
A fost o zi istorică 
pentru Aeroportul 
Internaţional Cluj: 
a înregistrat, 
pentru prima dată 
în istoria sa, două 
milioane de 
pasageri într-un 
an. Detalii despre 
cum a fost 
sărbătorit 
evenimentul citiţi 
în pagina 7.
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Alphaville, Sandra, Londonbeat și Fancy, idoli ai 
muzicii anilor ’80, vin la Cluj să cânte pentru voi!
Artiștii vor concerta live în 23 septembrie 2017, 
de la ora 19:00, la Sala Polivalentă din Cluj-
Napoca, în cadrul evenimentului Discoteca ’80.
Cu siguranță cei mai mulți dintre voi ați fredo-
nat de nenumărate ori melodii precum pre-
cum „Forever Young” sau „Big in Japan” – 
Alphaville, „In The Heat of The Night” sau 
„Maria Magdalena” – Sandra, „I’ve Been 
Thinking About You” – Londonbeat sau 
„Flames of Love” – Fancy, iar în 23 septembrie 
veți avea ocazia să îi vedeți și să îi ascultați live 
pe artiștii care au fascinat o lume întreagă. 
Showul va dura patru ore și va fi  urmat de un 
retro afterparty.
Alphaville, Sandra, Londonbeat și Fancy au fă-
cut senzație în anii ’80-’90, iar hiturile 

menționate au fost prezente în topuri, au um-
plut săli de concerte și au animat discoteci în 
numeroase țări. Artiștii sunt foarte activi din 
punct de vedere muzical și susțin concerte 
sold-out în fața fanilor din întreaga lume, fi e 
ei din Berlin, New York, Lisabona sau Varșovia.
Concertul live DISCOTECA ‘80 este bazat pe un 
concept care are în centru nostalgia, plăcerea și 
emoția retrăirii atmosferei muzicale din anii ’80. 
Aceia au fost anii în care mulți dintre dumnea-
voastră erați tineri liceeni și mergeați pentru 
prima dată la discotecă. Globul argintiu se rotea 
deasupra dansatorilor, iar culorile vii ale jocuri-
lor de lumini disco dezvăluiau câte o pereche 
prinsă într-o îmbrățișare sau într-o mișcare afec-
tuoasă de dans. Nu-i așa că vi se face dor? 
DISCOTECA ’80 aduce la Cluj această atmosferă, 
iar seara va fi  asemeni unei călătorii în timp.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

DE-A LUNGUL ISTORIEI

22 septembrie

1862: Președintele ameri-
can Abraham Lincoln a de-
cretat sfârșitul sclaviei în 
statele din sudul SUA.

1938: S-a născut scriitorul 
Augustin Buzura, membru ti-
tular al Academiei Române

1958: S-a născut tenorul itali-
an Andrea Bocelli.

23 septembrie

1386: A început domnia lui 
Mircea cel Bătrân în Ţara 
Românească (1386-1418).

1943: S-a născut celebrul cân-
tăreţ spaniol Julio Iglesias.

1948: S-a născut actorul 
George Mihăiţă, director al 

Teatrului de Comedie din 
București (din 2002).

1973: A murit poetul chilian 
Pablo Neruda, laureat al 
Premiului Nobel pentru 
Literatură pe anul 1971. 
(n. 12 iul. 1904)

24 septembrie

1896: S-a născut scriitorul ame-
rican Francisc Scott Fitzgerald. 
(m. 21 dec. 1940)

1998: O echipă internaţiona-
lă de chirurgi din Lyon, a reu-
șit primul transplant de mână 
din lume

2004: A murit scriitoarea 
franceză Françoise Sagan, co-
pilul teribil al scenei culturale 
franceze din anii '50-'60.

Anii ’80 se (re)trăiesc la Sala Polivalentă
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EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI
Farmacie si alchimie
3 iulie – 31 decembrie 2017
Muzeul Farmaciei
Expozitie temporara de la Muzeul 
Farmaciei, structurata in jurul a pa-
tru teme: Farmacie si alchimie, 
Aparatura de laborator, Simboluri 
alchimice in farmacie si Confuzii al-
chimice. Ca de obicei, explicatiile ce-
lor 4 teme si obiecte relevante din 
colectie sunt expuse in spatiul dedi-
cat expozitiilor temporare de la in-
trarea in muzeu, iar pe parcurs, in 
cadrul unui traseu indicat corespun-
zator prin colectia de baza, vizitatorii 
pot descoperi alte elemente repre-
zentative, picturi murale de secol 
XVIII cu subiect alchimic, vase cu 
simboluri preluate din alchimie si a-
paratura de laborator mostenita 
din trecutul comun al acestor stiinte. 

Expoziție de icoane pe sticlă 
după Școala Populară 
(naivă) de la Nicula
18 – 29 septembrie 2017
Centrul Național de Informare și 
Promovare Turistică Gherla
Expoziția va rămâne deschisă pu-
blicului în perioada 18 – 29 sep-
tembrie. Autorii expoziției sunt 
Arhid. Ilarion Mureșan, Maica 
Iustiana Kiraly, Adriana Elena 
Balea și Prof. Felicia Rus.

Capodopere restaurate
16 septembrie – 29 octombrie 
Muzeul de Arta Cluj-Napoca
Expoziţia „Capodopere restaura-
te“, curatoriată de Dr. Dan Breaz, 
readuce în fața publicului 5 artiști 
care au modelat dezvoltarea artei 
moderne din România. Tematica 
Zilelor Europene ale Patrimoniului 
(Z.E.P.) din acest an promovează 
valorile culturale care întrețin 
atașamentul faţă de patrimoniul 
cultural şi sentimentul de aparte-
nenţă la valorile ţării. 
Evenimentele Z.E.P. din acest an 
sunt astfel concepute încât să resti-
tuie privitorului de azi câteva din-
tre valorile tradiţionale cu semnifi -
caţie europeană din patrimoniul 
muzeal. Prin urmare, subiectele 
de inspiraţie tradiţională ale lucră-
rilor şi calitatea de patrimoniu eu-
ropean restaurat al celor cinci lu-
crări selectate le recomandă pen-
tru celebrarea acestui eveniment. 
Totodată, expoziţia „Capodopere 
restaurate“ susține legătura co-
munităţii cu peisajul cultural şi cu 
problematica protejării patrimo-
niului său.Selecţia propune o privi-
re sintetică, din perspectiva câte u-
nei lucrări semnifi cative pentru ori-
entarea estetică şi tematică a fi e-
căruia dintre artişti.

Expoziție de fotografi e – 
Tiberiu Crișan
18:00 - 20:00
Galeria Minerva
Colecţia de portrete – intitulată Et 

lux in tenebris lucet (Lumina stră-
luceşte în întuneric) – prezintă fi -
neţea fragilă a unei lumi extrem 
de delicate, situată la capatul fi ru-
lui existenţial – senectutea. 
Fotograful reuşeşte să se rupă de 
dispoziţia umană de a căuta fer-
vent plăcutul şi abordează tema 
incomodă a vârstei înaintate, a 
suferinţei, a uitării, reliefând însă 
nu aspectele negative, ci frumuse-
ţea subtilă ce poate rezida într-un 
zâmbet, o privire nostalgică, chiar 
şi într-o aparentă stare de plicti-
seală. Corespunzator titlului dat 
acestei expoziţii, Tiberiu Crişan ne 
invită într-o călătorie alături de su-
fl ete uneori uitate, în care putem 
însă zări sclipirea vieţii.

Vineri
Sânziana şi Pepelea 
de Vasile Alecsandri
19:00 - 21:30
Teatrul Naţional Cluj-Napocaj
Cu Sânziana şi Pepelea redesco-
perim copilăria teatrului româ-
nesc, acea naivitate hazlie, jucă-
uşă, care grăieşte însă multe 
adevăruri despre fi rea româ-
nească valabile şi astăzi; un text 
foarte teatral, cu potenţialităţi 
scenice, de joc… „E jucăuş, da, 

afi rmă regizorul, era şi vremea când 
se descopereau, cel puţin la noi, 
efectele scenice, trapa, lumina elec-
trică, schimbatul rapid al decoruri-
lor, coborârea din plafon… şi într-
adevăr, ceea ce se vede la 
Alecsandri, şi o făcea mai mult sau 
mai puţin calculat, era cunoaşterea 
folclorului. Iar noi am mers mult pe 
această cale a folclorului, şi nu la 
modul superfi cial, ci mai aprofun-
dat: am ajuns la iele, la vrăjitoare, 
la blesteme, la legătura cu religia 
creştină, cu ortodoxismul. Ţinta 
spectacolului este însă în primul 
rând să bine-dispună“.

Sâmbătă
Seară de fi lm cu scop caritabil 
– Ziua internațională 
Alzheimer
16:00 - 18:00
Cinema Marasti
Filiala Napoca a Societăţii Române 
Alzheimer îşi propune să contribuie la 
asigurarea îngrijirii vârstnicilor cu tul-
burări psihice, în special de tip demen-
ţial, să ajute familiile acestora şi pe to-
ti cei angrenaţi în activităţile de îngriji-
re. Așadar, sâmbătă, 23 septembrie, 
ora 16:00, vă invităm la Seara de 
Film cu Scop Caritabil. Evenimentul va 
avea loc la Cinema Mărăști (Strada 

Aurel Vlaicu nr.3) unde se va difuza 
fi lmul „Still Alice”.

Duminică
Mein Kampf 
de George Tabori
19:00 - 21:30
Teatrul Naţional Cluj-Napoca
Cea mai faimoasă piesă a lui 
George Tabori este farsa antina-
zistă MEIN KAMPF, pe care a re-
gizat-o el însuşi, pentru prima 
oară, la Viena, în anul 1987. 
Prin teatrul său, Tabori a căutat 
să încurajeze publicul să râdă de 
monştrii şi ucigaşii de pe scenă.
MEIN KAMPF este un exorcism, un 
uriaş hohot de râs, un cântec de li-
bertate în care autorul, victimă a 
terorii naziste, tratează oroarea 
într-o manieră neaşteptată. 
Shlomo Herzl, un evreu bătrân 
vânzător de cărţi, primeşte în azilul 
său de noapte un tânăr lipsit de ta-
lent, sosit la Viena pentru a studia 
la Academia de Arte Frumoase. 
Tânărul este numit Hitler, personaj 
egocentric şi frust, paranoic şi vani-
tos, un nazist în devenire. Shlomo 
ar fi  putut să perceapă pericolul ca-
re se apropia, dar el nu vede în tâ-
nărul Hitler decât un obişnuit se-
men al lui.

Vineri Sâ
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În ultimele 24 de ore, 

echipajele de intervenţie 

ale ISU Cluj au gestionat 

20 de solicitări 

ale cetăţenilor.

Purtătorul de cuvânt al 

IS U Cluj, Ciprian Cornea, a 

declarat că acoperişul unei 

anexe gospodăreşti a fost lu-

at de vânt şi aruncat pe aco-

perişurile altor case.

„La Chinteni, acoperişu-

rile a cinci gospodării au fost 

afectate parţial. Acoperişu-

rile au fost decopertate par-

ţial şi plouă în locuinţe. E 

vorba de patru case şi a cin-

cea e o anexă cu un acope-

riş de 60 mp, care a fost lu-

at de vânt şi dus pe casa ve-

cină, unde a afectat vreo 10 

mp de acoperiş. Lucrătorii 

noştri au îndepărtat elemen-

tele constructive de acope-

riş care erau gata să cadă”, 

a spus Ciprian Cornea.

Tot din cauza furtunii au 

fost afectate cablurile de cu-

rent electric în două localităţi.

„Au fost probleme cu fi re-

le de curent în două locaţii, 

una în Jucu de Sus şi cealal-

tă în Turda. Acolo va inter-

veni Electrica. Sunt scântei 

produse ca urmare a atinge-

rii fi relor, în Turda de pământ 

şi în Jucu, fi rele între ele”, a 

mai spus Ciprian Cornea.

În ultimele ore, pompie-

rii au ajutat la lichidarea a 

două incendii (în comuna 

Izvorul Crişului şi în muni-

cipiul Cluj-Napoca), dega-

jarea materialelor de con-

strucţii (acoperişuri) şi co-

paci în 15 cazuri, dintre ca-

re 10 ca urmare a fenome-

nelor meteo extreme din 17 

septembrie şi 5 intervenţii 

ca urmare a fenomenelor 

meteo extreme din data de 

20 septembrie (acoperişuri-

le a 5 gospodării din locali-

tatea Chinteni au fost afec-

tate parţial).

Bilanţul pompierilor după codul portocaliu. 
Acoperişurile a cinci case, afectate de furtună
Furtuna a afectat, miercuri seară, acoperişurile a cinci gospodării din Chinteni, fără să fie înregistrate victime.

O casă a fost pusă la pământ în Chinteni

Poliţiștii s-au mobilizat și au organizat o adevărată acţiune 
de salvare duminică, 17 septembrie, în urma unui apel prin 
care au fost sesizaţi de faptul că mai multe persoane au ră-
mas blocate într-o zonă de munte, neputând înainta din ca-
uza arborilor căzuţi pe drum.

La data de 17 septembrie, în jurul orei 19.00, poliţiștii din 
Florești și din Măguri-Răcătău au fost sesizaţi prin 112 cu 
privire la faptul că în comuna Măguri-Răcătău, cătun 
Blăjoaia, patru persoane care vizitau împrejurimile au ră-
mas blocate cu autoturismul pe DJ 107T din cauza arborilor 
căzuţi pe drum, în urma furtunii.

„Din cauza arborilor căzuţi pe drumul judeţean, accesul spre 
zona muntoasă în care se afl au persoanele blocate a fost 
extrem de difi cil, fi ind necesară secţionarea arborilor cu 
motofi erăstraie și curăţarea drumului de crengi pentru îna-
intare. Pe aproape toată porţiunea de drum, circa 35 de ki-
lometri, s-a intervenit pentru înlăturarea arborilor. La un 
moment, poliţiștii au deviat de la drumul judeţean și au în-
aintat prin pădure, timpul de intervenţie pentru localizarea 
și preluarea turiștilor fi ind de aproximativ 10 ore. Pe par-
cursul drumului spre cătunul Blajoaia, pe DJ107T, a mai 
fost găsit un grup de 6 persoane, cu 3 autoturisme de te-
ren, care, în urma intervenţiei și-au putut continua deplasa-
rea în siguranţă spre Cluj-Napoca. Ca urmare a acestei in-
tervenţii, 10 persoane au fost deblocate și aduse în siguran-
ţă din zona de munte”, spun reprezentanţii IPJ Cluj.

Acţiune de salvare în zona de munte 
a judeţului Cluj după furtunile violente

Vineri, vremea se va menţine răcoroasă. Temperaturile ma-
xime vor fi  cuprinse între 13–14 grade în estul 
Transilvaniei, iar cele minime se vor situa între 7 și 15 gra-
de. Cerul va prezenta înnorări temporar accentuate, unde 
local va ploua, dar numai punctiform se mai pot depăși 
15–20 l/mp și se vor semnala descărcări electrice.

Sâmbătă, vremea va fi  răcoroasă în cea mai mare parte a 
ţării, dar îndeosebi în vest, nord și centru, precum și în zo-
nele deluroase și montane. Temperaturile maxime vor fi  
cuprinse între 13 și 22 de grade.

Minimele coboară până la 6 grade DESPĂGUBIRI

1,384
milioane lei va primi 
judeţul Cluj de la Guvern 
pentru reparații 
la grădinițe, școli, spitale 
şi alte clădiri distruse 
de furturnă

Din 1 februarie, de când 

este permisă din nou ridi-

carea maşinilor parcare 

neregulamentar, angajaţii 

Regiei Autonome a 

Domeniului Public (RADP) 

Cluj-Napoca au ridicat 1.531 

autovehicule.

În raportul de activitate al 

RADP Cluj-Napoca pe primul 

semestru al acestui an se arată 

că în intervalul februarie-iunie, 

angajaţii regiei au ridicat 1.531 

autovehicule staţionate neregu-

lamentar, care împreună cu lu-

crările efectuate pentru terţi, au 

dus la încasarea unei sume în 

valoare de 650.105 lei. Prin ur-

mare, Serviciul Ridicări Auto a 

obţinut pe primul semestru ve-

nituri în valoare de 692.900 lei 

şi a avut cheltuieli totale în va-

loare de 537.069 lei, rezultând 

un profi t de 155.830 lei.

În anii anteriori, numărul de 

maşini ridicate a fost mult mai 

mic. De exemplu, în anul 2014, 

în primele şase luni, au fost ri-

dicate doar 1.174 de autovehi-

cule. Pe tot parcursul anului 

2014, au fost ridicate 2.858 au-

toturisme şi s-au încasat peste 

1,1 milioane lei. În 2013, numă-

rul maşinilor ridicate de pe do-

meniul public a fost mai mic: 

2.044 şi au fost încasaţi din ta-

xa de ridicare peste 841.500 lei. 

În 2012, RADP Cluj-Napoca a 

ridicat 2.033 autovehicule şi a 

încasat peste 816.000 lei.

Şoferii cărora li se ridică ma-

şina au de plătit aproximativ 

550 lei.

„Preţul este compus din 247 

de lei fără TVA, care reprezintă 

ridicarea, 169 de lei, fără TVA, 

transportul maşinii, şi 43 de lei, 

fără TVA, depozitarea pentru o 

zi. În total, 459 de lei, fără TVA, 

547 de lei, cu TVA. La acest preţ 

se adaugă 43 de lei fără TVA 

pentru fi ecare zi în care maşi-

na este păstrată în depozitul RA-

DP. Noi avem misiunea de a de-

pozita vehiculele în siguranţă şi 

răspundem pentru eventuale 

daune. Dar şi cetăţeanul plăteş-

te această sumă de bani dacă 

îşi parchează maşina neregula-

mentar”, declara primarul Emil 

Boc, la începutul anului.

Dacă şoferul ajunge la maşi-

nă înainte să fi e transportată la 

RADP, va plăti doar 294 de lei.

Ridicarea maşinilor a fost in-

terzisă în iulie 2015, în urma u-

nei decizii a Înaltei Curţi de Ca-

saţie şi Justiţie. Potrivit deciziei 

respective, Consiliile Locale nu 

mai puteau reglementa ridica-

rea autovehiculelor parcate ile-

gale pe domeniul public. Doar 

Poliţia Rutieră mai avea dreptul 

să dispună ridicarea maşinilor. 

S-a reluat decizia ridicării auto-

turismelor în decembrie 2016, 

după ce Guvernul a modifi cat 

OUG 192/2002, privind circula-

ţia pe drumurile publice.

Peste 1.500 de maşini au fost ridicate 
în cinci luni, în Cluj-Napoca

Agenţia Naţională de 

Integritate l-a găsit în con-

fl ict de interese adminis-

trativ pe Alexandru 

Lădariu (foto), şef Birou 

Urbanism din cadrul 

Primăriei comunei Floreşti.

Potrivit unui comunicat de 

presă, Agenţia Naţională de In-

tegritate a constatat „încălcarea 

regimului juridic al confl ictului 

de interese în materie adminis-

trativă de către Alexandru Lă-

dariu, şef Birou Urbanism din 

cadrul Primăriei comunei Flo-

reşti, judeţul Cluj”.

Potrivit ANI, în calitate de 

şef Birou Urbanism, a semnat 

o autorizaţie de construire a-

vând ca obiect „Continuare lu-

crări autorizate – construire 

biserică ortodoxă”, în condiţi-

ile în care documentaţia teh-

nică pentru autorizarea execu-

tării lucrărilor de construire/

desfi inţare a construcţiilor era 

elaborată de S.C. AG Tektum 

S.R.L., societate comercială în 

cadrul căreia persoana evalu-

ată deţinea calităţile de asoci-

at şi administrator.

Persoana evaluată a încăl-

cat, astfel, dispoziţiile art. 79, 

alin. (1), lit. a) din Legea nr. 

161/2003, potrivit căruia „(1) 

Funcţionarul public este în 

confl ict de interese dacă se afl ă 

în una dintre următoarele si-

tuaţii: a) este chemat să rezol-

ve cereri, să ia decizii sau să 

participe la luarea deciziilor 

cu privire la persoane fi zice şi 

juridice cu care are relaţii cu 

caracter patrimonial”.

„Persoana evaluată a fost 

informată despre declanşarea 

procedurii de evaluare, ele-

mentele identifi cate, precum 

şi drepturile de care benefi -

ciază – de a fi  asistat sau re-

prezentat de un avocat şi de 

a prezenta date sau informa-

ţii pe care le consideră nece-

sare, personal ori prin trans-

miterea unui punct de vede-

re scris. Alexandru Lădariu a 

depus la dosarul de evalua-

re un punct de vedere în e-

xercitarea dreptului la apăra-

re”, spune ANI.

„Fapta persoanei cu privire 

la care s-a constatat (...) încăl-

carea obligaţiilor legale privind 

confl ictul de interese (...) con-

stituie abatere disciplinară şi se 

sancţionează potrivit reglemen-

tării aplicabile demnităţii, func-

ţiei sau activităţii respective (...)”.

„Persoana (...) faţă de care 

s-a constatat existenţa confl ic-

tului de interese (...) este decă-

zută din dreptul de a mai exer-

cita o funcţie sau o demnitate 

publică (...) pe o perioadă de 3 

ani de la data eliberării, desti-

tuirii din funcţia ori demnitatea 

publică respectivă sau a încetă-

rii de drept a mandatului. Dacă 

persoana a ocupat o funcţie eli-

gibilă, nu mai poate ocupa ace-

eaşi funcţie pe o perioadă de 3 

ani de la încetarea mandatului”.

Arhitectul şef al comunei Floreşti, 
în conflict de interese
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BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări 

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

VINERI, 22 SEPTEMBRIE 2017
Între orele 09:00-16:00
1. Localitatea Dezmir;
Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 

acopere necesităţile pe perioada anunţată.

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

Mulţumim pentru înţelegere.

8.268 " 

400604 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79 
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886 

E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro 

PUBLICITATE

ANGAJEAZĂ 

• șofer, cat. B, pentru distribuţie de anvelope în ţară.
Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0744-637391,
email: visatiberiu@gmail.com;

pencofcristina@gmail.com

De câţiva ani se aşteaptă 

reglementări foarte 

clare, măsuri şi eventual 

sancţiuni pentru cei 

care refuză vaccinarea 

copiilor. Nu toţi sunt 

însă de acord cu ideea 

că vaccinarea trebuie să 

fie obligatorie.

Senatorul PNL Marius Ni-

coară, a declarat, joi, că a 

propus un amendament la 

proiectul Legii vaccinării, ast-

fel încât cetăţenii români să 

poată refuza vaccinarea pro-

fi lactică sistematică din mo-

tive care ţin de libertatea lor 

de gândire sau religioasă.

Argumentele lui Nicoară

„Am făcut un punct de ve-

dere al meu referitor la pro-

iectul de lege privind vacci-

narea persoanelor din Româ-

nia. (...) Eu consider că, da, 

este bine şi este folositor să 

existe vaccinuri, dar, pe de 

altă parte, să nu fi e îngrădit 

dreptul persoanelor de a re-

fuza această chestiune. (...) 

Există persoane care, din di-

verse motive, aşa cum am 

scris şi în punctul meu de ve-

dere, au convingerea că nu 

este bine să se facă această 

vaccinare. În concluzie, eu 

am propus două amendamen-

te şi ele au fost aprobate de 

către comisie. (...) Am reuşit 

în cadrul dezbaterii din co-

misie să introduc un amen-

dament, cum că cetăţenii au 

dreptul de a refuza în scris 

vaccinarea profi lactică siste-

mică din motive religioase 

sau fi losofi ce pe care apoi am 

schimbat-o, că unii au spus 

că nu doar din motive religi-

oase sau fi losofi ce refuză acest 

tip de vaccin. Şi am schim-

bat cu următorul alineat: pă-

rinţii sau reprezentantul le-

gal sau, după caz, al persoa-

nei care se ocupă de creşte-

rea şi îngrijirea unui copil în 

baza unei măsuri de protec-

ţie specială au dreptul de re-

fuza în scris vaccinarea obli-

gatorie potrivit libertăţii de 

gândire şi a opiniilor, precum 

şi a libertăţii credinţelor reli-

gioase”, a explicat Marius Ni-

coară, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, un alt 

amendament al său se re-

feră la înfiinţarea unei co-

misii care să verifice sigu-

ranţa vaccinurilor.

El a mai spus că respec-

tivele amendamente au ve-

nit şi ca urmare a nume-

roaselor semnale pe care 

le-a primit de la părinţi şi 

ONG-uri.

Alţii vor sancţiuni

Un semnal de alarmă în 

privinţa necesităţii unei legi 

a vaccinării şi a obligativită-

ţii vaccinării, mai ales în con-

textul epidemiei de rujeolă, 

a fost tras recent de senato-

rul UDMR Laszlo Attila. În 

opinia acestuia, se impun 

sancţiuni acolo unde se re-

fuză vaccinarea.

„Ca prioritate în dome-

niul legislativ este Legea 

vaccinării. A trecut de Gu-

vern, a ajuns în Parlament. 

Încercăm acum să facem ast-

fel încât să treacă foarte re-

pede la Senat, urmând să o 

trimitem cât de repede la 

deputaţi. Este necesară o le-

ge a vaccinării şi importan-

tă totodată. Intenţia noastră 

este ca în cazul în care se 

impun corecturi la această 

lege care a trecut în şedin-

ţă de Guvern, să facem acest 

lucru. Aici mă refer la anu-

mite aspecte care ridică chiar 

şi probleme constituţionale. 

Mai exact, la problema sanc-

ţionării părintelui, la pro-

blema neacceptării la şcoa-

lă a copilului dacă nu este 

vaccinat. Deci căutăm o for-

mulă corectă pentru aceste 

aspecte. De asemenea, am 

discutat cu juriştii de la Co-

legiul Medicilor despre o 

problemă stringentă- ce o 

să facem cu acei medici ca-

re refuză vaccinarea?”, spu-

nea recent senatorul clujean 

pentru Monitorul de Cluj.

Controverse pe tema obligativităţii vaccinării
Senatorul Marius Nicoară cere ca dreptul persoanelor de a refuza vaccinarea din diferite motive să nu fie îngrădit.

Marius Nicoară, senator PNL Laszlo Attila, senator UDMR

„România trebuie să 

absoarbă mai multe fon-

duri europene”. Aceasta 

este concluzia la care au 

ajuns mai mulţi parla-

mentari europeni 

din Comisia pentru 

Dezvoltare Regională 

a PE, după o vizită 

la Cluj.

Europarlamentarul Joachim 

Zeller, vicepreşedinte al Co-

misiei de dezvoltare regiona-

lă REGI din Parlamentul Eu-

ropean, a declarat miercuri, 

la Cluj, că România trebuie să 

absoarbă cât mai multe fon-

duri europene din actualul 

exerciţiu bugetar. El a criticat 

faptul că procesul de absorb-

ţie a fondurilor structurale a 

devenit tot mai lent.

„În ultima vreme am vă-

zut că procesul de absorb-

ţie a fondurilor structura-

le a devenit din mai lent, 

au existat foarte multe în-

târzieri. Suntem în cel de-al 

patrulea an al noii perioa-

de de programare şi rata 

de accesare a banilor prin 

programe şi proiecte noi pe 

noua perioadă a fost în ul-

timii 3-4 ani foarte lentă. 

Văd că acum începe din 

nou să se accelereze, dar 

adevărul e că ne apropiem 

de sfârşitul perioadei de 

programare, următoarea pe-

rioadă de programare înce-

pe în 2020.

România primeşte în a-

ceastă perioadă de progra-

mare circa 30 de miliarde 

de euro, care reprezintă 2% 

din PIB şi este mult pentru 

România. Dacă vedem că o 

mare parte din această su-

mă nu este absorbită sau că 

au existat dificultăţi, atunci 

evident că acest lucru va 

avea o influenţă asupra dis-

cuţiilor prin care se încear-

că să se decidă cum se con-

tinuă politica de coeziune”, 

a spus europarlamentarul 

german.

Europarlamentarul olan-

dez Lambert van Nistelrooij 

a fost mai dur în critici: „În 

Polonia s-au consolidat re-

giunile, aici aveţi 42 de ju-

deţe slabe. Descentralizarea 

este importantă. Nu aţi re-

uşit să învăţati de la alţii. 

Dacă nu cheltuiţi banii eu-

ropeni, vă creaţi singuri pro-

bleme”, a spus acesta.

La rândul său, europar-

lamentarul clujean Daniel 

Buda a spus că trebuie să 

creştem ritmul de accesare 

a banilor europeni.

„Avem nevoie să lucrăm 

cu toţii împreună pentru a 

simplifica procesul de ab-

sorbţie a fondurilor europe-

ne, astfel încât la sfârşitul 

perioadei România să ab-

soarbă cât mai mulţi bani. 

(...) Am pierdut 3 ani de zi-

le şi o bună oportunitate de 

a accesa aceste fonduri. 

Acum statele europene net 

contributoare îşi vor pune 

întrebarea de ce să mai ofe-

re aceste fonduri, dacă ţări-

le net beneficiare nu reuşesc 

să le absoarbă”, a spus Da-

niel Buda.

În perioada 18-20 septem-

brie, la Cluj-Napoca a avut 

loc o vizită a delegaţiei Co-

misiei de Dezvoltare Regio-

nală a Parlamentului Euro-

pean. Delegaţia a fost com-

pusă din aproximativ 30 de 

persoane, membri ai Parla-

mentului European, funcţi-

onari din cadrul Comisiei 

Europene şi ai Parlamentu-

lui European dar şi alţi re-

prezentanţi ai comisiei de 

specialitate din PE.

România stă şi se uită 
la 30 de miliarde de euro

LAMBERT VAN 
NISTELROOIJ | 
eurodeputat Olanda

 „În Polonia 
s-au consolidat 
regiunile, aici 
aveţi 42 de judeţe 
slabe. Nu aţi reuşit 
să învăţati 
de la alţii.“
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ÎN ATENȚIA PUBLICULUI CĂLĂTOR!

Duminică 24 septembrie 2017, între orele 6:00–13:00, 
pe perioada desfașurării Crosului Companiilor Cluj-Napoca, 
tramvaiele de pe linia 101 vor fi  înlocuite cu autobuze, 
care vor circula pe următorul traseu deviat:

Dus – Intors: Primăverii – Plopilor – Spl. Independenței 
– Str. Garibaldi – P-ța 14 Iulie – Str. O. Goga – Str. Dragalina 
– Str. Horea – P-ța Gării;

Se suspendă stațiile Cluj Arena, Parcul Central și G. Barițiu.
Linia M26 (Florești Cetate – Parcul Central) va circula pe 

traseu scurtat, până pe str. G. Cosbuc, stația Hotel Sport.
Se suspendă stațiile M. Eminescu și E. Isac.

Vă mulțumim pentru înțelegere.
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www.batrom.ro

Preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj, Alin Tişe, 

a semnat joi, 21 septem-

brie, autorizaţia de con-

struire pentru lucrările de 

intervenţie în primă 

urgenţă la depozitul 

neconform de deşeuri 

Pata Rât.

„Fiind emis în conformi-

tate cu hotărârea Comitetu-

lui Judeţean pentru Situaţii 

de Urgenţă Cluj, documentul 

autorizează efectuarea de lu-

crări în vederea stabilizării, 

stopării efectului de poluare 

a pârâului Zăpodie şi pentru 

eliminarea levigatului”, spun 

reprezentanţii Consiliului Ju-

deţean Cluj, care mai adau-

gă că această staţie de osmo-

ză inversă ce va epura levi-

gatul de la Pata Rât va fi  da-

tă în funcţiune în „cel mai 

scurt timp posibil”.

Potrivit unui comunicat de 

presă al Consiliului Judeţean, 

au fost depuse deja 3 oferte 

pentru închirierea unei staţii 

de osmoză inversă, fără a men-

ţiona însă şi preţul pe care in-

stituţia trebuie să-l plătească.

„Urmează ca în cursul săp-

tămânii viitoare să aibă loc 

procedura legală de negocie-

re cu ofertanţii, semnarea con-

tractului şi, ulterior, începe-

rea efectivă a procesului de 

epurare. În acest fel, levigatul 

va fi  colectat într-un bazin al 

staţiei de epurare de unde va 

fi  preluat în vederea procesă-

rii de către staţia de tratare ce 

funcţionează pe principiul os-

mozei inverse. La fi nalul pro-

cesului de epurare lichidul re-

zultat va fi  total inofensiv pen-

tru mediu, putând fi  deversat 

în pârâul Zăpodie. Staţiile de 

tratare a levigatului care func-

ţionează pe principiul osmo-

zei inverse reprezintă, pentru 

nivelul actual de dezvoltare a 

tehnicilor de epurare, cea mai 

efi cientă metodă de îndepăr-

tare a tuturor categoriilor de 

contaminanţi din levigat”, mai 

menţionează instituţia.

Între timp, în urma alune-

cărilor de teren, la rampa de 

gunoi de la Pata Rât s-a for-

mat o acumulare de levigat 

pe 3 hectare, în cantitate de 

6.000 metri cubi, iar rezulta-

tele analizelor de laborator al 

lichidului toxic arată existen-

ţa unui fenomen masiv de po-

luare, cu depăşiri ale valori-

lor legale şi de 750 de ori.

Între timp, Consiliul Jude-

ţean va plăti 90.000 de lei 

(20.000 de euro) fără TVA pe 

servicii de expertiză tehnică 

pentru a verifi ca calitatea lu-

crărilor executate în ceea ce 

priveşte închiderea rampei de 

gunoi de la Pata Rât.

Consiliul Judeţean a înche-

iat în 2015 un contract pen-

tru închiderea şi ecologizarea 

depozitului de gunoi de la Pa-

ta Rât, Huedin, Gherla şi Tur-

da cu asocierea SC Nord Con-

forest SA, SC Finara Consult 

SRL şi SC Interdevelopment 

SRL, dar ordinul de începere 

a lucrărilor a fost dat abia în 

martie 2017. Valoarea contrac-

tului se ridică la suma de 29,8 

milioane lei fără TVA.

Recent, Comisarii Gărzii Na-

ţionale de Mediu (GNM) au 

înaintat o sesizare penală pen-

tru nerespectarea legislaţiei de 

mediu de către Consiliul Jude-

ţean Cluj, în cazul depozitu-

lui de deşeuri de la Pata Rât 

(Cluj), şi au amendat institu-

ţia cu 150.000 de lei.

În cursul zilei de sâmbă-

tă 22 iulie 2017, pe ampla-

samentul depozitului Pata 

Rât s-au produs ample fe-

nomene de alunecare a de-

şeurilor în partea sud-esti-

că a acestuia pe o lungime 

de aproximativ 300 metri 

de-a lungul corpului depo-

zitului spre varianta ocoli-

toare est a municipiului 

Cluj-Napoca (Vâlcele-Apa-

hida), acoperind pe o lun-

gime de circa 120 metri sec-

ţiunea pârâului Zăpodie, pâ-

râu adiacent depozitului.

Comitetul Judeţean pen-

tru Situaţii de Urgenţă s-a în-

trunit de cel puţin două ori 

în ultimele săptămâni şi a 

obligat Consiliul Judeţean 

(CJ) Cluj să intervină rapid 

şi să ia măsuri pentru opri-

rea alunecării de teren, de-

colmatarea albiei pârâului Ză-

podie şi oprirea scurgerii le-

vigatului, care trebuie prelu-

at şi dus la staţii de epurare.

CJ,, sac fără fund.
O nouă cheltuială pentru rampa 
de gunoi de la Pata Rât
Consiliul Judeţean a emis „în regim de urgenţă” autorizaţia de 
construire pentru staţia ce va epura levigatul de la Pata Rât.

Rampa de gunoi de la Pata Rât trebuia închisă de ani buni

ÎNCLINAȚIE ABERANTĂ A RAMPEI PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP ÎN MĂNĂŞTUR
Cea mai mare parte a rampelor pentru accesul persoanelor 
cu dizabilităţi din Cluj-Napoca sunt prea abrupte, fi ind amena-
jate parcă de Primărie doar pentru a evita amenzile.

O mostră în acest sens: înclinație aberantă a rampei pen-
tru persoanele cu handicap în parcul din Mănăștur, lângă 
podul Calvaria.

FOTOGRAFIA ZILEI
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CONCURS

Răspuns:..........................................................

Nume/Prenume: ..........................................................

Adresă/Tel.: ...................................................................

vârstă: .......... profesie: ...................................................

Taloanele se depun până în data de 6 aprilie la sediul Monitorul de Cluj sau la centrele de mica publicitate. 
Câștigătorii vor fi extrași folosind site-ul random.org dintre participanții care au răspuns corect la întrebare 
și vor fi anunțați în data de 7 aprilie.

Nume/Prenume: ..........................................................

Adresă/Tel.: ...................................................................

vârstă: .......... profesie: ...................................................

CONCURS
Câștigă unul dintre cele 10 pachete 
cu produse de îngrijire personală

4.10.2017

5.10.2017.

Inventatorul segmentului 

crossover dar şi cel mai 

vândut crossover urban 

din Europa Nissan 

Qashqai este prezent în 

weekend-ul 22-24 septem-

brie în parcarea VIVO 

Cluj alături de întreaga 

gamă Nissan. 

Actualizările la nivelul 

designului, calităţii, teh-

nologiei şi performanţelor 

au fost inspirate de feed-

back-ul celor 2.3 milioane 

de proprietari.

Gama Nissan aduce îm-

bunătăţiri extraordinare și 

se concentrează pe patru 

aspecte – design exterior 

revizuit; calitate superioa-

ră a interiorului; îmbună-

tăţirea experienţei la volan; 

adăugarea noilor tehnolo-

gii Nissan Intelligent Mobi-

lity pentru a oferi un nivel 

şi mai ridicat de confort şi 

încredere pentru clienţi.

Nissan Qashqai este mo-

delul cu cel mai mare suc-

ces comercial în istoria de 

83 de ani a mărcii Nissan, 

cu aproximativ 2.3 milioa-

ne de unităţi vândute din 

momentul lansării primei 

generaţii în 2007. A câşti-

gat peste 80 de premii, in-

clusiv 19 titluri «Maşina 

anului».

Poți câștiga o vacanță 

All-inclusiv la volanul no-

ului Qashqai și câștigi ga-

rantat un vaucher de redu-

cere la achiziționarea unui 

auto nou Nissan în valoa-

re de 500 euro.

Caravana Nissan Live Experience 
ajunge în Cluj-Napoca. Înscrie-te la 
un test drive între 22-24 septembrie

Directorul Teatrului 

Maghiar de Stat din Cluj, 

regizorul Tompa Gabor 

(foto), va pune în scenă în 

stagiunea ce urmează un 

spectacol inspirat de o 

revistă creată de Salvador 

Dali, Gabriel Garcia Lorca 

şi Luis Bunuel, pe vremea 

când erau colegi la 

Institutul de Arte din 

Madrid, revistă care a fost 

interzisă de regimul Franco 

şi nu a apărut niciodată.

„Los putrefactos” va avea 

premiera în cursul anului viitor 

şi este un proiect pe care Tom-

pa Gabor doreşte mai multă vre-

me să îl realizeze.

„Este un proiect inspirat din-

tr-o revistă subversivă, redacta-

tă şi scrisă de Salvador Dali, Fe-

derico Garcia Lorca şi Luis Bu-

nuel când erau colegi la Institu-

tul de Arte plastice, o revistă 

scrisă cu mâna în regimul lui 

Franco, care a fost interzisă, ni-

ciodată publicată. Într-un fel 

Dali era mai prezent cu poezii, 

Lorca cu desene şi Bunuel cu 

pamfl ete politice. Este doar un 

pretext într-un fel, se va baza 

pe texte originale de Dali, Lor-

ca, Bunuel, Pablo Neruda, An-

dre Breton (...) poezii, scrisori, 

disputa dintre Neruda şi Lorca 

despre poezie, care se numea 

torida cu doi tauri”, a spus Tom-

pa Gabor, joi, într-o conferinţă 

de presă pentru prezentarea no-

ii stagiuni.

Acesta a precizat că din ca-

uza lipsei de fi nanţare nu a fost 

planifi cată, pentru prima parte 

a stagiunii, care se desfăşoară 

până la fi nalul anului, decât o 

singură premieră.

„Şi acest spectacol este încă 

sub semnul întrebării pentru că 

nu am primit încă nicio infor-

maţie despre cuantumul recti-

fi cării bugetare pe care toate 

teatrele o aşteaptă cu sufl etul 

la gură după această spectacu-

loasă şi populistă măsură de 

mărire şi egalizare a salariilor, 

ca în regimul comunist ... ega-

lizarea, împotriva măririi nu 

avem niciun protest, dar egali-

zarea lor, indiferent de perfor-

manţă, de calitate, de cantita-

te, mi se pare un lucru neave-

nit pentru sectorul artistic. Acest 

spectacol plănuit a avea premi-

era la începutul lunii decembrie 

este «Îngeri în America», de 

Tony Kushner, o piesă mai rar 

jucată la noi şi chiar şi în Un-

garia s-a jucat cred că de două 

ori, unul dintre spectacole fi ind 

pus în scenă la Teatrul Naţio-

nal de Andrei Şerban. Regia va 

fi  semnată de Victor Ion Frun-

ză, care a primit duă premii im-

portante la ultima gală a pre-

miilor UNITER – pentru cel mai 

bun spectacol şi premiul de ex-

celenţă. Victor se întoarce la noi 

după 22 de ani, în '95 a sem-

nat un spectacol memorabil cu 

a 12-a noapte de Shakespeare”, 

a afi rmat regizorul.

„Îngeri în America” va avea 

premiera în decembrie, într-o 

perioadă în care, între 6 şi 10 

decembrie, se împlinesc 225 

de ani de la înfi inţarea teatru-

lui clujean, ocazie cu care va 

fi  deschisă o microstagiune, 

cu 5-6 spectacole.

Pe lângă premierele care 

vor fi  pregătite pentru a doua 

parte a stagiunii, în 2018, Tea-

trul Maghiar din Cluj va re-

lua 16 titluri mai noi sau mai 

vechi, printre care „Unchiul 

Vanea”, care intră ăn a 11-a 

stagiune şi care reprezintă, 

potrivit lui Tompa Gabor, un 

record de longevitate.

O altă idee pe care colecti-

vul teatrului clujean o va lansa 

anul viitor este punerea în sce-

nă a unor piese create de regi-

zori de fi lm. Printre cei care au 

răspuns acestei provocări se nu-

mără Adrian Sitaru, care va pu-

ne în scenă, la Sala Studio, o 

versiune nouă, pentru teatru, a 

fi lmului său Ilegitim.

„O versiune nouă cu un text 

inedit, cu aceleaşi personaje ca 

şi în fi lm, dar care ne oferă po-

sibilitatea de a întâlni aceste per-

sonaje mult mai aproape de noi, 

într-o idee foarte bună pe care 

şi bugetul sper să ne permită să 

o realizăm fără compromisuri”, 

a mai spus Tompa Gabor.

Dali, inspiraţie pentru 
Tompa Gabor

Copiii de peste cinci ani 

sunt asteptaţi duminică, 

24 septembrie, alături de 

părinţi, prieteni şi bunici 

la o nouă reprezentaţie a 

spectacolului non-verbal 

„Strada cu îngeri”, o 

poveste despre bunătate, 

frumuseţe şi credinţă în 

mai bine. Sâmbătă, 

23 septembrie, secţia 

maghiară a Teatrului 

„Puck” pune în scenă 

povestea „Hansel 

şi Gretel”, după Fraţii 

Grimm.

„Strada cu îngeri”, în sce-

nariul şi regia lui Decebal 

Marin, va avea loc dumini-

că, 24 septembrie, în două 

reprezentaţii: de la ora 11 si 

de la 12.30.

Distribuţia este formată 

din Andreea Bolovan, Ştefan 

Craiu, Robert Gutunoiu şi An-

dra Ştefan. Păpuşile sunt re-

alizate de Ion Bătăiosu şi De-

cebal Marin, iar muzica este 

semnată de Traian Păcurar.

Vârsta minimă recoman-

dată este de cinci ani.

De asemenea, sâmbătă, 23 

septembrie, de la ora 11, se 

va juca spectacolul „Jancsi 

és Juliska"/„Hansel şi Gre-

tel”, după Fraţii Grimm.

La fel ca în basm, acţiu-

nea începe în momentul în 

care Hansel şi Gretel afl ă că 

tatăl lor trebuie să vândă ca-

pra cea mică a familiei pen-

tru a-şi putea plăti datoriile. 

Copiii necăjiţi sunt vizitaţi 

de Csipet, spiriduşul pădu-

rii care vrea să-i ajute să sal-

veze situaţia, ghidându-i spre 

o comoară, moment în care 

începe o aventură plină de 

suspans.

Spectacolul se joacă în lim-

ba maghiară. Vârsta minimă 

recomandată este de patru ani.

De asemenea, spectacolul 

„Strada cu îngeri” va partici-

pa marţi, 26 septembrie la 

cea de-a 24 ediţie a Festiva-

lului Internaţional de Teatru 

pentru Copii de la Subotica 

(Serbia), desfăşurat între 24 

şi 30 septembrie.

Spectacolul „Strada cu îngeri” 
revine pe scena Teatrului „Puck”
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Pasagerul cu numărul 2 

milioane a fost transpor-

tat pe zborul Varşovia – 

Cluj-Napoca, al companiei 

aeriene LOT Polish 

Airlines, care a aterizat 

joi la ora 13.20. Pasagerul 

cu numărul 2 milioane 

este o tânără de 34 de ani 

din Satu Mare, care 

lucrează în Cluj-Napoca 

la o companie americană 

şi care a călătorit la 

Varşovia în interes de ser-

viciu. Ea a primit din par-

tea companiei aeriene 

LOT un bilet dus-întors 

Cluj-Varşovia.

„Sunt foarte surprinsă, 

emoţionată, nu m-am aştep-

tat la aşa ceva. A fost o sur-

priză enormă. Doresc Aero-

portului Cluj să aibă cât mai 

multe milioane de pasageri de 

acum înainte şi numai bine, 

mult success în tot ceea ce 

fac. Călătoresc destul de des 

în afară”, a spus Ioana.

Aeroportul Internaţional 

Cluj a înregistrat în perioada 

ianuarie – august 2017 o creş-

tere de trafi c de 55% compa-

rativ cu aceeaşi perioadă a 

anului anterior. De asemenea, 

în luna august a anului 2017 

s-au înregistrat cei mai mulţi 

pasageri din istoria aeropor-

tului, pentru o singură lună 

calendaristică: peste 290.000 

de persoane au zburat de la 

sau spre Cluj-Napoca.

„În 2004-2005, senatorul Ma-

rius Nicoară a început un plan 

şi a crezut în Aeroportul Cluj că 

va face peste două milioane de 

pasageri. Preşedintele Alin Tişe 

a continuat cu succes planul. 

Atingerea pragului record de do-

uă milioane de pasageri la doar 

trei luni de la sărbătorirea pa-

sagerului un milion este o do-

vadă a trendului ascendent de 

creştere a trafi cului aerian. Pâ-

nă la fi nalul anului ne aşteptăm 

ca trafi cul să depăşească 2,7 mi-

lioane de pasageri”, a spus di-

rectorul aeroportului, David Ci-

ceo, în cadrul evenimentului de 

premiere a pasagerului cu nu-

mărul 2.000.000.

7 milioane de pasageri

Potrivit lui Ciceo, Aeropor-

tul şi Consiliul Judeţean Cluj 

pregătesc un plan pentru atin-

gerea a 7 milioane de pasageri.

„Felicităm pasagera cu nu-

mărul 2.000.000 pentru prima 

dată în istoria Aeroportului In-

ternaţional Cluj. Este un mo-

ment deosebit. O creştere foar-

te mare a trafi cului. Anul aces-

ta, aeroportul are deja 100 de 

ani de la prima aterizare, iată 

că aniversăm şi pentru prima 

dată 2 milioane de pasageri. 

Vom fi naliza în acest an cu pes-

te 2,8 milioane de pasageri. Ur-

mează să prezentăm zilele ur-

mătoare un plan de dezvoltare 

pentru 7 milioane de pasageri. 

De la începutul anului am an-

ticipat deja 2,7 milioane, vom 

depăşi această cifră. Dacă anul 

trecut am avut peste 1,8 mili-

oane de pasageri, anul acesta 

vom avea 2,8 milioane. Un mi-

lion de pasageri în plus, un re-

cord extraordinar. Aeroportul 

Cluj este unitatea cu cel mai 

mare risc din judeţ, cea mai 

complexă activitate. Dar reuşim 

să gestionăm cu bine această 

creştere. Suntem în discuţii cu 

companii noi, destinaţii noi. Da-

că în 1996 aveam 30.000 de pa-

sageri, în 2017 am reuşit să mă-

rim de 100 de ori trafi cul. Ne 

apropiem de 3 milioane. Avem 

45 de destinaţii regulate, o creş-

tere impresionantă şi pentru ul-

timii 3 ani. Dacă în 2014 aveam 

18 destinaţii regulate, acum 

avem peste 45 de destinaţii re-

gulate şi un trafi c dublu faţă de 

acum 3 ani. Estimăm că în 2030 

vom avea 7 milioane de pasa-

geri. Nu putem dezvălui toate 

companiile noi şi destinaţiile, 

dar prima destinaţie nouă un-

de se vând deja bilete este 

Cluj-Frankfurt, compania Luf-

thansa, începând cu 31 octom-

brie. Anul viitor, vom depăşi 3 

milioane de pasageri”, a mai 

spus directorul aeroportului.

„În ultimul an şi jumătate 

Cluj-Napoca a devenit o stea 

în creştere a reţelei, cu un nu-

măr tot mai mare de pasageri 

care călătoresc nu doar spre 

Varşovia, ci şi către alte des-

tinaţii din oferta noastră, in-

clusiv SUA, Canada, Japonia, 

Beijing sau Coreea de Sud. 

Suntem foarte fericiţi şi ono-

raţi să fi m cei care îl transpor-

tă astăzi pe pasagerul cu nu-

mărul 2.000.000 pe Aeropor-

tul din Cluj-Napoca. Sunt si-

gur că LOT Polish Airlines a 

jucat un rol semnifi cativ în 

atingerea acestui mare record”, 

a declarat Adrian Kubicki, Di-

rector Corporate Communica-

tions, LOT Polish Airlines.

Conexiunea dintre Cluj-Na-

poca şi Varşovia a fost lansată 

şi dezvoltată ca parte a strate-

giei de creştere profi tabilă LOT, 

care a fost pus în aplicare de 

la începutul anului 2016. Bazat 

pe supoziţiile fundamentale ale 

companiei, LOT intenţionează 

să devină prima alegere nu nu-

mai pentru pasagerii care călă-

toresc din Polonia, dar şi din 

alte ţări din regiune.

Destinaţii preferate 
de clujeni

În anul 1996, pe Aeroportul 

Internaţional Cluj s-au înregis-

trat 32.000 de pasageri şi exis-

ta o singură companie aeriană 

care opera zboruri, iar în 2017 

există peste 45 de destinaţii spre 

20 de ţări, prin intermediul zbo-

rurilor a 10 companii aeriene.

Printre destinaţiile regula-

te favorite de pe Aeroportul 

Internaţional Cluj se numără 

Bucureşti Otopeni, Londra Lu-

ton, Munchen, Milano, Paris 

şi Barcelona.

Aeroportul Cluj: Performanţţă istorică 
– 2 MILIOANE de ppasaggeri.
Strategie pentru 7 milioane până în 2030!
Aeroportul Internaţional Cluj a înregistrat, joi, pentru prima dată în istoria sa, două milioane de pasageri într-un an.

Pasagerul cu numărul 2 milioane a primit un bilet dus-întors Cluj-Varșovia

În vederea unei optime gestionări a unui număr atât de mare 
de pasageri, afl at într-o continuă creștere, Aeroportul 
Internaţional „Avram Iancu” Cluj a luat deja o serie de măsuri 
printre care se numără reconfi gurarea părţii de plecări exter-
ne, înfi inţarea a două noi porţi de îmbarcare la etaj și construi-
rea, în acest an, a trei locuri noi de parcare a aeronavelor.

Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” Cluj este al doilea 
aeroport din România din punct de vedere al pasagerilor 
transportaţi, după Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” 
București, iar pentru anul 2017 estimează faptul că va înre-
gistra un trafi c cuprins între 2,7-3 milioane de pasageri.

Aeroporul se pregăteşte de extindere

Destinaţiile preferate în 

timpul verii de turişti au 

fost Grecia, Spania, Turcia, 

Italia, Portugalia, Croaţia 

şi Cipru, turiştii preferând 

hotelurile de patru stele 

cu demipensiune la 650 de 

euro/persoană, iar gradul 

mediu de ocupare al cur-

selor charter fi ind de 95% 

la fi nal de septembrie, în 

creştere faţă de sezonul 

2016, arată agenţiile de 

turism.

Turiştii au ales în special ho-

teluri de patru stele cu demi-

pensiune la un pachet mediu 

de 650 de euro/persoană. Ex-

cepţie a făcut Antalya, pentru 

care preferinţele s-au îndreptat 

către hoteluri de cinci stele cu 

regim de masă all inclusive.

„Antalya a crescut cu 20% 

vara aceasta şi ar fi  crescut şi 

mai mult dacă ar fi  existat mai 

multe curse charter. A fost un 

an în care dorinţa românilor 

pentru vacanţe all inclusive cu 

relaxare, programe de divertis-

ment pentru adulţi şi copii, ex-

cursii în Antalya nu a fost tul-

burată de niciun eveniment ne-

gativ”, se arată într-un comuni-

cat de presă.

De asemenea, pe litoralul ro-

mânesc au fost preferate hote-

lurile de patru şi trei stele din 

staţiunile Mamaia, Eforie Nord 

şi Neptun, la un buget mediu 

de 1.500 lei/persoană.

În plus, cererea pentru Du-

bai şi emiratele vecine Ajman, 

Fujairah, Ras al Khaimah a cres-

cut anul acesta cu 18%, în pe-

rioada octombrie 2017 – mar-

tie 2018 fi ind disponibile curse 

directe cu plecare din Bucureşti 

şi Cluj-Napoca.

„Emiratele sunt destinaţii pre-

ferate pentru temperaturile ridica-

te în această perioadă şi pentru 

faptul că turiştii îmbină plaja cu 

shoppingul, distracţia în parcuri-

le tematice sau safariul în deşert”, 

se mai arată în documentul citat.

Oferta pentru vacanţa de Re-

velion în emirate începe de la 

800 de euro/persoană, cu taxe 

incluse, şi conţine şi programe 

speciale.

„Dubaiul este locul preferat 

pentru trecerea dintre ani al mul-

tor români, festivalul de shopping 

din luna ianuarie este, de ase-

menea, o atracţie, dar în ultima 

vreme au vrut să descopere şi 

plajele întinse din Ajman, zona 

montană şi sporturile nautice din 

Fujairah, resorturile all inclusive 

din Ras al Khaimah”, mai preci-

zează agenţiile de turism.

În topul rezervărilor în aceas-

tă perioadă se afl ă însă Lapo-

nia, unde familiile cu copii îl 

pot întâlni pe Moş Crăciun şi 

înainte, şi în timpul sărbătorii. 

Vacanţa pe charter, de patru 

nopţi, la hoteluri de patru stele 

costă începând de la 1.500 de 

euro/persoană.

Ţările preferate de români în această vară. Unde s-au cazat cel mai des turiştii 
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Credincioşii parohiei 

Berchieşu, din protopopiatul 

Turda, au trăit în duminica 

după Înălţarea Sfi ntei Cruci, 

momente deosebite. Loşasul 

de cult cu hramul „Sfi nţii 

Arhangheli Mihail şi 

Gavril”, construit între anii 

1990 – 2008, a fost sfi nţit de 

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul şi 

Mitropolitul Clujului.

Ierarhul a fost întâmpinat de 

dimineaţă de credincioşii paro-

hiei şi de soborul de preoţi, con-

dus de părintele protopop de Tur-

da, Daniel Crişan, după care a 

fost ofi ciată slujba de târnosire 

a bisericii, urmată de Sfânta Li-

turghie săvârşită pe o scenă spe-

cial amenajată în curtea biseri-

cii. În cadrul Liturghiei, Părinte-

le Mitropolit a rostit un cuvânt 

de învăţătură intitulat Drumul 

Domnului Hristos este un drum 

al Crucii, dar ajunge în Cer

La fi nalul Liturghiei părinte-

le paroh Florin Negru a fost ri-

dicat la rangul de iconom, iar 

mai multe persoane printre ca-

re autorităţi locale au primit di-

plome de aleasă cinstire, în semn 

de apreciere pentru sprijinul ofe-

rit bisericii. La slujbă a luat par-

te şi o delegaţie a Bisericii Orto-

doxe din Kenia, care se afl ă zi-

lele acestea la Cluj, într-un schimb 

de experienţă, la invitaţia Cen-

trului „Sf. Dimitrie Basarabov”, 

specializat pe informare şi con-

siliere în adicţii din cadrul Arhi-

episcopiei Clujului.

Mitropolitul Clujului: „Drumul 
Domnului Hristos este un drum 
al Crucii, dar ajunge în cer”

O mare sărbătoare a avut 

loc în acest sfârşit de săp-

tămână în municipiul 

Gherla. Mitropolitul Andrei 

al Clujului, alături de 

Preasfi nţitul Damaschin 

Dorneanul, episcop vicar 

al Arhiepiscopiei Sucevei 

şi Rădăuţilor a sfi nţit sâm-

bătă dimineaţă biserica 

ortodoxă din oraş cu hra-

murile Sf. Parascheva, Sf. 

Mucenic Mina şi Soborul 

Sfi nţilor Români.

Sărbătoarea parohiei a înce-

put de vineri seară, când de la 

ora 18:00 a fost ofi ciată slujba de 

Priveghere. Sâmbătă, de la ora 

8:00 s-a citit acatistul Sfi nţilor 

ocrotitori, iar de la ora 9:00 s-a 

ofi ciat slujba de sfi nţire a noii bi-

serici. A urmat Sfânta Liturghie, 

slujbă la care răspunsurile la stra-

nă au fost date de corala Armo-

nia a Arhiepiscopiei Tomisului. 

Cuvântul de învăţătură a fost ros-

tit de PS Damaschin Dorneanul.

La fi nal, Părintele Mitropolit 

Andrei a subliniat efortul pe ca-

re preotul şi comunitatea l-au de-

pus în vederea ridicării noului lo-

caş de rugăciune. Preotul paroh 

Petru Băgăcean a fost ridicat la 

rangul de iconom stavrofor. Au 

fost acordate din partea primări-

ei distincţia de cetăţeni de onoa-

re ai municipiului Gherla, recto-

rului Universităţii Babes-Bolyai – 

Acad Ioan Aurel Pop şi preotului 

Nicolae Burdaşiu, fost deţinut po-

litic din perioada comunistă. De 

asemenea s-a ofi ciat o slujbă de 

sfeştanie la sediul Centrului mul-

tifuncţional de servicii sociale „Sf. 

Paisie Aghioritul” din Gherla.

Sărbătoarea s-a încheiat sâm-

bătă după-amiază cu un concert 

la Cinema Pacea din oraş, susţi-

nut de Corala Armonia, cel mai 

renumit cor bărbătesc din ţară.

Doi ierarhi prezenţi la sfinţirea 
Bisericii Ortodoxe „Sf. Cuv. 
Parascheva” din Gherla

Alex Grigoriu

Susţinătorii căsătoriilor 

între persoanele de acelaşi 

sex doresc reconsiderarea 

căsătoriei ca fi ind doar o 

simplă relaţie privată între 

două persoane care se 

iubesc şi doresc să se 

angajeze în această rela-

ţie. Ei consideră că nu este 

corect ca relaţiile heterose-

xuale să fi e recunoscute 

legal, în timp ce cele din-

tre persoane de acelaşi sex 

nu sunt. Această poziţie 

rezultă dintr-o înţelegere 

greşită a motivului pentru 

care statul se implică în 

instituţia căsătoriei.

Statul nu legalizează căsă-

toria naturală deoarece două 

persoane „se iubesc”. Statul le-

galizează – şi implicit prote-

jează şi încurajează – uniunea 

bărbat-femeie deoarece aceas-

ta aduce numeroase benefi cii 

pentru societate (copii, sănă-

tate, reducerea costurilor cu 

asistenţa socială, etc.). De al-

tfel, în cazul în care căsătoria 

ar fi  doar o relaţie privată, aşa 

cum susţin promotorii căsăto-

riei între persoanele de acelaşi 

sex, de ce s-ar implica statul? 

Ei nu au nevoie de acordul sta-

tului pentru a face ceea ce do-

resc să facă. În România, nu 

există nicio restricţie prin ca-

re persoanele din rândul mi-

norităţilor sexuale să nu se 

poată angaja în relaţii bazate 

pe fi delitatea partenerilor şi ni-

cio necesitate ca acest lucru 

să fi e recunoscut de stat.

Aşa cum recunosc ei înşişi, 

principalul motiv pentru ca-

re minoritarii LGBT doresc im-

plicarea statului este accepta-

rea forţată de către populaţie 

şi a comportamentelor sexu-

ale specifi ce acestei minori-

tăţi. Schimbarea legislaţiei es-

te calea prin care pot modifi -

ca atitudinile culturale cu pri-

vire la comportamentul lor. 

Deoarece mulţi activişti ai miş-

cării LGBT consideră că ma-

nifestarea sexualităţii lor este 

un element defi nitoriu al pro-

priei identităţi, acceptarea a-

cesteia ar fi  echivalentă cu ac-

ceptarea lor ca oameni. Aces-

ta este nucleul problemei. Dez-

baterea nu se poartă, în rea-

litate, în jurul căsătoriei, ci în 

jurul acceptării pe care le-ar 

aduce-o căsătoria.

Urmărind implicaţiile lega-

lizării căsătoriilor între persoa-

ne de acelaşi sex în ţările în 

care acest fapt s-a produs de-

ja, constatăm că demersul nu 

s-a oprit niciodată aici şi a fost 

urmat de legalizarea adopţii-

lor de copii de către aceste cu-

pluri, de modifi cări legislative 

în sensul restrângerii unor drep-

turi ale persoanelor care au al-

te opinii privitoare la căsăto-

rie sau, lucrul cel mai grav, 

modifi cări în curricula educa-

ţională a statelor respective cu 

scopul acomodării copiilor cu 

ideea normalităţii adoptării, de 

către oricine doreşte, a com-

portamentelor sexuale specifi -

ce minorităţii LGBT.

Rolul statului nu este de 

a legifera pur si simplu orice 

dorinţe ale cetăţenilor, ci de 

a proteja societatea de dorin-

ţele arbitrare ale unora din-

tre ei. Principalul rol al sta-

tului este de a asigura pro-

tecţia cetăţenilor.

Din acest motiv, o bună 

legislaţie recunoaşte compor-

tamentele care aduc benefi -

cii publice şi le limitează pe 

cele dăunătoare. James Ma-

dison, părintele Constituţiei 

S.U.A., a explicat foarte clar 

acest lucru, arătând că „Da-

că oamenii ar fi  îngeri, nu 

am avea nevoie de stat sau 

de guvernare”. Nefi ind în-

geri, rolul statului este de a 

descuraja răul şi de a încu-

raja binele. Nicio societate 

nu poate dura dacă statul ac-

ţionează în opusul acestei 

datorii.

Referendumul din Româ-

nia, care se prefi gurează a 

avea loc până la sfârşitul a-

cestui an, este binevenit în 

actualul context internaţio-

nal. Cu acest prilej, pentru 

prima oară prin intermediul 

unei mişcări civice de mare 

amploare, românii vor putea 

să-şi declare opţiunea în pri-

vinţa unui demers cu impact 

major asupra culturii, tradi-

ţiei şi viitorului ţării lor.

Referendum 
pentru România

Cristian Crăciun

În reaprinderea dezbaterii 

în legătură cu familia cred 

că nu s-a observat un amă-

nunt. Mereu citatul articol 

48 din Constituţie spune: 

„Familia se întemeiază pe 

căsătoria liber consimţită 

între soţi”. Formula mi se 

pare a ridica difi cultăţi 

semantice, înainte de a 

vorbi de căsătoria între par-

teneri de acelaşi sex şamd.

Doi parteneri, X şi Y, devin 

soţi, juridic vorbind, din clipa 

în care au semnat actul de sta-

re civilă. Deci cei care înteme-

iază familia nu sunt încă soţi. 

Raportul este, logic şi cronolo-

gic, de succesiune. Nu soţii în-

temeiază o familie, ei devin soţi 

în momentul în care este vala-

bil actul de stare civilă. Fie şi 

din acest motiv de inadverten-

ţă semantică, articolul tot tre-

buia schimbat.

În al doilea rînd, în faţa cam-

paniei, pe care nu mă sfi esc să o 

declar odioasă, a LGBT-iştior, s-a 

căzut în capcana folosirii unei ex-

presii şi ea inadecvată: „familia 

tradiţională”. Un fl uviu de ironii 

s-a revărsat pe zidurile scrise ale 

Reţelei; dacă te-ai lua statistic du-

pă aceste comentarii, majoritatea 

zdrobitoare a populaţiei lumii de 

azi (sau, specifi c, „doar” din Ro-

mânia) s-a născut din părinţi al-

coolici, care se băteau între ei şi 

îşi rupeau copiii cu parul şi cu-

reaua, ba îi şi abuzau sexual. As-

ta ar fi  „familia tradiţională” în 

viziunea liber pansiştilor de şcoa-

lă nouă. Eu aş folosi, mai decis, 

sintagma familia normală. Cu-

vântul normal este urât de 

post-gândirea atoate relativiza-

toare. De aceea el trebuie repetat 

cu insistenţă. Şi de aceea apără-

torii „familiei tradiţionale” sau 

normale nu prea pot avea câştig 

de cauză în polemici: normalita-

tea există, se acceptă, dar nu poa-

te fi  demonstrată! Şi se legiferea-

ză. Cum să demonstrezi că e nor-

mal să-ţi iubeşti părinţii, respec-

tiv copiii? Pentru că, brusc, inchi-

zitorii „familiei tradiţionale” au 

devenit mari apărători ai unui 

concept foarte gingaş: iubire. „Ce 

poţi să le faci dacă se iubesc?”. 

Exact, ce poţi să le faci? Nu le faci 

nimic, îi laşi să se iubească, dar 

atât. Nu încurajezi anormalitatea. 

Un alt „argument” este cel aşa 

zis european, construit după ti-

parul indestructibil al lui: să avem 

şi noi faliţii noştri. Aş prefera să 

fi m europeni la raportul dintre 

stat şi cetăţean via administraţie, 

acolo suntem medievali, nu în 

preferinţele sexuale. Iată un exem-

plu pe care istoria recentă mi-l 

serveşte gratis.

La noi, comentarii grobiene 

şi de un nivel moral scârbos s-au 

tot referit la diferenţa de vârstă 

dintre preşedintele de azi al Fran-

ţei, Macron, şi soţia lui. Doi oa-

meni care s-au iubit şi au înte-

meiat o familie de un tip să zi-

cem ieşit din comun. Dar nor-

mală. Sigur că nu putem decât 

să admirăm o poveste de dra-

goste. Dacă am urma însă logi-

ca strâmbă a activismului lege-

betist, ar trebui să impunem că-

sătoriile cu diferenţă de vârstă 

de minim două decenii. Restul 

fi ind decretate retrograde. Mi se 

pare ciudat că susţinătorii „des-

chiderilor de mentalitate” elimi-

nă scurt, cu epitete jignitoare o 

consultare democratică extrem 

de semnifi cativă, cum nu mai 

există alta în istoria noastră. Cu 

alte cuvinte, dacă 3 milioane de 

oameni s-au pronunţat demo-

cratic într-o anume chestiune, 

noi, declarativ avangarda gândi-

rii liber democratice, decretăm 

că respectivii sunt înapoiaţi, me-

dievali, needucaţi, neinformaţi, 

manipulaţi, beţivi ordinari şamd. 

Halal, apărători ai democraţiei!

Revin la aspectul sensului 

unor cuvinte. Aceşti apărători ai 

aberaţiilor se feresc de folosirea 

cuvîntului normal, pe care-l con-

sideră vag, imprecis, greu de de-

fi nit. Şi totuşi, mereu trebuie tra-

să o linie între normal şi anor-

mal. Altfel lumea devine un ha-

os. De ce să nu legiferăm poliga-

mia, căsătoria de tip swinger în-

tre două cupluri, incestul, căsă-

toria 3 femei + unu sau 3 băr-

baţi + una şi combinaţiile se pot 

înmulţi. „Dacă se iubesc?” Chiar 

activiştii legebetişti trag la un mo-

ment o linie, şi atunci de ce să 

n-o lăsăm acolo unde biologia şi 

cultura au trasat-o? Există relaţii 

de tip homosexual? Fireşte. Tre-

buie ele condamnate? Fireşte că 

nu. Dar nu trebuie nici încuraja-

te prin propagandă şi nici consi-

derate normale. Când îmi spu-

neţi că ele trebuie acceptate pen-

tru a nu-i ofensa pe cei implicaţi, 

îmi spuneţi că eu, cetăţeanul obiş-

nuit, merit să fi u ofensat. Drep-

turile mele nu sunt la fel de im-

portante ca drepturile lor. Pentru 

că nu de relaţii libere este vorba 

aici, ci despre un sistem legisla-

tiv. Pasul imediat următor, făcut 

în multe ţări „progresiste”, este 

înfi erea de către aceste cupluri 

sau triunghiuri sau tetrade sau 

orice or deveni ele a unor copii. 

A analizat cineva absolut ştiinţi-

fi c efectele asupra copilului? Nu. 

Dacă mă încrunt niţel la un co-

pil la şcoală, risc să fi u sancţio-

nat că îl afectez emoţional. Creş-

terea în cupluri uni nu-i afectea-

ză? Este adevărat că oamenii ăş-

tia suferă şi se simt marginalizaţi. 

Tocmai pentru că au devenit su-

biectul unei uriaşe fraude ideo-

logice post-marxiste, care a înlo-

cuit lupta de clasă cu lupta pen-

tru „drepturile” minorităţilor se-

xuale. Şi, aşa cum proletariatul 

a avut cel mai mult de suferit în 

regimurile de comunism primi-

tiv, tot aşa, aceste minorităţi nu 

cîştigă nimic devenind carne de 

tun ideologic. Pentru că mi-e mi-

lă de ei, nu accept!

GRAMATICĂ ŞI SEX (sau de ce Nu Accept)
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PUBLICITATE

PUBLICITATE

ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA LICITAŢIEI INTERMEDIARĂ 
PENTRU VÂNZAREA DE MASĂ LEMNOASĂ PE PICIOR

Organizatorul licitaţiei: Comuna Savadisla, satul Savadisla nr. 35 judetul CLUJ, număr 
de telefon; 0264374271, fax: o264374433, e-mail: primsav@yahoo.com.

Data și ora desfășurării licitaţiei: 03 octombrie 2017, ora 10
Locul desfășurării licitaţiei: Comuna Savadisla, satul Savadisla nr. 35 judetul Cluj (sediul 

primariei)
Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare
Licitaţia este organizată și se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de 

valorifi care a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 924/2015

Data și ora organizării preselecţiei: 26 septembrie 2017 ora 10,00.
Data și ora-limită până la care poate fi  depusă documentaţia pentru preselecţie și 

înscrierea la licitaţie: 25 septembrie 2017, ora 15,00
Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei și pasul de licitare pentru fi ecare 

partidă sunt afi șate la sediul Comunei Savadisla si pe site-ul www.ocoalederegim.ro.

Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 1202 mc din care pe natură 
de produse:

- produse principale codru: 1202 mc și respectiv, pe specii și grupe de specii:
- fag: 98 mc, din care lemn lucru: 66 mc, coaja: 5 mc, lemn de foc: total: 27 mc, craci: 7
-  stejar: 285 mc, din care: lemn lucru: 189 mc, coaja: 31 mc, lemn de foc: total: 65 mc, 

craci: 15 mc
-  carpen: 597 mc din care: lemn lucru: 314 mc, coaja: 30 mc, lemn de foc: total: 253 

mc, craci: 52 mc
-  cires pasaresc: 19 mc din care: lemn lucru: 11 mc, coaja: 1 mc, lemn de foc: total: 7 

mc, craci: 1 mc
-  plop: 159 mc din care: lemn lucru: 70 mc, coaja: 10 mc, lemn de foc: total: 79 mc, 

craci: 13 mc
-  jugastru: 20 mc din care: lemn lucru: 8 mc, coaja: 1 mc, lemn de foc: total: 11 mc, 

craci: 2 mc
- paltin: 4 mc din care: lemn lucru: 2 mc, coaja: 0 mc, lemn de foc: total: 2 mc, craci: 0 mc
- anin: 2 mc din care: lemn lucru: 1 mc, coaja: 0 mc, lemn de foc: total: 1 mc, craci: 0 mc
- plop: 22 mc din care: lemn lucru: 9 mc, coaja: 1 mc, lemn de foc: total: 12 mc, craci: 2 mc
- tei: 18 mc din care: lemn lucru: 9 mc, coaja: 2 mc, lemn de foc: total: 7 mc, craci: 2 mc

Lista partizilor:

Nr.
crt

Denumirea 
partidei si nr. 
Act de punere 

in valoare

Specia Volum brut 
pe picior mc

Pretul de 
pornire a
licitatiei

Pasul de licitatie
Lei/mc

1. Savadisla
Nr. 657/ 

10.08.2017

Fag
Stejari
Carpen

Cires pasaresc
Plop

31
204
312
12

137

150 lei/mc
150 lei/mc
150 lei/mc
150 lei/mc
150 lei/mc

6 lei/mc
6 lei/mc
6 lei/mc
6 lei/mc
6 lei/mc

2. Stolna 
Nr. 658/ 

10.08.2017

Fag
Stejari
Carpen

Cires pasaresc
Jugastru

Paltin
Anin
Plop
Tei

67
81

285
7

20
4
2

22
18

150 lei/mc
150 lei/mc
150 lei/mc
150 lei/mc
150 lei/mc
150 lei/mc
150 lei/mc
150 lei/mc
150 lei/mc

6 lei/mc
6 lei/mc
6 lei/mc
6 lei/mc
6 lei/mc
6 lei/mc
6 lei/mc
6 lei/mc
6 lei/mc

Masa lemnoasă pe picior spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publica a 
comunei Savadisla, necertifi cat.

Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se poate 
adjudeca prin negociere, în aceeași zi, urmand să se organizeze o noua licitatie.

Caietul de sarcini poate fi  procurat de la sediul din comuna Savadisla nr.35 judetul Cluj, 
pentru suma de 10 lei, incepand cu data de 21.09.2017

Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în 
termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă a 
operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea 
adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă și pierderea garanţiei de contractare aferente. 
Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele situaţii: a) 
nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în condiţiile legii, 
din culpa operatorului economic; b) nu a constituit garanţia de bună execuţie, la data 
încheierii contractului; c) își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia; d) a fost 
încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, iar valoarea garanţiei, 
cu acordul părţilor, se folosește pentru constituirea cauţiunii prevăzute de art. 66 alin. (1) 
din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu modifi cările ulterioare, pentru constituirea 
garanţiei de bună execuţie și/sau pentru plata contravalorii masei lemnoase contractate.

Pentru informaţii și date suplimentare: persoana de contact Matyas Peter Mihai-consilier 
I.A , telefon 0264374271 sau 0769095102, fax 0264374433, e-mail: primsav@yahoo.com

PUBLICITATE

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA LICITAŢIEI INTERMEDIARĂ PENTRU VÂNZAREA DE MASĂ 
LEMNOASĂ PE PICIOR

Organizatorul licitaţiei: Comuna Savadisla, satul Savadisla nr. 35 judetul CLUJ, număr 
de telefon;0264374271 , fax: o264374433 , e-mail: primsav@yahoo.com.

Data și ora desfășurării licitaţiei: 03 octombrie 2017, ora 10
Locul desfășurării licitaţiei: Comuna Savadisla , satul Savadisla nr.35 judetul Cluj (sediul 

primariei)
Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu strigare
Licitaţia este organizată și se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de 

valorifi care a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea 
Guvernului nr. 924/2015

Data și ora organizării preselecţiei: 26 septembrie 2017 ora 10,00.
Data și ora-limită până la care poate fi  depusă documentaţia pentru preselecţie și 

înscrierea la licitaţie: 25 septembrie 2017, ora 15,00
Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei și pasul de licitare pentru fi ecare 

partidă sunt afi șate la sediul Comunei Savadisla si pe site-ul www.ocoalederegim.ro.
Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 464 mc din care pe natură 

de produse:
- produse secundare - rarituri: 464 mc
și respectiv, pe specii și grupe de specii:
- molid: 427 mc, din care lemn lucru: 332 mc, coaja: 43 mc, lemn de foc: total: 52 mc, 

craci: 21
- mesteacan: 37 mc, din care: lemn lucru: 19 mc, coaja: 4 mc, lemn de foc: total: 14 

mc, craci: 2 mc

Lista partizilor:

Nr. crt Denumirea partidei 
si nr. Act de punere 
in valoare

Specia Volum brut 
pe picior 
mc

Pretul de 
pornire a 
licitatiei 

Pasul de 
licitatie Lei/mc

1. Huda Mica 
APV nr. 561/2017

Molid 
mesteacan

427 mc 
37 mc

110 lei/mc 
70 lei/mc

6 lei/mc 
4 lei/mc

Masa lemnoasă pe picior spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publica 
a comunei Savadisla, necertifi cat.

Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se poate 
adjudeca prin negociere, în aceeași zi, urmînd să se organizeze o noua licitatie.

Caietul de sarcini poate fi  procurat de la sediul din comuna Savadisla nr. 35 judetul Cluj, 
pentru suma de 10 lei.

Pentru informaţii și date suplimentare: persoana de contact Matyas Peter 
Mihai-consilier I.A, telefon 0264374271 sau 0769095102, fax 0264374433, e-mail: 
primsav@yahoo.com

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

PUBLICITATE

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

PROMOVARE

Abonează-te 
la

monitorul

¤  plăteşti doar 20 lei 
pe lună

¤  citeşti cele mai 
fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună

0264.59.77.00

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând cabană din lemn de brad 
de 12 x 12 cm, în construcţie, 2 
camere și hol de 8,60 x 2 m, cu 
posibilitate de mansardare, după 
caz. Preţ negociabil. Relaţii și in-
formaţii suplimentare la tel. 
0757-726993. (5.7)

¤ 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. suplimenta-
re la tel. 0745-182440.

¤ Vând sub preţul pieţei, în loc. 
Sânnicoară, casă de 80 mp, cu 
toate utilităţile, grădină de 3300 
mp, front la DN E576. Preţ nego-
ciabil. Accept varianta schimbului 
cu ap. cu 2 camere în Mărăști + 
diferenţă la înţelegere. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tel. 
0743-285183 sau 0754-025684.

TERENURI

¤ Vând grădină în Copăceni, 8 ari, 
17 m front la stradă, pentru con-
strucţie, toate utilităţile aprobate 
(apă, gaz, curent). Relaţii supli-
mentare la tel. 0722-246007. (4.7)

¤ Vând teren intravilan în Turda, 
lângă lac, 4300 mp, preţ negocia-
bil. Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0722-246007. (4.7)

¤ Vând teren intravilan în supr. de 
12200 pm, în Mărișel, zona cen-
trală, front 90 m la drumul princi-
pal, curent electric, apă în faţa te-
renului, carte funciară, preţ 8 eu-
ro/mp. Tel. 0744-653097. (5.7)

¤ Vând teren în Beliș, zona Că-
tun-Pleș, intravilan, front 94 m spre 
Lacul Fântânele-Beliș (15-25 m pâ-
nă la apă), în supr. de 7800 mp, 
C.F., drum de acces pe la Giurcuţa, 
preţ 8 euro/mp. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0744-653097. (5.7)

¤ P.F. vând teren intravilan în su-
pr. de 1400 mp, la 13 km de 
Cluj-Napoca, cu un peisaj speln-
did, loc liniștit, împrejmuit, front 
23 m. Informaţii și relaţii la tel. 
0740-312851. (9.14)

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 400 mp, front 14,61 ml și te-
ren în supr. de 2438 mp front, 
22 ml la șoseaua asfaltată, cu-
rent, apă, gaz în apropiere. Cei 
interesaţi pentru detalii, pot su-
na la tel. 0734-777772.

¤ Vând teren extravilan în supra-
faţă de 2900 mp, lângă pârtia 
de schi, în comuna Feleacu. Preţ 
8 euro/mp, negociabil. Informa-
ţii și relaţii supimentare la tel. 
0749-052056.

¤ Vând teren extravilan, cu utilităţi, 

în apropiere (paralel) de Wonder-
land, suprafaţa 2900 mp, preţ 20 
euro/mp, negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 0745-182440.

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

¤ Vând 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.

¤ Vând teren în supr. de 800 
mp, front 17,78 ml la sosea 
asfaltată, în centrul satului Măci-
cașu, com. Chinteni, cu toate uti-
litatile. Informaţii suplimentare 
la tel. 0734-777772.

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, mobilat, utilat, la 1 mi-
nut de staţia Minerva, foarte cu-
rat, pe perioadă lungă, pentru 2 
fete liniștite, nefumătoare, preţul 
pieţei. Informaţii suplimentare la 
tel. 0748-652512. (2.7)

¤ Dau în chirie apartament cu 3 
camere, dotat, mobilat, etaj 1, zo-
nă liniștită, în cart. Mănăștur, unei 
tinere perechi sau două fete tinere 
studente, la un preţ convenabil, 
de la 1 octombrie. Rog seriozitate. 
Informaţii sau detalii suplimentare 
la tel. 0743-330440. (8.14)

¤ Închiriez ap. 2 camere, bucătă-
rie, baie, cart. Gheorgheni, 
Cluj-Napoca, aproape de centru. 
Bloc izolat termic, fără restanţieri, 
cu loc de relaxare în grădina blo-
cului. Tel 0735-181331 (24.40)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în domeniul 
gestiune, depozit. Ofer și cer seri-
ozitate. Aștept telefoane la 
0755-210287.

¤ 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.

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabilita-
te primară, cunoștinţe WINMEN-
TOR. Sunaţi la tel. 0745-430079.

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

¤ 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.

¤ Licenţiată în drept 2016, cu expe-
rienţă de lucru în cabinet notarial, 

caut loc de muncă în domeniul juri-
dic ca și consilier juridic, jurist. Ofer 
și cer seriozitate. Tel. 0758-324971.

¤ SALON TROPICAL își mărește 
echipa! Angajăm hairstylist cu 
experienţă. Pentru detalii vă ru-
găm să ne contactaţi la nr. de 
tel. 0747-486860.

SERVICII

¤ Economist, membru CECAR, cu 
experienţă în contabilitate, do-
meniul producţie, ţin evidenţe 
contabile. Aștept telefoane la 
0752-120355. (2,7)

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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

¤ Executăm la comandă, mobili-
er personalizat, din pal melami-
nat, cu montaj la domiciliu. Su-
naţi la tel. 0740-807646.

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Vând două capete debară, cru-
ce cardanică pentru autoturism 
LADA 1500, piesele sunt noi. Preţ 
30 RON. Informaţii suplimentare 
la tel. 0744-653097. (2.7)

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tele-
fon 0740-694047.

UZ CASNIC

¤ Vând aragaz ZANUSSI cu 4 
ochiuri, preţ negociabil. Informaţii 
la telefon 0744-660766. (7.7)

¤ Vând mașină de cusut marcă 
germană, în stare perfectă de func-
ţionare, preţ 1600 RON, negocia-
bil. Relaţii la tel. 0364-882575.

¤ Vând două sobe de teracotă, cu-
loare maro, una cu plită și ler, com-
plete, din cărămidă, demontate de 
un sobar. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0752-093646.

¤ La jumătate de preţ faţă de ma-
gazin! Vând vană din fi bră de sticlă, 
albă, 1,50 x 0,70 m, model cu ba-
teria pe perete, foarte puţin folosi-
tă, stare perfectă, ideală pentru băi 
de dimensiuni mai mici, preţ 400 
RON, puţin negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 0741-278287.

¤ Vând centrală termică pe gaz, 
Junkers de 24k, cu tiraj forţat, stare 
perfectă de funcţionare, vechime 7 
ani, preţ 1000 RON. Informaţii su-
plimentare la tel. 0741-278287.

¤ Vând vană fi bră de sticlă, albă, 
150x70cm, model cu bateria pe 
perete, stare perfectă de funcţio-
nare, preţ: 450 RON. Informaţii 
la tel. 0751-014413.

¤ Vând aragaz Zanussi, 4 ochiuri 
+ cuptor – pe gaz, preţ 400 
RON. Pentru relaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0751-014413.

MOBILIER

¤ Cumpăr dulap de perete cu 
cheie, dim. aprox. 1 x 1,5 m. Aș-
tept telefoane la 0760 185659.

¤ Promoţie de vară! Vând cana-
pea extensibilă, dimensiune 140 
x 200 cm, compusă din 2 saltele 
tip Relaxa, cu spaţiu de depozita-
re, culoare bleumarin, cu 2 per-
ne, stare foarte bună. Nu asigu-
răm transportul. Preţ 650 ron, 
puţin negociabil. Relaţii supli-
mentare la tel. 0741-278287.

¤ Vând ușa de interior, culoare 

lemn natur, dimensiune 90 x 
200 cm, cu feronerie și chei, 
stare perfectă, foarte puţin fo-
losită, rezultată din reamena-
jări, preţ 300 RON, puţin nego-
ciabil. Nu asigurăm transportul. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0741-278287.

¤ La jumătate de preţ faţă de ma-
gazin! Vând covor cu model tip 
medalion (culoare predominantă 
– bordo), dimensiune 2,40 x 3,30 
m, foarte puţin folosit, stare per-
fectă, preţ 350 RON. Informaţii su-
plimentare la tel. 0751-014413.

¤ Vând ușă + toc ușă, MDF culoare 
lemn natur, cu feronerie + chei, preţ 
300 RON, negociabil. Informaţii su-
plimentare la tel. 0741-278287.

MEDICALE

¤ Vând ecograf TOSHIBA cu doă son-
de. Informaţii și relaţii suplimentare 
la telefonul 0744-605935. (0.14)

¤ Vând ecograf. Informaţii și relaţii 
la telefonul 0723-435446. (7.14)

DIVERSE

¤ Vând pian vienez cu coardă 
scurtă și placî de bronz. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tele-
fon 0744-605935. (9.14)

¤ Doresc să cumpăr sau să închi-
riez tocător de mere (fructe), 
manual sau electric. Aștept tele-
foane la 0721-356827.

¤ Vând covor cu model tip medali-
on (combinaţie de culori, bordo cu 
bej), dimensiune 2,05 x 2,90 m, 
utilizat, preţ 250 RON. Informaţii 
suplimentare la tel. 0751-014413.

¤ Vând ţiglă din decopertare, 
model vechi, de Câmpia Turzii, 
preţ 0,40 lei/buc, negociabil. In-
formaţii la tel. 0758-137422.

¤ Vând cântar (maja) de 500 kg, 
în perfectă stare de funcţionare, 
preţ negocoabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0745-182440.

¤ Vând 1500 kg de grâu din re-
colta 2016, în sat Boju. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tel. 
0753-771323.

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

¤ 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.

COLECŢIONARI

¤ Vând 2 buc scaune foarte 
vechi, sculptate și tapiţate cu pie-
le. Informaţii suplimentare la tel. 
0741-266069. (4.7)

¤ Cumpăr obiecte promoţionale 
Marlboro, genţi, chibrituri, scru-
miere, reclame, brichete, insigne, 
afi șe, etc., orice obiect pe care 
scrie Malboro. Cer și ofer seriozi-
tate. Tel. 0749-174082. (4.7)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (mașină 
de scris neagră, aparat foto cu bur-
duf, radio, tablouri, icoane). Aștept 
oferte la tel. 0740-876853. (3.5)

¤ Clujean colecţionar caut pe cineva 
care ar avea timbre, picturi, poze 
vechi, scaune foarte vechi. Aștept te-
lefoane la 0752-362823. (4.7)

¤ Vând colecţie de actori, alb-ne-
gru și color, în stare bună. Sunaţi 
la tel 0749-174082 (4.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare că-
prior (ţap) și colţi de mistreţi, un 
colţ a fost medaliat, preţ negocia-
bil. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-591965. (4.7)

¤ Cumpăr colecţie de poze vechi, 
insigne românești, fanioane, fot-
baliști, medalii, decoraţii, foto-
grafi i, cer și ofer seriozitate. Aș-
tept oferte serioase. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (4.7)

¤ Cumpăr bancnote de 10.000 lei, 
100.000 lei, 50.000 lei, 500.000 
lei și 1.000.000 lei, varianta de 
plastic, orice cantitate, indiferent de 
calitate. Aștept oferte serioase la 
tel. 0749-174082. (4.7)

¤ Vând colecţie de actori, alb-ne-
gru și color, în stare bună. Sunaţi 
la tel 0749-174082 (4.7)

LICITAŢII PUBLICE.

¤ DGRFP Cluj Napoca – Adminis-
traţia Judeţeană a Finanţelor Pu-
blice Cluj având în vedere preve-
derile O.G. nr. 14/2007, date în a-
plicare prin H.G. nr. 731/2007, pri-
vind reglementarea modului și 
condiţiilor de valorifi care a bunuri-
lor intrate, potrivit legii, în proprie-
tatea privată a statului, organizea-
ză la sediul instituţiei situat în 

Cluj-Napoca, P-ţa. Avram Iancu nr. 
19 (etajul II, sala de ședinţe), jud. 
Cluj: Licitaţie publică deschisă, în 
data de 29 septembrie 2017, ora 
10.00, privind vânzarea: – Imobil 
(teren) în suprafaţă de 3350 mp, 
situat în Chinteni, judeţul Cluj, CF. 
59601, preţ 45 lei/mp; – 
Volkswagen LT 28, preţ 11000 lei. 
Depunerea documentaţiei (cere-
rea de înscriere la licitaţie, copia 
actului de indentitate/ CIF – ptr. 
pers. juridice/ certifi catele de ates-
tare fi scală, emise de organele fi s-
cale de domiciliu și împuternici-
rea/ delegaţia de reprezentare a 
ofertantului la licitaţie – dacă este 
cazul), a avansului de înscriere la 
licitaţia din data de 29.09.2017, 
se realizează anterior acestei date 
respectiv, până în data de 
28.09.2017, ora 15.00, la Com-
partimentul Valorifi care Bunuri din 
str. Pitești, nr. 7, etaj IV, cam. 2, 
Cluj-Napoca. De asemenea, scoate 
la vânzare directă: – 5.772 bucăţi 
pietre preţioase/ rubine, în greu-
tate totală de 1.651,79 grame, la 
preţul de 36 lei/ gram, cu valoare 
totală de 59464,44 lei. Pentru bu-
nurile prezentate mai sus achiziţio-
narea se face pe întreaga cantita-
te/ pe cutii cu rubine/ 206 – 350 
buc./ sau loturi/ tipuri de bijuterii 
prin persoane fi zice/ juridice auto-
rizate de A.N.P.C. București: – 
1842,24 gr. argint (cercei, inele, 
pandantive) diferite modele, preţ 
5 lei/gr; – 2,62 gr. aur, preţ 85 
lei/gr; – 11,52 gr argint, preţ 2 
lei/gr; – 8766 buc. recipienţi sticlă 
(pentru îmbuteliat vin /șampanie 
de 750 ml/ sticla la preţul de 0,25 
lei/buc. (2016 buc.) respectiv 
(6750 buc) la preţul de 0,38 lei/
buc; – Atelaje hipo (căruţe) preţ 
150 – 210 lei/buc.; – Autoturism 
marca Dacia, an fabricaţie 2000, 
km. 320000, benzină, 1360 cmc. 
cu lipsuri și defecţiuni, uzată 70%, 
preţ 450 lei. Informaţii suplimen-
tare, alte date/ elemente de iden-
tifi care, expertiză, pot fi  obţinute 
la adresa de e-mail: Vasile.Goiza-
go.CJ @anaf.ro, precum și la se-

diul instituţiei – Compartimentul 
Valorifi care Bunuri și prin accesa-
rea site-ului – www.anaf.ro – 
“D.G.R.F.P.Cluj-Napoca – > licitaţii 
și anunţuri – > valorifi care bunuri 
din proprietatea privată a statului.

¤ Direcţia Generală Regională a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca prin 
Administraţia Judeţeană a Finanţe-
lor Publice Cluj-Napoca, Serviciul 
Fiscal Municipal Gherla, cu sediul în 
Gherla, str. Armenească, nr. 63, 
vinde la licitaţie publică, în data de 
06.10.2017, ora 10.00, bunuri mo-
bile constând în: Aparat cu presiu-
ne pentru spălat auto Lux Wash, în 
sumă de 1.460 lei (exclusiv TVA), 
bunuri proprietate a debitorului SC 
Gel Trans SRL. Informaţii suplimen-
tare la sediul SFM Gherla, str. Ar-
menească, nr. 63, camera 28, tele-
fon 0264.243037 sau accesând pa-
gina de internet a ANAF, www.
anaf.ro – anunţuri – vânzarea prin 
licitaţie a bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca, Ser-
viciul Fiscal Municipal Gherla, cu 
sediul în Gherla, str. Armenească, 
nr. 63, vinde la licitaţie publică, în 
data de 06.10.2017, ora 10.00, 
bunuri mobile constând în: Bunuri 
mobile utilare spaţii comerciale, în 
suma de 59.726 lei (exclusiv TVA); 
Autoutilitară Ford Tranzit, în sumă 
de 15.960 lei, (exclusiv TVA), bu-
nuri proprietate a debitorului PFA 
Sipos Anamaria. Informaţii supli-
mentare la sediul SFM Gherla, str. 
Armenească, nr. 63, camera 28, 
telefon 0264.243037 sau acce-
sând pagina de internet a ANAF, 
www.anaf.ro – anunţuri – vânza-
rea prin licitaţie a bunurilor se-
chestrate.

PIERDERI

¤ Pierdut certifi cat constatator 
nr. 54760/15.07.2016 pentru 
fi rma ZETT TRANS S.R.L., C.U.I. 
RO 19236798, J12/4013/2006. 
Se declară nul. (1.1)

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că Elaborarea PUZ conform Legii nr. 350/2001 
actualizată în mun. Cluj-Napoca, colonia Sopor, f.n., jud. 
Cluj, titular: BOCA CLAUDIU CĂLIN, nu necesită evaluare 
de mediu, planul urmând a fi  supus procedurii de adoptare 
fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, 
bl. 9B, cod. 400609, tel. 0264 410722, fax: 0264 410716, 
email: offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între 
orele 9:00-14:00, în termen de 10 zile calendaristice de 
la data apariţiei anunţului.

ANUNŢ DE ANGAJARE

FIRMĂ MICĂ DIN SIBIU
ANGAJEAZĂ

ŞOFER PROFESIONIST

PENTRU LUCRU PE COMUNITATE 6 SĂPTĂMÂNI CU 2 ACASĂ.

ASIGUR TRANSPORT DE LA FIRMĂ LA CAMION 
ȘI ÎNAPOI LA FIRMĂ.

DIURNĂ EXT. 60 EUR + SALARIU RO.

Mai multe informaţii la telefon 0746-178.278. (1.4*)
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BANCA COOPERATISTA ALIANTA CLUJ-NAPOCA

Cluj-Napoca: Bld. 21 Decembrie 1989 nr. 100, tel. 
0264.592.123, 0264.430.619

Agentia Turda: Str. G. Cosbuc nr. 1, tel. 0264.313.414, 
0785.204.885

Agentia Gherla: Str. Crisan nr. 45, tel. 0264.241.964, 
0785.204.877 

DOBANZI DEPOZITE 
PERSOANE FIZICE:

Depozitele sunt garantate de Fondul de Garantare 
a Depozitelor in Sistemul Bancar

Perioada Dobanda Tip dobanda

12 luni 2.10% variabila

6 luni 2.10% fixa

3 luni 1.50% fixa

1 luna 1.30% fixa

ANUNŢ DE ANGAJARE

ANGAJĂM

AGENŢI DE CURĂŢENIE

în condiţii avantajoase de salarizare, 

plată ore suplimentare, 

bonusuri.

Relaţii la telefon 0784-290.182, 
0785-966.688 sau 021-335.00.11, 

de luni până vineri, 
între orele 09:00-18:00.

             Always clean!

ANUNŢ DE ANGAJARE

Oferim locuri de muncă

la îngrijit bătrâni 
în Austria.

Salariu 42 Euro/zi + 80 Euro 

bani de drum + asigurare.

Cerinţe: limba germană la nivel 
de conversaţie.

Informaţii la: 0773-892.155, 
0771-228.991.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Angajeaza:

Macaragii  Dulgheri

Fierari betonisti            Zidari

Zugravi          Mozaicari

 Instalatori          Sudori

Lacatusi          Electricieni

Mecanici utilaje         Muncitori necalifi cati

Informatii la tel 0264405207 sau la sediul fi rmei Calea 
Dorobantilor nr 70

CV urile se pot depune la sediul fi rmei, prin fax 
0264412412 sau email: hr_aci@acicluj.com

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persoane 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!

Angajăm 
personal cu 
experiență 

pentru MAGAZIN 
NATURIST 

Magazinul este situat în incinta Sigma Center, str 
Republicii 109, Cluj-Napoca. 

Pentru informații sunați la telefon: 

0786-102493, 0762-201892 

sau e-mail:hypericumimpex@gmail.com

ANUNŢ DE ANGAJARE

S.C. DARTIM S.R.L.
Angajează

  VÂNZĂTOR/VÂNZĂTOARE  pentru magazin 
alimentar

 LUCRĂTOR COMERCIAL 

 ŞOFER  pentru distribuţie produse alimentare

C.V.-urile se pot depune la sediul fi rmei din 

Cluj-Napoca, str. Sibiului nr. 1, jud. Cluj,

E-mail: dartim.cj@gmail.com.

Detalii la numărul de telefon: 0731-014.287.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Cautăm persoane: responsabile, serioase, 
punctuale, rapide, atente la detalii, 

abilităţi de lucru în echipă

Ce veţi face: curăţenie în cadrul și în afara sediului Eon 

gaz din Cluj-Napoca, folosind echipamentul din dotare.

Ce vă oferim: program 8 ore, perioada contract 

nedeterminată, salariu fi x + tichete de masă, echipament.

Persoanele interesate să sune la numărul de telefon: 

0754204323.

ANGAJEAZĂ MUNCITORI LA CLUJ NAPOCA

SALARIU DE ÎNCADRARE – 1600 LEI din 1 aprilie

•  1 – „Bonus de familie Fujikura” lunar (120 lei), dacă împreună 
cu tine vine și un alt membru al familiei tale, având aceeași 
adresă în buletin.

•  2 – Bonus de început de scoala pentru copiii minori ai angajatilor 
(70 lei)

•  3 – Prime lunare de prezenţă (45-60lei), calitate (50lei) și 
productivitate (între 0-150lei).

•  4 – Bonus anual de performanţă, primă de Paști și primă de 
Crăciun, cadou de ziua copilului

• 5 – Tichete de masă de 15 lei pe zi, 315 lei pe lună.
•  6 – Bonus de fi delitate, după 3 ani de activitate neîntreruptă 

în Fujikura.
• 7 – Transport gratuit, asigurat de către societate.
•  8 – Posibilitatea de a efectua ore suplimentare platite dublu
• 9 – Spor de noapte de 25%
• 10 – Multe altele benefi cii

Interviurile de angajare se desfăşoară – Zilnic de luni 
până vineri

la sediul fabricii din Cluj-Napoca, str. Streiului, nr. 18, 
între orele 08:30 – 10:00

Sună-ne la telefonul:
Tel: 0264-207950 / 0749-018611

şi dacă nu eşti din Cluj venim noi în satul tău sau
îţi organizăm transport să vii la fabrică pentru interviu

Cerinţe:
• Studii – minim 8 clase
•  Aptitudine şi disponibilitate pentru munca în picioare 

şi în schimburi
• Capacitate de distingere a culorilor

ANUNŢ DE MEDIU

In conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și a ordinului 1798/2007, cu 
modifi cările și completările ulterioare, SC Twin Motors SRL 
anuntă începerea demersurilor în vederea obţinerii 
Autorizaţiei de Mediu pentru obiectivul „Service auto cu 
vopsitorie şi spălătorie. Showroom vânzări autovehicule“ 
din Sat Baciu, com.Baciu, str.Transilvaniei, nr.28, jud. Cluj.

Eventualele sugestii si reclamatii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, biroul „Relaţii cu 
publicul” în zilele de luni – joi: 08.00-14.00 si vineri 
08.00-12.00.

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. TAMO-KO DEVELOPMENT S.R.L., în calitate 
de titular, anunţă publicul interesat asupra declanșării 
etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea 
obţinerii avizului de mediu pentru „Elaborare PUZ 
construcţii pentru industrie, depozitare şi funcţiuni conexe“ 
în com. Apahida, sat Apahida, jud. Cluj. 

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul 
proiectantului S.C. 5 USTAMP S.R.L. Timișoara, strada 
Bucovinei nr. 63A începând din data de 22.09.2017, între 
orele 8-14.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii 
și sugestii, până la data de 10.10.2017 la APM CLUJ, str, 
Dorobanților nr. 99, blocul 9B, cod. 400609, fax 
0264-412914, e-mail: office@apmcj.anpm.ro în zilele 
de luni-vineri între orele 9-14.



SPORTSPORT.
vineri – duminică, 22 – 24 septembrie 2017

Ioan Ani-Senocico: 
„Mă aştept 
la un meci greu”
Echipa de handbal masculin a CS 
„U” Cluj va merge la Sighișoara, 
unde va întâlni echipa CNE 
Sighișoara, pentru o nouă victo-
rie. Partida care contează pentru 
etapa a II-a a Diviziei A, Seria B, 
se va disputa duminică, 24 sep-
tembrie, de la ora 13:00. „Mă aș-
tept la un meci greu, de viteză. La 
Sighișoara sunt copii tineri, dor-
nici de afi rmare, iar noi trebuie să 
mergem acolo ca și învingători. 
Moralul nostru este bun după vic-
toria cu Satu Mare, dar trebuie să 
tratăm fi ecare meci ca niște profe-
sioniști și sperăm să ne adjude-
căm vctoria. Mă aștept ca cei de 
la Sighișoara să alerge foarte 
mult, dar nu cred că ne vor sur-
prinde cu ceva”, a spus Ioan 
Ani-Senocico, antrenorul handba-
liștilor clujeni. În prima etapă, „U” 
Cluj a câștigat cu 44-24 meciul 
împotriva echipei ADEP Satu 
Mare, iar echipa Centrului 
Naţional de Excelenţă din 
Sighișoara a stat, deoarece sunt 
doar 11 echipe înscrise în noul se-
zon competiţional.

Trei judoka de la 
„U” Cluj participă la 
European Judo Open
Capitala Serbiei, Belgrad, progra-
mează sâmbătă și duminică, 
23-24 septembrie, Open-ul 
European de Judo la masculin și 
feminin. De la U-CSM Cluj vor 
participa trei sportive. Alexandra 
Pop va concura în limitele catego-
riei 48 kg, Oana Nicolăescu la 57 
kg, iar Ștefania Dobre, în cadrul 
categoriei 63 kg. Tot la sfârșitul 
acestei săptămâni, în perioada 
22-24 septembrie, are loc pe plan 
naţional Finala Campionatului 
Naţional Under 18 pe Echipe și 
Ne Waza. Universitatea Cluj va fi  
reprezentată la competiţia de la 
Ploiești de o echipă la masculin, 
formată din 6 judokani.

Rugbyştii se 
deplasează la Iaşi
Superliga CEC Bank continuă și în 
acest sfârșit de săptămână, iar 
etapa a V-a îi va întâlni pe 
rugbiștii Universităţii Cluj la Iași. 
Stadionul Tepro va găzdui parti-
da dintre CS Politehnica Iași și CS 
Universitatea Cluj sâmbătă, 23 
septembrie, de la ora 11:00. 
Clujenii se duc la Iași după o în-
frângere în faţa echipei Dinamo 
București, iar echipa din Iași nu a 
jucat etapa trecută deoarece sunt 
șapte echipe în campionat și a 
venit rândul ei să stea. „Va fi  un 
meci foarte greu pentru că, din 
câte știm noi, și-au propus pen-
tru acest an victoria împotriva 
Clujului cu punct bonus, adică să 
câștige la mai mult de 8 puncte 
și să ne marce și patru eseuri. O 
să fi e un meci foarte greu, noi 
cunoaștem echipa Iașiului, în ul-
timii ani ne-am împărţit, ca să zic 
așa, victoriile. Ei au reușit să câș-
tige la noi acasă anul trecut 
într-o ultimă fază de joc, deci tre-
buie să fi m foarte atenţi, deoare-
ce este o echipă disciplinată, care 
joacă un rugby frumos, care pa-
sează foarte mult balonul și are 
niște jucători străini foarte buni 
individual. Trebuie să fi m foarte 
atenţi și concentraţi pe toată du-
rata celor 80 de minute dacă 
vrem să câștigăm”, a punctat 
tehnicianul echipei „U” 
Prodvinalco, Horea Hîmpea.

Pe scurt

Antrenorului Florin 

Bercean, participant la 

cinci ediţii ale Jocurilor 

Olimpice, care nu a ştiut 

de lucrări, i-au făcut o 

surpriză prin noua denu-

mire a sălii: Academia de 

judo „Florin Bercean”.

„Sala de judo din Cluj a prins 

un nou contur datorită echipei 

Claudiu Baştea, Cosmin Pop, 

Gianina Andreica, Ana Maria 

Mititelu, Denis Mititelu, Ger-

gely Tamas, Gergely Eni, Bodo 

Roland. Respect şi mulţumiri 

pentru dăruire şi muncă, Ser-

giu Georgian Mazerschi. Florin 

Bercean, profesorul nostru, es-

te omul care a pus cărămidă 

peste cărămidă pentru a face 

performanţă în judo-ul femi-

nin. Respect pentru toată cari-

era. Echipa vă iubeşte!”, sună 

mesajul, de joi, al Centrului 

Olimpic feminin de la Cluj.

Pentru antrenorul Florin 

Bercean, care a participat la 

cinci ediţii ale Jocurilor Olim-

pice, şi a cucerit împreună cu 

fetele sale sute de medalii pen-

tru România la nenumărate 

competiţii internaţionale, de-

mersul echipei de la centrul 

unde pregăteşte sportive de 

atâţia ani a fost o surpriză.

„Era să cad de pe picioare 

când am văzut ce frumoasă e 

sala. A fost ideea lor, eu nu am 

ştiut, nu eram la Cluj, am vă-

zut totul gata. Au vrut să-mi 

facă o surpriză, dar deja am 

primit critici din lumea ju-

do-ului, privind denumirea de 

academie şi mai ales cu nume-

le meu. Noi intenţionăm de 

multă vreme să deschidem o 

şcoală privată pentru copiii din 

Cluj, poate chiar regională, şi 

independentă de Centru, dar 

deocamdată suntem în faza în-

tocmirii actelor. Sigur că nu mă 

gândeam că îi dăm numele 

meu, ce au făcut aceşti oameni 

minunaţi e altă poveste, mi-au 

făcut o surpriză. Am lucrat la 

Cluj de peste 20 de ani şi cred 

că am putea face o şcoală pri-

vată, care ar putea să se nu-

mească şi academie, dar asta 

trebuie studiat”, a declarat Flo-

rin Bercean, pentru News.ro.

Întrebat despre costurile 

lucrărilor de amenajare, an-

trenorul a glumit.

„Nu i-am întrebat nimic, 

de frică să nu-mi prezinte vre-

un decont. Glumesc! Chiar nu 

ştiu de costuri, dar ştiu că au 

adus şi un specialist în graf-

fi ti şi arată totul foarte fru-

mos. Le mulţumesc mult pen-

tru surpriză şi mă bucur să 

avem o sală atât de frumoa-

să acum”, a mai spus Florin 

Bercean.

Foşti şi actuali judoka şi antrenori 
au renovat Centrul Olimpic de judo
Foşti şi actuali judoka sau antrenori au renovat faţada Centrului Olimpic de judo din Cluj.

Faţada Centrului Olimpic de judo din Cluj a fost renovată de foști și actuali judoka sau antrenori

FLORIN BERCEAN | 
antrenor

 „Era să cad de pe 
picioare când 
am văzut ce frumoasă 
e sala. Sigur că nu mă 
gândeam că îi dăm 
numele meu, ce au 
făcut aceşti oameni 
minunaţi e altă 
poveste, mi-au făcut 
o surpriză. 
Le mulţumesc mult 
pentru surpriză 
şi mă bucur să avem 
o sală atât 
de frumoasă acum.“

Compania Coral Impex 

organizează unul dintre 

cele mai importante 

concursuri de şah rapid 

din istoria sportului 

românesc.

Compania Coral Impex, 

alături de Federaţia Româ-

nă de Şah organizează în 

perioada 22-24 septembrie 

„Festivalul Internaţional de 

Şah Coral Impex Romania – 

Ediţia a II-a”, cea mai ma-

re competiţie de şah rapid 

organizată vreodată în Ro-

mânia. Competiţia, care va 

avea loc în incinta Facultă-

ţii de Ştiinţe Economice şi 

Gestiunea Afacerilor Cluj 

(FSEGA), este dotată cu pre-

mii în valoare de 10.000 de 

euro, un nou record pentru 

şahul românesc.

La acest eveniment vor 

participa peste 250 de şahişti 

din România, Ungaria, Ucrai-

na, Rusia, Republica Moldo-

va, Belgia, Canada, Germa-

nia, Lituania şi Suedia. Prin-

tre cei mai importanţi jucă-

tori care vor veni la Cluj-Na-

poca se numără campionii 

naţionali en titre, marii ma-

eştri Andrei Istratescu şi Iri-

na Bulmaga. De asemenea, 

tot din România vor mai par-

ticipa şi alţi doi mari maes-

tri, componenţi ai echipei 

olimpice a României.

Pe lângă aceştia, la „Fes-

tivalul Internaţional de Şah 

Coral Impex Romania” şi-au 

mai anunţat prezenţa încă 

nouă mari maeştri cu rezul-

tate excelente la activ. Ast-

fel, alături de Svetushkin D-

mitry, multiplu campion al 

Moldovei si component de 

baza a echipei olimpice din 

ţara vecină, la Cluj-Napoca 

va mai fi  prezent şi Fridman 

Daniel, fost campion naţio-

nal al Germaniei, dar şi Kova-

lenko Igor, campionul Litu-

aniei. Un alt jucător foarte 

valoros care participa la acest 

eveniment este şi Vovk Yuri, 

ucrainianul reuşind să facă 

remiză cu campionul lumii, 

Magnus Carlsen, clasându-se 

pe locul nouă la Campiona-

tul Mondial de Blitz.

„Festivalul Internaţional 

de Şah Coral Impex Roma-

nia” va începe vineri, 22 sep-

tembrie atunci când o serie 

de personalităţi clujene, dar 

şi cei mai buni juniori din 

Cluj se vor înfrunta în ca-

drul unui simultan la 25 de 

mese. Apoi, sâmbătă va avea 

loc concursul de şah rapid, 

cel mai mare organizat vre-

odată în România, urmând 

ca duminică să se organize-

ze un concurs de sah pentru 

începători, urmând ca din-

tre cei peste 250 de copii şi 

seniori participanţi, cluburi-

le de specialitate să îi selec-

teze pe cei mai buni.

Peste 250 de şahişti vin la Cluj, la cea mai 
mare competiţie organizată în România Numirea noului selecţio-

ner al echipei naţionale, 

Cosmin Contra, şi contrac-

tul negociat cu acesta de 

preşedintele FRF, Răzvan 

Burleanu, vor fi  supuse la 

vot în şedinţa Comitetului 

Executiv al Federaţiei 

Române de Fotbal progra-

mată vineri, la ora 12.00, 

la Casa Fotbalului.

Tehnicianul Cosmin Contra 

(41 de ani), care a condus pâ-

nă acum formaţia Dinamo, a 

ajuns în 17 septembrie la un 

acord de principiu cu Federa-

ţia Română de Fotbal privind 

preluarea postului de selecţi-

oner al echipei naţionale a Ro-

mâniei, rămas vacant după re-

zilierea contractului germanu-

lui Christoph Daum.

Comitetul Executiv urmea-

ză să valideze în şedinţa de vi-

neri şi rezilierea contractului 

dintre FRF şi fostul selecţioner 

al primei reprezentative, Chris-

toph Daum, au declara surse 

din cadrul FRF.

La 11 septembrie, Comisia 

Tehnică a Federaţiei Române 

de Fotbal a propus conducerii 

FRF rezilierea contractului se-

lecţionerului echipei naţiona-

le a României, Christoph Daum, 

ca urmare a ratării califi cării 

la Cupa Mondială din 2018.

Ulterior, la 14 septembrie, 

conducerea Federaţiei Româ-

ne de Fotbal a ajuns la un 

acord privind încetarea rela-

ţiilor contractuale cu selecţi-

onerul României, Christoph 

Daum, înaintea ultimelor do-

uă partide din preliminariile 

CM 2018, cu Kazahstan şi Da-

nemarca.

Germanul Christoph Daum 

(63 de ani), primul selecţioner 

străin al reprezentativei Româ-

niei, a fost instalat în luna iu-

lie a anului 2016, iar contrac-

tul era valabil până la sfârşi-

tul acestui an. Ofi cialii Fede-

raţiei Române de Fotbal au 

avut o listă cu posibili înlocu-

itori ai lui Christoph Daum 

printre care s-au afl at Dan Pe-

trescu, Cosmin Contra, Mircea 

Rednic, Gheorghe Hagi, Cos-

min Olăroiu, Victor Piţurcă şi 

Ladislau Boloni.

FRF a negociat cu antreno-

rul formaţiei CFR Cluj, Dan 

Petrescu, dar cele două părţi 

nu au ajuns la un acord. Ulte-

rior, postul de selecţioner i-a 

fost propus tehnicianului echi-

pei Dinamo, Cosmin Contra, 

care a acceptat. La 17 septem-

brie, Contra şi conducerea fe-

deraţiei au ajuns la un acord 

de principiu în ceea ce priveş-

te detaliile contractuale. Nu-

mirea lui Cosmin Contra va 

deveni ofi cială după aproba-

rea Comitetului Executiv al Fe-

deraţiei Române de Fotbal.

Vot pentru Contra
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