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ACTUALITATE

O oază de linişte, în inima 
Munţilor Apuseni
Smida Jazz Festival a ajuns la cea de-a treia 
ediţie și a reușit să adune în acest an peste 
2.000 de festivalieri iubitori de jazz  Pagina 7

ADMINISTRAŢIE

Se deschide „autostrada-
muzeu” Gilău-Nădăşelu
Lucrările la „ciotul” de 800 de metri din Au-
tostrada A3, care trebuie să conecteze tron-
sonul Gilău-Câmpia Turzii de lotul-muzeu Gi-
lău-Nădăşelu este aproape fi nalizat. Pagina 2
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25 noiembrie,
o nouă zi liberă 
pentru români?
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Produsele de strictă necesitate, cele mai mari scumpiri 
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B-dul Muncii Nr. 8, Cluj-Napoca 

Tel/Fax: 0264.415.167

email:  cristina.pencof@romsystems.ro penco-

fcristina@gmail.com

Considerată cea mai bună pistă de atletism din ţară, pista exterioară de pe Cluj Arena a fost grav afectată 
după cele patru zile de muzică electronică ce au avut loc la Cluj-Napoca la începutul acestei luni. Pagina 4

DEZASTRU INCREDIBIL! Pista de atletism 
de pe Cluj Arena, distrusă după Untold!

Ziarul de încredere al clujenilor
, de 20 de ani

DNA clasează dosarul 
Răchiţele-Ic Ponor?
Fostul preşedinte al CJ Cluj, Mihai Seplecan, susţine că procurorii DNA 
au clasat dosarul în ceea ce priveşte drumul turistic Răchiţele-Ic Ponor.
8 ani le-au trebuit autorităţilor judeţene şi constructorilor să asfalteze un drum de 20 de kilometri. 
O poveste despre lucrări date pe prietenii şi care pun in pericol siguranţa traficului rutier, 
despre licitaţii cu cântec, bani decontaţi pe lucrări imaginare şi prejudicii imense. Pagina 5 

Produsele şi serviciile de 
imediată necesitate, cum sunt 
alimentele de bază, combus-
tibilii, energia sau abonamen-
tele de transport şi de cablu-
telefon-tv, s-au scumpit cel 
mai mult în perioada iunie 
2017- iunie 2018.

Infl aţia - ca medie generală 
a scumpirilor de peste an - a 
fost de 5,4% în iunie şi pare 
să fi  fost mică în raport cu evo-
luţia reală a costurilor vieţii, 
dar preţurile la produse de ime-
diată necesitate au crescut 
mult mai mult. De exemplu, 
costurile cu energia electrică 
s-au majorat cu 16,9%, gaze-
le cu 10%, combustibilii cu 
17,4%, ţigările cu 7,2%, untul 
cu 21,2%, ouăle cu 13,5%, 

conservele de legume cu 
12,9%, fructele proaspete cu 
11% sau laptele cu 5,4% , ara-
tă datele publicate într-un bu-
letin al Institutului Naţional de 
Statistică - INS.

Aceste produse sunt ine-
vitabile în cheltuiala lunară 
a gospodăriilor, iar scumpi-
rea lor este resimţită mult 
mai acut în rândurile celor 
cu venituri mici.

Cu mai puţin de 5%, dar tot 
afectând puternic bugetele de 
familie, s-au scumpit fasolea 
boabe şi alte leguminoase cu 
5%, preparatele din carne cu 
4%, brânza de vacă (telemea) 
cu 4%, conservele din carne 
cu 3,9%, carnea de pasăre cu 
3,5%, serviciile de îngrijire me-

dicală cu 3,5%, peştele conge-
lat cu 3,4%, carnea de porc cu 
2,8%, berea cu 2,5% şi trans-
portul în comun cu 2,8%.

Printre puţine ieftiniri înre-
gistrate în perioada analizată 
se regăsesc cartofi i, cu o scă-
dere a preţurilor de aproape 
10%, zahărul cu aproape 8% 
şi citricele cu 8%, mai arată 
datele INS.

România este pe primul loc 
în UE în ceea ce priveşte rata 
anuală a infl aţiei din iulie 2018, 
înregistrând o creştere de 4,3% 
a Indicelui Armonizat al Pre-
ţurilor de Consum (IAPC), ara-
tă datele comunicate vineri de 
Eurostat. România îşi păstrea-
ză această poziţie încă din lu-
na aprilie 2018. 

Românii ar putea avea o nouă 
zi liberă în data de 25 noiembrie. 
Mai mulţi parlamentari au iniţiat 
un proiect legislativ pentru a in-
stitui la această dată Ziua Naţio-
nală a Meseriilor.

Aleşii vor să promoveze astfel 
învăţământul profesional şi teh-
nic. Proiectul de lege, iniţiat de 
deputatele Raluca Turcan şi Flo-
rica Cherecheş, este semnat de 
mai mulţi parlamentari PNL, USR 
şi PMP. Prima Cameră sesizată 
este Senatul. Astfel după miniva-
canţa de Sfânta Maria pentru ca-
re bugetarii au primit 3 zile libe-
re, următoarea zi libera ar putea 
fi  în noiembrie pe 25. 
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Carambol pe Horea. 
Trei maşini avariate după 
o neacordare de prioritate

Cel puţin trei mașini au fost avariate vineri 
seara într-un accident de circulaţie care a 
avut loc la intersecţia străzilor Horea cu 
David Prodan. Potrivit poliţiștilor, cauza ac-
cidentului a fost o neacordare de prioritate. 
Din fericire, evenimentul nu s-a soldat cu 
victime, doar cu pagube materiale. “Un ac-
cident de circulaţie cu trei mașini implicate 
a avut loc vineri seara pe strada Horea, ca-
uza fi ind o neacordare de prioritate. Un au-
toturism care a ieșit de pe strada David 
Prodan pe strada Horea nu a acordat priori-
tate de trecere autoturismelor care circulau 
regulamentar și a lovit o mașină care a rico-
șat la rândul ei într-un alt autoturism. 

Accidentul s-a soldat doar cu pagube mate-
riale”, transmit reprezentanţii IPJ Cluj.

Banda dedicată autobuzelor 
a început să se deterioreze
La doar un an de zile după punerea în funcţi-
une a benzii dedicate mijloacelor de transport 
în comun, asfaltul a început să se deterorieze. 
În zona Sora, pe banda dedicată autobuzelor, 
care merge din Piaţa Avram Iancu până pe 
strada Memorandumului, asfaltul s-a stricat, 
probabil din cauza căldurii, dar și a greutăţii 
mijloacelor de transport în comun. Acest lucru 
a dus la o serie de comentarii pline de nemul-
ţumire din partea clujenilor, care acuză admi-
nistraţia locală de „muncă de mântuială”, 
mai ales că în aceasă zonă au fost făcute re-
paraţii în urmă cu doar câteva săptămâni. 
„Cum de, în ţări unde avem temperaturi mult 
peste Cluj și un trafi c greu, asfaltul rezistă? 
Lucrul ieftin e scump. Abonamentul e rentabil 
doar pentru cine e abonat”, spune un clujean. 
De asemenea, unii clujeni spun că drumul es-
te în această situaţie de câteva zile bune și nu 
a luat nimeni nicio măsură, cel mai probabil 
din cauza zilelor libere.

După ani de aşteptare, 
dejenii au barieră la 
intrarea în Dej dinspre Cluj
De câteva zile, conducătorii auto care tranzi-
tează municipiul Dej, și nu numai, sunt mai 
puţin nervoși. Și asta din cauza faptului că 
cele două bariere instalate la trecerea la ni-

vel cu calea ferată de la intrarea în munici-
piul Dej dinspre Cluj-Napoca au fost puse în 
funcţiune. Potrivit Dej24, lucrările de punere 
în funcţiune a instalaţiei de semnalizare opti-
că și acustică a apropierii trenurilor au debu-
tat în urmă cu mai multe săptămâni, iar re-
cent acestea au fost fi nalizate. În urmă cu 
doar câteva zile, cele două bariere, situate 
pe DN1C, la intrarea în municipiul Dej din-
spre Cluj-Napoca, au fost puse în funcţiune. 
Prin intermediul acestei investiţii, autorităţile 
doresc fl uidizarea circulaţiei rutiere, evitarea 
ambuteiajelor, dar și reducerea accidentelor 
rutiere sau feroviare, informează Dej24. Vă 
reamintim, îndeosebi pe perioada week-
end-urilor, din cauza faptului că șoferii trebu-
iau să oprească și să se asigure la trecerea la 
nivel cu calea ferată, se formau cozi kilome-
trice pe ambele sensuri, punând la grea în-
cercare nervii conducătorilor auto. 

Pe scurt

Există mari şanse ca podul 

de peste Someş, un ciot 

de 0,766 km care trebuie 

să conecteze Autostrada 

A3 Gilău-Câmpia Turzii 

de „muzeul” de autostradă 

Gilău-Nădăşelu, segment 

deja fi nalizat din luna 

noiembrie 2017, să fi e gata 

până în septembrie, susţin 

reprezentanţii Asociaţiei 

Pro Infrastructură. 

Conform contractului, pro-

iectul ar fi  trebui să fi e 

gata la fi nalul lunii august 

2018. Valoarea de semnare 

a contractului este de 25,6 

milioane lei fără TVA.

„Aşa cum se vede din cea 

mai recentă filmare aeriană 

realizată în 15 august, s-a 

intrat în linie dreaptă pe şan-

tierul mini-lotului de 766 de 

metri de la Gilău, parte din 

Autostrada A3, care va co-

necta de restul Autostrăzii 

Transilvania tronsonul Gi-

lău-Nădăşelu (8,7 km) fina-

lizat încă din noiembrie 

2017. Constructorul (Tirre-

na Scavi) a terminat reface-

rea pereului canalului în ca-

re s-au ridicat cele 4 pile şi 

în prezent execută lucrări 

diverse: aşternere straturi 

de asfalt, instalare parape-

te de protecţie, taluzări, ame-

najare şanţuri/rigole. Dacă 

se menţine ritmul, sunt şan-

se foarte bune ca la sfârşit 

de septembrie să fie totul 

gata. Cerem antreprenoru-

lui general şi oficialilor din 

Compania Naţională de Ad-

ministrare a Infrastructurii 

Rutiere să rezolve din timp 

toate aspectele tehnice şi bi-

rocratice pentru deschide-

rea traficului imediat după 

finalizarea lucrărilor. Spe-

răm să nu avem un nou epi-

sod din telenovela planeită-

ţii şi rugozităţii ca în cazul 

Autostrăzii A10 Aiud-Tur-

da”, transmite API.

Podul lipsă peste Someş 

în zona Gilău este de fapt 

un viaduct deja parţial con-

struit încă din vremea con-

tractului cu Bechtel. Pentru 

finalizarea sa, Compania de 

Autostrăzi lansase în 2015 

o licitaţie ce în cele din ur-

mă a fost anulată. Licitaţia 

a fost, în cele din urmă, lan-

sată abia în octombrie 2016, 

iar ofertele au fost depuse, 

într-un final, în 9 februarie 

2017. Conform caietului de 

sarcini, după semnarea con-

tractului termenul pentru 

finalizarea lucrărilor este 

de 10 luni.

Fără podul de 766 de me-

tri, tronsonul de 8,7 kilome-

tri de la Gilău la Nădăşelu, 

fi nalizat în 2017, ar fi  inutil.

Deşi vorbim de un tron-

son scurt de autostradă, 

acesta este unul destul de 

important pentru că vine în 

continuarea Autostrăzii A3 

Câmpia Turzii – Gilău de la 

intersecţia cu DN1, ocoleş-

te municipiul Cluj-Napoca 

prin partea de vest şi se 

opreşte aproape de localita-

tea Nădăşelu într-o intersec-

ţie cu un alt drum naţional, 

DN1F spre Zalău şi Satu Ma-

re. Practic, A3 Gilău – Nă-

dăşelu va funcţiona ca o 

centură în partea vestică a 

municipiului Cluj-Napoca.

În momentul deschiderii 

podului, şoferii vor putea cir-

cula de la Nădăşelu şi până 

la Câmpia Turzii pe autostra-

dă. În total sunt 61,25 km din 

cei peste 400 ai Autostrăzii 

Transilvania.

SE DESCHIDE „AUTOSTRADA-MUZEU” GILĂU-NĂDĂŞELU

Podul peste Someş, 
finalizat după 5 ani
După o ruşine naţională de care clujenii suferă de 5 ani, lucrările la „ciotul” 
de 800 de metri din Autostrada A3, care trebuie să conecteze tronsonul 
Gilău-Câmpia Turzii de lotul-muzeu Gilău-Nădăşelu este aproape finalizat.

Fără podul de 766 de metri, tronsonul de 8,7 kilometri de la Gilău 
la Nădăşelu, finalizat în 2017, ar fi inutil

VEZI AICI IMAGINI 
CU STADIUL LUCRĂRILOR



de ani20

SCRIEM
ARTICOLE ADEVĂRATE,
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Ziarul de încredere al clujenilor
, de 20 de ani
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În viitoarea lege a pensiilor, 

programată să se aplice din 

2021 şi pusă de curând în 

dezbatere, se face o delimi-

tare clară între cine va fi  

considerat pensionar şi cine 

va primi un ajutor social în 

loc de pensie.

Mai exact, cei fără cel pu-

ţin 15 ani de cotizare vor pri-

mi o indemnizaţie ce va fi  tra-

tată în altă lege, despre care 

nu ştim încă nimic. O situa-

ţie particulară va fi  în cazul 

celor care, în toamna lui 2021, 

vor fi  deja pensionaţi, dar cu 

stagii de sub 15 ani.

Proiectul de lege privind sis-

temul public de pensii a fost 

lansat în dezbatere publică de 

curând dar, pentru a se aplica, 

iniţiativa legislativă trebuie apro-

bată de Guvern şi apoi de Par-

lament. Chiar dacă va ajunge 

în Monitorul Oficial anul aces-

ta ori anul viitor, ea se va apli-

ca abia de la 1 septembrie 2021, 

scrie avocatnet.ro.

În viitoarea lege scrie că 

pensionar va fi  considerat doar 

cel care dovedeşte stagiul mi-

nim de cotizare de 15 ani. "În-

cepând cu data intrării în vi-

goare a legii, persoanele care 

nu îndeplinesc condiţia de sta-

giu minim de cotizare de 15 

ani vor primi o indemnizaţie 

socială şi fac obiectul unei al-

te legi", se explică în nota de 

fundamentare a proiectului no-

ii legi a pensiilor.

Iniţiatorii proiectului spun că 

cei care se vor pensiona după 

ce intră în vigoare noua lege şi 

care nu au cei 15 ani de cotiza-

re nu vor primi pensie, ci o in-

demnizaţie socială (un ajutor 

social). Nu ştim însă ce va în-

semna acest ajutor social în ci-

fre, pentru că el nu face obiec-

tul proiectului de care vorbim 

aici. Iniţiatorii indică faptul că 

va fi  o lege specială pentru a-

ceastă indemnizaţie.

Românii cu vechime mică în muncă, 
asistaţi social sau pensionari?

Ce se va întâmpla însă cu cei care, până în toamna lui 2021, 
au obținut dreptul de pensie, dar au mai puțin de 15 ani de co-
tizare? În dispozițiile fi nale ale proiectului noii legi găsim răs-
punsul la această întrebare.

„Pensionarii ale căror drepturi de pensie s-au deschis anterior in-
trării în vigoare a prezentei legi (1 septembrie 2021 - n.red.) și 
care au realizat stagiu de cotizare mai mic decât stagiul minim 
de cotizare de 15 ani, stabilit de prezenta lege, pot opta între 
dreptul la pensie în cuantumul rezultat în urma aplicării prevede-
rilor art.159 alin.(1) (adică în urma recalculărilor care se vor face 
pe noua lege - n.red.) și dreptul la indemnizația socială, stabilită 
potrivit legii”, scrie în proiect.

În același proiect se atrage atenția că prevederea de mai sus 
nu se va aplica pensionarilor pentru limită de vârstă care au re-
alizat stagiul minim de cotizare cuprins între 10 ani și 15 ani 
prevăzut de legislaţia actuală. Prin urmare, doar cei cu mai 
puțin de 10 ani de cotizare vor fi  vizați de opțiunea de trecere 
la indemnizația socială.

Situația celor care sunt deja pensionați 
cu stagii sub 15 ani

DEZASTRU INCREDIBIL! Pista de atletism 
de pe Cluj Arena, distrusă după Untold! 
Considerată cea mai bună pistă de atletism din ţară, pista exterioară de pe Cluj Arena a fost grav afectată 
după cele patru zile de muzică electronică ce au avut loc la Cluj-Napoca la începutul acestei luni.
Pista stadionului Cluj Arena 

arată dezastruos după 

demontarea schelelor care 

au fost amplasate pe perioa-

da festivalului Untold. 

Postate pe pagina de face-

book a postului Radio Cluj, 

câteva imagini incredibile 

arată modul felul în care 

organizatorii festivalului 

Untold au ales să protejeze 

pista de atletism.

Aproximativ 1,3 milioane 

de lei (fără tva) a costat ame-

najarea pistei de atletism pe 

bijuteria capitalei Transilvani-

ei. La momentul inaugurării 

Cluj Arena, în octombrie 2011, 

acesta era singurul stadion 

modernizat care putea susţi-

nute şi competiţii olimpice da-

torită pistei de atletism.

Bugetul Untold pentru con-

certe din 2018 s-a ridicat la 10 

milioane de euro pentru cele ze-

ce scene pe care au cântat pes-

te 200 de artişti în perioada 3-6 

august la Cluj-Napoca.

Ce spune preşedintele 
FR de Atletism

În această primăvară, Cluj 

Arena a găzduit Campionatele 

Internaţionale ale României. Flo-

rin Florea, preşedintele FR de 

Atletism, s-a declarat foarte în-

grijorat când a văzut starea are-

nei din Ardeal. „Îmi pare rău să 

văd asta! Cluj Arena era cea mai 

modernă arenă pentru atletism 

din România. În 2019, noi chiar 

am început să facem documen-

taţia pentru a găzdui două com-

petiţii internaţionale de anver-

gură, la Cluj-Napoca: Campio-

natul Balcanic de seniori, dar şi 

Campionatele Internaţionale ale 

României, care vor avea rangul 

de un Grand Prix Clasic, vor fi  

introduse în calendarul Euro-

pean Athletics”, a declarat Flo-

rea, potrivit gsp.ro.

Preşedintele Federaţiei Ro-

mâne de Atletism spune că da-

că o pistă este întreţinută corect 

ia nu are nevoie de reaparaţii 

dimp de 10 ani, însă cea de pe 

Cluj Arena are nevoie de repa-

raţii imediate. „O pistă de atle-

tism dacă e folosită corect, da-

că este întreţinută, 10 ani nu a-

re nevoie de reparaţii. La cum 

arată acum, trebuie schimbată 

în porţiunile în care are găuri. 

Este exact ca o autostradă, da-

că se face mentenanţă cum tre-

buie, atunci ţine mai mult”, a 

mai adăugat Florin Florea, pen-

tru aceeaşi sursă.

Reacţia organizatorilor 
Untold: vom remedia 
stricăciunile

Organizatorilor festivalului 

Untold au reacţionat la apari-

ţia imaginilor în presă. Aceş-

tia au dorit să facă următoa-

rele menţiuni:

- Ca în fi ecare an, toate de-

fecţiunile apărute în urma folo-

sirii stadionului Cluj Arena pen-

tru festivalul UNTOLD vor fi  re-

mediate integral de către UN-

TOLD. Ca o măsură suplimen-

tară, organizatorii festivalului 

au şi în acest an o poliţă de a-

sigurare care acoperă orice de-

fecţiuni/pagube produse în tim-

pul montării, în timpul festiva-

lului sau în timpul demontării.

- Zonele pistei de atletism 

care au fost afectate vor fi  re-

parate integral de către UN-

TOLD până în luna octombrie 

2018, aşa cum prevede con-

tractul de închiriere încheiat 

cu Cluj Arena. În acest sens 

au început deja demersurile 

şi lucrările de reparaţii.

- Cu privire la scaunele din 

tribune, acestea au fost demon-

tate de către organizatori pentru 

a construi patru rampe de acces, 

conform normelor stabilite de 

Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă. Acestea au început să 

fi e remontate, iar pana la meciul 

echipei FC Universitatea Cluj de 

duminică, 19 august, toate sca-

unele care au fost dezafectate 

vor fi  repuse pe poziţie.

- Separat de orice acţiuni de 

întreţinere a gazonului pe care 

UNTOLD le-a efectuat şi în acest 

an, dar şi separat de orice repa-

raţii care revin organizatorilor 

UNTOLD în baza exploatării sta-

dionului, aceştia vor investi şi 

într-un sistem de irigare perma-

nent a taluzurilor care înconjoa-

ră stadionul Cluj Arena, inves-

tiţie care se ridică la suma de 

peste 10.000 de euro.

Telenovela pistei 
de pe Cluj Arena

Consiliul Judeţean Cluj este 

prorietar al stadionului Cluj Are-

na. Un stadion elite, dar cu pis-

tă de atletism, a fost cererea ex-

presă a autorităţilor clujene, ca-

re au invocat necesitatea orga-

nizării unor concursuri IAAF 

pentru amortizarea investiţiei.

Aproximativ 1,3 milioane de lei (fără tva) a costat amenajarea pistei de atletism pe bijuteria capitalei Transilvaniei
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ADVERTORIAL

Farmec, cel mai important 

producător român de cos-

metice, anunţă că brandul 

Gerovital îşi menţine pozi-

ţia de lider de piaţă pe seg-

mentul produselor antirid. 

Fiolele cu Acid Hialuronic 

5% Gerovital H3 Evolution 

ocupă prima poziţie în cate-

goria personalizată a pro-

duselor pentru îngrijirea 

feţei, segmentul antirid, 

deţinând o cotă de piaţă 

valorică de 13.6%, conform 

datelor Nielsen*.

Întreaga gamă anti-age Ge-

rovital H3 Evolution, creată pe 

baza acidului hialuronic pur şi 

lipozomal, a înregistrat în pri-

mul semestru al anului 2018 

vânzări în creştere cu peste 10% 

faţă de aceeaşi perioadă a anu-

lui trecut.

„Încă de la lansarea sa pe 

piaţă, în anul 2010, gama Gero-

vital H3 Evolution a înregistrat 

rezultate deosebite, fi ind dez-

voltată în mod frecvent cu noi 

produse de maximă performan-

ţă şi efi cienţă. Creşterea de pes-

te 10% a vânzărilor gamei, din 

prima jumătate a acestui an, a 

fost stimulată atât de orientarea 

românilor către produse calita-

tive, avansate din punct de ve-

dere efecte şi benefi cii, cât şi de 

efi cienţa produselor din gamă. 

Astfel, Gerovital H3 Evolution 

rămâne gama de produse cu cea 

mai mare concentraţie de acid 

hialuronic din portofoliul com-

paniei, iar Fiolele cu Acid Hia-

luronic Gerovital H3 Evolution 

sunt primele produse cu con-

centraţie ridicată de 5% de acid 

hialuronic apărute în România. 

Datorită complexităţii lor de ac-

ţiune, acestea sunt utilizate cu 

preponderenţă de către român-

ce în tratamente intensive an-

ti-age şi de regenerare a dermei. 

Şi pentru perioada următoare 

avem în vedere dezvoltarea ga-

mei cu noi produse inovatoare, 

recunoscute pentru puternicele 

efecte antirid”, a declarat Clau-

dia Pălăcian, Manager de Pro-

dus Farmec.

Fiolele cu Acid Hialuronic 

Gerovital H3 Evolution, cel mai 

cumpărat produs antirid din Ro-

mania**, se diferenţiază pe pia-

ţă nu doar prin compoziţie şi 

ingrediente de ultimă generaţie, 

ci şi prin ambalaj. Produsul es-

te comercializat sub formă de 

fi ole sigilate ermetic, care per-

mit dozarea optimă a serului, 

facilitând aplicarea acestuia, dar 

şi menţin proprietăţile şi calită-

ţile concentraţiei ridicate de acid 

hialuronic a formulelor. Fiolele 

sunt prevăzute sub formatul 

unui tratament intensiv de 10 

zile, cu o efi cienţă demonstra-

tă instrumental.

Dintre cele mai recente 3 pro-

duse din gama Gerovital H3 Evo-

lution, lansate în ianuarie 2017– 

Apa micelară cu Acid Hialuro-

nic, Serul cu Acid Hialuronic, 

concentraţie 6%, şi Crema anti-

rid cu Acid Hialuronic, concen-

traţie 3%, ultimul produs a ob-

ţinut cele mai bune rezultate.

Astfel, Crema antirid cu Acid 

Hialuronic, concentraţie de 3% 

a înregistrat în primul semestru 

din 2018 vânzări în creştere cu 

peste 54%, comparativ cu ace-

eaşi perioadă a anului prece-

dent. Crema are la bază ingre-

diente active, de ultimă genera-

ţie, printre care, SOD, cea mai 

activă enzimă antioxidantă de 

origine naturală, care asigură 

fermitatea pielii pe termen lung, 

trylangen-ul, care acţionează 

împotriva ridurilor stimulând 

producerea de noi fi bre de co-

lagen şi elastină şi GP4G, o sur-

să de energie pură, care regene-

rează tenul din interior.

Apa micelară cu Acid Hialu-

ronic curăţă blând faţa, ochii şi 

buzele prin captarea în micelii 

a machiajului, sebumului şi a 

altor impurităţi, lăsând pielea 

catifelată şi netedă datorită fi l-

mului creat de acidul hialuro-

nic. Iar Serul cu Acid Hialuro-

nic, concentraţie 6% este com-

pus din acidul hialuronic pur, 

cu dublu efect pentru ten: refa-

ce rezervele hidrice la suprafa-

ţa pielii şi diminuează pierderi-

le transepidermale de apă şi aci-

dul hialuronic lipozomal, care 

pătrunde rapid în piele şi um-

ple ridurile din interior, acestea 

fi ind diminuate substanţial.

Cele 14 produse din gamă se 

adresează femeilor cu vârsta cu-

prinsă între 30-45 de ani şi pot 

fi  folosite pentru orice tip de 

ten. Produsele Gerovital H3 Evo-

lution poate fi  achiziţionate a-

tât din magazinul online www.

farmec.ro, din magazinele de 

brand din ţară, cât şi din super-

marketuri, hipermarketuri şi ma-

gazinele de profi l.

Gerovital îşi menţine poziţia de lider de piaţă pe segmentul antirid, 
cu vânzări în creştere cu peste 10% la gama Gerovital H3 Evolution

8 ani le-au trebuit autori-

tăţilor judeţene şi con-

structorilor să asfalteze un 

drum de 20 de kilometri. 

O poveste despre lucrări 

date pe prietenii şi care 

pun în pericol siguranţa 

trafi cului rutier, despre 

licitaţii cu cântec, bani 

decontaţi pe lucrări imagi-

nare şi prejudicii imense.

În urmă cu trei ani, pro-

curorii DNA au început ur-

mărirea penală „in rem” în 

cadrul contractului drumului 

Răchiţele-IC Ponor. Procuro-

rii anticorupţie au realizat in-

clusiv o expertiză care a con-

fi rmat prejudicii de 6,6 mili-

oane de lei (aproximativ 1,5 

milioane de euro).

Acum, fostul preşedinte 

al Consiliului Judeţean Cluj 

Mihai Seplecan susţine că 

DNA Cluj ar fi  clasat dosa-

rul de la Ic-Ponor.

„Nu sunt foarte mirat căci 

mai nou clasează pe bandă ru-

lantă toate dosarele de corup-

ţie de la Cluj. În 2015, după ce 

am ajuns preşedinte al Consi-

liului Judeţean, pe când să dau 

drumul la execuţia drumului 

de la Ic –Ponor, sunt căutat de 

către procurorul DNA Anema-

ria Cireap şi rugat să mă pre-

zint la sediul DNA. M-am de-

plasat la sediul DNA împreu-

nă cu secretarul judeţului Si-

mona Gaci. Acolo l-am întâlnit 

pe Mircea Avram pe atunci di-

rector al RAADPP Cluj. După 

discuţiile purtate am înţeles că 

domnia sa a fost chemat să dea 

declaraţii. Am purtat o discu-

ţie cu procurorul DNA care m-a 

rugat respectuos să nu dau or-

din de începere a lucrările la 

drumul Ic-Ponor căci doresc şi 

cei de la DNA să facă o exper-

tiză pentru a descoperi preju-

diciul real. Totodată, am fost 

avertizat elegant căci dacă în-

cep lucrările pot pune în peri-

col ancheta DNA şi pot să fi u 

acuzat de abuz în serviciu”, 

susţine Seplecan.

Seplecan mai susţine că ime-

diat după acest episod a fost 

chemat într-o şedinţă unde ar 

fi  fost jignit de actualul preşe-

dinte al CJAlin Tişe, la acea vre-

me senator PNL.

„Tişe mi-a spus că trebuie să 

încep lucrările la acel drum şi 

că trebuie să mă consult cu par-

tidul în tot ceea ce fac în Con-

siliul Judeţean. Nu am ascultat 

ordinele de la partid şi am în-

cercat să colaborez cu cei de la 

DNA. DNA a făcut până la ur-

mă expertiza, a găsit un preju-

diciu de 1 milion de euro, a ţi-

nut dosarul 3 ani să-l citească 

(…) Acum, după 3 ani, DNA a 

clasat un dosar cu două exper-

tize făcute de diferiţi experţi cu 

un prejudiciu de 1 milion de eu-

ro depistat chiar de către insti-

tuţie”, mai spune Seplecan.

Incompetenţă 
sau rea credinţă?

În 2008, Consiliul Judeţean 

Cluj încheia un contract cu fi -

nanţare europeană privind 

modernizarea infrastructurii 

de acces în zona turistică Ră-

chiţele-Prislop- Ic Ponor, tra-

seu cu o lungime de 20,5 ki-

lometri, contribuţia UE fi ind 

de 43 de milioane de lei, iar 

termenul de execuţie era de 

18 luni. Valoarea totală a pro-

iectului se ridica la suma de 

75,8 milioane de lei. În iulie 

2009 s-a încheiat contractul 

de lucrări, contract care a fost 

câştigat de către Asocierea SC 

MBS Group SRL-SC Alfa Rom 

SRL-Nemzetkozi Betonut Kft 

Ungaria. Lucrările de execu-

ţie s-au desfăşurat în perioa-

da august 2009-noiembrie 

2012, fără a fi  fi nalizate.

Ce se întâmplă când atribui 
contracte prietenilor

În 2014, după mai bine de 

şase ani de lucrări, pe dru-

mul Răchiţele – Ic Ponor nu 

exista nicio urmă de asfalt. 

Perioada de execuţie era de-

păşită cu ani buni, iar fi rma 

care a executat lucrările a in-

trat în insolvenţă. Mai mult, 

o expertiză tehnică confi rmă 

faptul că la construirea aces-

tui drum s-au folosit materi-

ale inferioare faţă de cele pre-

văzute în contract.

MBS Group aparţine fos-

tului consilier local PDL din 

Turda Gabriel Silagy. Nume-

le lui Silagy apare în dosarul 

de corupţie al preşedintelui 

CJ Cluj Horea Uioreanu. Pro-

curorii spun că acesta i-ar fi  

dat lui Uioreanu prin inter-

mediari peste 33.000 de lei, 

la începutul lui 2013.

Nereguli fără număr

Expertiza comandată de 

Consiliul Judeţean Cluj la 

drumul turistic Răchiţele-Ic 

Ponor a scos la iveală nenu-

mărate nereguli ce pun în 

pericol siguranţă rutieră şi 

pietonală. De la betoane ca-

re nu se încadrează în clasa 

minimă de rezistenţă până 

la fisuri, experţii au propus 

inclusiv demolarea a ceea 

ce s-a construit. Expertiza 

tehnică a arătat că firma fos-

tului consilier local din Tur-

da a folosit materiale inferi-

oare faţă de cele prevăzute 

în proiectul tehnic, care nu 

rezistă în timp, neavând cla-

sa minimă de rezistenţă. 

Printre neregulile semnala-

te în cadrul expertizei se nu-

mără faptul că executantul 

nu a respectat proiectul teh-

nic, nu a fost respectată cla-

sa de betoane şi s-a sesizat 

apariţia unor degradări ale 

lucrărilor deja executate, re-

cepţionate şi decontate ca 

umare a neluării de către 

executant a măsurilor de 

conservare necesare.

600 de metri de asfalt 
în 5 ani

La sfârşitul lunii septem-

brie 2014 din totalul de 20,5 

kilometri doar pe 600 de me-

tri de drum s-a turnat asfalt, 

în contextul în care fi rma MBS 

Group a primit 33 de milioa-

ne de lei.

După tunul dat de MBS, 

în 2015, proiectul a fost pre-

luat de RAADPP Cluj, care 

organizează o licitaţie pentru 

fi nalizarea drumului. Licita-

ţia a fost câştigată de Asoci-

erea Drumuri şi Poduri Jude-

ţene Cluj SA – SC Cridov SRL, 

cu o propunere fi nanciară de 

13.324.190,24 lei, fără TVA.

În februarie 2016, şapte 

persoane au fost reţinute 

într-un dosar de evaziune fi s-

cală cu un prejudiciu de 6,6 

milioane de lei. Printre aces-

tea se afl ă şi unul dintre pa-

tronii fi rmei Cridov. Patronul 

fi rmei Cridov, Cristian Mure-

şan, este acuzat de procurori 

că a falsifi cat rapoarte pe dru-

mul Răchiţele – Ic – Ponor.

După 8 ani de jaf din banul public, DNA 
clasează dosarul Răchiţele-Ic Ponor?
Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj, Mihai Seplecan, susţine că procurorii DNA au clasat dosarul 
în ceea ce priveşte drumul turistic Răchiţele-Ic Ponor.

8 ani le-au trebuit autorităţilor judeţene şi constructorilor să asfalteze drumul turistic Răchiţele-Ic Ponor
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Universitatea Babeş-Bolyai 

din Cluj-Napoca (UBB) îşi 

menţine poziţia printre 

cele mai bune universităţi 

ale lumii, conform clasa-

mentelor internaţionale de 

referinţă în mediul acade-

mic european şi internaţi-

onal, ocupând cea mai 

înaltă poziţie românească 

din Academic Ranking of 

World Universities/ARWU 

2018 – cunoscut şi ca ran-

kingul Shanghai al univer-

sităţilor -, unul dintre cele 

mai prestigioase clasa-

mente internaţionale ale 

universităţilor prin prisma 

indicatorilor de excelenţă 

– de educaţie şi de cerce-

tare – folosiţi în analiză.

În clasamentul general dat 

publicităţii săptămâna trecu-

tă UBB se situează în inter-

valul 601-700, fi ind urmată 

de Universitatea din Bucu-

reşti (UB), poziţionată în in-

tervalul 801-900.

În ceea ce priveşte rezul-

tatele pe domenii, potrivit da-

telor publicate în ultimele 

săptămâni de Academic Ran-

king of World Universities, 

matematica din UBB are şi în 

acest an cea mai bună pozi-

ţionare în ARWU – Q3 (po-

ziţia 201-300 din 500 de po-

ziţii incluse în ranking, fi ind 

pe primul loc în Romania), 

la nivel naţional şi în cadrul 

UBB. La rândul său, dome-

niul administraţie publică, 

dezvoltat în cadrul Facultăţii 

de Ştiinţe Politice, Adminis-

trative şi ale Comunicării din 

UBB, se afl ă pentru prima oa-

ră în top 200, ocupând, ală-

turi de Academia de Studii E-

conomice Bucureşti, prima 

poziţie la nivel naţional (po-

ziţia 151-200 din cele 200 de 

poziţii incluse în clasament).

UBB este lider naţional, 

alături de Universitatea din 

Bucureşti, şi în domeniul Ge-

ologiei, situându-se între pri-

mele 500 de poziţii în top 

Shanghai (poziţia 401-500 din 

500 de poziţii), în timp ce do-

meniul inginerie chimică al 

UBB, poziţionat în intervalul 

401-500 (din 500 de poziţii), 

ocupă locul trei în ţară, ală-

turi de alte universităţi româ-

neşti de prestigiu.

În domeniul Fizică, UBB 

este poziţionată în interva-

lul 401-500 (din 500 de po-

ziţii), ocupând a doua pozi-

ţie la nivel naţional.

„Univers i ta tea  Ba-

beş-Bolyai din Cluj-Napoca 

continuă să facă performan-

ţă şi să se ridice la nivelul 

celor mai bune universităţi 

ale lumii, în ciuda strategii-

lor, deciziilor şi reglementă-

rilor recente sau mai vechi 

ale ministerului/ministere-

lor de specialitate, care au 

afectat drastic competitivita-

tea universităţilor româ-

neşti”, a declarat prof. univ. 

dr. Daniel David, prorecto-

rul UBB responsabil de cer-

cetare, competitivitate-exce-

lenţă şi publicaţii ştiinţifi ce.

UBB, prima universitate 
din România în Top Shanghai 2018

Muzeul de Artă 

Cluj-Napoca organizează, 

în perioada 18 august – 2 

septembrie 2018, expoziţia 

„Incursiune în arta lui 

Kusztos Endre”/„Betekintés 

Kusztos Endre 

Művészetébe”. Vernisajul 

a avut loc vineri.

Kusztos Endre, pictor şi 

grafi cian transilvănean, s-a 

născut în 1925 în localitatea 

Ghindari. În 1949 se înscrie 

la Institutul de Arte Plastice 

„Ion Andreescu” unde, sub 

îndrumarea lui Miklóssy 

Gábor, îşi obţine diploma în 

1955. În perioada 1962-1965, 

lucrează în cadrul muzeului 

din Sângeorgiu de Pădure. În 

1961, cu ajutorul lui Gy. Sza-

bó Béla, întreprinde un drum 

de studiu în Uniunea Sovie-

tică, unde peste un deceniu 

(ca reprezentant al Uniunii 

Artiştilor Plastici) va efectua 

o serie de călătorii. Din anii 

î70 este o prezenţă constan-

tă a coloniilor de artişti din 

Makó, Lăzarea, Zimnicea, Va-

lea Nucarilor, respectiv Med-

gidia. Pe parcursul carierei, 

a devenit cunoscut pentru de-

senele în cărbune, care de 

multe ori ilustrează peisaje 

din zona Târnavei Mici, Prai-

dului şi a Sovatei.

Expoziţia din Cluj prezin-

tă 30 de lucrări ale artistu-

lui, care denotă nu numai 

talent înnăscut şi dibăcie, ci 

şi o viziune profundă, cu un 

mesaj clar, care ne introdu-

ce în universul unic al dese-

nului lui Kusztos, spun or-

ganizatorii.

„Incursiune în arta lui 
Kusztos Endre”, la Muzeul 
de Artă din Cluj-Napoca

Peste 45.000 de candidaţi 

sunt aşteptaţi să partici-

pe, începând de luni, 20 

august, la probele celei 

de-a doua sesiuni a exa-

menului naţional de 

Bacalaureat 2018.

MEN, care a centralizat 

datele transmise de inspec-

toratele şcolare judeţene, pre-

cizează că, din totalul celor 

înscrişi, 28.488 de candidaţi 

sunt din promoţia 2017 – 2018, 

iar 16.564 provin din promo-

ţiile anterioare.

Sesiunea august – septem-

brie a examenului începe cu 

probele scrise, programate du-

pă următorul calendar: 20 au-

gust – Limba şi literatura 

română/E)a, 21 august – Lim-

ba şi literatura maternă/E)b, 

22 august – proba obligatorie 

a profi lului/E)c şi 23 august 

– proba la alegere a profi lu-

lui şi specializării/E)d.

Evaluarea competenţelor 

lingvistice de comunicare ora-

lă în limba română (proba A) 

se desfăşoară în zilele de 24 

şi 27 august şi este urmată de 

evaluarea competenţelor în 

limba maternă (proba B) în 

28 august. Evaluarea compe-

tenţelor digitale (proba D) a-

re loc în intervalul 29 – 30 au-

gust, iar evaluarea competen-

ţelor lingvistice într-o limbă 

de circulaţie internaţională 

(proba C) este programată în 

zilele de 30 şi 31 august.

Afi şarea primelor rezulta-

te, în centrele de examen şi pe 

site-ul bacalaureat.edu.ro, es-

te prevăzută pentru data de 1 

septembrie, până la ora 12,00. 

În aceeaşi zi, vor putea fi  de-

puse contestaţiile, între orele 

12,00 şi 16,00. Rezultatele fi -

nale vor fi  făcute publice în 

data de 6 septembrie.

Accesul candidaţilor în cen-

trele de examen la probele scri-

se se face în intervalul 7,30 – 

8,30, pe baza unui act de iden-

titate valid, cu fotografi e. Tim-

pul destinat redactării unei lu-

crări scrise este de trei ore, cal-

culat din momentul în care s-a 

încheiat distribuirea subiectelor 

fotocopiate pentru fi ecare can-

didat. Pentru rezolvarea subiec-

telor, candidaţii vor folosi nu-

mai cerneală sau pastă de cu-

loare albastră, iar pentru execu-

tarea schemelor şi a desenelor 

vor utiliza numai creion negru.

Pentru probele scrise la Ma-

tematică şi Geografi e, candi-

daţii pot apela doar la instru-

mente de desen. La probele 

scrise mijloacele de calcul sunt 

interzise, iar hârtia folosită es-

te doar cea distribuită de asis-

tenţi. Toate sălile de examen 

trebuie să aibă în dotare ca-

mere funcţionale de suprave-

ghere video şi audio.

MEN anunţă că nu este per-

mis accesul în săli cu manua-

le, dicţionare, notiţe, însem-

nări, care ar putea fi  utilizate 

pentru rezolvarea subiectelor 

şi nici cu telefoane mobile sau 

cu orice mijloc electronic de 

calcul/comunicare.

În acelaşi timp, candidaţilor 

le este interzis să comunice în-

tre ei sau cu exteriorul, să trans-

mită ori să schimbe între ei foi 

din lucrare, ciorne, notiţe sau 

alte materiale care ar putea fi  

utilizate pentru rezolvarea su-

biectelor, pentru comunicare în 

interior sau cu exteriorul.

Cei surprinşi în aceste situ-

aţii vor fi  eliminaţi din exa-

men, indiferent dacă materia-

lele/obiectele interzise au fost 

folosite sau nu, indiferent da-

că au fost introduse de aceş-

tia ori de alţi candidaţi, de ca-

dre didactice din comisie sau 

de alte persoane şi indiferent 

dacă ei au primit ori au trans-

mis materialele interzise.

Începe Bacul de toamnă
Sesiunea august – septembrie a examenului începe cu probele scrise. 

Peste 45 de mii de candidați sunt așteptați să participe la a doua sesiune a bacalaureatului
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Pe strada Aurel Vlaicu, 

la numărul 4 (vis-a-vis 

de Cinema Mărăşti), la 

parterul unui bloc, s-a 

deschis de câteva zile un 

nou magazin. Se numeşte 

„Used Products” şi înăun-

tru găseşti cam tot ce şi-ar 

dori omul modern. Adică: 

Apple, Smartphones, 

XBox, PS4, Wii, Nintendo, 

jocuri, laptopuri, navigaţii 

auto, Blu-ray, TV lcd/

led/4k, echipamente auto, 

instrumente muzicale, 

camere foto şi video, scule 

electrice, biciclete, etc. Şi 

lista nu se opreşte aici.

„Magazinul pe care tocmai 

l-am deschis”, ne spune Ioan 

Alexandru Săsărman, „este o 

franciză olandeză pe care am 

cumpărat-o, devenind mas-

ter-francizat pe România. Şi 

pentru că suntem din Cluj, 

am deschis primul magazin 

în Cluj-Napoca”.

Master-francizatul „Used 

Products” spune că pregă-

teşte extinderea francizei la 

nivel naţional, vizând des-

chiderea de magazine în toa-

te oraşele cu peste 75.000 de 

locuitori.

„Este un concept de busi-

ness care adună împreună 

vânzarea – cumpărarea – 

schimbul de produse, noi sau 

uzate, fără deosebire”, spune 

I. Al. Săsărman. „Secretul a-

cestui concept nou în Roma-

nia este să oferi un preţ bun 

de achiziţie şi unul şi mai bun 

de vânzare. Astfel, noi plătim 

banii cash, pe loc, pentru pro-

dusele oferite spre vânzare de 

clienţii noştri. Singura condi-

ţie este ca aceste produse să 

fi e funcţionale. Fiecare dintre 

noi avem acasă produse pe 

care nu le mai folosim. De ce 

să aşteptam să se pună pra-

ful pe ele sau să se degrade-

ze, când le putem valorifi ca 

într-un magazin curat, mo-

dern şi după standarde olan-

deze?”, ne explică managerul 

magazinului.

Pentru aproape toate pro-

dusele vândute, magazinul 

oferă o garanţie cuprinsă în-

tre 30 de zile şi un an. „În 

acest interval, cumpărătorii 

noştri pot încerca şi testa la 

maxim produsele pe care le 

oferim, iar în cazul în care cli-

enţii nu sunt mulţumiţi, le 

preluăm înapoi fără nicio ezi-

tare”, precizează omul de afa-

ceri clujean.

Pe de altă parte, concep-

tul magazinului mai cuprin-

de şi schimbul. „Astfel, da-

că dumneavoastră vreţi să 

vă schimbaţi telefonul, însă 

nu aveţi răbadare să-l vin-

deţi pe cel vechi şi abia apoi 

să cumpăraţi un altul, puteţi 

veni la noi şi vom proceda 

la un schimb. Negociem îm-

preună preţurile şi realizăm 

schimbul pe loc”, spune pro-

prietarul „Used Products” 

România.

Pentru început, magazinul 

din strada Aurel Vlaicu este 

aprovizionat din Olanda şi 

prezintă un concept modern, 

occidental. „Aceasta a fost şi 

prima reacţie a clienţilor noş-

tri de până acum”, spune Ioan 

Alexandru Săsărman, „adică 

aerul occidental al magazinu-

lui şi impresia”.

Used Products, o franciză olandeză, deschide 
primul magazin din România, la Cluj-Napoca
Cash pe loc, sau cum să vinzi, cumperi sau schimba bunuri.

Bianca TĂMAŞ
redactia@monitorulcj.ro

Smida Jazz Festival, ajuns 

la cea de-a treia ediţie, a 

reuşit să adune în acest an 

peste 2.000 de festivalieri 

iubitori de jazz, linişte, 

munte şi aer curat.

În fi ecare vară, zona jude-

ţului Cluj răsună pe ritmurile 

festivalurilor de muzică, iar 

oameni din întreaga ţară, chiar 

şi din străinătate, cu bagajele 

în spate, vin în inima Transil-

vaniei ca să petreacă zile în-

tregi. Untold, Electric Castle, 

Mox sunt doar câteva dintre 

evenimentele la care mii de 

oameni participă anual. Ma-

rea majoritate vin, desigur, 

pentru muzică, să petreacă câ-

teva zile dansând, sărind şi 

bucurându-se de atmosferă. 

Însă, în urmă cu trei ani, un 

nou festival, puţin mai ieşit 

din comun, pentru un public 

mai restrâns, şi-a făcut apari-

ţia pe lista evenimentelor de 

vară ale judeţului Cluj. Aces-

ta este Smida Jazz Festival, 

care a devenit, în timp, o oa-

ză de linişte printre atâtea rit-

muri nebuneşti.

Un festival pentru 
iubitorii de jazz

În acest an, trupe de jazz 

din ţară şi din străinătate au 

concertat la Smida, comuna 

Beliş, chiar în Parcul Natural 

Apuseni. Aici, familii cu co-

pii, îndrăgostiţi cu căţei, sin-

guratici, toţi pot găsi puţină 

relaxare. Aici, oamenii vin cu 

cortul, cu sacii de dormit, iar 

de cele mai multe ori rămân 

să doarmă chiar în faţa sce-

nei, înfofoliţi în sacul de dor-

mit, fi indcă atmosfera este 

prea frumoasă, iar muzica 

prea bună.

În acest an, serile s-au um-

plut de ritmurile formaţiilor: 

Muntet (România), Immortal 

Onion (Polonia), Portico Quar-

tet (Marea Britanie), KRiSPER 

(România), Barabás Lőrinc 

Quartet (Ungaria), Kimmo 

Pohjonen (Finlanda), Paper-

jam (România), Sons of Kemet 

(Marea Britanie), Spirit Cave 

– Marilyn Mazur, Nils Petter 

Molvær, Eivind Aarset, Jan 

Bang (Danemarca/Norvegia).

Linişte, relaxare, 
aer curat şi voie bună

În timp ce unii festivalieri 

se bucurau de concerte, alţii 

gustau mâncare tradiţională, 

printre care un gulaş bun, pi-

cant sau cei care nu sunt prea 

prietenoşi cu carnea, au pu-

tut alege între numeroase mân-

căruri vegetariene sau vega-

ne. Organizatorii s-au gândit 

la toate, deşi, printre festiva-

lieri, s-a spus că preţurile au 

fost puţin cam piperate.

„Unele feluri de mâncare 

erau la preţ decent, însă alte-

le, erau exagerat de scumpe, 

luând, desigur, în considera-

re, raportul calitate preţ. Am 

fost mai mult decât susprins 

să văd că o plăcintă cu brân-

ză era 12 lei. Desigur, au fost 

şi vendori care au uimit prin 

calitatea preparatelor”, a spus 

Rareş, care se afl a pentru pri-

ma dată la festival.

Alţi participanţi povesteau 

la un pahar, se întindeau pe 

pături sau pe perne. Alţii se 

jucau cu câinii, în timp ce, un 

semn pe care scria Smida Jazz 

Festival, care îşi schimba la 

câteva secunde culorile, de-

venise punct de întâlnire prin-

tre stelele care acopereau ce-

rul seară de seară.

Activităţi recreative

Fiindcă festivalul în sine a 

fost gândit asemenea unei va-

canţe, pe timpul zilei, partici-

panţii au putut să îşi reîncar-

ce bateriile, cu mic, cu mare, 

fi e bucurându-se de peisaj, fi e 

luând parte la activităţile pre-

gătite de organizatori şi de par-

tenerii acestora. Printre aces-

tea s-au numărat activităţi re-

creative precum yoga, o vână-

toare de comori, tururi prin 

împrejurimi alături de ghizi, 

dar şi educative, precum lec-

ture publice cu autori, club de 

lectură, diverse ateliere.

Astfel, festivalierii au putut 

să îşi picteze singuri propriile 

suveniruri din lemn, să parti-

cipe la atelierul de improviza-

ţie muzicală, să ia la parte la 

câteva lecţii deschise de muzi-

că sau să înveţe ce înseamnă 

să realizeze singuri obiecte fo-

losind lut, lemne, mărgele, cris-

tale, pene, sfori, vopsele pen-

tru diverse materiale, plante şi 

boluri, pietre şi nisip colorat.

Promovarea scriitorilor 
contemporani

În fi ecare an, festivalul şi-a 

propus (şi a reuşit!) să pro-

moveze scriitori români con-

temporani. În cadrul acestei 

ediţii, autorii Augustin Cup-

şa, Ana Maria Sandu, şi Alessa-

dro Barrico i-au încântat pe 

ascultători cu rânduri din scri-

erile lor şi apoi au răspuns în-

trebărilor cititorilor curioşi.

Smida Jazz Festival, o oază de linişte, 
în inima Munţilor Apuseni
Un festival cu muzică bună, activităţi recreative, numai bune pentru cei care doresc linişte.

În acest an, trupe de jazz din ţară şi din străinătate au concertat la Smida, comuna Beliş
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LOCALITATEA CLUJ-NAPOCA, AUGUST 2018 

 
ANUNȚ DE PRESĂ PRIVIND DEMAREAREA PROIECTULUI: 

” Creșterea competitivității societății Euroambient prin achiziția de active” 
 
Finantare nerambursabila pentru societatea EUROAMBIENT SRL 
EUROAMBIENT SRL anunta inceperea activitatilor proiectului” Creșterea competitivității societății 
Euroambient prin achiziția de active”  Cod SMIS 113412. 
 
Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finantari nerambursabile acordate prin Regio-Programul 
Operational Regional 2014 – 2020, axa prioritara 2-” Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii” 
prioritatea de investitie 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea explorării economice a 
ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusive prin incubatoare de afaceri”. 

EUROAMBIENT SRL a incheiat un contract de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice 
si Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management si cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala a 
Regiunii Nord Vest, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional la nivelul Regiunii 
Nord  Vest. 

Obiectivul general al societății Euroambient este reflectat în obiectivul general al Programului Operațional 

Regional: creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunității locale și 

regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure 

o dezvoltare sustenabilă a Regiunii Nord-Vest.  

Obiectivele specifice: 

 Investiția în 24 de  active de ultimă generație, necesare dezvoltării activității; 

 Angajarea a 3 noi persoane în cadrul societății; 

 Creșterea cifrei de afaceri a societății prin oferta de servicii orientate înspre nevoile clienților cu un foarte 

bun raport calitate-preț. 

 

Proiectul va fi derulat în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, in perioada 01/04/2017și 31.12.2018, cu o valoare 

totala   de 474.039,49  RON din care finantarea nerambursabila (FEDR) este de 375.851,46RON. 

Pentru detalii suplimentare : Numele Tudor Natalie-Daniel, Manager de proiect, tel 0746080810, e-mail : 
euroambientsrl@gmail.com 

EUROAMBIENT SRL 
Initiativa locala. Dezvoltare regionala 

Investim în viitorul tău! Proiect co-finanţatde din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programului 
Operaţional Regiona 2014-2020 

www.inforegio.ro/facebook.com/inforegio.ro 
 

Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 
României 

       
    

  
LOCALITATEA CLUJ-NAPOCA, AUGUST 2018 

 
ANUNȚ DE PRESĂ PRIVIND DEMAREAREA PROIECTULUI: 

” Achiziția de utilaje specifice noii activități la Soscon SRL-D” 
 
Finantare nerambursabila pentru societatea SOSCON SRL 
SOSCON SRL anunta inceperea activitatilor proiectului”Achiziția de utilaje specifice noii activități la Soscon SRL-
D”  Cod SMIS 113167 

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finantari nerambursabile acordate prin Regio-Programul 
Operational Regional 2014 – 2020, axa prioritara 2-” Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii” 
prioritatea de investitie 2.1 ”Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea explorării economice a 
ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusive prin incubatoare de afaceri”. 

SOSCON SRL a incheiat un contract de finantare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si 
Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate de Management si cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala a 
Regiunii Nord Vest, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional la nivelul Regiunii 
Nord  Vest. 

Obiectivul general al societății Soscon este reflectat în obiectivul general al Programului Operațional Regional: 
creșterea competitivității economice și îmbunătățirea condițiilor de viață ale comunității locale și regionale prin 
sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare 
sustenabilă a Regiunii Nord-Vest. Obiectivele pe termen scurt, mediu și lung sunt legate de reducerea costurilor la 
întreținerea și exploatarea utilajului, obținerea unei poziții pe segmentul specific pe piață constructorilor, 
respectarea normelor de mediu, oferirea unor condiții de lucru cat mai bune angajatilor, realizarea de noi 
contracte la nivel local și zonal. 

Obiectivele S.M.A.R.T ale societății sunt: 

 Investiția în 2 active de ultimă generație, necesare dezvoltării noii activități de construcții; 

 Angajarea a 3 noi persoane în cadrul societății; 

 Creșterea renumelui societății prin realizarea unui website  

Proiectul va fi derulat în localitatea Cluj-Napoca, judetul Cluj, in perioada 01/04/2017și 31.12.2018, cu o valoare 

totala   de 1.201.321,99  RON din care finantarea nerambursabila (FEDR) este de 807.611,42RON. 

Pentru detalii suplimentare : Numele Ovidiu Vasile Bogatean, Manager de proiect, tel 0743642079, e-mail : 
sosconsrld@gmail.com 

SOSCON SRL 
 

Initiativa locala. Dezvoltare regionala 
Investim în viitorul tău! Proiect co-finanţatde din Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin Programului 

Operaţional Regiona 2014-2020 
www.inforegio.ro/facebook.com/inforegio.ro 

 
Continutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 

României 

CLUJ-NAPOCA, 20 AUGUST 2018
CLUJ-NAPOCA, 20 AUGUST 2018

Cancelarul german 

Angela Merkel şi preşe-

dintele rus Vladimir Putin 

nu au făcut niciun pro-

gres clar pe temele con-

fl ictelor din Siria şi 

Ucraina, relaţiilor cu 

Iranul şi conductei de gaz 

Nord Stream 2, discutate 

sâmbătă noaptea, trans-

mite Reuters. Ei au făcut 

declaraţii ziariştilor doar 

înainte de întrevedere, 

fără a accepta şi întrebări 

din partea acestora.

După convorbiri, purtăto-

rul de cuvânt al Kremlinu-

lui, Dmitri Peksov, a decla-

rat presei că nu s-a ajuns la 

niciun acord în urma dialo-

gului de la castelul Mese-

berg, la nord de Berlin.

El a precizat că atât Mer-

kel, cât şi Putin consideră 

proiectul Nord Stream 2 pur 

comercial, în ciuda contestă-

rii de către Statele Unite şi 

Ucraina a acestei rute alter-

native de transport pentru ga-

zele ruseşti. "De aceea, este 

necesar să se ia măsuri îm-

potriva posibilelor atacuri ne-

concurenţiale şi ilegale din 

partea unor terţe ţări, pentru 

încheierea în cele din urmă 

a acestui proiect", a spus 

Peskov, fără a preciza despre 

ce măsuri este vorba. El a 

susţinută că nu s-au discutat 

sâmbătă eventualele sancţi-

uni americane împotriva fi r-

melor participante la con-

strucţia noii magistrale de 

transport a gazelor.

Înaintea întrevederii, Mer-

kel subliniase că se aşteaptă 

ca Ucraina să aibă în conti-

nuare un rol în transportul ga-

zelor din Rusia către vestul 

Europei şi salutase începutul 

dialogului pe această temă în-

tre Uniunea Europeană, Ucrai-

na şi Rusia.

Statele Unite insistă ca 

Berlinul să oprească con-

strucţia conductei pe sub Ma-

rea Baltică, susţinând că 

aprovizionarea directă a Ger-

maniei cu gaze ruseşti va 

creşte dependenţa energeti-

că a ţării de Moscova. Pe de 

altă parte, arată Reuters, 

Ucraina se teme că Nord 

Stream 2 va permite Rusiei 

să scoată Kievul din siste-

mul de transport al gazelor.

Niciun acord la primul summit 
Merkel – Putin din ultimii 4 ani
Cei doi lideri s-au întâlnit în cadru bilateral oficial pentru prima oară 
după anexarea Crimeei de către Rusia.

Atât Merkel, cât şi Putin consideră proiectul Nord Stream 2 pur comercial

Lideri de pe întreg mapa-

mondul l-au elogiat pe 

Kofi  Annan, fost secretar 

general al ONU şi laureat 

al Premiului Nobel pentru 

Pace, care a decedat sâm-

bătă la vârsta de 80 de 

ani, informează agenţia 

de ştiri Reuters.

„Kofi  Annan a fost o forţă 

călăuzitoare pentru bine (...) 

În aceste vremuri difi cile şi 

turbulente, moştenirea sa ca 

un campion global al păcii va 

rămâne o adevărată inspira-

ţie pentru noi toţi”, afi rmă 

António Guterres, actualul se-

cretar general al ONU, într-un 

mesaj pe Twitter.

„Mulţi ani ai vieţii aces-

tui om remarcabil şi mare 

politician au fost dedicaţi 

serviciului Naţiunilor Uni-

te. Conducând ONU într-un 

moment dificil, a făcut o 

treabă grozavă în privinţa 

realizării scopurilor şi obiec-

tivelor organizaţiei, conso-

lidând rolul central al aces-

teia în relaţiile internaţiona-

le”, a transmis preşedintele 

Rusiei, Vladimir Putin.

„Un mare lider şi reforma-

tor al ONU, a avut o contri-

buţie uriaşă la transformarea 

lumii pe care a părăsit-o 

într-un loc mai bun decât cum 

era atunci când s-a născut”, 

a comunicat Theresa May, 

premierul Marii Britanii.

„Franţa îi aduce un oma-

giu. Niciodată nu vom uita 

abordarea sa fermă şi calmă, 

nici tăria angajamentelor sa-

le”, a transmis preşedintele 

Franţei, Emmanuel Macron.

Fostul preşedinte american 

Barack Obama l-a elogiat pe 

fostul secretar general al ONU, 

spunând că Annan „nu s-a 

oprit niciodată din căutarea 

unei lumi mai bune”.

Kofi Annan, omagiat 
de lideri de pe întreg 
mapamondul
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Reprezentanţa Auto 
Hyundai Sibiu

angajează:

Electrician auto
Tinichigiu auto
Vopsitor auto

Pregătitor vopsitorie auto

Se oferă pachet salarial atractiv și cazare.

Persoană de contact: Alin Șandru, 
tel 0752-449012

PROMOVARE
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 3 camere, dec., 92 
mp suprafaţă construită, 78 mp 
utili, 2 băi, nemobilat, et. 1/3, 
contorizare individuală, C.T. pro-
prie, necesită zugrăveală, în preţ 
garaj individual, loc parcare, preţ 
132000 euro. Nu se acceptă inter-
mediari. Tel. 0771-136002. (7.7)

GARSONIERE

¤ Cumpăr urgent garsonieră. 
Exclus cart. Plopilor. Aștept tele-
foane la tel. 0758-802398.

CASE/CABANE

¤ 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.

TERENURI

¤ Vând teren arabil în satul 
Câmpenești, com. Apahida, su-
pr. 5800 mp, preţ 15 euro/mp. 
Informaţii suplimentare la tele-
fon 0758-051260. (6.7)

ÎNCHRIERI

APARTAMENTE

Student anul I, caut să 
închiriez garsonieră 

mobilată, utilată,zona 
FSEGA, preferabil în 
cartierele Mărăști și 

Gheorgheni.

Aștept telefoane la 
0745-616049.

¤ Dau în chirie ap. cu 1 camera în 
cart. Mărăști, str. Fabricii nr. 4, et. 
7, utilat mobilat, mașină spălat. 
Rog seriozitate. Exclus agentii 
imobiliare. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.

SPAȚII

¤ Închiriez curte/grădină cu casă 
la țară, lângă Cluj, cu posibilita-
tea de a ține mai mulți câni în 
curte. Ofer 1200 lei/lună. Aștept 
oferte la tel. 0741-455348. (1.9)

LOCURI DE MUNCĂ

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

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 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

SERVICII

¤ Execut zugrăveli, în lavabil, pla-

chez în polistiren, vopsesc în ulei, re-
par șpaleţi, trag glet, vopsesc în ulei. 
Ofer calitate, seriozitate maximă, 
punctualitate. Cei interesaţi mă pot 
contacta la 0747-311391. (4.7)

¤ Ofer servicii complete de conta-
bilitate, salarizare, resurse uma-
ne, consultaţă pentru cei ce do-
resc să înceapă o afacere în Cluj, 
acte înfi inţare PFA, II, SRL-D, SRL, 
deschidere puncte de lucru, mă 
deplasez și la sediul dvs. Informa-
ţii la tel. 0757-511763. (7.7)

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje la uti-
laje de tâmplărie. Informaţii la tel. 
0741-192255 sau 0727-701469.

¤ Montăm uși și geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
tel. 0745-993104.

¤ Depanare și reparaţii TV la 
domiciliul clientului, cu garan-
ţie. Pentru informaţii suplimen-
tare sunaţi la 0264-547523, 
0744-877328.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO-MOTO

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă, preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare 
la telefon 0740-694047.

¤ Vând OPEL ZAFIRA 1,9 diesel, 
an 2008, 7 locuri, culoare gri, 
210.000 km, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
telefon 0740-694047.

¤ Vând DACIA 1307L, an 1995, 
pentru programul RABLA, acte 
în regulă. Informaţii și relaţii la 
telefon 0754-312994.

PIESE AUTO

¤ P.F. vând set motor nou, 1400 
cmc, pentru Dacia 1400 și alte 
piese pentru direcţie. Informaţii 
la tel. 0726-458249. (7.7)

ELECTRO

¤ Vând trimmer RTT 29 Profesio-
nal, nou, adus din Germania, 800 
W, lăţimea de tăiere 29 cm, fi rul se 
reglează automat, preţ 220 RON. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0744-955625. (7.7)

¤ Vând hotă electrică de bucătă-
rie, folosită, în stare bună de 
funcţionare. Preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-100529. (7.7)

TELEFOANE

¤ Vând MOTOROLA MOTO E4 
Plus, nou, cu garanţie 2 ani, 
ecran de 5,5 inchi, cameră foto 
13 MP, 3 GB RAM, 5000 mAh. Îl 
vând la preţ de ofertă, l-am pri-
mit cadou și nu am nevoie de el. 
Preţ 600 RON. Sunaţi la la tel. 
0741-455348. (2.15)

UZ CAZNIC

¤ Vând mașină de spălat ALBA 
LUX 4, frigider, mașini de cusut. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0743-709114. (4.7)

¤ Vând cazan pe lemne de 80 l, în 

stare bună. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-028813. (4.7)

¤ Vând cabină de duș, nouă, cadă 
joasă, sticlă mată, preţ 300 RON. 
Pentru informaţii suplimentare su-
naţi la tel. 0758-568676. (4.7)

¤ Vând canistră metalică de 20 l, 
în stare bună, preţ 80 RON: Pen-
tru informaţii sunaţi la nr. de tel. 
0742-827432. (4.7)

¤ Vând reșou mare, făcut la co-
mandă. la telefon 0735-176040. 
(4.7)

¤ Vând pentru baie, chiuvetă cu 
baterie, WC cu rezervor și capac, 
calorifer, baterie cu duș pentru va-
nă, oglindă cu ramă, suporturi, du-
lăpior cu trei uși cu oglinzi, chiuvetă 
din inox cu baterie pentru bucătă-
rie. Informaţii la tel. 0743-515388 
sau 0264-440108. (4.7)

¤ Vând congelator ARCTIC, cu 4 
sertare, în stare bună de funcţiona-
re, preţ negociabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0741-028813. (7.7)

CĂRŢI

¤ Vând colecţia revistei POVEȘTI 
DE VIAŢĂ la zi și SĂNĂTATEA – 
Adevărul, colecţia completă 218 
buc. Preţ negociabil. Informaţii la 
telefon 0264-321720. (4.7)

¤ Vând 2 cataloage: Plantele că-
minului tău – Ghid de îngrijire a 
plantelor de interior, 396 pliante 
și Grădinărit în orice anotimp, 
252 pliante. Informaţii la tel. 
0744-479172. (4.7)

¤ Vând urgent suplimentele apă-
rute în colecţii complete de la ”Jur-
nalul Naţional”, după cum urmea-
ză: 250 buc Ediţie de colecţie, 240 
buc Jurnalul Casei Tale, 302 buc 
Bucătăria Mea, 258 buc Sănăta-
tea, 60 buc ZOOM și 50 buc diver-
se, credinţă, călătorii. Preţ negoci-
abil. Informaţii suplimentare la tel. 
0264-321720. (18.20)

¤ Vând colecţia ”007 James 
Bond”, nou; 14 buc cărţi; 20 
DVD-uri, preţ informaţiv 700 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-321720. (18.20)

COLECŢIONARI

¤ Vând mașină de cusut ”Singer”, 
foarte veche, în stare perfectă de 
funcţionare, colecţie deceasuri de 
buzunare cu lanţ de epocă și pa-
noplie pentru expus ceasurile. In-
formaţii la tel. 0759-020427. (4.7)

MOBILIER

¤ Vând 2 geamuri termopane 
REHAU, cu folie pe ele, cu înălţi-
mea de 188 cm și lăţimea 120 
cm, deshidere stânga osciloba-
tantă (deschidere dubla pe ori-
zontală sau pe verticală, rotoba-
tantă), preţ 600 RON/buc. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744-955625. (7.7)

¤ Vând 6 scaune tapiţate, cu 
schelet metalic, vopsit grena, cu 
șezutul tapiţat în aceeași culoare 

și rabatabil, preţ 30 RON/buc. In-
formaţii la telefon 0744-309401 
sau 0264-444915. (7.7)

¤ Vând recamier cu ladă de hai-
ne, dulap de haine cu două uși, 
dulap culoare vișinie, stare bună, 
preţ negociabil. Relaţii suplimen-
tare la tel.0741-028813. (7.7)

DIVERSE

¤ Vând materiale pentru croșetat, 
reviste de modă și pentru croșetat , 
peţuri negociabile. Pentru informa-
ţii sunaţi la tel. 0735-176040. (4.7)

¤ Vând borcane de tot felul, dife-
rite dimensiuni. Aștept telefoane 
la 0735-176040. (4.7)

¤ Vând broaște uși, yală ELZET, 
500 buc șuruburi lemn de haine, 
încălţămite, și multe alte lucruri. 
Sunaţi la tel. 0773-756130. (4.7)

¤ Vând armă de tir cu aer compri-
mat ”Slavia CZ 630” de 4,5 mm, , 
pistol ”Rohm” de 9 mm, cu gaze, 
pentru autoapărare și pistol “Wal-
ter CP 88” de 4,5 mm, cu alice. 
Inf. la tel. 0759-020427. (4.7)

¤ Vând feţe de masă, lucrate ma-
nual, poentlas, mileuri de toate 
mărimile, articole decorative, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 role, 
aparatul este nou, marcă străină, 
preţ negociabil. Pentru informaţii 
suplimentare sunaţi la tel. 
0741-100529. (4.7)

¤ Vând costum de vânătoare, 
nou, cizme, cort de două persoa-
ne, cu sac de dormit și raniţă din 
piele. Tel. 0264-591965. (4.7)

¤ Vând coniac de 47° și ţuică de 
prune, din stoc, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (4.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 
2,25, culori foarte frumoase, 
din care unul de lână, lucrat 
manual, și carpete cu diferite 
modele, preţ negociabil. Inf. la 
telefon 0264-591965. (4.7)

¤ Vând coleţie de timbre vechi 
cu clasor mare și mic, brichete, 
stilouri noi, pixuri. Tel. 
0759-020427. (4.7)

¤ Vând blană de damă și palton 
bărbătesc de piele, nou. Sunaţi la 
telefon 0264-541633. (4.7)

¤ Vând storcător de struguri din 
inox și zdrobitor, preţ negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0264-412361. (7.7)

PIERDERI

¤ Pierdut certifi cat de înregistra-
re  (CUI) și certifi catele constata-
toare ale fi rmei ROYAL CLEAN 
SRL, CIF 24704836, Registrul 
Comerțului J12/4422/05.11. 
2008, domiciliul fi scal în județul 
Cluj, mun Cluj-Napoca, str 
Orăștie, nr 7, cod poștal 400398.

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.

PUBLICITATE

Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

Adresa: Bd. Muncii Nr. 16, Cluj-Napoca,
Tel 0264 415 262; 0722 424 000; 0732 127 114

0720 543 737; 0726 777 319

0729–15.86.00

www.batrom.ro

S.C. RUF STEEL GLOBAL S.R.L.S.C. RUF STEEL GLOBAL S.R.L.

12 euro/mp – decopertare, folie, tablă, 12 euro/mp – decopertare, folie, tablă, 
șuruburi și montajșuruburi și montaj

Dulgherie / Mansarde
Izolații termice / Izolații carton
Amenajări interioare și exterioare

Țiglă metalică / Țiglă ceramică

Țiglă Gerard / Tablă zincată

Accesorii / Sisteme Pluviale /
Parazăpezi

Tel. 0749-367.071 | 0768-314.264

ANUNŢ DE URBANISM

DEÁK Melinda-Izabella anunţă iniţierea Planului 
Urbanistic de Detaliu "ELABORARE PLAN URBANISTIC DE 
DETALIU SI ELABORARE PROIECT PENTRU EXTINDERE SI 
ETAJARE CASA

EXISTANTA" la amplasamentul Cluj-Napoca, str. Actorului, 
nr. 27, jud. Cluj.

Consultarea se poate face la Primăria Cluj-Napoca, 
Compartimentul Strategii Urbane, cam 62.
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ANUNŢ DE MEDIU

S.C. BMG GALAXY S.R.L. în calitate de titular, 
anunță publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obținerii 
avizului de mediu pentru PUZ Construire Pensiune 
agroturistică, fosă septică vidanjabilă, amenajări exterioare, 
racorduri și branșamente la utilitățile dn zonă, în localitatea 
Valea Drăganului, comuna Poieni, județul Cluj. 

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
titularului, strada Principală, nr. 71, loc. Valea Drăganului, 
comuna Poieni, județul Cluj, din data de 20.08.2018 între 
orle 8-14. 

Publicul interesat poate transimte, in scris, până la data 
de 04.09.2018, la APM Cluj, str. Dorobanților, nr. 99, blocul 
9 B, cod 400609, fax 0264 412914, email: offi ce@apmcluj.
anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.

ANUNŢ AVIZ DE MEDIU

S.C. SAMMILLS DISTRIBUTION S.R.L. în calitate 
de titular anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare, conform H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru PUZ introducere teren în în 
intravilan pentru construirea unor hale de producţie şi 
depozitare, comuna Poieni sat Bologa, judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la S.C. 
Arhimar Serv S.R.L., proiectant general, în zilele de luni-
vineri între orele 9-14, din data de 20.08.2018.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 05.09.2018 la APM Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr.99, bl.9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-412914, e-mail reglementari@apmcj.anpm.ro.

ACORD DE MEDIU

S.C. Șoimeni Parc S.A., anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul ”Construire locuinţe individuale parcelele 
1-19, accese, împrejmuiri, amenajări exterioare, branșamente 
și racorduri la reţelele de utilităţi urbane, organizare de 
șantier, operaţiuni notariale”, propus a fi  amplasat în 
comuna Vultureni, sat Băbuțiu, jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni-joi între orele 9-14, 
vineri 9-12.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.99, 
bl.9B, cod 400609, tel. 0264-410722; fax 0264-410716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro.

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. STEMMER DEVELOPMENT S.R.L., titular 
al lucrării „Construire ansamblu cu funcţiuni mixte, locuinţe 
colective, comerţ, servicii, amenajări exterioare, împrejmuire 
teren, organizare de şantier, racorduri şi branşamente“, 
propus a fi  amplasat în Cluj-Napoca, str. Scorţarilor nr. 12, 
anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de 
încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, 
de a nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra 
mediului în cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea 
aprobării de dezvoltare pentru proiectul menţionat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.99, bl.9B, 
cod 400609, tel. 0264-410722; fax 0264-410716, e-mail: 
offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-joi între orele 9-14, 
vineri 9-12.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ.

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. REMAT BRAŞOV S.A., titular al lucrării 
„Desfi inţare construcţii existente“, amplasat în Cluj-Napoca, 
str. Calea Baciului nr. 2-4, jud. Cluj, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, de a nu solicita efectuarea 
evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra mediului și continuarea 
procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru 
proiectul menţionat.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.99, bl.9B, 
cod 400609, tel. 0264-410722; fax 0264-410716, e-mail: 
offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-joi între orele 9-14, 
vineri 9-12.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ.

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G 195/2005privind protecţia 
mediului, aprobată prin legea 265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și ORD. 1798/2007, S.C. LUXURY 
FURNITURE LCS S.R.L.-D cu sediul în loc. Sânmarghita, 
com. Mica nr. 149, jud. Cluj, anunţă începere demersurilor 
în vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul 
"atelier de confecţionare mobilier din lemn şi pal", la punctul 
de lucru din localitatea Dej, strada Vâlcele nr. 36A, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, biroul ”Relaţii cu 
publicul”, în zilele de luni-joi între orele 9:00-14:00, vineri 
9:00-12:00.

ANUNŢ DE ANGAJARE

 Salina Turda SA angajează personal pentru punctul 
de lucru HOTEL POTAISSA, situat în Turda, str. Republicii 
nr. 6, jud. Cluj :

 Femeie de serviciu – 1 post

Cerinţele postului: minim studii generale, curs de igienă, 
seriozitate

Oferim:
- Mediu de lucru într-un ambient plăcut;

- Posibilitatea de a face parte dintr-o echipă dinamică;

- Pachet salarial motivant;

- Tichete de masă;

- D econtarea transportului cu mijloacele de transport în 
comun către locul de muncă.

Candidaţii interesaţi pot trimite Curriculum Vitae însoţit 
de scrisoare de intenţie la următoarea adresă de e-mail: 
offi ce@salinaturda.eu

Numai candidaţii selectaţi vor fi  invitaţi la interviu, a 
cărui dată va fi  stabilită de comun acord cu aceștia.

Toate candidaturile vor fi  analizate cu obiectivitate și în 
deplină confi denţialitate.

Nu vor fi  luate în considerare candidaturile care nu vor 
îndeplini condiţiile minimale solicitate în specifi caţiile 
postului.

Informaţii suplimentare la tel. 0364 /260.940 - interior 
Resurse Umane.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al Ergotisz SRL (în faliment, en faillite, in bankruptcy), 
cu sediul în Cluj-Napoca, Aleea BĂIŢA, Nr. 3, Ap. 35, Judet 
Cluj, înregistrată la ONRC sub nr. : J12/1015/2007 și având 
CUI 21249960, organizează licitaţie publică pentru vânzarea 
următoarelor bunuri:

• Atelier mobil cu utilaje – 37100 lei,
•  Auto Opel Astra avariat (s.s. W0L0TGF4815189884) 

– 4690 lei,
•  Autoutilitara Volkswagen LT (s.s. WV1ZZZ2DZ1H009968) 

– 12600 lei,
• Pachet Materii prime – 2828 lei,
• Pachet stocuri-marfuri – 9968 lei,
• Pachet Obiecte inventar – 13951 lei.
Total bunuri – 81137 lei.
La sumele de mai sus se adaugă TVA.
Licitaţia va avea loc în data de 21.08.2018, ora 13.00 

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 04.09.2018, ora 13.00, 
18.09.2018, ora 13.00, 02.10.2018, ora 13.00, respectiv 
în data de 16.10.2018, ora 13.00.

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

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisul Asset Recovery IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al Interpan Prod SRL (în faliment, in bankruptcy, en 
faillite) cu sediul în Cluj-Napoca, Str. ZORILOR, Nr. 36, Ap. 
15, Judet Cluj. Cluj, înregistrată la ONRC sub nr. : 
J12/2160/1994 și având CUI 6022245, organizează licitaţie 
publică pentru vânzarea următoarelor bunuri aparţinând 
Interpan Prod SRL:

1. Teren și constructie situat în localitatea Sărmașu, str. 
Trandafi rilor, nr. 36. Terenul are o suprafaţă de 744 mp. 
Cosntrucţia are destinaţie rezidenţială, cu suprafaţă utilă 
de 90 mp ( 108 mp suprafaţă construită), fundaţie din 
beton, structură de rezistenţă, zidărie portantă din cărămidă, 
CF nr 50111/Sărmașu.

Preţ 59.340 LEI, fără TVA
2. Prorietate industrială, în suprafaţă totală construită 

de 570 mp, situată în localitatea Sărmașu, str. Viilor, nr. 1, 
jud. Mureș, CF nr. 50502/Sărmașu constând în:

2.1. Depozit – Construcţie cu destinaţie de depozitare, 
având fundaţie din beton, structură de rezistenţă, stâlpi și 
grinzi din beton armat, zidărie de închidere și compartimentare 
din BCA și cărămidă. Suprafaţa utilă este de 252 mp (315 
mp suprafaţa construită).

2.2. Clădire brutărie – constructie cu destinaţie de 
producţie, având fundaţie din beton, structură de rezistenţă, 
stâlpi și grinzi din beton armat, zidărie de închidere și 
compartimentare din BCA și cărămidă. Suprafaţa utilă este 
de 200 mp (240 mp suprafaţa construită)

2.3. Sifonărie – Construcţie cu destinaţie de producţie, 
avnând fundaţie din beton, structură de rezistenţă zidărie 
portantă și de închidere din cărămidă. Suprafaţa utilă este 
de12 mp (15 mp suprafaţa construită).

Preţ 68.880 LEI, fără TVA
3. Utilaje de panifi cație:

Preţ 16.712 LEI, fără TVA
4. Mijloace de transport
4.1. Autoturism marca Mercedes, Sprinter 316 CDI, cu 

3 locuri, an de fabricaţie 2000, culoare albă, sursă de putere 
motorină, putere maximă motor 115 kw

Preţ 1600 LEI, fără TVA
4.2. Autoturism marca Fiat, Doblo Cargo, cu 2 locuri, 4 

uși, an de fabricaţie 2003, culoare albă, sursă de putere 
motorină, putere maximă motor 74 kw.

Preţ 1200 LEI, fără TVA
Licitaţia va avea loc în data de 20.08.2018, ora 11.00 

în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8, etaj I, 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 următoarele date 27.08.2018 ora 
11.00, respctiv 03.09.2018, ora 11.00.

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

Nr. Crt Denumire Bunuri Pret (LEI)

1 Cuptor brutărie 1680 

2 Vitrină mezeluri 208

3 Vitrină lactate 208

4 Mașină de ambalat, înfoliat 1080

5 Dozator Apă 1440

6 Dospitor 5880

7 Cernator 1560

8 Cărucior panacoade 448

9 Cărucior răcire pâine 360

10 Cărucior racier pâine 360

11 Echipament de supraveghere 120

12 Mobilier, birotica 1144

13 Obiecte de inventar 1984

14 Ambalaje 240
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Baschetbaliste noi

Primul transfer al echipei de bas-
chet feminin este o americancă, 
Rishonda Napier, care se va ală-
tura „studentelor” pentru atinge-
rea obiectivelor. Jucătoare pe po-
ziţia 1, Rishonda Napier are 24 
de ani și 165 cm. Ea a început să 
joace baschet la 
Bellarmine-Jefferson High School 
din Burbank, California, iar apoi 
în perioada 2012-2017 a jucat 
pentru S.Illinois (NCAA). În sezo-
nul trecut a evoluat în Serbia 
pentru ZKK Kraljevo (Serbia-1 
ZLS) și pentru KK Play Off Happy 
Sarajevo (Bosnia-Division I). A 
doua jucătoare transferată este 
Aleksandra Begenisic și originară 
din Bosnia și Herţegovina. 
Aleksandra Begenisic este născu-
tă în 28.10.1989, are 194 cm și 
joacă pe postul de centru.

Săptămână dificilă
CFR Cluj s-a califi cat în 
play-off-ul Europa League dar 
nu va avea timp prea mult pen-
tru a se relaxa. După meciul de 
ieri seară, împotriva formaţiei 
Dinamo București, joi, echipa 
antrenată de Toni Conceicao va 
întâlni, în deplasare, formaţia 
Dudelange din Luxemburg. 
După acest meci tur, CFR-ul se 
va deplasa la Mediaș unde va 
întâlni formaţia locală iar pe 30 
august vor întâlni acasă, în me-
ciul retur, echipa Dudelange.

Abia locul 8

Cu șase sportivi clujeni în echi-
pă, reprezentativa masculină de 
cadeţi a României a cedat sâm-
bătă în faţa selecţionatei simila-
re a Marii Britanii, cu scorul de 
76-80, și s-a clasat pe locul 8 în 
clasamentul fi nal al FIBA U16 
European Championship, 
Division B, Sarajevo 2018. 
Naţionala Rusiei s-a impus în fi -
nală în faţa Bosniei și 
Herţegovina, cu scorul de 83-77, 
și a obţinut laurii întrecerilor 
continentale de la Sarajevo, iar 
Macedonia a obţinut medaliile 
de bronz după ce a dispus în fi -
nala mica de Cehia, cu scorul de 
84-66. După o evoluţie constan-
tă și bună în grupe, faza în care 
a adunat patru victorii și o în-
frângere, naţionala masculină 
de cadeţi a României a acces de 
pe prima poziţie a Grupei A în 
sferturile de fi nală ale FIBA U16 
European Championship, 
Division B, Sarajevo 2018.

Pe scurt

Fotbalistul brazilian Julio 

Baptista, care a jucat la 

Real Madrid, Arsenal şi AS 

Roma, a semnat cu CFR 

Cluj, a anunţat sâmbătă 

site-ul ofi cial al campioanei 

României.

CFR Cluj s-a califi cat în 

play-off-ul Europa League după 

„dubla” cu Alashkert, iar la o 

zi distanţă de victoria cu 5-0 din 

retur a efectuat şi două transfe-

ruri cu rezonanţă.

„Fotbalistul brazilian are 

112 goluri marcate în întreaga 

carieră, perioadă în care a bi-

fat 355 de meciuri în toate com-

petiţiile şi vine în Gruia pen-

tru a ne ajuta în atingerea 

obiectivelor stabilite!”, scrie 

site-ul lui CFR Cluj despre fot-

balistul care poate evolua ca 

mijlocaş ofensiv şi atacant.

Julio Baptista, care pe 1 oc-

tombrie va împlini 37 de ani, a 

sosit în Europa în 2003, când s-a 

transferat la Sevilla. Între 2005 

şi 2008 el a fost jucătorul lui Re-

al Madrid, care în sezonul 

2006-2007 l-a împrumutat la Ar-

senal. În Europa, fotbalistul a 

mai trecut pe la AS Roma 

(2008-2011) şi Malaga (2011-2013). 

Ultima echipă la care a fost le-

gitimat a fost gruparea america-

nă Orlando City (2016).

Brazilianul nu a mai jucat 

din 2016, însă directorul gene-

ral al clubului CFR Cluj, Iuliu 

Mureşan, nu este îngrijorat din 

acest motiv.

„I s-au făcut teste fi zice şi a 

impresionat. A contat dorinţa 

lui foarte mare de a reveni, iar 

datorită unei anumite conjunc-

turi a venit la noi. Nu ne sperie 

că nu a jucat de 2 ani. Dimpo-

trivă, cred că ne va fi  de mare 

ajutor. Nu a mai putut să stea 

departe de fotbal şi să joace doar 

în demonstrative. Ne-am ajutat 

reciproc. A acceptat condiţiile 

clubului”, a declarat Mureşan, 

potrivit digisport.

Julio Baptista are 47 de se-

lecţii în naţionala Braziliei, cu 

care a participat la Cupa Mon-

dială 2010.

Totodată CFR a anunţat tran-

sferul portarului spaniol Jesus 

Fernandez Collado (36 de ani). 

Julio Baptista a evoluat ultima 

dată pentru Orlando City, iar 

acum este liber de contract. În 

cariera sa, Julio Baptista a mai 

evoluat Sao Paulo, Sevilla, Real 

Marid, Arsenal, AS Roma, Ma-

laga, Cruzeiro şi Orlando City. 

În urmă cu un an şi jumătate, 

cel poreclit "Bestia" decisese să 

se retragă din fotbal, însă acum 

este gata să revină pe gazon.

Jucători de top pentru 
play-off-ul Europa LeagueÎn noua ediţie de campio-

nat, cele 80 de echipe parti-

cipante au fost împărţite în 

5 serii de câte 16 formaţii.

Noul sezon al Ligii 3 va în-

cepe cu meciurile din 24 şi 25 

august. În sezonul 2018-2019, 

Liga 3 va fi  formată din 5 serii 

a câte 16 echipe. Vor promova 

în Liga 2 echipele clasate pe pri-

mul loc în fi ecare dintre cele 5 

serii la finalul sezonului 

2018-2019.

Din Liga 3 vor retrograda 21 

de echipe: ocupantele locurilor 

13-16 din fi ecare serie şi cea mai 

slabă echipă clasată pe locul 12 

din toate cele 5 serii. Turul Li-

gii 3 se va încheia pe 1-2 de-

cembrie 2018, urmând ca sezo-

nul să se reia pe 2-3 martie 2019. 

Ultima rundă, cea cu numărul 

30, este programată pe 25-26 

mai 2019.

Sezonul 2018-2019 al com-

petiţiei Liga 3 va aduce o schim-

bare importantă la nivelul jucă-

torilor pe care echipele sunt obli-

gate să îi folosească pe toată du-

rata meciurilor. Astfel, echipele 

din Liga 3 vor fi  obligate să fo-

losească pe toată durata jocuri-

lor din campionat cel puţin doi 

jucători sub 20 ani şi unul sub 

21 de ani , toţi formaţi la nivel 

naţional. Dacă unul sau mai 

mulţi jucători dintre cei trei men-

ţionaţi sunt eliminaţi din teren, 

echipa în cauză nu este obliga-

tă să introducă în teren un alt/

alţi jucător care să îndeplineas-

că condiţiile respective.

A fost stabilit programul Ligii a 3-a

ACS Sticla Arieșul Turda

CS Minaur Baia Mare

ACS MSE Târgu Mureș

AFC Unu Fotbal Gloria

ACS Fotbal Comuna Recea

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc

CS Sănătatea Servicii 
Publice Cluj

AFC Hărman

CS Olimpic Cetate Râșnov

FC CFR 1907 Cluj SA 2

AFC Unirea Tășnad

CSM Avântul Reghin

AFC Odorheiu Secuiesc

CS Gaz Metan Mediaș 2

FC Unirea Dej

CS Iernut

Seria a V-a, sezon 
2018-2019

Etapa 1

Olimpic Râșnov - Csikszereda Miercurea Ciuc

Avântul Reghin - Unirea Tășnad

Sănătatea Cluj - AFC Hărman

Arieșul Turda - Gaz Metan Mediaș 2

MSE Târgu Mureș - Comuna Recea

AFC Gloria - CFR Cluj 2

Minaur Baia Mare - CS Iernut

Unirea Dej - AFC Odorheiu Secuiesc

Etapa 2

Csikszereda Miercurea Ciuc - AFC Odorheiu 
Secuiesc

CS Iernut - Unirea Dej

CFR Cluj 2 - Minaur Baia Mare

Comuna Recea - AFC Gloria

Gaz Metan Mediaș 2 - MSE Târgu Mureș

AFC Hărman - Arieșul Turda

Unirea Tășnad - Sănătatea Cluj

Olimpic Râșnov - Avântul Reghin

Etapa 3

Avântul Reghin - Csikszereda Miercurea Ciuc

Sănătatea Cluj - Olimpic Râșnov

Arieșul Turda - Unirea Tășnad

MSE Târgu Mureș - AFC Hărman

AFC Gloria - Gaz Metan Mediaș 2

Minaur Baia Mare - Comuna Recea

Unirea Dej - CFR Cluj 2

AFC Odorheiu Secuiesc - CS Iernut

Programul primelor trei etape:

Sportivi legitimaţi la clu-

buri sportive, dar şi 

sportivi amatori au luat 

startul şi anul acesta la 

proba de triatlon care s-a 

desfăşurat în zona lacu-

lui Beliş-Fântânele. 

Frumuseţea acestei com-

petiţii este oferită de 

posibilitatea participării 

atât a sportivilor versaţi 

cât şi a celor mai puţini 

experimentaţi, ca parte 

din ştafetă.

Probele au însemnat, la 

proba olimpică, 1500 metri de 

înot, 39 km de pedalat pe 

asfaltul spre Poiana Horea şi 

9 km de alergare, în timp ce 

la proba half-ironman, 1900 

metri de înot, 89 km de pe-

dalat şi 18 km de alergare.

Sâmbătă, proba de triatlon 

olimpic a fost câştigată, la fel 

ca anul trecut, de Alex Diaco-

nu la masculin şi Mirela Po-

pescu la feminin, iar proba de 

half-ironman a fost câştigată, 

la fel ca anul trecut, de Koter 

Adel la feminin şi de către Is-

tván Simon la masculin.

La probele de ştafetă, pro-

ba de triatlon olimpic mixt a 

fost câştigată de echipa forma-

tă din Monica Ghiurco, Mihai 

Câmpean, Gheorghe Lionte, 

proba de triatlon olimpic mas-

culin a fost câştigată de echi-

pa formată din Dorsonszky 

László, Dorsonszky László, Bo-

ra Cristian, în timp ce proba 

de half-ironman mixt a fost 

câştigată de echipa formată 

din Flaviu Siminic, Ioana Ga-

lan, Adrian Vădan, iar proba 

de half-ironman masculin a 

fost câştigată de echipa forma-

tă din Marius Cîmpean, Florin 

Vescu, Cătălin Sânpetrean.

Claudiu Gorgan, organiza-

torul acestei competiţii, a de-

clarat după eveniment că îşi 

doreşte creşterea numărului 

de participanţi dar şi a turiş-

tilor în această zonă.

„Suntem încântaţi că reu-

şim să atragem participanţi din 

toate colţurile ţării, care revin 

an de an, fi ind atraşi de fru-

museţea traseului. Ne dorim 

să îi atragem şi anul viitor, şi 

de asemenea să creştem nu-

mărul concurenţilor, această 

competiţie având benefi cii şi 

pentru turismul local, al zonei 

Beliş”, a declarat Claudiu Gor-

gan, pentru Monitorul de Cluj.

Concurenţii au apreciat pro-

ba de înot datorită frumuse-

ţii lacului dar şi probele de ci-

clism şi alergare deoarece tra-

fi cul rutier a fost închis în tim-

pul probelor acest lucru fă-

când participarea la competi-

ţie mult mai sigură.

La această competiţie a par-

ticipat, pe bicicletă, la proba 

de ştafetă olimpic mixt, şi re-

porterul Monitorul de Cluj, Dan 

Porcuţan. Acesta s-a clasat, 

alături de colegele de echipă 

Mónika Czinege (înot) şi De-

nisa Luciana Surdu (alerga-

re), pe locul 4, la doar 43 de 

secunde diferenţă de o pozi-

ţie pe podium.

Anul aceasta au participat 

la competiţia de triatlon de la 

Beliş sportivi la cluburi pre-

cum CSA Steaua, Harghita Tri-

atlon, Seven Sport, Tura de 

Noapte, Piteşti Triatlon, XTer-

ra, Giant, CS Delfi nul sau CSM 

Cluj-Napoca.

Triatlon în inima Apusenilor
Peste 150 de sportivi au participat la cea de-a treia ediţie a competiţiilor sportive 
de triatlon şi înot din seria Endurance ce a avut loc pe 18 şi respectiv 19 august la Beliş.

Sportivi legitimaţi la cluburi sportive, dar şi sportivi amatori au luat startul şi anul acesta la proba de triatlon care s-a desfăşurat în zona lacului Beliş-Fântânele
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