcat autoturis-
mul pe marginea carosabilului 
și a intrat la muncă. În scurt 
timp însă, autoturismul a fost 
cuprins de fl ăcări, potrivit 
dej24.ro. În urma apelului la 
112, la faţa locului au interve-
nit pompierii din cadrul 
Detașamentului de Pompieri 
Dej cu o autospecială de stinge-
re cu apă și spumă. Până când 
aceștia au ajuns în zonă, colegii 
șoferului ghinionist au încercat 
să ţină fl ăcările sub control, fă-
ră succes însă. Autoturismul s-a 
făcut scrum, pagubele fi ind ex-
trem de însemnate. Cel mai 
probabil, incendiul a izbucnit 
din cauza unui scurtcircuit la in-
stalaţia electrică a mașinii.

Şase răniți grav, 
după o depăşire

Un accident rutier grav a avut 
loc luni, 15 august, în jurul orei 
19:30, pe DN1E60, în Gilău, în 
afara localităţii, soldat cu răni-
rea ușoară a șase persoane și 
avarierea a cinci autovehicule, 
în urma unei depășiri interzise. 
Un bărbat în vârstă de 57 de 
ani din Cluj-Napoca, în timp ce 
conducea o mașină pe direcţia 
Oradea – Cluj-Napoca, ar fi  de-
pășit o coloană coloane de ve-
hicule într-o zonă în care aceas-
tă manevră este interzisă. 
Astfel, a intrat în coliziune late-
rală cu un autoturism care cir-
cula din sens opus, iar la reve-
nire pe banda sa de circulaţie a 
intrat în coliziune cu autovehi-
culul care circula pe aceeași di-
recţie de mers. În urma impac-
tului, autoturismul care circula 
pe direcţia Oradea-Cluj-Napoca, 
a fost proiectat în afara părţii 
carosabile, context în care a 
acroșat autoturismul care-l pre-
ceda și care, la rândul său, a 
fost proiectat în autovehiculul 
din faţă. „Astfel, a fost rănit un 
bărbat, de 63 de ani, din comu-
na Poieni, conducător al auto-
vehiculului proiectat în afara 
părţii carosabile, precum și o 
femeie, de 54 de ani, din 
Cluj-Napoca, pasageră în ace-
lași autovehicul. De asemenea, 
patru pasageri în autovehiculul 
angajat în depășire, persoane 
cu vârste cuprinse între 11 și 57 
de ani, din Florești și 
Cluj-Napoca, au fost răniţi.
Valoarea pagubelor materiale 
a fost estimată la 35.000 de 
lei”, au declarat reprezenatanţii 
Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Cluj.

Pe scurt

Noile clădiri din Parcul 

Industrial Tetarom I, con-

struite din fonduri euro-

pene, sunt în pericol din 

cauza alunecările de 

teren. Cu toate acestea, 

noua investiţie este gata 

să fi e inaugurată.

În contextul în care lucră-

rile de extindere a Parcului In-

dustrial Tetarom I se apropie 

de fi nal, stadiul fi zic de rea-

lizare a acestora fi ind de cir-

ca 96%, Consiliul Judeţean 

Cluj se pregăteşte să efectue-

ze recepţia lucrărilor neafec-

tate de procesul de stabiliza-

re a versanţilor. În paralel, 

continuă lucrările de interven-

ţie în regim de urgenţă în ve-

derea stabilizării versantului 

nordic al dealului din cadrul 

Parcului Industrial Tetarom I.

„În perioada imediat urmă-

toare vom da în funcţiune fa-

cilităţile edifi cate prin inter-

mediul proiectului, respectiv 

clădirea de birouri, cele două 

hale de producţie şi depozi-

tare precum şi imobilul admi-

nistrativ. Vor avea astfel de 

câştigat atât agenţii economici 

interesaţi să se stabilească în 

Tetarom I şi viitori lor anga-

jaţi, absolvenţi ai universită-

ţilor clujene, cât şi economia 

locală, în ansamblu” a decla-

rat preşedintele Consiliului Ju-

deţean Cluj, Alin Tişe.

Lucrările de modernizare 

şi extindere cu 16,8 hectare a 

Parcului Industrial Tetarom I 

au fost realizate de Asocierea 

formată din S.C ACI SA Cluj, 

S.C Nord Conforest SA şi S.C 

Electromontaj SA, valoarea 

contractului fi ind de 42.131.559 

lei fără TVA din care fi nanţa-

rea nerambursabilă asigurată 

prin Fondul European de Dez-

voltare Regional este de 50%.

Potrivit CJ Cluj, obiectivul 

general al proiectului îl con-

stituie crearea de noi locuri 

de muncă prin dezvoltarea 

structurilor de sprijinire a afa-

cerilor în zona metropolitană 

Cluj-Napoca.

Astfel, tinerilor absolvenţi 

ai universităţilor clujene li se 

oferă tot mai multe şanse pe 

piaţa muncii, prin absorbirea 

lor de către fi rmele noilor in-

vestitori. Prin dezvoltarea şi 

extinderea parcului industri-

al Tetarom I, Consiliul Jude-

ţean Cluj îşi propune extinde-

rea activităţii în domeniul ser-

viciilor suport de sprijinire a 

afacerilor, care să vină în spri-

jinul atât al dezvoltării activi-

tăţii economice a IMM-urilor 

autohtone, cât şi cu potenţial 

de atragere de investiţii stră-

ine, care să folosească resur-

sa materială şi umană din re-

giune”, spun reprezentanţii 

CJ Cluj.

În acest moment, Parcul In-

dustrial Tetarom I se întinde pe 

o suprafaţă de 320.000 mp, cu 

un grad de ocupare de 100%, 

aici fi ind create peste 2000 de 

locuri de muncă. În incinta Par-

cului Industrial există o hală 

multifuncţională care cuprinde 

1700 mp spaţii de birouri şi 

3.200 mp de spaţii de produc-

ţie, un incubator de afaceri cu 

peste 1100 mp spaţii de birouri 

şi un Centru de afaceri. În pre-

zent, în Tetarom I îşi desfăşoa-

ră activitatea companii precum 

EnergoBit, Banca Transilvania, 

RCC Consult, EGH Import Ex-

port, Agressione Expres Impex, 

Siemens sau CBC Development 

Design, valoarea totală a inves-

tiţiilor acestora cifrându-se la 

peste 60 de milioane de euro.

Lucrările de extindere a Parcului Industrial 
Tetarom I se apropie de final

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Miza pentru contractul de 

35 de milioane de euro pen-

tru curăţenia stradală şi 

deszăpezirea oraşului este 

mare. Trei licitaţii au fost 

organizate în ultimii trei 

ani şi nu a apărut încă 

niciun câştigător. Acum, 

„bătălia” a ajuns la 

Consiliul Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor.

„Războiul” pentru salubrita-

te stradală şi deszăpezire pare 

că nu se va încheia prea curând, 

deşi a început în 2013. După trei 

ani de licitaţii, contestaţii şi pro-

cese, în luna iulie a fost desem-

nat câştigătorul ultimei licitaţii 

organizată de Primăria Cluj-Na-

poca. Asocierea Brantner Servi-

cii Ecologice S.R.L. – S.C. Com-

pania de Salubritate Brantner 

Vereş S.A. a câştigat licitaţia pen-

tru curăţenie stradală şi desză-

pezire pe următorii opt ani, con-

tract în valoare de aproximativ 

35 de milioane de euro. Ambe-

le loturi au fost câştigate de 

Brantner, unul dintre marii per-

danţi fi ind Rosal, compania ca-

re asigură şi acum, alături de 

Brantner, aceste servicii.

Două fi rme din competiţie 
au contestat rezultatul

Dar, nici nu s-a uscat bine 

cerneala pe documentele care 

desemnau drept câştigătoare 

asocierea Brantner Servicii Eco-

logice S.R.L. – S.C. Compania 

de Salubritate Brantner Vereş 

S.A că celelelate fi rme care au 

fost în competiţie au contestat 

rezultatul. Potrivit reprezentan-

ţilor Biroului Mass-Media din 

cadrul Primăriei Cluj-Napoca, 

Rosal Grup şi Asocierea RER 

Ecologic Service Buzău – RER 

Ecologic Service Bucureşti. Una 

dintre contestaţii a fost depusă 

la Consiliul Naţional de Soluţi-

onare a Contestaţiilor în 9 au-

gust şi cealaltă în 10 august. 

Acum, conducerea Primăriei aş-

teaptă decizia CNSC. Dacă con-

testaţiile Rosal şi RER Ecologic 

Service vor fi  acceptate, semna-

rea contractului de salubritate 

stradală şi deszăpezire se va mai 

prelungi încă o dată.

Trei ani de licitaţii 
şi contestaţii

În septembrie 2013, Pri-

măria a organizat prima li-

citaţie pentru salubrizare 

stradală şi deszăpezire. Au 

fost depuse peste zece con-

testaţii şi plângeri la decizi-

ile Consiliului Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor 

şi soluţionate de către instan-

ţa de judecată în 2014. Re-

zultatul licitaţiei a fost anu-

lat şi instanţa a dispus orga-

nizarea unei alte licitaţii.

În februarie 2015, licitaţia 

s-a reluat. Au fost depuse opt 

oferte, dar niciuna dintre fi r-

me nu a îndeplinit condiţiile 

impuse de Primărie prin caie-

tul de sarcini.

De asemenea, faţă de anu-

larea celor două proceduri anu-

late, a apărut modifi carea con-

diţiilor şi a locului de depozi-

tare a deşeurilor municipal, re-

spectiv sistarea activităţii de 

depozitare temporară pe plat-

forma de la Pata Rât, începând 

cu data de 25 iunie 2015, lo-

caţie care era precizată în do-

cumentaţia de atribuire a con-

tractului de delegare a servi-

ciului public de salubrizare 

stradală şi deszăpezire.

Trei ani de „război” pentru 
salubritate şi deszăpezire
În cadrul ultimei licitaţii pentru salubritate stradală şi deszăpezire au fost depuse 
două contestaţii de către firmele care au pierdut.

Firma Brantner-Vereș a câștigat licitația pentru curățenie stradală și deszăpezire, dar rezultatul a fost contestat

CONTRACT

35 mil.
va plăti municipalitatea pentru salubritate 
stradală și deszăpezire pentru următorii opt ani

ASOCIEREA S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. – S.C. 
COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER-VEREȘ S.A. (pentru lot 1);

S.C. RER ECOLOGIC SERVICE ORADEA S.A.(pentru lot 2);

ASOCIEREA S.C. BRANTNER SERVICII ECOLOGICE S.R.L. – S.C. 
COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER-VEREȘ S.A. (pentru lot 2);

S.C. ROSAL GRUP S.A (pentru lot 1);

ASOCIEREA S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU S.A.-S.C. RER 
ECOLOGIC SERVICE BUCUREȘTI REBU S.A. (pentru lot 1);

S.C. ROSAL GRUP S.A (pentru lot 2).

Comisia de evaluare a declarat neconformă și a respins ofer-
ta depusă de ASOCIEREA S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUZĂU 
S.A.-S.C. RER ECOLOGIC SERVICE BUCUREȘTI REBU S.A. (pen-
tru lot 1), deoarece aceasta nu a corespuns caietului de sar-
cini din punct de vedere tehnico-fi nanciar.

Firmele înscrise la ultima licitaţie:
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Partidele politice au pri-

mit de la bugetul de stat 

9.849.312 de lei de la 

începutul anului până în 

prezent, potrivit AEP, 

echivalentul a 7.879 sala-

rii minime pe economie, 

cele mai mari subvenţii 

fi ind alocate PNL, 

4.219.650 de lei, iar cele 

mai mici fi ind alocate 

PNTCD, 29.952 de lei.

PNL a primit de la începu-

tul anului până în prezent apro-

ximativ 4.219.650 de lei de la 

bugetul de stat, potrivit AEP.

Cele 4.219.650 de lei pri-

mite de PNL de la bugetul de 

stat le-ar fi  permis liberalilor 

să achiziţioneze 1.622 de te-

lefoane Iphone sau 80 de ma-

şini Dacia Duster.

Subvenţiile primite de PNL 

de la stat reprezintă, totoda-

tă, o treime din banii alocaţi 

de Primăria Bucureşti pentru 

construcţia Catedralei Mântu-

rii Neamului, la solicitarea Pa-

triarhului Daniel.

PSD a primit de la bugetul 

de stat, în ultimele opt luni, 

3.643.812 de lei, echivalentul 

a 2.915 salarii minime pe eco-

nomie. Banii primiţi le-ar fi  

permis social-demcraţilor să 

achiziţioneze 1400 telefoane 

Iphone sau 74 de maşini Da-

cia Duster.

UNPR a primit de la buge-

tul de stat 1.398.601 de lei. 

Banii primiţi de UNPR de la 

stat echivalează cu suma chel-

tuită pentru achiziţia a 537 de 

telefoane Iphone sau 28 de 

maşini Dacia Duster.

ALDE a primit din luna fe-

bruarie până în prezent 

330.526 lei, echivalentul a 127 

de telefoane Iphone sau 6 ma-

şini Dacia Duster.

PNŢCD a primit de la stat 

29.952 de lei, bani care repre-

zintă echivalentul a 11 telefoa-

ne Iphone sau 60% din preţul 

unei maşini Dacia Duster.

PPDD (186.824 de lei) şi PC 

(43.212 de lei) au primit sub-

venţii de la bugetul de stat doar 

în prima lună a anului, ca ur-

mare a dizolvării formaţiunii 

lui Dan Diaconescu şi a fuziu-

nii dintre PC şi partidul format 

de Călin Popescu Tăriceanu.

Sumele încasate de partide 

parlamentare de la bugetul de 

stat au putut fi  folosite, potri-

vit legislaţiei în vigoare, pen-

tru întreţinerea şi funcţionarea 

sediilor, plata personalului, ac-

tivităţi de propagandă şi orga-

nizarea de activităţi cu carac-

ter politic, precum şi pentru 

acoperirea cheltuielilor de de-

plasare în ţară şi în străinăta-

te, arată legea privind fi nanţa-

rea activităţii partidelor politi-

ce şi a campaniilor electorale.

Din banii încasaţi de la în-

ceputul anului până în prezent 

partidele au putut aloca bani 

şi pentru plata facturilor de te-

lefon sau a cotizaţiilor datora-

te organizaţiilor politice inter-

naţionale la care s-au afi liat.

Legislaţia permite, de ase-

menea, investirea banilor pri-

miţi de la bugetul de stat în 

bunuri mobile şi imobile, ne-

cesare activităţii partidelor, 

acoperirea cheltuielile de pro-

tocol, birotică, precum şi ce-

le necesare pentru campania 

electorală pot să fi e fi nanţate 

din banii pe care partidele le 

primesc de la bugetul de stat.

75% din bugetul anual acor-

dat partidelor politice sunt îm-

părţite partidelor politice, pro-

porţional cu numărul de voturi 

primite la alegerile parlamenta-

re, respectiv media voturilor va-

labil exprimate pentru Camera 

Deputaţilor şi Senat, dacă au re-

alizat pragul electoral, mai ara-

tă legea privind fi nanţarea acti-

vităţii partidelor politice şi a 

campaniilor electorale.

De asemenea, potrivit le-

gislaţiei, 25% din bugetul anu-

al acordat partidelor politice 

sunt împărţite formaţiunilor 

proporţional cu numărul de 

voturi valabil exprimate pri-

mite la alegerile locale pentru 

alegerea consilierilor judeţeni 

şi consilierilor din cadrul mu-

nicipiului Bucureşti, dacă au 

obţinut cel puţin 50 de man-

date de consilier judeţean şi 

de consilier din cadrul muni-

cipiului Bucureşti.

Pentru partidele politice ca-

re promovează femei pe liste-

le electorale, pe locuri eligibi-

le, suma alocată de la buge-

tul de stat se majorează pro-

porţional cu numărul manda-

telor obţinute în alegeri de 

candidaţii femei.

Suma alocată anual parti-

delor nu poate fi  mai mare de 

0,04% din veniturile prevă-

zute în bugetul de stat.

Începând cu anul 2008, par-

tidele primesc subvenţia de la 

bugetul de stat prin bugetul Au-

torităţii Electorale Permanente 

şi au obligaţia să înregistreze 

distinct în evidenţa contabilă 

proprie subvenţia primită.

Câţi bani au primit partidele de la stat în 2016

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

După ce vechii liberali 

şi-au stabilit ordinea celor 

care vor un mandat în 

Legislativul României, vine 

şi rândul foştilor democrat 

liberali să completeze lista 

care va fi  trimisă până în 

21 august la Bucureşti pen-

tru a primi undă verde.

Foştii democrat liberali se 

vor întâlni zilele următoare în 

şedinţă a Biroului Permanent 

Judeţean pentru a vota ordinea 

candidaţilor la Senat şi Came-

ra Deputaţilor, la alegerile care 

vor avea loc peste câteva luni.

Noua familie PNL 
nu e chiar o familie

Deşi la Cluj s-a renunţat la 

conducerea bicefală, iar fostul 

preşedinte al vechilor liberali 

Marius Nicoară a făcut un pas 

în spate, organizaţia judeţeană 

a PNL funcţionează practic du-

pă vechile structuri. Adică foş-

tii pedelişti îşi stabilesc singuri 

candidaţii şi la fel procedează 

şi vechii liberali, în şedinţe se-

parate, nu comune. Ex-preşe-

dintele PNL Cluj Marius Nicoa-

ră spune însă că nu este nimic 

ieşit din comun, atâta timp cât 

încă nu au fost alegeri interne. 

“Este fi resc până când va avea 

loc un congres anul viitor să 

funcţionăm după această struc-

tură care a pornit bicefal. Şi la 

locale am pus un număr de can-

didaţi de la fostul PDL şi un nu-

măr de la vechiul PNL,acesta 

este protocolul acum. Structu-

rile sunt încă bicefale, înafară 

de preşedinte. Se ţine cont de 

ponderea de parlamentari pe 

care a avut-o fi ecare şi este o 

chestiune de normalitate”, a pre-

cizat senatorul Marius Nicoară.

Nume vechi şi noi 
pe lista foştilor pedelişti

Ca şi vechii liberali, foştii 

pedelişti vin cu propuneri noi. 

Printre cei care îşi doresc un 

mandat în Parlament se regă-

sescTudor Ştefănie, (care de al-

tfel nici nu şi-a dorit să mai 

candideze la locale, visând la 

un mandat în Legislativ), Flo-

rin Stamatian, consilier local şi 

fost prefect sau consilierii ju-

deţeni Călin Tuluc şi Mariana 

Leş. Pe lista ex-pedeliştilor ca-

re vor în Parlament mai fi gu-

rează consilierii locali Ionică 

Pop şi Mihaela Suciu, precum 

şi fostul europarlamentar Rareş 

Niculescu.

Şi din partea fostului sena-

tor Alin Tişe există o intenţie de 

a candida la parlamentare, aşa 

cum Monitorul de Cluj a scris 

recent, însă acesta a susţinut în 

repetate rânduri că nu va renun-

ţa la funcţia de preşedinte al 

Consiliului Judeţean pentru un 

mandat în Parlament. Rămâne 

astfel de văzut dacă nu se va 

răzgândi până la alegeri.

Tarcea, retras de pe lista 
vechilor liberali

Deşi iniţial era unul dintre 

vechii liberali care şi-au depus 

intenţia de a candida pentru un 

mandat în Camera Deputaţilor, 

viceprimarul Dan Tarcea a anun-

ţat acum câteva zile că nu va 

părăsi funcţia de viceprimar al 

municipiului Cluj-Napoca pen-

tru un mandat în Parlament.

Dan Tarcea a anunţat pe 

contul său de Facebook că es-

te onorat să fi e validat pe o 

poziţie eligibilă pentru Came-

ra Deputaţilor, dar rămâne la 

Cluj să îşi ducă la capăt man-

datul de viceprimar.

Primul pe lista vechilor li-

berali pentru Camera Deputa-

ţilor este deputatul Adrian Oros, 

urmat de Marius Mânzat, vi-

cepreşedinte al Consiliului Ju-

deţean Cluj, Dorin Lojigan, pri-

mar ul municipiului Câmpia 

Turzii şi Mircea Abrudean.

Pe lista pentru Senat pri-

mele locuri sunt ocupate de 

Marius Nicoară şi Gabriela 

Gârboan.

În prezent, Clujul este re-

prezentat în Parlamentul Ro-

mâniei de 10 deputaţi şi pa-

tru senatori.

Cu cine vor ex-pedeliştii clujeni 
„să atace” scaunele de parlamentari
La Cluj, noul mare PNL funcţionează tot ca înainte. Deşi acum există un singur preşedinte, foştii pedelişti 
şi vechii liberali îşi stabilesc candidaţii în şedinţe separate.

Foştii democrat liberali se vor întâlni zilele următoare în şedinţă a Biroului Permanent Judeţean pentru 
a vota ordinea candidaţilor la Senat şi Camera Deputaţilor
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Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Pe Calea Turzii şi pe 

strada Frunzişului sunt 

două situaţii care pun în 

pericol viaţa pietonilor. 

Autorităţile locale ce 

fac? Vor remedia proble-

mele când va fi acciden-

tat cineva?

Pe Calea Turzii, în zona 

cimitirului, o porţiune de 

trotuar este impracticabilă 

pentru pietoni din cauza u-

nei tufe care a crescut atât 

de mult încât se „prelinge” 

peste gard şi ajunge până 

aproape de mijlocul trotua-

rului. Din această cauză pi-

etonii trebuie să coboare pe 

carosabil ca să poată trece 

de porţiunea respectivă. Ast-

fel se supun riscului de a fi 

accidentaţi, mai ales că pe 

Calea Turzii traficul este per-

manent intens.

Tot în aceeaşi zonă, de 

parcă tufişul nu era sufici-

ent pentru a încurca circu-

laţia pietonală, periodic sunt 

maşini parcate pe trotuar. O 

cititoare ne-a trimis câteva 

fotografii care ilustrează ce-

le două situaţii. „Pe aici nu 

se trece – varianta pietona-

lă pe Calea Turzii în drum 

spre cimitir. Şi dacă pleacă 

maşinile tot nu se rezolvă 

problema. Oare al cui e acest 

sector care în curand devi-

ne impracticabil pentru pi-

etoni?”, ne-a scris Adina 

Gânscă.

Situaţia de pe Calea Tur-

zii nu este singulară. În cur-

ba de pe varianta Zorilor-Mă-

năştur (strada Frunzişului), 

trotuarul lipseşte cu desă-

vârşire. Cei care se încume-

tă să circule ca pietoni în 

zona respectivă se expun 

unui mare risc de a fi acci-

dentaţi. Problema a fost sem-

nalată, în primăvară, de fos-

tul consilier local Ioan Bîl-

dea care a realizat un video, 

postat ulterior pe Facebook.

În imagini se observă şi 

crengile unor copaci de mi-

ci dimensiuni care dau în 

stradă şi reduc foarte mult 

vizibilitatea şi accesul pie-

tonilor astfel că aceştia sunt 

obligaţi să circule pe caro-

sabil tot mai aproape de mij-

locul drumului.

Nu au întârziat să apară 

şi reacţiile celor care au vi-

zionat filmuleţul.

„Dacă ar fi măcar pus un 

trotuar mai îngust, sau cel 

puţin tunsă vegetaţia, ca pi-

etonul să nu intre pe caro-

sabil chiar în curbă”, a scris 

Emil Meseşan, un utilizator 

al reţelei de socializare. „Da, 

am fost şi eu în alergare de 

vreo 2-3 ori, e dezastru. Nici 

cu bicicleta nu este mai fru-

mos”, a comentat Bogdan 

Goada. Un alt utilizator Fa-

cebook a spus că înainte de 

zona respecitvă, trotuarul 

se termină brusc cu un ca-

nal, care cel puţin este sem-

nalizat.

Consilierul local a preci-

zat că în curbă se va reali-

za un sens giratoriu. „O să 

se facă un sens giratoriu 

acolo, acesta este motivul 

pentru care nu se face tro-

tuar acum. Sper totuşi că 

vegetaţia va fi cosită”, a afir-

mat Bîldea.

Pe strada Frunzişului, pi-

etonii sunt în pericol şi din 

cauza unei treceri de pie-

toni care este ignorată de 

şoferi.

Dacă aţi mai întâlnit si-

tuaţii asemănătoare nu ezi-

taţi să ne scrieţi pe adresa 

redactia@monitorulcj.ro.

Trotuarele, acaparate 
de tufişuri şi mașini
Să fii pieton în Cluj este o adevărată aventură, care 
de multe ori poate fi comparată cu un sport extrem.

În parcul de joacă pentru 

copii de pe strada Coastei 

există şi piste pentru bici-

clete, dar nu sunt folosite 

doar de copii, aşa cum ar 

trebui în mod normal. Din 

când în când, pe pistele 

pentru biciclete apar 

autoturisme, deşi nu ar 

avea ce căuta în acel loc.

Situaţia a fost semnala-

tă de Asociaţia Organizaţia 

Generală Voluntară pentru 

Prevenirea Faptelor Antiso-

ciale Cluj, care consideră că 

este vorba de un grav peri-

col.

„La intrare în parcul Bi-

bliotecii Octavian Goga 

(sus de pe Dorobanţilor) 

nu este niciun indicator 

rutier plasat care să sem-

naleze intrarea într-un parc 

pentru copii. Parcul este 

prevăzut cu pistă pentru 

biciclete pentru copii. S-a 

observat şi s-au trimis că-

tre noi, de la persoanele 

care frecventează locul că, 

pe neaşteptate, pe pista 

pentru copii demarează au-

toturisme”, au scris repre-

zentanţii asociaţiei, într-un 

mesaj postat pe pagina ofi-

cială de Facebook a prima-

rului Emil Boc. Aceştia afir-

mă că este necesar un in-

dicator care să avertizeze 

şoferii.

„Amplasarea unui indi-

cator care să avertizeze con-

ducătorii auto despre pre-

zenţa grupurilor de ciclişti 

de vârstă minoră în zonă se 

impune”, au mai scris re-

prezentanţii asociaţiei.

Aceştia au ataşat şi un 

scurt video în care se ob-

servă clar cum un autotu-

rism intră pe pista de bici-

clete.

Cu maşina prin parcul de joacă
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Dacă nu v-aţi făcut pro-

gram pentru astăzi şi sun-

teţi în oraş vă puteţi 

petrece timpul într-un 

mod foarte plăcut la 

Zilele Culturale Maghiare. 

Ziua a treia începe la ora 

10.00 cu o drumeţie orga-

nizată de Societatea 

Carpatină Ardeleană cu 

destinaţia Izvoru 

Dumbrava.

Întâlnirea va avea loc la 

ora 10.00, la capătul liniei de 

troleibuze şi tramvaie din Mă-

năştur. Lungimea traseului: 8 

km. Pe parcurs, participanţii 

vor avea ocazia să vadă tise-

le (Taxus baccata) şi pietrele 

de hotar cu marcajul K.M.A. 

Pauza de masă va avea loc la 

popasul prevăzut cu bănci şi 

mese. Ghid: Székely Lavotta 

– telefon: 0748 036 290.

Dacă drumeţia vi se pare 

prea solicitantă, dar totuşi 

doriţi să faceţi mişcare, or-

ganizatorii ne recomandă, 

tot de la ora 10:00 o şedinţă 

de pilates cu Nana Pilates cu 

Antal Ágota (instructoare Ba-

lanced Body Pilates) şi 

Berszán Márkos Réka (ma-

estră Balanced Body). Loc: 

Bulevardul 21 Decembrie 

1989, nr. 18.

Pentru cei mici, între ore-

le 10:00–12:00 au loc concur-

suri şi jocuri de îndemânare 

pentru copii de 5-12 ani. Or-

ganizator: Grădiniţa Mikó. 

Loc: Curtea Grădiniţei Mikó

Între orele 10:00-16:00 are 

loc vizitarea turnului Biseri-

cii Romano-Catolice Sfântul 

Mihail. Organizatori: Faculta-

tea de Geografi e a Universită-

ţii „Babeş-Bolyai” – Departa-

mentul de Geografi e – Linia 

Maghiară, Societatea Muzeu-

lui Ardelean şi Parohia Roma-

no-Catolică Sfântul Mihail. 

Loc: Biserica Romano-Catoli-

că Sfântul Mihail.

În intervalul  ora 

12:00-15:00 puteţi să parti-

cipaţi la olărit, modelaj în 

lut şi alte meşteşuguri popu-

lare pentru începători şi avan-

saţi. Organizator: Forgó 

Kézművesház. Loc: Atelierul 

Forgó Kézművesház.

La ora 17.00: ateliere de 

fi lm clujene: Televiziunea Ro-

mână Cluj. Orbán S. Katalin: 

fi lmul documentar Regii ghe-

ţii la Cluj, 2015, 21 minute; 

Benczédi József şi Miklós Sán-

dor: Bombardarea Clujului, 

fi lm documentar, 25 minute. 

Discuţii cu realizatorii. Filme-

le au subtitrare în limba ro-

mână. Loc: Casa Tranzit, sa-

la mare.

Tot la ora 17.00: concert 

Köles Eliza pe scena de pe 

strada Potaissa; ora 17:00: con-

cert Napoleon Boulevard pe 

scena de pe strada Mihail Ko-

gălniceanu.

La ora 18.00 este progra-

mată o degustare de vinuri, 

la Colegiul Academic. La ace-

eaşi oră, are loc un concert 

Edina Quartett în curtea Mu-

zeului de Artă/Palatului 

Bánffy; concert Stereogám pe 

scena de pe strada Potaissa.

La ora 19.00, vor avea loc 

concerte de vară în Biserica 

Reformată de pe strada Mihail 

Kogălniceanu. Concert de or-

gă susţinut de Csen-

gery-Kostyák Zsuzsa. Organi-

zator: Parohia Reformată 

Cluj-Centru.

Tot la ora 19:00 este pro-

gramat un concert Bagossy 

Brothers Company pe scena 

mare din Piaţa Unirii, urmat 

la ora 21.00 de un concert Bu-

dapest Bár.

Ce poţi face astăzi la Zilele Culturale Maghiare
A treia zi a Zilelor Culturale Maghiare se anunţă a fi foarte interesantă, cu evenimente variate.

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Clujenii vor avea parte de 

un show de zile mari 

vineri, 19 august, cu oca-

zia Zilelor Maghiare, cu 

proiecţii pe Biserica 

Sfântul Mihail din Piaţa 

Unirii. Cel care va realiza 

spectacolul de lumini este 

un român apreciat la nivel 

internaţional: din Dubai 

până în Mexic, din Ungaria 

în Canada, acesta se poate 

lăuda că a văzut aproape 

toată lumea datorită pasiu-

nii lui: show-ul de lumini 

pe clădiri.

Bordos László Zsolt este unul 

dintre cei mai apreciaţi VJ – vi-

deo jockey (n.red.: persoană 

care combină foarte bine ima-

ginile video cu melodiile) din 

întreaga lume.

Lucrările sale au putut fi  vă-

zute în oraşe ca New York, Los 

Angeles, Paris, Budapesta, Du-

bai, Geneva, Roma, Moscova, 

Quebec sau Mexico City.

Spectacol de lumini 
cu 12 proiectoare

Show-ul de la Cluj va fi  unul 

cu totul special: 12 proiectoa-

re vor ilustra pe clădirea Biser-

cii Sfântul Mihail momente im-

portante din istoria oraşului, 

iar în partea a doua va fi  un 

spectacol de lumini deosebit.

„Pentru această proiecţie din 

Cluj trebuie să vă spun că am 

avut discuţii cu organizatorii 

trei sau patru luni. În Debre-

cen mai aveam un proiect şi 

mi-am bătut foarte mult capul 

să reuşesc să merg şi la Cluj şi 

la Debrecen. În cele din urmă 

am devansat spectacolul din 

Debrecen cu o zi. Un punct im-

portant la Cluj a fost faptul că 

sărbătorim 700 de ani de la ri-

dicarea Clujului la rang de oraş, 

iar mie ca artist mi-a fost foar-

te difi cilă şi o adevărată provo-

care să găsesc o soluţie cu aju-

torul căreia această serbare să 

fi e reprezentată în această pro-

iecţie. Mai mult decât atât tre-

buie să creez o operă de artă. 

Am propus şi mă bucur că mi 

s-a acceptat ca primele minu-

te din spectacol să fi e un fel de 

introducere istorică referitoare 

la istoria Clujului pe care o voi 

prezenta într-o manieră mai 

abstractă, nu foarte concretă, 

nu şcolărească, iar partea a do-

ua va fi  o creaţie artistică care 

nu se leagă de acest eveniment”, 

a declarat Bordos László Zsolt.

Promisiune: spectacol 
fără clişee

Proiectoarele cu care-şi va 

realiza artistul spectacolul 

din Piaţa Unirii sunt foarte 

mari şi cântăresc 120 de ki-

lograme. Acestea sunt aduse 

din Germania şi Ungaria şi 

sunt foarte rare. „Nici măcar 

la Bucureşti nu sunt”, a spus 

Bordos László Zsolt. Pe aco-

perişul bisericii în care exis-

tă ţigle şi material metalice 

spectacolul se va vedea mai 

rău. Show-ul va fi  proiectat 

pe întreaga clădire.

„În ultimii ani s-au creat 

foarte multe clişee care uni-

formizează proiecţiile pe clă-

diri. Clişee precum: clădirea 

se prăbuşeşte, clădirea este 

cuprinsă de fl ăcări, clădirea 

este distrusă de inundaţii, etc. 

Eu nu vreau să prezint un 

show din această categorie, 

eu vreau sa prezint mai mult 

latura artistică a acestui do-

meniu, al luminilor. Eu la ba-

ză sunt artist”, a spus Bordos 

László Zsolt.

Show-ul de lumini va înce-

pe de la ora 22:10.

Spectacol de lumini ca în marile 
capitale, promis la Cluj-Napoca
În Piaţa Unirii va avea loc un show de lumini, la împlinirea a 700 de ani de la ridicarea Clujului la rang de oraş.

László Zsolt Bordos este un artist 3D care trăiește în Budapesta. 
Și-a început cariera de video jockey în Budapesta începând cu 
anul 2000. A studiat artele la Budapesta și în Helsinki. A devenit 
faimos după ce a creat prima animaţie de înaltă rezoluţie 3D 
pentru proiecţii în Ungaria. Face parte din prima generaţie de 
artiști video la nivel internaţional. Artistul este de loc din Brașov 
și are 39 de ani. Acesta vorbește bine limba română, cu toate că 
este mai mult plecat prin diverse ţări.

Cine este László Zsolt Bordos?

Spectacolele lui László Zsolt Bordos au fost proiectate în diverse orașe din Europa

László Zsolt Bordos a proiectat și pe hotelul de 7 stele din Dubai
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100% din fondurile adu-

nate vor fi  donate 

Grădiniţei Speciale 

Malteze din Cluj Napoca 

şi vor acoperi costurile 

terapiei de care copiii cu 

probleme neuromotorii au 

nevoie pentru a umbla

„Păşim pentru ca ei să poa-

tă păşi” este sloganul celei 

de-a doua ediţii a concursu-

lui caritabil Walking Month, 

care se va derula în Cluj Na-

poca în perioada 12 septem-

brie – 9 octombrie.

Conceptul concursului es-

te unul simplu: echipe de pa-

tru persoane concurează, timp 

de o lună, încercând să mear-

gă cât mai mult pe jos în tim-

pul activităţilor cotidiene, pen-

tru a câştiga premiile oferite 

de organizatori şi parteneri. 

Taxele de înscriere în concurs 

sunt donate, în proporţie de 

100%, către Grădiniţa Specia-

lă Malteză din Cluj Napoca, 

care va folosi fondurile pentru 

a asigura terapia de care au 

nevoie copiii cu dizabilităţi ne-

uromotorii pentru a umbla şi 

a avea o viaţă independentă.

Benefi ciile campaniei se re-

fl ectă atât asupra sănătăţii par-

ticipanţilor, încurajaţi să renun-

ţe cel puţin temporar la maşi-

nile personale sau alte mijloa-

ce de transport „motorizate” şi 

să adopte un stil de viaţă mai 

sănătos, cât şi asupra mediu-

lui, prin reducerea aglomeraţi-

ei şi a poluării din oraş într-una 

din perioadele cu vârfuri de tra-

fi c: începerea anului şcolar şi 

a celui universitar.

Înscrierile se pot face pe 

site-ul www.walkingmonth.

ro. După înscriere, fi ecare par-

ticipant va primi o brăţară in-

teligentă cu pedometru care 

va măsura toţi paşii făcuţi. 

Echipele care vor aduna cel 

mai mare număr de paşi în 

perioada competiţiei vor câş-

tiga premii precum abonamen-

te la Electric Castle 2017, vo-

uchere pentru echipament 

sportiv, abonamente la cen-

trul spa „Salute per Aqua” şi 

multe altele.

Sumele strânse prin plata 

taxelor de înscriere sunt vira-

te direct în conturile Serviciul 

de Ajutor Maltez în România, 

care le va folosi pentru a aco-

peri parte din cheltuielile Gră-

diniţei Speciale Malteze. Gră-

diniţa are în grijă 22 de copii 

cu dizabilităţi neuromotorii, 

10 dintre ei provenind din cen-

trele rezidenţiale de servicii 

sociale. „Ne-am propus să re-

uşim să adunăm anul acesta 

o sumă care să acopere cos-

turile cu tot ce înseamnă te-

rapia a 10 copii cu handicap 

neuromotor pentru un an şco-

lar. Costuri care sunt foarte 

mari, pentru un singur copil 

se cheltuie minim 700 de lei 

pe lună, sume de care copiii 

Grădiniţei Malteze au mare 

nevoie”, spune Andreea Mi-

saraş, coordonatoarea campa-

niei din partea Betfair Deve-

lopment Romania, iniţiatorul 

şi organizatorul proiectului 

„Walking Month”.

Walking Month a avut pri-

ma ediţie deschisă pentru co-

munitate anul trecut. În 2015, 

aproape 600 de clujeni s-au 

înscris în competiţie şi au fă-

cut împreună aproape 173 de 

milioane de paşi. Distanţa par-

cursă de aceştia ar fi  acoperit 

de 3 ori circumferinţa Pămân-

tului, dar a făcut ceva mult 

mai important: a adunat 

42.000 de lei care au fost do-

naţi pentru dotarea secţiei de 

Terapie Intensivă a Spitalului 

de Urgenţă pentru copii din 

Cluj-Napoca.

Walking Month 2016: Clujenii 
umblă pe jos pentru a ajuta 
copiii care nu pot să păşească
Sute de clujeni sunt aşteptaţi, şi anul acesta, să se înscrie în campania 
Walking Month 2016, care va ajuta la recuperarea copiilor cu handicap 
locomotor – pur şi simplu mergând pe jos.
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REABILITAREA CASTELULUI WASS-BANFFY DIN GILĂU PROPUS SPRE 
FINANŢARE ÎN CADRUL POR 5.1

Fundaţia Traditio Transylanica, cu sediul în satul Gilău, Str. Principală Nr. 719, CUI 
33594392 va iniţia în anul curent depunerea unui proiect privind reabilitarea obiectului 
monument istoric, Castelul Wass-Banffy, intitulat „Restaurarea Castelului din Gilău şi 
amenajări exterioare aferente“, propus spre fi nanţare în cadrul Programului Operaţional 
Regional, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban și conservarea, protecţia și 
valorifi carea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, 
protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural.

Programul Operaţional Regional este implementat la nivel naţional de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management, 
iar la nivel regional de către ADR Nord-Vest, organism intermediar al programului ce 
monitorizează implementarea acestui proiect.

Obiectivul general al proiectului este punerea în valoare prin redarea funcţionalităţii Castelului 
Wass-Banffy din satul Gilău, judeţul Cluj, pentru a se crea premisele creșterii numărului de 
vizitatori în castel, ca urmare a investiţiei realizate în vederea restaurării acestuia. Castelul 
Wass-Banffy, se situează pe drumul naţional 1 (strada Principală din satul Gilău), pe un teren 
de 139.070 mp2, pe care în afara castelului se pot găsi, grădina castelului și mai multe clădiri 
administrative, toate fi ind parte al ansamblului monument istoric, cu codul CJ-II-a-B-07673. În 
momentul de faţă, castelul se afl ă într-o stare de degradare, interiorul acestuia nu este accesibil 
pentru turiști deoarece reprezintă pericol pentru viaţa acestora, el putând fi  valorifi cat din punct 
de vedere turistic în urma realizării lucrărilor de intervenţie propuse.

Lucrările de intervenţii propuse: reabilitarea integrală interioară și exterioară a castelului 
pentru amenajarea unor funcţiuni publice-culturale: centru cultural, muzeu, săli de expoziţie, 
cât și realizarea unor amenajări exterioare aferente, realizarea de accese și parcări 
dimensionate corespunzător funcţiunilor propuse.

Date de contact:

Nume persoană contact: Deák Attila
Funcţie: Director
Tel.: 0740 244656
Email: traditiotransylvanica@gmail.com

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia ofi cială a Uniunii 
Europene sau a Guvernului României“

                                                                                                                                   

FUNDA
TRANSYLANICA 

www.inforegio.ro

! - pentru Dezvoltare Reg

obligatoriu sau a Guvernului României.

                                                                        

  

Potrivit unei analize, sal-

vatorii sunt vulnerabili în 

caz de cutremur şi este 

nevoie de investiţii în 

instruire, dar mai ales de 

achiziţia de echipamente 

necesare salvării.

În cazul unui cutremur pu-

ternic în România, trei sferturi 

dintre locuitorii ţării ar fi  afec-

taţi, infrastructura fi ind în mul-

te zone una „critică”, iar do-

tările cu echipamente pentru 

misiuni de salvare-căutare în 

caz de cutremur fi ind slabe 

sau absente, se arată în pro-

iectul de consolidare a IGSU.

„România are o seismicita-

te ridicată, cu originea în zo-

na Vrancea, în zonele subcar-

patice şi mai puţin în părţile 

de nord-vest şi vest ale ţării. 

Edifi catoare în acest sens sunt 

cutremurele majore care au 

avut loc în România şi urmă-

rile lor. Amintim cutremurul 

din 4 martie 1977, care a pro-

vocat 1.570 de morţi, peste 

11.300 răniţi, 35.000 familii si-

nistrate şi 32.900 locuinţe pră-

buşite sau grav avariate” – aşa 

începe introducerea la capito-

lul riscurilor naturale care pot 

genera dezastre în România 

din proiectul Strategiei de con-

solidare şi dezvoltare a Inspec-

toratului General pentru Situ-

aţii de Urgenţă (IGSU) 

2016-2025, afl ată în dezbatere 

pe site-ul Ministerului Aface-

rilor Interne (MAI).

Specialiştii din cadrul struc-

turilor de intervenţie susţin că, 

în România, riscul de cutremur 

există, ţinând cont de activita-

tea seismică din zona Vrancea. 

În document se arată că, în si-

tuaţia unui seism de magnitu-

dine mare, trei sferturi dintre lo-

cuitorii României pot fi  afectaţi.

„Riscul de producere a unui 

cutremur major se menţine, 

iar în zonele care pot fi  afec-

tate de acesta locuieşte 75% 

din populaţia României şi exis-

tă importante elemente de in-

frastructură critică”, se notea-

ză în proiectul Strategiei.

În document se notează, 

la capitolul vulnerabilităţi, că 

în cadrul IGSU a fost identi-

fi cată „lipsa unor stocuri de 

materiale şi tehnică necesare 

gestionării unor situaţii de ur-

genţă majore (ex. cutremur)”.

„Gradul de dotare modest 

sau chiar absent cu autospeci-

ale, mijloace speciale de inter-

venţie şi echipamente pentru 

executarea unor misiuni opera-

tive: asanare pirotehnică, inter-

venţie CBRN, căutare-salvare 

urbană, căutare-salvare şi inter-

venţii specifi ce în apele terito-

riale, adăpostire, înştiinţare-alar-

mare”, este un alt aspect trecut 

la capitolul vulnerabilităţi.

Tot la probleme de logisti-

că sunt trecute şi 32 de clă-

diri în care îşi desfăşoară ac-

tivitatea pompierii şi care au 

risc seismic ridicat.

Specialiştii IGSU susţin că 

este nevoie şi de intensifi ca-

rea activităţilor de prevenire 

prin educarea populaţiei.

Şeful Departamentului pen-

tru Situaţii de Urgenţă, secre-

tarul de stat Raed Arafat, de-

clara la începutul acestui an 

că „se are în vedere achiziţia 

de tehnică pentru căutare şi 

salvare urbană şi dotarea spe-

cifi că pentru intervenţiile la 

cutremure”. De atlfel, prin pro-

iectul Strategiei de consolida-

re a IGSU se propune atrage-

rea de fonduri pentru astfel 

de investiţii.

Potrivit proiectului Strate-

giei, pentru dezvoltarea IGSU 

se vor folosi bani de la Minis-

terul Afacerilor Interne, fon-

duri europene, credite exter-

ne garantate de Guvernul Ro-

mâniei, dar şi donaţii sau 

sponsorizări. Potrivit docu-

mentului, impactul bugetar 

pentru primii doi ani, 

2016-2018, este de aproxima-

tiv 103 milioane de euro.

În caz de seism puternic, 75% 
din locuitorii ţării ar fi afectaţi

Un proiect de pregătire 

militară voluntară, cu o 

durată scurtă de timp şi 

care să se adreseze lice-

enilor şi studenţilor, ar 

putea fi iniţiat la propu-

nerea conducerii 

Diviziei 4 Infanterie 

Gemina din Cluj. 

Potrivit comandantului 

diviziei, general maior 

Ioan Manci, acest pro-

iect ar putea avea un 

efect benefic asupra 

tinerilor care ar partici-

pa, precum şi un impact 

pozitiv asupra sănătăţii 

poporului român.

„Au trecut opt ani de la 

renunţarea la serviciul mi-

litar obligatoriu. Am dema-

rat un proiect pilot de pre-

gătire militară a tinerilor, li-

ceeni şi studenţi, pe bază 

de voluntariat. Eu susţin ide-

ea potrivit căreia tinerii noş-

tri să participe la un aseme-

nea program. Perioada de 

pregătire ar dura două-trei 

săptămâni şi ar avea loc la 

finalul anului şcolar, în pe-

rioada de tabere şi şcoli de 

vară pentru liceeni şi în pe-

rioada de practică pentru 

studenţi, tinerii urmând să 

fie încazarmaţi într-o unita-

te militară. Pentru sănăta-

tea poporului român, pen-

tru sănătatea tinerilor, cred 

că ar fi benefic un aseme-

nea program de pregătire 

militară voluntară”, a spus 

Ioan Manci.

Programul de antrenament 

s-ar adresa în egală măsură 

băieţilor şi fetelor şi presu-

pune pregătirea acestora 

într-o unitate militară, de la 

ora 05.30 până la 22.00. Ti-

nerii şi-ar începe ziua cu o 

serie de exerciţii de înviora-

re, urmate de activităţi orga-

nizatorice cum ar fi  curăţe-

nia în dormitoare sau a a să-

lii de mese, dar şi un pro-

gram de pregătire militară.

„Mi-aş dori să fi e evalu-

aţi şi să găsim o formă de 

acordare a gradelor în rezer-

vă pentru a realiza şi acea 

rezervă voluntară care va pu-

să în aplicare de la 1 ianua-

rie 2017”, a mai spus Manci.

Propunerea conducerii Di-

viziei 4 Infanterie Gemina a 

fost trimisă Statului Major al 

Forţelor Terestre şi promova-

tă la nivelul Statului Major 

General.

Comandantul Diviziei 4 

Infanterie Gemina a parti-

cipat, ieri, la Cluj-Napo-

ca, la inaugurarea primu-

lui muzeu în aer liber al 

diviziei cu tehnică milita-

ră. Acţiunea a avut loc în 

cadrul unei serii de mani-

festări organizate cu oca-

zia împlinirii a 100 de ani 

de la înfiinţare, în 1916, 

în timpul Primului Război 

Mondial.

Liceenii şi studenţii clujeni, aşteptaţi în armată
Câţi dintre tineri ar înlocui timpul liber din vacanţe cu militărie în adevăratul sens al cuvântului?

Viața de militar va putea fi  experimentată de cei care își doresc acest lucru

IOAN MANCI | 
comandant Divizia 4 
Infanterie Gemina

 „Au trecut opt ani de 
la renunţarea la 
serviciul militar 
obligatoriu (...) Am 
demarat un proiect 
pilot de pregătire 
militară a tinerilor, 
liceeni şi studenţi, pe 
bază de voluntariat 
(...) ei urmând să fi e 
încazarmaţi într-o 
unitate militară (...) 
Pentru sănătatea 
poporului român, 
pentru sănătatea 
tinerilor, cred că ar fi  
benefi c un asemenea 
program de pregătire 
militară voluntară“

PREGĂTIRE

16h 30 min
ar urma să dureze programul 
de antrenament al tinerilor 
într-o unitate militară



10 MICA PUBLICITATE  monitorulcj.ro | miercuri, 17 august 2016

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ CUMPĂR URGENT garsonieră.

Exclus cart. Plopilor.

Aştept telefoane la 0760-185659. 
(3.20)

APARTAMENTE

P.F. cumpăr URGENT 
ap. cu 3 camere, mobilat, 
utilat, decomandat, et. 1 
sau 2, de preferat cart. 

Zorilor, Bună-Ziua, 
Gheorgheni, Grigorescu.

Exclus agenţii.

Aşteptăm oferte la tel. 
0727-477.173.

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă în apropierea Clu-

jului, locuibilă, cu utilităţi. Sunaţi 

la tel. 0751-970146. (4.7)

¤ Vând casă mobilată în localita-

tea Cuzdioara, cu utilităţi și 33 de 

ari grădină, la 4 km de localitatea 

Dej. Inf. și relaţii suplimentare la 

tel. 0264-593488. (6.7)

¤ Vând casă în Câţcău, jud. Cluj, 

4 camere, șură, cu 2 grajduri, bu-

cătărie de vară, coteţe și anexe, 

curte, grădină, cu acces la toate 

utilităţile, cu sau fără 4 ha teren 

agricol. Inf. suplimentare la tel. 

0746-297102. (6.7)

¤ Vând două case + anexe în Tu-

reni, în aceeași curte (se vinde și 

separat), supr. totală 6500 mp, 

curte, livadă, teren arabil, utili-

tăţi, apă, gaz, curent, întăbulat, 

preţ negociabil.

Inf. suplimentare la tel. 

0745-182440.

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.

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând în Dezmir, la 11 km de 
Cluj, 29 ari de teren intarvilan, uti-
lităţi apă, gaz, curent, front la 
drum. Inforrmaţii suplimentare la 
tel. 0744-613954. (3.7)

¤ Vând teren lângă Lacul Chinteni, 
supr. 2900 mp, front 29 ml, preţ 8 
euro/mp. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0749-548801. 
(4.7)

¤ Vând teren în Beliș, zona Că-
tun-Pleș, intravilan, front 94 m 
spre Lacul Fântânele-Beliș (15-25 
m până la apă), în supr. de 7800 
mp, C.F., drum de acces pe la 
Giurcuţa, preţ 6 euro/mp. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (5.7)

¤ Vând teren intravilan în comu-
na Galaţii Bistriţei, la 16 km de 
Bistriţa, supr. 2500 mp, utilităţi 
(apă, curent). Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0744-700439 sau 
0264-534770. (5.7)

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

¤ Vând teren în intravilanul Cluju-
lui, 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 central în supr. de 
100 mp, front 20 ml la drum de 
servitute, cu C.F. și C.U., P+6, preţ 

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.

250 euro mp. Inf. suplimentare la 
tel. 0745-251703.

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, 
preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0745-251703.

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

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 

front la drum de servitute 

36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 

0753-222 759.

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

INCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere în zona Grigorescu. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0364-407989. (6.7)

¤ Doi studenţi, căutăm de închi-
riat apartament cu 2 camere în 
jurul Facultăţii de Litere, str. Ho-
rea-Gară. Așteptăm telefoane la 
0728-074939 sau 0722-211792. 
(6.7)

LOCURI DE MUNCĂ

Cautam absolvent de 
Medicina pentru postul 
de terapeut in terapii 

complementare 
la Clinica Greenia 
din Cluj-Napoca. 

Cunostintele de medicina 
complementara 

constituie avantaj. 
Informatii la numarul 

de telefon: 
+40735693112 (1.3)

¤ Căutăm persoană cu experien-
ţă supraveghere de noapte per-
soana vârstnică mobilă și lucidă, 
între orele 18.30 – 8.00. Tel 
0748-220994 (1.2)

Caut îngrijitoare pentru 
persoană cu dizabilităţi 
în București și Londra.
Îngrijirea presupune: 
însoţire și deplasare, 

fără ridicari.
Se oferă: salariu 600 
Euro, cazare, masă, 

transport și alte taxe.
Se cere:

- vârsta 30-40 de ani;
- persoană serioasă 

și cinstită;
- disponibilitate pentru 

deplasări frecvente 
București-Londra.
Pentru informaţii 

suplimentare, sunaţi 
la 0742154273. (3.3*)

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

Firmă de transport cu 
acţionariat german, 

angajează şoferi 
profesionişti,

categ C+E,
posesor atestat 

profesional şi cartela 
tahograf, experienţă 
minim 2 ani, pentru 

comunitate.
Plata la zi.

0729 272 272
(7.14*)

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

¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Ofer sa-
lar bun și cazare.
Inf. la tel. 0741-547721.

¤ Căutăm FEMEIE DE SERVICIU 
(menaj). Inf. suplimentare la tel. 
0752-134356.

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

¤ Caut de lucru în domeniul labo-
rator-cofetarie sau la bucătărie, 
deţin diplomă de califi care în a-
ceste domenii. Ofer și rog seriozi-
tate. Aștept oferte la tel. 
0757-746700.

SERVICII

¤ Expert contabil autorizat, ţin evi-
denţă contabilă la fi rme mici, mari 
și persoane fi zice. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la tel. 
0744-501252. (3.7)

¤ Maistru electrician autorizat, re-
par, întreţin, modifi c instalaţii elec-
trice, schimb tablou de siguranţă 
vechi, candelabre, lămpi, prize, în-
trerupătoare, elimin defectele, de-
ranjamentele apărute în instalaţii-
le electrice de uz casnic. Sunaţi la 
tel. 0742-803536. (6.7)

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

¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la te.l 
0745-993104.

¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, came-
re de frig. Ofer garanţie și asigur 
transport.Tel. 0747-786.320; 
0770-607.687.

¤ Executăm la comandă, mobilier 
personalizat, din pal melaminat, 
cu montaj la domiciliu. Sunaţi la 
tel. 0740-807646.

¤ Depanare TV la domiciliul clien-
tului, cu garanţie. Tel. 
0264-547523, 0744-877328.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Vând Moped PIAGGIO, în 
stare de funcţionare. Inf. su-
plimentare la tel. 
0747-649167. (4.7)

¤ Dorești o mașină nouă? Eu 
îţi vin cu o facilitate pe care o 
poţi folosi ca avans la achizi-
ţionarea dorită oferându-ţi 
un tichet Rabla la jumătate 
de preţ ţie, faţă de ce oferă, 
respectiv 3000 RON. Rog se-
riozitate. Sunaţi la tel. 
0743-330440. (4.7)

¤ Cumpăr ARO 10, 4x4, în sta-
re de funcţionare. Aștept ofer-
te la tel. 0740-876853. (7.7)

PIESE AUTO

¤ Vând 4 cauciucuri de TICO, în 
stare bună, ieftin. Inf. suplimen-
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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:
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tare la tel. 0264-542151. (3.7)

¤ Cumpăr portbagaj pentru auto-
turism MATIZ. Sunaţi la tel. 
0747-649167. (4.7)

ELECTRO

¤ Vând TV color marca DAEWOO, 
stare bună, preţ 60 RON, negoci-
abil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-542151. (3.7)

MOBILIER

¤ Vând canapea nerabatabilă, 
pentru hol, foarte frumoasă. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0744-613954. (3.7)

¤ Vând pat mare (dublu), dulap 
cu o ușă, dulap pentru încălţă-
minte, două fotolii și o masă fru-
moasă. Pentru informaţii sunaţi 
la tel. 0732-633306. (3.7)

¤ Vând 2 fotolii balansoar din 
lemn natur, saltea din burete, 
preţ negociabil. Sunaţi la tel. 
0744-613954. (3.7)

¤ Vând masă din lemn masiv de 
8 persoane, lăcuită, cu picioare 
din fi er și două bănci cu picioare 
rabatabile, pentru terase, caba-
ne, persoane care au casă cu cur-
te. Inf. la tel. 0745-569336. (4.7)

¤ Vând două canapele extensibile, 
model vechi, dulap cu două uși, 
dulap pentru haine și lenjerie cu 
furnir, tapiţerie pentru recamier, 
nou tapiţată. Relaţii suplimentare 
la tel. 0264-454257. (4.7)

UZ CASNIC

¤ Vând aspirator. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la tel. 
0732-633306. (3.7)

DIVERSE

¤ Vând 12 bucăți de piese de arti-
zanat din aramă, statuete, tave cu 
pahare, candele, serviciu de țuică, 
carafă, scrumieră, cafea, etc, preț 
bun. Inf. la tel. 0264-591965. (2.7)

¤ Vând mașină de scris, multe va-
se, haine și alte obiecte casnice. In-
formaţii la tel. 0732-633306. (3.7)

¤ Vând 6 baloane cu coș, pentru 
vin de 50 l. Relaţii suplimentare 
la tel. 0264-454257. (4.7)

¤ Vând ușă de garaj cu toc din 
două bucăţi, înâlţime 192 cm, lă-
ţime 196 cm. Inf. suplimentare la 
0746-297102. (6.7)

¤ Vând pentru amatorii de artă, 
12 bucăţi de piese de artizanat 
din aramă, statuete, tave cu pa-
hare, candele, serviciu de ţuică, 
carafă, scrumieră, cafea, etc, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ Vând două perechi de role 
din piele nr. 36-38, preţ negoci-
abil. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ VÂND struguri de masă-ceasla 
din zona Vrancea-Coţești. 50 tone 
începand cu 20 august. La livrare 
2-3 tone. Preţ negociabil. Relaţii 
la tel. 0721406769. (7.10)

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, 
din care unul de lână, lucrat ma-
nual, preţ negociabil. Aștept tele-
foane la 0264-591965. (6.7)

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

¤ Vând două corturi de două per-
soane, culoare albastru, sac de 

dormit și saltea din piele 10 kg, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0264-591965. (6.7)

¤ Vând costume de haine din 
camgan, culoare kaki, cămăși de 
culoare kaki, noi, cizme din piele, 
o pereche nouă și una folosită, 
militare, centură cu diagonală din 
piele, la preţ mic. Inf. la tel. 
0731-235149. (6.7)

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

¤ ARDELEAN, intelectual, cu simţul 
umorului, 60 de ani, singur, han-
dicap ușor, doresc corespondenţă 
cu doamne/domni. Vă rog să scri-
eţi la BAT GABRIEL, str. Morii nr. 
7-9, Aiud 515200, jud. Alba.

ANIMALE

¤ Cumpăr căţel mic, rasa Pitbull, 
de sex masculin. Aștept telefoane 
la 0752-498986. (3.7)

¤ Cumpăr căţel mic, rasa Bichon, 
de sex masculin. Aștept telefoane 
la 0752-498986. (3.7)

DONAŢII

¤ DONEZ 3 GRĂMEZI DE FÂN.

Sunaţi la tel. 0721-356.827. (Nicu)

COLECŢIONARI

¤ Vând trofee de vânâtoare că-
prior (ţap) și colţi de mistreţi, un 
colţ a fost medaliat, preţ negoci-
abil. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând coleţie de șerveţele 
vechi. Aștept oferte. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (4.7)

¤ Vând colecţie cu actori străini 
și români, poze alb/negru și co-
lor. Aștept oferte serioase. Su-
naţi la tel. 0749-174082. (4.7)

¤ Cumpăr colecţie de medalii ro-
mânești, poze vechi, insigne co-
muniste, fanioane, fotbaliști, 
medalii, decoraţii, fotografi i, cer 
și ofer seriozitate. Aștept oferte 
serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (4.7)

¤ Cumpăr suporţi de pahare din 
carton (biscuiţi) de bere, suc, a-
pă, de preferat mărci de bere ro-
mânești, rog oferte serioase. Inf. 
la tel. 0749-174082 (4.7)

¤ Cumpăr bancnote de 50.000 
lei, 100.000 lei, 500.000 lei și 
1.000.000 lei, varianta de plas-
tic, indiferent de calitate. Ofer 
preţ bun. Aștept oferte serioase 
la tel. 0749-174082. (6.7)

¤ Cumpăr obiecte promoţionale 
Marlboro, scrumiere, reclame, 
brichete, insigne, afi șe, genţi, 
etc., orice obiect pe care scrie 
Malboro. Cer și ofer seriozitate. 
Tel. 0749-174082. (6.7)

MATRIMONIALE

¤ Eu clujean, caut jumătatea 
vieţii mele. Aștept telefoane la 
nr. 0752-362823. (7.7)

PIERDERI

¤ DELISSIMA PRODUCTION S.R.L., 
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Fabri-
cii de Zahăr, nr. 109, jud. Cluj, 
J12/2879/2013, C.U.I. 32262816 
declar pierdut certifi cat constatator 
52228/20.08.2015. Se declară 
nul. (1.1)

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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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Jocurile Olimpice Rio 
2016 - Rezumat

13:00 Telejurnal

14:00 Jurnal Olimpic

14:30 Jocurile Olimpice Rio 
2016 (reluare)

15:30 Jocurile Olimpice Rio 
2016 (live) - Atletism

19:00 Telejurnal

20:00 Ochiul magic - „Îngerul 
din Boscoteni”

20:30 Jocurile Olimpice Rio 
2016 (live)

* 20:30 - 22:15 - Baschet 
masculin, sfert

* 22:15 - 00:15 - Handbal 
masculin, sfert (înregistrare)

* 23:45 - 05:05 - Atletism

Transmisiuni directe alternative

ANTENA 1

13:00 Observator (live)

14:00 Mireasă pentru fi ul 
meu (live)

16:00 Observator (live)

17:00 Poftiţi pe la noi: Poftiţi 
și dăruiţi

19:00 Observator (live)

20:00 Observator special (live)

20:30 Splash! Vedete la apă

PRO TV

12:00 Trandafi rul negru 
(reluare)

13:00 Știrile Pro TV

14:00 Zoya

16:00 Lecţii de viaţă

17:00 Știrile Pro TV

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro TV

20:30 Las fi erbinţi

21:30 Sunt spion

23:30 Știrile Pro TV

PRIMA TV

12:10 Cireașa de pe tort
13:30 Teleshopping
14:00 Focus 14
14:30 Teleshopping
15:00 Nimeni nu-i perfect
15:30 Mondenii (sezonul 15, 
episodul 9)
16:00 Mondenii (sezonul 15, 
episodul 10)
16:30 Focus
17:00 Trăsniţii (sezonul 26, 
episodul 26) (reluare)
18:00 Focus
19:30 Mama mea gătește 
mai bine
20:30 Jucătorul 5150
22:30 Trăsniţii
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D
13:30 Te vreau lângă mine
16:00 Teleshopping
16:45 1001 de nopţi
18:45 Știrea zilei
19:00 Știrile Kanal D
20:00 Bahar: Viaţă furată
22:00 Roata norocului (reluare)

LOOK TV

12:30 Poveștile României 
(reluare)
13:30 National Icons (reluare)
14:00 Casa Poporului (reluare)
15:30 Fotbal Look (reluare)
16:00 Meci Fotbal Liga I 
Orange: FC Viitorul - AFC ASA 
Tg. Mureș (reluare)
18:00 Fotbal Look (reluare)
19:00 Casa Poporului (live)
20:30 Sub asediu (reluare)
21:30 Big Boletus
22:30 National Icons (reluare)
23:00 Liga Magazin (reluare)

ANUNŢ DE ANGAJARE

CTP Cluj-Napoca SA
B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130
Organizeaza concurs in vederea recrutarii de personal 

pentru ocuparea urmatoarelor posturi :
- 2 posturi tehnician retele si echipamente calcul

Conditii de participare: se solicita specializarea 
echipamente electronice sau similar

Pentru inscrierea la concurs condidatii vor depune la 
registratura unitatii dosarele (care vor cuprinde: cerere pt. 
inscriere la concurs, copie CI, CV si copia documentelor care 
atesta califi carea) pana la data de 26.08.2016. Concursul 
va avea loc la sediul unitatii in data de  01.09.2016 incepand 
cu ora 11,00.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul CTP Cluj-
Napoca SA, Serv. Resurse Umane, tel. 0264 430917 int. 125.

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, S.C. 
MAXINVEST APOLO S.R.L. anunţă începerea demersurilor 
în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul 
1629 – Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea 
articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale 
împletite din Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 12, Sinterom, 
poarta 2, Hala Sirme, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni între 
orele 9.00-16.30, marţi-vineri între orele 9.00-14.00.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Familie din Italia angajeaza persoana educatie – 
ingrijire copil (regim intern – 24 de ore)

- Educatoare/invatatoare varsta: 45-65 ani ; 
nefumatoare, nu consuma alcool, fara obligatii 
familiale (sa aiba copii), profi l sportiv , vesela, atenta 
la detalii

- Sanatoasa clinic (analize medicale) si psihic (test)
- Pregatire profesionala de specialitate obligatorie 

si experienta – min 10 ani ca educatoare/invatatoare
- Cunostinte psihologia copilului
- Devotament si discretie (clauza confi dentialitate)
- Maleabila, adaptabila la nevoile si preferintele 

angajatorului si disponibila si pentru alte activitati 
specifi ce unei locuinte in masura timpului (curatenie, 
calcat, , etc)

- Cunostinte bune limba straina (italiana, greaca, 
franceza sau engleza) un plus

- Carnet de sofer – un plus
- Disponibilitate contract minim 5 ani
- Salariu motivant (1.500-2.000 euro net/luna 

negociabil; transport, cazare, masa- asigurate de 
angajator)

- Vacanta 30 zile /an in 2 etape de cate 15 zile – 
nu in perioada sarbatorilor

Informatii suplimentare si contact tel: 0730119370;
Rog trimiteti C.V. la email: babysitteritaly@gmail.com

ANUNŢ DE ANGAJARE

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – 
Centrul Judeţean Cluj, cu sediul în Bulevardul Muncii, nr. 
18, Cluj-Napoca, jud. Cluj scoate la concurs o funcţie publică 
de execuţie vacantă:

1. consilier asistent – la Serviciul Administrare Cota Lapte 
– Compartimentul Monitorizare Control Cota Lapte

Concursul se va desfășura în data de 31.08.2016 – ora 
10.00 proba scrisa la sediul Centrului Judeţean Cluj, B-dul 
Muncii nr. 18, Cluj-Napoca.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul APIA 
Cluj până în data de 24.08.2016, orele 16.00.

Relaţii suplimentare la telefon: 0264/456454.

IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR!

Pentru a veni in sprijinul calatorilor interesati sa se 
deplaseze la Centrul Agro Transilvania, Compania de 
Transport Public Cluj-Napoca anunta suplimentarea 
numarului de curse pe linia 8L (P-ta Marasti – Cal. Someseni 
– Agro Transilvania), incepand cu data de 16.08.2016. Linia 
va functiona in zilele lucratoare, dupa urmatorul program:

Plecari P-ta Marasti: 5,30 – 6,30 ... 9,30 – 10,30 – 11,30 
– 12,30 – 13,30 – 14,30 – 15,30 – 16,30 – 17,30 ... 21,30;

Plecari Agro: 6,05 – 7,00 ... 10,05 – 11,05 – 12,05 – 
13,05 – 14,05 – 15,05 – 16,05 – 17,05 – 18,05 ... 22,05.

                                                                                                        

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă DRAGOŞ 
GIURA, în calitate de lichidator judiciar al EURO AGRI 
PROIECT SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite) cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. Ioan Budai Deleanu, nr. 61, jud. 
Cluj, organizează licitaţie publică pentru vânzarea 
următoarelor bunuri:

Imobile:

a) Teren intravilan în suprafaţă de 4300 mp, identifi cat 
prin CF 51169 Baciu, situat în Mera, jud. Cluj zona 430-440 
(vis a vis de gară), cu acces la E81– preţ de pornire 173.107,2 
lei + TVA

b) Teren extravilan în suprafaţă de 7200 mp, identifi cat 
prin CF 54194 Baciu, situat în Livada de meri Mera-Rădaia, 
jud Cluj – preţ de pornire 44.513+ TVA

Licitaţia va avea loc în data de 22.08.2016, ora 12.00 
în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr. 8. Ap. 2B, jud. Cluj. 
Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini și 
depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul 
bunului licitat + TVA (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va 
repeta în aceleași condiţii în data de 05.09.2016, ora 
12.00, respectiv în data de 19.09.2016, ora 12.00.

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel 
0721414183.

ANUNŢ DE MEDIU

SC TAMO-KO DEVELOPMENT SRL Timisoara, anunta 
publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere 
a acordului de mediu pentru proiectui CONSTRUIRE HAIA 
DEPOZITARE P+1E, ANEXE TEHNICE, PLATFORME, CASA 
POARTA, IMPREJMUIRE TEREN, RACORDURI SI 
BRANSAMENTE UTILITATI propus a fi  amplasat in comuna 
Apahida, satul Apahida, strada Industriilor fn, jud. Cluj. 
Informatiile privind proiectul propus, pot fi  consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea 
Dorobantilor nr. 99 si la sediul SC TAMO-KO DEVELOPMENT 
SRL, com. Ghiroda, sat Giarmata-Vii, str. Teilor nr. 26, cam. 
2, jud. Timis, in zilele de luni intre orele 9,00-16,00; 
marti-joi orele 9,00-14,00, vineri 9,00-12,00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Cluj.

LICITAŢIE PUBLICĂ

Societatea Profesionala INSOLV 2007 SPRL Filiala Cluj, 
în calitate de lichidator judiciar, al SC Probuono Consulting 
SRL, Cod de identifi care fi scală 25823363, sediul social în 
Municipiul Turda, str. Gheorghe Bariţiu, nr. 102, judeţul 
Cluj, Număr de ordine în registrul comerţului J12/1526/2009,

ORGANIZEAZĂ

În temeiul art.156 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedura insolvenţei

VÂNZAREA PRIN LICITAŢIE PUBLICĂ CU STRIGARE

A bunului mobil constând în: «autoturism marca 
Volkswagen Golf, 1.4 benzină, având număr de 
înmatriculare CJ-84-PRB, an fabricaţie 2002»;

Preţul de pornire a licitaţiei pentru bunul mobil scos la 
vânzare este 3.780 lei, preţ ce nu conţine TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 22.08.2016 orele 13.30 
la sediul ales de către lichidatorul judiciar din Cluj Napoca, 
str. Ion C. Bratianu, nr. 28, ap. 1, jud. Cluj. În cazul 
neadjudecării bunului debitoarei licitaţia va fi  reluată în 
data de 24.08.2016 și 26.08.2016 precum și în zilele de 
luni, miercuri și vineri a următoarei săptămâni respectiv 
29.08.2016, 31.08.2016 și 02.09.2016, în același loc și 
la aceași oră. Taxa de participare la licitaţie în suma de 
100 lei plus TVA și garanţia de participare la licitaţie în 
valoare de 15% plus TVA din preţul de strigare a bunului 
mobil se vor achita până la începerea ședinţei de licitaţie.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 
0742017430 si 0740846422.

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persone energice, deschise,amabile care sa 
asigure servicii de curatenie la standard inalte de calitate 
intr-o atmosfera placuta, relaxanta.

Cerinte:
– femei si barbati cu varsta cuprinsa intre 20-50 ani ;
–  persoane serioase, punctuale, amabile si cu o atitudine 

respectuoasa;
–  nu este obligatoriu sa ai experienta, te vom invata noi 

ceea ce trebuie sa faci.

Oferta:
 Vei avea oportunitatea sa oferi servicii de curatenie 
clientilor nostri, iar noi iti vom oferi:
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atractiv;
–  salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si 

realizarile dumneavoastra.

Nr.de contact:
–  0748.610.421
– 0264.483.783
Adresa de e-mail: offi ce@one-way.ro
Adresa: Str. Fabricii, nr. 118,Cluj-Napoca

Keep your image clean!
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Meci de adio pentru 
Schweinsteiger
Federaţia germană de fotbal 
(DFB) a decis să-i ofere un 
meci de adio fostului căpitan 
al Mannschaft, Bastian 
Schweinsteiger, care în luna 
iulie și-a anunţat retragerea de 
la naţională, scrie presa inter-
naţională. Schweinsteiger, ca-
re s-a retras de la naţională 
după eșecul cu Franţa din se-
mifi nalele EURO 2016, va mai 
îmbrăca o dată tricoul primei 
reprezentative, în amicalul cu 
Finlanda, care se va disputa la 
Moenchengladbach pe 31 au-
gust. Pentru mijlocașul de 32 
de ani ultima selecţie va fi  cea 
cu numărul 121. „Va fi  o seară 
specială pentru mine, mulţu-
mesc mult federaţiei și supor-
terilor. Sunt foarte bucuros să 
mai pot juca ultima dată pen-
tru Germania”, a declarat 
Schweinsteiger pentru site-ul 
DFB. Mijlocașul, al cărui viitor 
la Manchester United este 
foarte nesigur, a devenit cam-
pion mondial în 2014.

A murit João 
Havelange
Brazilianul João Havelange, 
fostul președinte al Federaţiei 
Internaţionale de Fotbal 
(FIFA), a încetat din viaţă ieri, 
la vârsta de 100 de ani, într-un 
spital din Rio de Janeiro, 
anunţă presa internaţională. 
Havelange, care a fost preșe-
dinte al FIFA între 1974 și 
1998, era internat în spitalul 
Samaritano din Rio de Janeiro 
din cauza unor probleme pul-
monare. În ultimii ani, starea 
lui de sănătate se degradase.
Fostul conducător al FIFA a 
avut o contribuţie importantă 
la desemnarea Braziliei drept 
gazdă a Cupei Mondiale de 
fotbal din anul 2014 și a 
Jocurilor Olimpice de la Rio 
din acest an (5-21 august).
Havelange a fost președintele 
Confederaţiei Braziliene a 
Sportului (CBD) între 1956 și 
1974, apoi președinte al FIFA 
între 1974 și 1998. Jean-Marie 
Faustin Goedefroid Havelange, 
născut la Rio într-o familie de 
origine belgiană în timpul 
Primului Război Mondial, a 
fost amestecat în scandalul le-
gat de falimentul fi rmei de 
marketing ISL. Ancheta arată 
că el a primit comisioane de 
milioane de dolari.

Serena Williams 
pierde titlul de lider?
Jucătoarea americană Serena 
Williams, locul 1 WTA, deţină-
toarea trofeului, s-a retras de 
la turneul de la Cincinnati, din 
cauza unei accidentări la umă-
rul drept, ea urmând a fi înlo-
cuită pe tabloul principal de 
simlu de japoneza Misaki Doi, 
locul 38 WTA, în calitate de 
lucky loser, scrie news.ro. 
Astfel, Angelique Kerber, locul 
2 WTA și cap de serie numărul 
2, devine principală favorită a 
competiţiei, urmată de 
Simona Halep, cap de serie 
numărul 3 și locul 4 WTA. 
Halep, finalista ediţiei prece-
dente, și Kerber sunt pe ace-
eași parte a tabloului, fiind 
posibil să se întâlnească în se-
mifinale. Pe partea superioară 
a tabloului, favorita principală 
a devenit spaniola Garbine 
Muguruza, locul 3 WTA și cap 
de serie numărul 4.

Pe scurt

Antrenorul echipei de fot-

bal Dinamo, Ioan Andone, 

a declarat ieri că derby-ul 

cu Steaua de sâmbătă 

reprezintă „proba adevă-

rului” pentru formaţia sa, 

care, speră el, se va men-

ţine pe primul loc al cla-

samentului Ligii I şi după 

acest meci.

„Sunt convins că suporte-

rii vor face spectacol, aşa cum 

au făcut în ultimii ani. Tot tim-

pul suporterii au fost pe pri-

mul loc, sper ca şi noi să ne 

menţinem pe primul loc după 

meciul de sâmbătă cu Steaua. 

Lucrurile la noi evoluează des-

tul de bine, putem spune că 

se putea şi mai bine, pentru 

că dacă eram un pic mai atenţi 

aveam acum maximum de 

puncte. De la meci la meci pă-

rem mai organizaţi, defensiv 

şi ofensiv. Să vedem, meciul 

de sâmbătă este proba adevă-

rului pentru noi”, a spus And 

one, citat de Agerpres.

Tehnicianul a menţionat că 

nu se va mulţumi cu un rezul-

tat de egalitate în partida cu 

Steaua. „E un moment impor-

tant pentru noi şi pentru toa-

tă sufl area dinamovistă pen-

tru că sunt zece ani de când 

am câştigat titlul şi acum e 

doar prima confruntare (n.r. – 

cu Steaua), urmează altele în 

retur şi play-off. În ultima pe-

rioadă am avut cinci egaluri şi 

o victorie, Dinamo a arătat bi-

ne în confruntările cu Steaua. 

Acum sperăm că începem se-

zonul cu o victorie. Sunt trei 

puncte în joc pe care trebuie 

să le câştigăm. Noi nu ne mul-

ţumim cu un punct, noi pre-

gătim meciul cu Steaua la vic-

torie. Sper să câştigăm şi să 

arătăm o atitudine de campi-

oni. Vechile derby-uri aveau 

altă încărcătură, acum este ce-

va nou. E bine că sunt echi-

pele de pe primele două lo-

curi, o să vedem care e valoa-

rea fi ecăreia şi ce nivel de pre-

gătire au”, a adăugat el.

Ioan Andone este mulţumit 

de lotul pe care îl are la dispo-

ziţie, dar mai aşteaptă totuşi do-

uă transferuri. „Avem jucători 

în lot, dar mai aştept un mijlo-

caş şi un atacant. Atunci voi 

avea dubluri pe posturi”, a afi r-

mat el fără a oferi alte detalii.

Echipa de fotbal Dinamo 

întâlneşte sâmbătă, de la ora 

21.00, pe Arena Naţională din 

Capitală, formaţia Steaua, 

într-o partidă contând pentru 

etapa a 5-a a Ligii I.

Andone: Derby-ul cu Steaua 
e proba adevărului pentru noi

Simona Halep, numărul 

patru mondial regretă fap-

tul că a trebuit să renunţe 

la Jocurile Olimpice de la 

Rio de Janeiro, dar se va 

pregăti pentru Olimpiada 

de peste patru ani, de la 

Tokyo.

„Am fost foarte dezamăgită 

că a trebuit să decid să nu merg 

acolo (la Rio, n. red.), dar a 

fost mai bine pentru sănătatea 

mea. Nu e uşor pentru mine 

să călătoresc atât de mult şi să 

mănânc în diferite locuri, dar 

a fost cu siguranţă o Olimpia-

dă excelentă pentru tenisul ro-

mânesc, deoarece (Florin Mer-

gea şi Horia Tecău, n. red.) au 

jucat fi nala masculină de du-

blu. Sunt dezamăgită, dar mă 

voi pregăti pentru Tokyo! Teni-

sul nu e ca gimnastica la Jocu-

rile Olimpice, dar mergi să joci 

pentru ţara ta şi câştigarea u-

nei medalii înseamnă mult pen-

tru orice sportiv. Am jucat de-

ja (la Jocurile Olimpice, n. red.), 

la Londra, şi m-am bucurat de 

sentimentul pe care l-am trăit 

acolo şi la ceremonia de des-

chidere”, a declarat Halep, de-

venită a doua favorită a turne-

ului WTA de la Cincinnati, du-

pă retragerea americancei Se-

rena Williams.

Halep a mărturisit că a ur-

mărit multe întreceri la Jocuri-

le Olimpice de la Rio: „Am vă-

zut totul. La gimnastică, Simo-

ne (Biles) este incredibilă. L-am 

urmărit şi pe Phelps. Ştiu totul 

acum. Am văzut şi fi nala de la 

tenis, iar Monica Puig a jucat 

atât de bine. Am văzut ce a 

scris pe Twitter – stau mai mult 

pe Twitter în ultima vreme – 

cum a fost foarte motivată şi 

încrezătoare. A fost şocant doar 

din pricina clasamentului, pen-

tru că joacă foarte bine”.

Românca se gândeşte să 

schimbe ceva în pregătirea sa: 

„Nu e nimic sigur, dar am 

ajuns la un nivel în care tre-

buie să schimb unele lucruri 

pentru a fi  mai profesionistă. 

Trebuie să merg undeva mai 

cald, e mai bine pentru tenis. 

Cred că voi merge în decem-

brie, deoarece e frig în Româ-

nia şi răcesc de fi ecare dată”.

Simona Halep vrea 
la JO de la Tokyo

Căpitanul echipei naţio-

nale de baschet seniori a 

României şi jucător la 

U-BT Cluj, Vlad 

Moldoveanu vorbeşte des-

pre baschetul românesc şi 

despre competiţiile inter-

naţionale, într-un interviu 

pentru u-bt.ro

Deşi eşti prezent de mulţi 
ani la lotul naţional, întrucât 
nu ai evoluat până acum în 
campionatul intern, fanii 
baschetului românesc nu te 
cunosc prea bine. Ca să mic-
şorăm puţin distanţele, spu-
ne-ne care este porecla ta?

Vlad Moldoveanu: Sincer, 

nu prea am nicio poreclă. În 

America mi se mai spunea „Vlad 

the Impaler”, după aceea în Ita-

lia „Il Conte” şi cam atât. Toa-

te legate, evident, de Dracula :)

Eşti printre foarte puţinii bas-
chetbalişti români care au 
evoluat în ultimii ani la cel 
mai înalt nivel în Europa, în 
Euroligă. La televizor e spec-
taculoasă această competiţie, 
cum se simte în teren?

E o competiţie puternică, 

una care te solicită la maxim 

fi zic şi psihic. Refacerea du-

pă un meci de Euroligă este 

câteodată chiar mai lungă de 

24 de ore. Uzura psihică şi 

fi zică este foarte mare, deoa-

rece orice greşeală se plăteş-

te la acel nivel şi scoutingul 

şi pregătirea fi cărui meci tre-

buie făcută până la cel mai 

mic detaliu.

A apărut în acest sezon, ca 
urmare a diferendului FIBA – 
Euroleague, Basketball 
Champions League, o compe-
tiţie la care şi echipa noastră 
va lua startul. Cum ţi se pare 
nivelul acestei întreceri?

Din punctul meu de vedere 

este cel puţin egală cu EuroCup, 

în special acum, cu trecerea lui 

AEK Atena, Stelmet şi Partizan 

în BCL. Sunt sigur că vor mai 

fi  câteva echipe care vor părăsi 

EuroCup pentru BCL. Este o 

competiţie nouă, dar care a in-

trat foarte puternic pe piaţă.

Eşti cu lotul naţional al Ro-
mâniei în pregătiri pentru 
EuroBasket 2017. Ce rezul-
tate crezi că poate obţine 
ţara noastră la competiţia 
continentală?

Sper să prindem o grupă 

frumoasă şi grea, dar să tre-

cem de ea.

În această perioadă, toată 
sufl area baschetbalistică 
mondială este cu ochii pe 
întrecerea de la Rio. Cum 
ţi se pare concursul olim-
pic de baschet? Au fost de-
ja câteva surprize...

Mă aşteptam la mai mult 

de la americani. Mi se pare că 

se joacă cu focul. Australia şi 

Serbia au echipe foarte bune, 

care se bazează pe un joc co-

lectiv foarte bun. Spania nu a 

inceput cu dreptul, dar se pa-

re că s-a descătuşat la meciul 

cu Lituania. Vom avea faze fi -

nale foarte interesante.

Ai efectuat deja o serie de an-
trenamente în Sala Polivalen-
tă şi câteva jocuri amicale ale 
naţionalei. Având în vedere 
că Polivalenta va găzdui o 
grupă a EuroBasket 2017, 
cum ţi se pare noua ta casă?

Este o sală superbă, în ca-

re ai toate condiţiile necesare 

performanţei şi abia aştept să 

văd Sala Polivalentă plină!

Ne mândrim cu cea mai 
mare medie de spectatori 
în campionat în ultimii 
ani, sezonul trecut am fost 
foarte aproape să umplem 
toate cele peste 7.000 de 
locuri ale Polivalentei. Ce 
le transmiţi fanilor?

Îmi doresc să jucăm cu ca-

sa închisă meci de meci şi 

îmi doresc să simt la fi ecare 

meci cum vibrează parchetul 

de la zgomotul produs de 

fani. Şi acum îmi amintesc 

cele câteva ori când am vă-

zut meciurile lui „U” cu ca-

sa închisă în sala „Horia De-

mian”. O atmosferă superbă 

creată de fanii şi galeria ce-

lor de la „U”!

Cum găseşti Clujul? Ai lo-
cuit în ultimii ani în oraşe 
importante şi frumoase din 
Europa, unde ai plasa ora-
şul nostru într-un clasa-
ment?

Nu pot spune unde aş pla-

sa Clujul, dar ştiu că este un 

oraş foarte frumos, un oraş 

care mi-a plăcut tot timpul. 

Chiar am petrecut o vară aici 

când eram mai mic. Este un 

oraş perfect atât pentru mine, 

cât şi pentru familia mea.

Vlad Moldoveanu, U-BT Cluj: „Abia 
aştept să văd Sala Polivalentă plină!”
Jucătorul de la U-BT Cluj, Vlad Moldoveanu este printre puţinii români care au jucat în Euroliga.

Vlad Moldoveanu este căpitanul echipei naționale de baschet seniori și jucător la U-BT Cluj
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