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Tabără pentru copiii 
dependenți de dializă
52 de  copii cu insufi ciență renală sunt în 
vacanță la mare.  Pagina 7

ECONOMIE

Buldozerele intră pe A3
Constructorii intră cu buldozerele pe încă 37 
de km din Autostrada Transilvania.  Pagina 8

POLITICĂ

Oferta partidelor 
pentru Parlament
Ce spun specialiştii despre oferta princi-
palelor partide politice din Cluj?  Pagina 5

ACTUALITATE

Sat din Cluj terorizat
de animalele sălbatice
Lupii şi urşii fac prăpăd în satul Muntele 
Cacovei din comuna Băişoara. Pagina 9

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

ECONOMIE

Fraudă de 10 milioane de euro 
la o companie farmaceutică

ACTUALITATE

Două accidente trase la indigo 
la podul de pe strada Oașului

Prin sustragere de la plata 
TVA, o reprezentanţă a unei ma-
ri companii producătoare de far-
maceutice a prejudiciat bugetul 
de stat cu 44,49 milioane de lei 
(echivalentul a aproximativ 10 
milioane de euro). Metodele de 
operare erau diverse, de la fac-
turări ca şi când activitatea ar 
fi  fost desfăşurată în străinăta-
te până la „camufl area” unor 
plăţi în scopul participării unor 
medici şi farmacişti la eveni-
mente medicale interne şi inter-
naţionale. Potrivit ANAF, fi rma 
specializată în comerţul cu pro-
duse farmaceutice a prestat pe 
teritoriul României servicii de 
marketing, promovare şi auto-
rizare pentru fi rma mamă din 
spaţiul UE, dar le-a facturat ca 
şi când activitatea s-ar fi  desfă-
şurat în ţara respectivă. Astfel, 
a fost posibil să benefi cieze, pe 
nedrept, de scutire de la plata 
TVA. Aceeaşi multinaţională a 

făcut plăţi către agenţii de tu-
rism pentru participarea unor 
medici şi farmacişti la eveni-
mente interne şi internaţionale 
de specialitate şi către fi rme 
pentru organizarea de eveni-
mente medicale (congrese, con-
ferinţe, cursuri, simpozioane, 
forumuri, apariţia unor publi-
caţii ş.a.). Pentru aceste servi-
cii, a solicitat deducerea TVA, 
prezentându-le sub forma unor 
acţiuni de sponsorizare şi do-
naţie, deşi scopul real era de 
promovare a produselor proprii 
pe piaţa românească. „În acest 
mod, s-a evitat şi colectarea TVA 
aferentă medicamentelor acor-
date gratuit ca şi donaţii către 
spitale, cămine, fundaţii sau ca 
mostre către medici, dar care, 
în fapt, au fost acordate în sco-
pul efectuării ulterioare de co-
menzi către distribuitorii de me-
dicamente”, se arată în comu-
nicatul ANAF.

Ieri după amiază, două 
mașini au intrat în piciorul de 
beton care susţine podul de ca-
le ferată, de la intrarea pe stra-
da Oașului. Prima mașină, con-
dusă de un tânăr, a fost avarită 
ușor. Imediat după coliziune, 
autovehiculul a fost scos de pe 
partea carosabilă. În timp ce şo-
ferul aștepta un echipaj al 
poliției pentru a fi  întocmite pro-
cesele de constatare, o altă 

mașină s-a izbit de acelaşi zid 
de beton.

De data aceasta autovehicu-
lul a fost mai grav avariat. Am-
bii conducători auto spun că, 
încercând să evite șina de tram-
vai, au acroşat bordura care es-
te foarte joasă și astfel au fost 
proiectați în zid. Nici unul din 
cei doi nu a suferit răni care să 
aibă nevoie de intervenția me-
dicilor.  (S.P.)
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Polgar Judit, femeia care l-a făcut şah-mat pe Gari Kasparov
Cea mai bună șahistă all-time a povestit la Cluj-Napoca despre confruntările sale cu titanul șahului mondial.  Pagina 2

Elevii de la Eminescu învață tot prin vecini
De aproape doi ani, Liceul Mihai Eminescu este în şantier, iar elevii vor începe noul an şcolar la altă 
şcoală, la fel ca anul trecut. Profesorii spun că Primăria a promis încheierea lucrărilor în 2015.  Pagina 3

Începerea lucrărilor de modernizare a podului Traian a venit cu restricţii de circulaţie, 
ceea ce a dus automat la aglomerarea oraşului. Odată cu demararea lucrărilor, s-a închis 
complet circulația pietonilor pe pod, iar traficul e direcționat pe străzile Dacia, Horea, 
Podul Horea şi prin Piața Mihai Viteazu. Pagina 4

Bulversaţi în trafic
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Un clujean disperat de 

nepăsarea autorităţilor a 

intrat luni în greva foa-

mei în faţa Prefecturii. 

Operat de cinci ori la 

coloană şi bolnav de 

diabet, bărbatul este 

nevoit să trăiască în 

condiţii mizere. Fără apă 

şi fără căldură, şansele 

acestuia de a supravie-

ţui la iarnă se reduc pe 

zi ce trece.

Povestea lui Iosif Zagor 

(71 de ani) este cu adevărat 

dramatică. El a fost înainte 

de Revoluţia din 1989 foto-

graful Inspectoratului de Po-

liţie Judeţean Cluj. A plecat 

până în Ungaria cu soţia sa, 

iar la întoarcere, pentru că 

Revoluţia era în desfăşura-

re şi apele erau tulburi nu i 

s-a permis accesul în ţară.

„Casa de pe strada Lu-

toasă nr. 2, în zona Piaţa Ci-

pariu, a fost în proprietatea 

mea. Am fost plecat în Un-

garia ca să aduc materiale 

de acolo. Pe când să vin în 

ţară, a venit Revoluţia şi 

n-am putut să intru în ţară. 

Atunci am rămas în Unga-

ria pentru că erau închise 

graniţele. Aşa că ne-am dus 

la muncă acolo împreună cu 

nevasta mea. După trei ani 

de zile am reuşit să ajun-

gem acasă în Cluj. Aici am 

avut foto studio şi labora-

tor. Când am venit acasă am 

găsit casa demolată. Soţia 

mea a leşinat pe loc. Am 

muncit atâţia ani de zile să 

ne facem un laborator şi stu-

dio şi totul era distrus”, îşi 

începe, trist, povestea Iosif 

Zagor.

Teoria sună frumos, 
dar în practică…

Calvarul prin care este 

nevoit să treacă acum clu-

jeanul şi care l-a îngenun-

chiat a început din acel mo-

ment. Cu o casă la pământ, 

fără acoperiş deasupra ca-

pului, a început să se inte-

reseze cum poate fi despă-

gubit. În teorie totul părea 

simplu, dar în practică nici 

până în ziua de astăzi nu a 

fost despăgubit.

„Am mers la primărie, 

atunci era Mihai Tălpean pri-

mar (n.red.: fost primar al 

Clujului în perioada 

1990-1991). El a spus că tre-

buia să-mi demoleze mie ca-

sa ca să poată lărgi drumul. 

TIR-ul tot intra în curte aco-

lo. Şi l-am întrebat: bun, dar 

eu unde să stau? Mi-a zis să 

merg să-mi fac repatriere ur-

gentă şi când o să am repa-

trierea voi primi şi despă-

gubiri şi casă. A durat trei 

luni de zile până am făcut 

repatrierea. Am mers cu re-

patrierea la domnul primar 

şi mi-a zis că între timp s-au 

schimbat legile. Au venit ho-

ţii, că altfel n-am cum să le 

zic. A venit democraţia. Şi 

mi-au zis că nu-mi pot da 

nici casă socială nici despă-

gubiri. Eu ce să fac? În acest 

fel am fost nevoit să-mi vând 

maşina pe care am adus-o 

din Ungaria şi mi-am luat o 

garsonieră confort III. Am 

schimbat şi am tot schim-

bat proprietăţile până am 

găsit o casă în centrul Clu-

jului la strada Piaţa Unirii 

nr.14. Am cumpărat-o în 

anul 2000 cu 35.000 de eu-

ro. În anul 2006 a venit pro-

prietarul, a retrocedat-o şi 

m-a dat afară. Într-o săptă-

mână toată mobila mi-a fost 

în stradă”, a spus Iosif Za-

gor.

Trăieşte la limita 
subzistenţei

În momentul de faţă Io-

sif Zagor trăieşte dintr-o pen-

sie amărâtă de 446 de lei pe 

lună, din care plăteşte chi-

rie 250 de lei. Locul în ca-

re-şi duce zilele cu greu poa-

te fi numit casă: 8 metri pă-

traţi, fără căldură şi apă, fă-

ră să se poată spăla, bolnav 

de diabet şi operat de cinci 

ori pe coloană, pensionarul 

are parte de o bătrâneţe urâ-

tă.

„Trăim într-o ţară 
de hoţie”

Tot ceea ce-şi doreşte clu-

jeanul este să fi e despăgubit 

de autorităţile statului.

„Domnul Boc nici nu mă 

primeşte în audienţe. Spune 

că am avut proprietate şi am 

vândut-o. Păi eu de ce am 

vândut-o? Că nu pot să prac-

tic oriunde meseria asta a 

mea de fotograf. Într-o gar-

sonieră n-am putut să-mi fac 

laborator. Încă zice Boc că 

Clujul e în UE. Păi aşa sun-

tem în Uniunea Europeană? 

Să luăm casa omului şi să-l 

lăsăm pe drum? Stau în gre-

va foamei până mă duce cu 

salvarea. Să dea Dumnezeu 

să ajungă şi Boc aşa cum sunt 

eu. Să vină statul şi să-i ia 

casa. Să vadă cum se trăieş-

te aşa. Fără apă şi căldură în 

casă. Trăim într-o ţară de ho-

ţie şi de tâlhari”, a concluzi-

onat Iosif Zagor.

Situaţia este difi cilă

Avocatul protestatarului 

susţine că acesta se află în-

tre ciocan şi nicovală. Pe 

de-o parte Primăria Cluj-Na-

poca nu-i dă o locuinţă pen-

tru că nu îndeplineşte ce-

rinţele legii, iar pe de altă 

parte statul român nu-l des-

păgubeşte pentru abuzul la 

care a fost supus când casa 

lui a fost rasă de pe faţa pă-

mântului.

„Domnealui are două ma-

ri probleme. Problema nu-

mărul unu este faptul că nu 

poate obţine o locuinţă so-

cială din partea Primăriei. 

S-a şi judecat şi i s-a respins 

dosarul pentru că a avut în 

proprietate o locuinţă ulte-

rior anului 1990. Nu poate 

primi, legal vorbind, o lo-

cuinţă din partea Primăriei 

pentru că nu se încadrează 

pe textul de lege. Din punct 

de vedere legal Primăria s-a 

spălat pe mâni. De aseme-

nea, înainte de anul 1990 i 

s-a ras o locuinţă şi n-a pri-

mit nici un fel de despăgu-

bire până în acest moment. 

De trei ani de zile dosarul 

său este la Autoritatea Na-

ţională pentru Restituirea 

Proprietăţilor (ANRP) şi nu 

este soluţionat. La ANRP s-a 

făcut o solicitare şi de ur-

gentare, pentru că există 

acum din iunie o lege spe-

cială; el a obţinut dreptul 

prin instanţă: cinci ani prin 

instanţă inclusiv la Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie. 

Dar deocamdată nu s-a în-

tâmplat nimic. Dureză luni 

de zile până i se aprobă do-

sarul. După aceea, vă daţi 

seama, vine problema cu 

punctele. Ori în cinci ani de 

zile domnul moare. Are pro-

bleme de sănătate grave”, a 

menţionat avocatul protes-

tatarului, Flaviu Mureşan.

Nimănui nu-i pasă

Ceea ce încearcă Iosif Za-

gor împreună cu avocatul 

său este să obţină o despă-

gubire din partea statului 

român.

„Este într-o situaţie fără 

ieşire. Către cine să se adre-

seze? Doar către Dumne-

zeu... Practic noi ce am vrea 

este să se obţină o locuinţă 

din partea statului. Un spa-

ţiu cât de cât locuibil în con-

trapartida celor pe care sta-

tul le are pentru el pentru 

expropiere. Casa care i-a fost 

expropiată se afla în zona 

centrală a Clujului. Practic 

în buricul târgului. Ori acea 

clădire valora după părerea 

mea 30 – 40.000 de euro 

despăgubirea. Nu de alta, 

dar domnul moare de la iar-

nă. Este o situaţie socială şi 

nimeni nu face nimic. Nici 

nu-i interesează”, a conclu-

zionat avocatul Flaviu Mu-

reşan.

Fost angajat al IPJ 
Cluj, în greva foamei
Un bătrân aşteaptă de 26 de ani să fie despăgubit de autorităţile 
române care i-au dărâmat locuința din Cluj-Napoca.

Iosif Zagor (71 de ani) se afl a ieri în faţa Prefecturii cu o pancartă legată 
de gât în semn de protest faţă de nepăsarea autorităţilor
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În tot răul este un rău

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Agenda media internaţională 
este plină, chiar dacă ne afl ăm 
încă în vacanţă. Tocmai ce s-a 
încheiat Olimpiada de vară RIO 
2016 și fi ecare ţară își face bi-
lanţul. Iată unul interesant și 
grăitor, în felul său, cu privire 
la bani, putere, interese, priori-
tăţi: numărul medaliilor de aur 
obţinute de SUA (46) este (fi x) 
egal cu numărul medaliilor de 
aur obţinute de Rusia (19), Germania (17) și Franţa (10) la un 
loc(!). În Franta (ce declară acest bilanţ „mai mult decât pozi-
tiv”), s-a găsit cineva (Arnaud Montebourg) dispus (nici nu era 
greu) să-l detroneze pe Francois Hollande din poziţia de candi-
dat al PS la prezidenţialele ce vin. Pe de altă parte, ziarele eu-
ropene titrează că întâlnirea din insula Ventatone (dintre 
Angela Merkel, Francois Hollande și Matteo Renzi) va decide 
viitorul Europei (Uniunii Europene). Ca idee, e limpede că tot 
timpul se decide câte ceva, dar dacă asta va fi  întâlnirea care 
va hotărî direcţia către care merge UE, rămâne de văzut. 
Vedem însă că, în Turcia „post lovitură de stat ratată”, în mă-
sura în care s-au înteţit epurările, se înteţesc și atentatele, ulti-
mul fi nalizat cu 51 de morţi. Așadar, nimic nu e sigur într-o 
Europă (și o lume) tot mai „fuzibilă” și mai nesigură.
În România, situaţia nu e nicicum: e tragicomică. Principalele 
două subiecte ale ultimei perioade rezonează fi x în acest re-
gistru și parcă nici nu ne dăm seama. Primul e cel cu trafi cul 
de arme (către teroriști) din România, orchestrat de o echipă 
englezească a televiziunii Sky News. E de râs (evident), dacă 
înţelegi cum s-a făcut (știrea), dar și de plâns (inevitabil), dacă 
încerci să înţelegi de ce s-a făcut (înscenarea). „Daravela”, una 
aparent strict mediatică, a ajuns degrabă „la cremenal” (prin 
DIICOT) și s-a tranformat (abrupt) într-una juridică, cu zăngănit 
de cătușe și comisie rogatorie în Anglia. De fapt, „beleaua” e 
una strict politică și o spun cu regret pentru media britanică. 
Să ne reamintim că analizele cele mai realiste post Brexit au 
acordat presei un merit însemnat pentru rezultatul (surprinză-
tor) referendumului. În registru tabloid sau mai puţin taboid, 
media britanică, în opinia mea, continua să conducă această 
ţară, în pofi da unor politicieni de fi guraţie, iar înscenarea trafi -
cului de arme din România (o ţară vulnerabilă, ușor de victimi-
zat în faţa opiniei publice britanice) nu este decât episod post 
Brexit de compromitere a UE, prin descalifi carea ţărilor ce o 
compun, fi e și în maniera unei manipulări grosiere. Nu am ni-
cio îndoială că pentru englezul mediu (votant de Brexit), sce-
nariul alimentării terorismului cu arme din România n-o fi  fi ind 
unul chiar absurd, poate fi  crezut și merge în direcţia neîncre-
derii sale și animozităţii faţă de UE, compusă din „tot felul de 
ţări”, cu „tot felul de cetăţeni” care le fură lor locurile de mun-
că. Într-un cuvânt, fi lmuleţul „ce fi ctionează un așa-zis adevăr 
posibil” difuzat de Sky News face Brexit-ul mai „fi resc”, despăr-
ţirea mai dezirabilă și regretul mai mic pentru o parte din pu-
blicul britanic TV. Pe de altă parte, escamotează efectele eco-
nomice majore ale divorţului de UE al Marii Britanii, ce nu în-
târzie să se manifeste. Cred că de asta (din raţiuni politice ma-
jore implicite) și-a luat Stuart Ramsey (autorul principal al „in-
vestigaţiei”) obrăznicia/aroganţa să spună că românii „nu pot 
înţelege jurnalismul”, cel practicat de el, beneînţeles. Chiar de 
prostie nu-l pot bănui, „celebritatea” obţinută e îndoielnică și 
va fi  negativă, iar alte raţiuni de deontologie jurnalistică ies cu 
totul din discuţie.
Nu mai puţin tragicomic este „transferul focoaselor nucleare 
americane” de la Incirlik (Turcia) la Deveselu (România). De 
bunăseamă, România pare a deveni „un teatru al farselor”, 
cu cele mai grave conotaţii posibile, în interpretare și politică 
și militară. Mai pe înţeles, un jurnalist bulgar (Georgi Gotev), 
bănuit de-a fi  lucrat cu serviciile secrete (bulgare), publică, pe 
un site de știri european, un material incediar (cu potential 
„mortal”) despre posibila mutare a unor arme nucleare ame-
ricane pe teritoriu românesc. Situaţia e ilustrată cel mai bine 
de analistul american George Friedman, potrivit căruia „orici-
ne vorbește, nu are habar, iar oricine știe, nu vorbește”. 
Totul, de la cine spune, cum spune, de ce spune, e ilogic și e 
împotriva „fi rii lucrurilor”, servind, într-un mod chiar străve-
ziu, unor interese importante și punctuale, altele decât cele 
românești, americane, turcești, NATO, UE etc. Iar presa româ-
nească (în frunte cu Agenţia de stat AGERPRES) ce să fi  făcut, 
a preluat știrea de bună, fi ind de ajuns cele două surse „pe 
surse” (anonime) pentru o astfel informaţie bombă. Nu e 
vorba de a nu găsi justifi cări.
Se spune că în tot răul este un bine. Să nu uităm însă că, îna-
inte de asta, în tot răul este un rău. Încercând să răspundem 
întrebării de ce e România teatrul unor astfel de „întâmplări”, 
avem două explicaţii, una bună şi una rea. Aceste „farse” sunt 
posibile în România pentru că se poate, deoarece suntem o 
ţară vulnerabilă şi fi ravă, o societate manipulabilă, cu o clasă 
politică iresponsabilă şi o presă infl uenţabilă. Pe de altă par-
te, aceste „lucrături” se fac în România pentru că suntem (am 
devenit) o ţară importantă, o miză şi o ţintă. Adică, suntem 
„tari”. Și din asta (vorba clasicului) „nu putem ieși”.
Această neputinţă dihotomică în sine este tragicomică.

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

Cei 800 de elevi ai 

Liceului „Mihai 

Eminescu” din Cluj au 

sperat degeaba că vor 

începe anul în şcoala lor. 

Ei sunt nevoiţi să înveţe 

într-o altă unitate, înghe-

suiţi în săli extrem de 

mici, fără aer, pentru că 

şcoala lor e un şantier de 

peste un an. „Ne-au păcă-

lit cu promisiuni”, spune 

un profesor.

Elevii Liceului Teoretic „Mi-

hai Eminescu” Cluj-Napoca 

vor începe anul şcolar înghe-

suiţi în sălile Colegiului Teh-

nic „Anghel Saligny”, care au 

27 de metri pătraţi şi au fost 

amenajate în foste săli de in-

ternat, deoarece fi rmele con-

structoare nu au fi nalizat lu-

crările de reabilitare la şcoa-

la lor, începute în iunie 2015 

şi fi nanţate din fonduri euro-

pene. Acestea trebuiau, iniţi-

al, terminate în mai 2016, du-

pă care s-au dat mai multe 

termene, toate depăşite, ulti-

mul avansat fi ind 30 noiem-

brie 2016.

Întârzieri de 6 luni

Lucrările de reabilitare la 

Liceul Teoretic „Mihai Emi-

nescu” costă peste 12 milioa-

ne de lei, acestea fi ind înce-

pute în iunie 2015, cu termen 

de fi nalizare stabilit iniţial 

pentru 15 mai 2016. Licitaţia 

organizată de Primăria 

Cluj-Napoca a fost câştigată 

de asocierea a trei fi rme SC 

Codlea Construcţii – SC Grup 

Energoinstal – SC Dava Invest 

care a mai obţinut şi contrac-

tul de reabilitare a altei uni-

tăţi şcolare din municipiu, 

Şcoala „Ion Agârbiceanu”, cu 

o valoare dublă, de peste 25 

de milioane de lei.

Firmele care au câştigat li-

citaţia organizată de Primăria 

Cluj-Napoca se angajaseră să 

fi nalizeze la Liceul Teoretic 

„Mihai Eminescu”, până la 

începerea anului şcolar, 15 

septembrie 2015, un număr 

de 20 de săli de clasă, dar 

acest lucru nu s-a realizat, ci 

doar s-a decopertat acoperi-

şul şi s-a început demolarea 

unor pereţi.

Astfel, sute de elevi ai Li-

ceului Teoretic ”Mihai Emi-

nescu” au fost mutaţi într-o 

clădire a Colegiului Tehnic 

„Anghel Saligny”, în clase im-

proprii, de 27 de de metri pă-

traţi, amenajate în foste săli 

de internat, dormitoare cu pa-

tru paturi, în care au fost ne-

voiţi să înveţe înghesuiţi câte 

19 sau 32, în condiţiile în ca-

re reprezentanţii Direcţiei de 

Sănătate Publică (DSP) Cluj 

au constatat că metri cubi de 

aer respirabil dintr-o sală sunt 

pentru 16 elevi.

Revolta profesorilor

Dacă directoarea liceului 

se afl ă în concediu şi va reve-

ni odată cu începerea anului 

şcolar, iar directoarea adjunc-

tă nu a dorit să facă declara-

ţii despre situaţia liceului, pro-

fesorii sunt cei care îşi expri-

mă nemulţumirile. Ei sunt cei 

care, alături de elevi, resimt 

cel mai tare această situaţie, 

declarând că nu înţeleg de ce 

reprezentanţii Primăriei 

Cluj-Napoca nu au luat mă-

suri astfel încât şi s-a ajuns în 

situaţia în care noul an şco-

lar să nu înceapă în condiţii 

bune, ci tot în cele improprii 

derulate anul trecut.

„Opinia publică trebuie 

să ştie că fi rmele care au câş-

tigat licitaţia şi-au bătut pur 

şi simplu joc, cu complicita-

tea celor din Primărie care 

au închis ochii şi, parcă, au 

vrut să îi acopere. Noi îi aten-

ţionam anul trecut pe cei din 

Primărie că nu se lucrează, 

că au venit pe şantier zece 

oameni în loc de o sută, ne-au 

păcălit cu promisiuni. Acum 

se lucrează cu 40-50 de mun-

citori, dar de ce nu s-au an-

gajat mai mulţi, să fi e 100 

sau 150, care să fi nalizeze 

lucrarea în 12 septembrie? 

Păi patronii fi rmelor urmă-

resc profi tul, de ce să anga-

jeze mai mulţi oameni dacă 

pot să lucreze cu mai puţini 

şi li se permite să nu respec-

te niciun termen de fi naliza-

re? Asta ne doare, că nu s-a 

gândit nimeni la elevi, la das-

căli, la părinţi”, a spus unul 

dintre profesori, sub protec-

ţia anonimatului.

Un alt dascăl a declarat că 

situaţia a avut efecte negati-

ve asupra elevilor formaţi în 

clasele I-VIII în cadrul insti-

tuţiei, în condiţiile în care mul-

ţi au preferat alte unităţi de 

învăţământ pentru a urma cla-

sele de liceu, iar calitatea ele-

vilor care au optat la admite-

re pentru „Mihai Eminescu” 

este mai slabă decât în anii 

precedenţi.

„Mulţi elevi au fost descu-

rajaţi de situaţia existentă la 

noi şi nu doresc să înveţe în 

condiţii improprii. E vai şi 

amar de capul nostru, numai 

noi ştim şi elevii cât a fost de 

greu, e un adevărat chin să 

desfăşori un proces educaţio-

nal în aceste condiţii. Situa-

ţia nu ne convine nici nouă, 

nici elevilor, facem improvi-

zaţii, iar acum începem anul 

şcolar în aceleaşi condiţii. 

Acest trio de fi rme a câştigat 

şi lucrarea de la Şcoala Agâr-

biceanu, care e mai mai ma-

re şi mai bine plătită şi s-a 

concentrat acolo, iar liceul 

nostru a rămas de căruţă. Nu 

e corect. Trebuiau tratate egal 

dar, probabil, pentru că din-

colo investiţia e dublă, a me-

ritat să termine acolo până la 

începerea anului şcolar, să ia 

bani mai mulţi, iar apoi vor 

aduce muncitorii şi la noi”, a 

spus profesorul.

La Primărie, situaţia 
e „sub control”

Ovidiu Câmpean, directo-

rul de proiect din cadrul Pri-

măriei Cluj-Napoca, cel care 

a coordonat lucrările fi nanţa-

te din fonduri europene la Li-

ceul „Mihai Eminescu”, Şcoa-

la „Ion Agârbiceanu” şi Lice-

ul ”Avram Iancu”, susţine că 

situaţia este sub control.

„La Liceul Avram Iancu şi 

Şcoala Ion Agârbiceanu lucră-

rile vor fi  gata la începerea 

anului şcolar, iar la Liceul Mi-

hai Eminescu lucrările sunt 

gata în proporţie de peste 65%, 

termenul de fi nalizare fi ind 

30 noiembrie. Din decembrie 

elevii îşi vor putea desfăşura 

activitatea şcolară în noul li-

ceu modernizat. Lucrările au 

fost complexe, a fost vorba de 

extindere, mansardare, o me-

diatecă şi o sală de sport”, a 

spus Câmpean.

Anul trecut, în luna sep-

tembrie, înaintea începerii 

anului şcolar, prefectul jude-

ţului Cluj, Gheorghe Ioan Vuş-

can, convocase o şedinţă la 

care au participat reprezen-

tanţi ai ISJ Cluj, ai Liceului 

Teoretic „Mihai Emnescu” şi 

ai altor unităţi de învăţământ, 

la fi nalul discuţiilor fi ind lu-

ată decizia ca cei aproape 800 

de elevi ai liceului să înceapă 

anul şcolar la Colegiul Tehnic 

„Anghel Saligny”, deoarece 

nu au fost fi nalizate lucrările 

de reabilitare executate la şcoa-

la lor.

Construtorul promitea în 

3 decembrie 2015 în repeta-

te rânduri că totul este sub 

control, iar lucrările o să fi e 

fi nalizate la data de 15 iulie 

2016.

„Astăzi la data de 3 de-

cembrie 2015 suntem con-

vinşi că vom fi naliza lucrări-

le la data de 15 iulie 2016. 

Problemele efective care au 

generat decalajul de termen 

s-au rezolvat, atât din partea 

achizitorului şi noi putem in-

tra ca să ordonăm şi să dăm 

în producţie lucrările”, a spus 

Mihai Coldea, reprezentantul 

fi rmelor care modernizează 

clădirea liceului.

Un an de promisiuni 
neonorate pentru elevi
Elevii Liceului Mihai Eminescu nu vor începe anul şcolar la şcoala lor.

Aşa arăta Liceul Mihai Eminescu din Cluj-Napoca în septembrie 2015

REPARAȚII

12
milioane de lei 
costă lucrările 
de reabilitare 
a Liceului Teoretic 
„Mihai Eminescu“
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Primăria a făcut doar 

lucru de mântuială când 

a amenjat spaţiile de 

joacă pentru câini îngră-

dite ? Proprietarii au mai 

multe de reproşat referi-

tor la felul în care arată 

aceste spaţii.

După ani de zile în care nu 

s-a făcut nimic pentru câinii 

cu stăpân din Cluj-Napoca, 

Primăria a început să se ara-

te preocupată de soarta aces-

tora. Anul trecut s-a aprobat 

regulamentul privind accesul 

câinilor cu stăpân pe dome-

niul public, iar în urmă cu do-

uă luni, autorităţile locale au 

amenajat un spaţiu de joacă 

în cartierul Gheorgheni, Par-

cul Detunata. Deşi la prima 

vedere lucrurile sunt frumoa-

se, proprietarii de câini con-

sideră că spaţiul respectiv nu 

este îngrijit cum trebuie, co-

şurile de gunoi sunt insufi ci-

ente.

Porţile spaţiului 
de joacă nu se închid bine

Oamenii sunt nemulţumiţi 

şi de modul în care a fost ame-

najat spaţiul din capătul lini-

ei de troleibuz 3, tot în carti-

erul Gheorgheni. “Revin cu 

problema veche a parcurilor 

de câini şi amenajarea proas-

tă a acestora. Am petrecut azi 

mai bine de 20 de minute în-

cercând să sun oriunde (Ro-

sal, care m-au trimis la Brant-

ner care m-au trimis către Pri-

mărie) încercând să rezolv 

multiple probleme. În urma 

lucrărilor de modernizare a 

parcului din capătul liniei 3/

Cartodrom, cartier Gheor-

gheni, muncitorii lasă mereu 

gardul coborât în zone unde 

nu avem acces, acestea nu 

sunt semnalizate, astfel încât 

căţeii noştri reuşesc să fugă 

în stradă, observând asta des-

tul de târziu. Ieri mi s-a în-

tâmplat şi mie şi garantez că 

este un sentiment oribil să-ţi 

iei câinele din mijlocul unei 

intersecţii aglomerate, speri-

at. Din păcate nu este pentru 

prima dată, în urmă cu câte-

va luni, alt căţel a fugit, aces-

ta fi ind lovit de maşină”, a 

scris Ilinca Zarinschi, într-o 

reclamaţie postată pe un site 

pentru sesizări şi reclamaţii 

adresate conducerii Primăriei 

Cluj-Napoca.

Coşuri de gunoi 
insufi ciente şi iarbă 
mai mare decât câinii

La două luni după amena-

jarea spaţiului din Parcul De-

tunata, Primăria a realizat un 

video de prezentare. “Un lu-

cru care ne deranjează este 

faptul că în timp ce video-ul 

de prezentare pentru parcul 

de căţei Detunata este aşa 

frumos, noi nu avem loc în 

coşurile de gunoi pentru a 

arunca săculeţii cu dejecţii. 

Tot din interiorul parcului, 

menţionez problema ierbii. 

Nimeni nu vine să întreţină 

spaţiul şi aici nu fac referin-

ţă la curăţenie (pe care o în-

treţinem noi) ci la tunsul ier-

bii care de multe ori depăşeş-

te înălţimea căţeilor”, a mai 

spus Ilinca Zarinschi.

Un singur spaţiu la doi ani

Pe pagina de Facebook a 

primarului Emil Boc au fost 

cuvinte de laudă pentru rea-

lizarea spaţiului pentru câini 

din Detunata, dar şi multe cri-

tici care arată de fapt situaţia 

reală. “Mi-ar plăcea să spun 

super. Însă, dacă luăm în con-

siderare promisiunile care s-au 

făcut în cadrul grupului de lu-

cru pentru noul HCL pentru 

câini, spun că era de bun simţ 

să apară mai multe, nu unul 

singur la 2 ani de la promisi-

uni. Sunt curios dacă s-a ţi-

nut cont şi de discuţiile de 

atunci referitoare la cum ar 

trebui amenajat/dotat un ast-

fel de spaţiu”, a scris George 

Mosoia pe pagina primarului.

Alţi clujeni au solicitat lo-

curi pentru căţei şi în celelal-

te cartiere, unde nu există spa-

ţii îngrădite pentru patrupede.

Primăria construieşte un spaţiu de joacă pentru câini la doi ani
După ce autorităţile locale s-au lăudat cu spaţiul de joacă pentru câini amenajat în Parcul Detunata, nu au întârziat să apară criticile.

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Ieri au demarat lucrările 

şi s-a simţit acest lucru în 

trafi c. Atât cei care au 

folosit propriul autoturism 

cât şi cei care au circulat 

cu mijloacele de transport 

în comun au petrecut mult 

mai mult timp în trafi c 

decât de obicei.

Pe strada Horea, în zona 

Gării şi în Piaţa Mihai Vitea-

zul se circulă mult mai greu. 

“De obicei, de pe Calea Ba-

ciului până în Piaţa Mihai Vi-

teazul făceam cam 15 minu-

te cu autobuzul. Luni dimi-

neaţa, timpul a fost dublu. Cel 

mai aglomerat a fost pe stra-

da Horea”, a declarat Alina 

M, care parcurge zilnic trase-

ul respectiv pentru a ajunge 

la locul de muncă.

Alţi clujeni spun că sunt bul-

versaţi de schimbările apărute 

odată cu începerea lucrărilor de 

modernizare. “A fost ciudat să 

văd pe troleibuzul 3 scris «stra-

da Unirii – Piaţa Mihai Vitea-

zul». Nu eram sigură unde anu-

me în piaţă opreşte, aşa că la 

Catedrală am aşteptat un auto-

buz care să meargă la gară. Cu 

toate că Primăria şi Compania 

de Transport au anunţat că mă-

resc frecvenţa autobuzelor 35 

am stat minute bune în Piaţa 

Avram Iancu aşteptând acest 

autobuz. Până la urmă am luat 

un 32B. Nu mică mi-a fost mi-

rarea să observ, odată ajunsă în 

Piaţa Gării, că autobuzul nu mai 

opreşte în staţia obişnuită ci ur-

mează traseul tramvaiului 101. 

La întoarcere, având dubii un-

de opreşte autobuzul 35, în sta-

ţia obişnuită de la gară sau cea 

amenajată chiar în faţă gării, a 

trebuit să aştept pe platoul ame-

najat din zonă pentru a fi  sigu-

ră că nu-l ratez. Chiar dacă a-

ceste schimbări de linii au fost 

anunţate din timp, ele sunt sem-

nalizate pe panourile din staţii 

cu un scris mult mai mărunt de-

cât liniile regulate”, a afi rmat 

Laura.

Este foarte probabil ca aglo-

meraţia să se menţină timp de 

şase luni cât va dura realiza-

rea noului pod peste Someş.

Care sunt restricţiile 
de circulaţie

Odată cu demararea lucrări-

lor la podul Traian, s-a închis 

complet circulaţia pietonilor pes-

te pod, iar traseul de ocolire es-

te pe străzile Dacia, Horea, Pod 

Horea, Piaţa Mihai Viteazul; s-a 

închis accesul autovehiculelor 

pe strada Iaşilor dinspre Podul 

Traian (din cauza faptului că 

zona este necesară pentru orga-

nizarea de şantier, depozitarea 

materialelor pe platforma de 

parcare şi realizare rampă acces 

fundaţii pod dreapta). Riveranii 

au drept de acces pe strada Ia-

şilor dinspre strada Constanţa 

şi Someşului, însă fără a fi  per-

misă parcarea pe strada Iaşilor 

din cauza faptului că trebuie 

asigurat spaţiul pentru circula-

ţia în dublu sens.

Pe strada Dacia, pe o lungi-

me de 50m de la pod, s-a în-

chis accesul pietonilor, s-a des-

fi inţat parcarea şi s-a restricţi-

onat circulaţia pe o bandă ca-

rosabilă; în intersecţia străzilor 

I. P. Voiteşti – Iaşilor – Piaţa 

Mihai Viteazu se permite nu-

mai efectuarea virajului la stân-

ga spre Cinematograful ”Florin 

Piersic”; transportul în comun 

care avea traseu pe strada Ia-

şilor, a fost deviat pe strada Plo-

ieşti- Constanţa – Someşului, 

situaţie în care pe strada Plo-

ieşti s-a interzis oprirea pe am-

bele părţi ale străzii pentru a 

se asigura 2 benzi de circula-

ţie; trecerea de pietoni de pe 

strada Dacia, la intersecţia cu 

Podul Traian, s-a relocat cu 50 

de metri spre strada Horea.

Modernizarea podului 
durează 6 luni

Execuţia podului va du-

ra 6 luni şi constă în demo-

larea completă a podului 

vechi şi realizarea unui pod 

nou. “Lucrările vor fi reali-

zate de firma SC Diferit SRL, 

iar valoarea contractului în-

cheiat este de 6,5 milioane 

de lei. Podul va avea 4 benzi 

de circulaţie rutieră, 2 pis-

te pentru biciclişti şi 2 tro-

tuare pietonale”, au anun-

ţat reprezentanţii Primăriei 

Cluj-Napoca.

Aglomeraţie şi nervi în trafic 
din cauza lucrărilor la podul Traian
Începerea lucrărilor de modernizare a podului Traian a venit cu restricţii de circulaţie, ceea ce a dus automat 
la aglomerarea oraşului, mai ales în zona gării, străzii Horea și Pieței Mihai Viteazul.

Pe strada Horea aglomerația era foarte mare ieri Ieri au început lucrările de modernizare a podului Traian

Zona podului Traian a fost delimitată luni dimineața cu garduri
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Reprezentanţii 

Guvernului poartă nego-

cieri cu liderii partide-

lor politice pentru stabi-

lirea de comun acord a 

datei organizării alegeri-

lor parlamentare, 

Executivul înclinând 

spre 11 decembrie.

„Guvernul a propus două 

variante pentru organizarea 

alegerilor parlamentare, 4 şi 

11 decembrie, cu accent pe 

11 decembrie, deoarece pe 4 

este prea devreme faţă de 1 

Decembrie, de zilele libere. 

S-au purtat şi se poartă în 

continuare negocieri cu re-

prezentanţii partidelor poli-

tice”, scrie Mediafax.

Potrivit surselor citate, 

Executivul intenţionează să 

emită cât mai repede Hotă-

rârea de Guvern pentru sta-

bilirea datei alegerilor par-

lamentare, deoarece proiec-

tul de ordonanţă de urgen-

ţă pentru suplimentarea nu-

mărului secţiilor de votare 

pentru românii din străină-

tate conţine termene expre-

se care se raportează la da-

ta alegerilor.

„Pot fi organizate, cu 

acordul autorităţilor din ţa-

ra respectivă, secţii de vo-

tare şi în alte localităţi de-

cât cele în care îşi au sediul 

misiunile diplomatice sau 

oficiile consulare. Ministe-

rul Afacerilor Externe pro-

pune Autorităţii Electorale 

Permanente înfiinţarea aces-

tor secţii în termen de 15 

zile de la anunţarea datei 

alegerilor”, se arată în pro-

iectul de OUG, supus dez-

baterii publice.

Alegerile ar putea 
avea loc în 11 decembrie

Fostul preşedinte Traian 

Băsescu a declarat că nu 

este niciun alt politician 

mai bun în România 

pentru funcţia de premi-

er pentru că, după două 

mandate la Cotroceni, 

cunoaşte statul şi hibele 

lui.

„România nu are un po-

litician care să poată fi pre-

mier mai bun decât mine, 

nu are. De ce? Pentru că în 

afară de Ion Iliescu care a 

cunoscut statul, al doilea 

om care ştie statul cu bune 

şi cu rele sunt eu. Ion Ilies-

cu nu l-a reformat pentru că 

n-a vrut. Eu am vrut, dar 

n-am putut pentru că n-am 

avut decât trei ani şi patru 

luni guvern care să nu-mi fi 

fost ostil, pe Boc. În rest am 

avut Guvernul Ponta, am 

avut Guvernul Tăricenau. 

România are nevoie, făcând 

abstracţie de mine acum, a-

re nevoie de un premier ca-

re să ştie statul, să ştie hi-

bele statului unde sunt”, a 

spus preşedintele PMP Tra-

ian Băsescu la RTV.

De asemenea, fostul pre-

şedinte a mai spus că pre-

şedintele Klaus Iohannis va 

avea aceeaşi experienţă şi 

cunoştinţe după două man-

date şi că aceste cunoştinţe 

sunt utile doar la conduce-

rea Guvernului, de unde se 

poate schimba ţara.

„Dacă Iohannis ar şti la 

ora asta (ceea ce ştiu 

eu-n.r.)… va şti dacă va fa-

ce două mandate, va afla şi 

el ce ştiu şi eu despre stat 

şi unde-s găurile, unde-s bu-

toanele, ce trebuie reformat. 

Dar degeaba ştii dacă eşti la 

Cotroceni, trebuie să fii la 

Executiv, că aici poţi da or-

donanţe de urgenţă, ordo-

nanţe, proiecte de legi, aici 

ai o majoritate în Parlament, 

aici poţi schimba ţara”, a 

spus Băsescu.

Nici un politician 
nu-i ca Traian Băsescu

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Dacă liberalii au anunţat 

deja câteva nume de pe lista 

pentru parlamentare, social 

democraţii clujeni păstrează 

tăcerea. Aceştia îşi vor 

anunţa candidaţii la scruti-

nul pentru Legislativul 

României în septembrie.

Numele aspiranţilor PSD 

la un fotoliu de parlamentar 

sunt ţinute la secret, însă cert 

este că pe listă se vor regăsi 

şi câteva surprize.

Fără „şifonaţi” la PSD Cluj

În prezent, PSD Cluj are trei 

parlamentari- doi deputaţi (Au-

relia Cristea şi Cornel Itu) şi un 

senator-Alexandru Cordoş, însă 

rămâne de văzut care dintre 

aceştia se va mai regăsi pe lis-

tă, având în vedere că unii din-

tre ei au o imagine „şifonată”. 

Senatorul Alexandru Cordoş es-

te judecat într-un caz de corup-

ţie, iar Aurelia Cristea a ieşit şi-

fonată după ce a fost retrasă din 

cursa pentru alegerile locale, fi -

ind înlocuită cu Octavian Buzo-

ianu pe ultima sută de metri.

De altfel, Aurelia Cristea a 

anunţat în urmă cu două săptă-

mâni că nu intenţionează să can-

dideze pentru încă un mandat 

la Parlamentul României. Un nu-

me afl at tot mai des pe buzele 

tuturor este cel al noului lider al 

PSD Cluj, Horia Nasra.

Criteriul pe care noul lider al 

PSD Cluj îl are în vedere este 

cel al meritocraţiei. Între timp 

însă social democraţii au înce-

put reorganzările. PSD-iştii clu-

jeni au anunţat încă de luna tre-

cută că vor reorganiza câteva fi -

liale din judeţ, printre care cea 

de la Câmpia Turzii şi Huedin.

Nume vechi şi noi 
pe lista foştilor pedelişti

Ca şi vechii liberali, foştii pe-

delişti au venit cu propuneri noi. 

Printre cei care îşi doresc un 

mandat în Parlament se regă-

sescTudor Ştefănie, (care de al-

tfel nici nu şi-a dorit să mai can-

dideze la locale, visând la un 

mandat în Legislativ), Florin Sta-

matian, consilier local şi fost 

prefect sau consilierii judeţeni 

Călin Tuluc şi Mariana Leş. Pe 

lista ex-pedeliştilor care vor în 

Parlament mai fi gurează consi-

lierii locali Ionică Pop şi Miha-

ela Suciu, precum şi fostul eu-

roparlamentar Rareş Niculescu.

Şi din partea fostului sena-

tor Alin Tişe există o intenţie de 

a candida la parlamentare, aşa 

cum Monitorul de Cluj a scris 

recent, însă acesta a susţinut în 

repetate rânduri că nu va renun-

ţa la funcţia de preşedinte al 

Consiliului Judeţean pentru un 

mandat în Parlament. Rămâne 

astfel de văzut dacă nu se va 

răzgândi până la alegeri.

Deşi iniţial era unul dintre 

vechii liberali care şi-au de-

pus intenţia de a candida pen-

tru un mandat în Camera De-

putaţilor, viceprimarul Dan 

Tarcea a anunţat acum câte-

va zile că nu va părăsi func-

ţia de viceprimar al munici-

piului Cluj-Napoca pentru un 

mandat în Parlament.

Primul pe lista vechilor li-

berali pentru Camera Deputa-

ţilor este deputatul Adrian Oros, 

urmat de Marius Mânzat, vi-

cepreşedinte al Consiliului Ju-

deţean Cluj, Dorin Lojigan, pri-

mar ul municipiului Câmpia 

Turzii şi Mircea Abrudean.

Ioan Hosu: „PSD-iştii nu 
şi-au făcut temele la timp”

Sociologul clujean Ioan Ho-

su atrage atenţia că în timp ce 

lista liberalilor este echilibra-

tă, între vechi şi nou, nu ace-

laşi lucru se poate spune des-

pre cea a social democraţilor, 

care riscă să reproducă rezul-

tatul de la alegerile locale.

„Lista liberalilor arată echi-

librat, avem seniori care vin 

ca lideri de grup, care vin să 

impună reguli şi directive de 

partid şi avem candidaţi ti-

neri, care vin din urmă.

Numele noi vin ca urmare a 

dorinţei electoratului de a a adu-

ce ceva nou, candidaţi, fi guri 

noi. Deci avem pe lista PNL şi 

oamei noi şi oameni cu experi-

enţă în politică, în administra-

ţie, care cunosc regulile jocului 

şi de care este nevoie. Probabil 

la întocmirea listelor liberalii au 

ţinut cont de anumite studii.

La PSD însă, lucrurile sunt 

problematice, oamenii aceş-

tia trebuiau să-şi facă temele 

de ceva vreme, dar ei încă 

sunt în campanie internă. şi 

orice listă ar avea, la ce struc-

turi au acum nu cred că ar fa-

ce performanţă. Cred că PSD 

riscă să reproducă rezultatul 

de la locale”, spune Hosu.

Cât de tentantă este oferta partidelor 
politice pentru parlamentare
În timp ce la PSD domneşte secretomania în privinţa listei cu candidaţi la parlamentare, la PNL au fost anunţate 
deja câteva nume. Ce spun însă specialiştii despre oferta principalelor partide politice din Cluj?

Principalele partide din Cluj își pregătesc candidații pentru Parlament
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Cercetătorii au descope-

rit o nouă explicaţie a 

particularităţii stranii 

din creierul uman, 

numită déjà-vu. Akira 

O'Conner, de 

Universitatea din St. 

Andrew, a explicat cum 

déjà-ul este doar o meto-

dă prin care creierul 

uman îşi verifică siste-

mul de memorie.

O'Conner şi colegii săi au 

dezvoltat o tehnică de de-

clanşare arti f icială a 

déjà-ului.

Pentru a obţine acest lu-

cru, echipa le-a prezentat 

participanţilor la studiu o 

serie de cuvinte înrudite, fă-

ră a dezvălui cuvântul care 

le leagă între ele, potrivit 

descopera.ro.

De exemplu, în cadrul 

unui test, echipa a oferit cu-

vintele pat, pernă, vis şi 

noapte fără a oferi şi terme-

nul somn.

Pentru a fi siguri că par-

ticipanţii nu au auzit şi cu-

vântul somn, cercetătorii 

i-au întrebat pe participanţi 

dacă au auzit un cuvânt ca-

re începe cu litera ,,s'', aceş-

tia negând afirmaţia. Mai 

târziu, când au fost între-

baţi ce cuvinte le-au fost 

prezentate, majoritatea au 

avut tendinţa să spună că 

au auzit şi cuvântul somn.

Utilizând rezonanţa mag-

netică funcţională, echipa a 

observat că atunci când déjà-

vu-ul apare, cea mai activă 

parte din creier nu este cea 

legată de memorie, cum ar 

fi hipocampusul, ci zona 

frontală care este implicată 

în luarea deciziilor.

După cum crede şi 

O'Conner, această regiune 

frontală monitorizează mo-

dul în care amintirile noas-

tre sunt reluate.

De unde vine senzaţia de déjà-vu

Ovidiu Cornea
redactie@monitorulcj.ro

Judit Polgár, prima şi sin-

gura femeie care a intrat 

în Top 10 al şahului mon-

dial, masculin, învingând 

numeroşi campioni mon-

diali, a povestit la Cluj 

cum a reuşit să îi dea fri-

soane şi să îl învingă pe 

Gary Kasparov, considerat 

de mulţi drept „cel mai 

mare şahist all-time”.

„L-am văzut pe Kasparov 

cum se agită pe scaun, se fâ-

ţâie, îşi sprijină capul cu mâ-

na, gesturi specifi ce pe care 

le făcea când se afl a în difi -

cultate. I-am făcut viaţa difi -

cilă, simţeam că am şanse şi 

am reuşit să îl suprind, ceea 

ce îţi dă un sentiment foarte 

plăcut”. Aşa sună descrierea 

pe care o face astăzi cu vădi-

tă satisfacţie Polgár Judit, u-

nei partide din 2001, încheia-

tă cu remiză, contra marelui 

maestru al şahului mondial 

Gary Kasparov. Clujenii pre-

zenţi duminică la Colegiul U-

nitarian din Cluj, în cadrul Zi-

lelor Culturale Maghiare 2016 

(14 -21 august) au avut oca-

zia să afl e de la cea mai bu-

nă şahistă all-time experien-

ţa unică de a-l fi  învins pe cel 

care a dominat şahul mondi-

al circa 20 de ani.

Marea maestră, cu o apa-

riţie mignonă, care lasă să 

transpară mândria propriilor 

reuşite, şi-a început expozeul 

cu un vechi clip în care cam-

pionul rus îşi exprima serioa-

se îndoieli cu privire la capa-

citatea femeilor de a juca de 

la egal la egal cu bărbaţii. Ma-

rele Kasparov avea să fi e în-

vins el însuşi de o femeie.

„Scandaloasa” mutare

Crescută într-o pedagogie 

specială, în sistem home-scho-

ol, cu accent deossebit pe şah, 

la fel ca şi celelalte două su-

rori mai mari, Judit Polgár in-

tra în Topul 100 masculin la 

mai puţin de 13 ani, iar la 15 

ani a obţinut titlul de „mare 

maestru /grandmaster”. În 

1994, pe când avea doar 16 

ani, Polgár l-a înfruntat pe 

marele Gari Kasparov. În avan-

taj pe tablă, Kasparov a ridi-

cat o piesă pe care a mutat-o 

în alt loc decât cel spre care 

se îndrepta iniţial, iar inciden-

tul este astăzi unul larg cu-

noscut. „Aveam 16 ani şi nu 

am avut puterea de a contes-

ta mutarea, aşa cum îmi per-

mitea regulamentul. Ştiam că 

fusese o cameră video în zo-

nă, dar nu am mers mai de-

parte. Ulterior a afl at de epi-

sod Karpov (Anatoly Karpov, 

alt campion mondial, marele 

rival al lui Kasparov, n.red.), 

care a reuşit să facă rost de 

înregistrarea video, pe care 

am văzut-o şi eu ulterior. Se 

putea observa că pentru o 

fracţiune de secundă Kaspa-

rov a lăsat piesa din mână. 

Am discutat însă atunci cu 

prieteni din lumea şahului ca-

re au zis că e imposibil ca să 

fi  lăsat Kasparov piesa, aşa că 

am considerat că am făcut bi-

ne că nu am reclamat. Nu 

m-ar fi  luat nimeni în seamă 

şi mi-aş fi  ‘îngropat’ parcur-

sul viitor. Câţiva ani nu ne-am 

vorbit, dar apoi ne-am împă-

cat”, a povestit marea maes-

tră la Cluj.

Scriind istorie

În 2002 Judit Polgár a reu-

şit imposibilul şi l-a învins pe 

Kasparov, într-un meci al echi-

pei naţionale a Rusiei cu selec-

ţionata „Restului Lumii”, din 

care a făcut parte şi ea. Folo-

sind o tactică utilizată de ma-

rele maestru însuşi, şahista, ca-

re a benefi ciat de avantajul al-

belor, a reuşit să îl pună în re-

ală difi cultate pe campionul 

mondial, care a abandonat în 

fi nal. „Am utilizat o tactică pe 

care o utiliza Kasparov, care a 

folosit berlineza în loc de sici-

liana lui obişnuită. În cele din 

urmă s-a ridicat de la masă şi 

a plecat furtunos”, a relatat 

Polgár. Victoria ei a reprezen-

tat o premieră mondială, fi ind 

pentru prima dată când o fe-

meie învingea într-o competi-

ţie campionul mondial în exer-

ciţiu. Totuşi, marea şahistă a 

mărturisit că partidele cu Kas-

parov care îi sunt cel mai apro-

piate de sufl et sunt cele din 

2011, când a reuşit din nou să 

îl învingă pe marele campion. 

„Aşa ceva îţi aminteşti toată 

viaţa”.

Relaţie amicală

În ciuda confl ictului tacit 

cauzat de controversa din ’94, 

Polgár a dezvoltat ulterior o 

relaţie amicală cu Kasparov, 

iar în anii 2000 şi-a petrecut 

o vacanţă alături de familia 

lui. “A fost o încântare ştiind 

că o să putem juca şi totoda-

tă o ocazie să văd cum se pre-

găteşte, ce face în timpul li-

ber omul Kasparov, care de-

gaja o energie foarte mare 

când se afl a la masă (masa 

de şah, n.red.)”, a povestit 

Polgár. Recent, Kasparov a 

onorat inclusiv prezenţa la un 

turneu de şah pentru copii şi 

tineri oragnizat de Polgár în 

Ungaria, ca parte a activităţi-

lor de promovare a şahului pe 

care le derulează şi în prezent.

În rândul elitelor

Potrivit lui Alin Toma, pro-

fesor de şah la clubul spor-

tiv Viitorul din Cluj şi preşe-

dintele Asociaţiei Judeţene 

de profi l, şansa lui Judit Polgár 

a fost că a reuşit să pătrun-

dă în Topul 10 mondial, fi ind 

acceptată în cercul elitelor: 

„Ca să devii valoare trebuie 

să intri în comunitatea valo-

rilor. Dacă nu era primită să 

joace alături de elite, după 

ce a reuşit să intre în Top 10, 

nu devenea atât de bună. Li-

viu Nisipeanu, de exemplu, 

campion european în 2005, 

a ajuns până pe locul 25 mon-

dial, dar nu a fost sufi cient 

ca să aibă acces în zona a-

ceasta a vârfurilor şi să pro-

greseze şi mai mult. Pe de al-

tă parte, Judit Polgár şi-a dat 

seama şi care este limita ni-

velului pe care îl poate ajun-

ge şi a ştiut când să se retra-

gă”, a menţionat specialistul. 

El a luat parte alături de al-

te peste 20 de persoane la un  

joc simultan cu Polgar Judit 

la Cluj.

A învins 11 campioni

Polgár Judit este unanim 

considerată cea mai bună 

şahistă all-time, fiind prima 

şi singura femeie în Top 10 

mondial – locul 8 în 2005, 

singura care a depăşit 2.700 

de puncte în clasamentele 

internaţionale. Ea are în pal-

mares victorii în faţa a 11 

campioni mondiali în şah 

rapid sau clasic, inclusiv în 

faţa actualului campion, 

Magnus Carlsen, un feno-

men al şahului mondial. 

Anatoly Karpov, Boris Spass-

ky şi Vladimir Kramnik sunt 

alte câteva dintre „victime-

le” de la masa de şah ale lui 

Judit. În 2014 s-a retras din 

competiții, iar de anul tre-

cut este căpitan nejucător 

al echipei naţionale de şah 

masculin a Ungariei, care a 

urcat pe podium la ultima 

ediţie a Europenelor.

Femeia care l-a făcut şah-mat 
pe titanul Kasparov
Cea mai bună şahistă all-time, Polgár Judit, a dezvăluit la Cluj detalii despre confruntările cu Gari Kasparov 

Polgar Judit a jucat la Cluj un simultan cu 25 de șahiști și pasionați ai „sportului minții”
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Gala de închidere a 

Zilelor Culturale 

Maghiare din Cluj 2016 a 

avut loc duminică seara, 

în Piaţa Unirii arhiplină. 

În timpul galei s-au adre-

sat publicului Emil Boc, 

primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Gergely 

Balázs, organizatorul 

principal al Zilelor 

Culturale Maghiare, Varga 

Mihály, Ministrul 

Economiei Naţionale din 

Guvernul Ungariei, 

Horváth Anna, viceprima-

rul municipiului 

Cluj-Napoca şi Ilona 

Deme, preşedintele 

Asociaţiei „Copacul 

Vieţii”.

Emil Boc a început prin a 

saluta publicul în limba ma-

ghiară, cu “Jó estét kívánok!” 

– “Bună seara!”. Primarul 

municipiului a subliniat fap-

tul că Zilele Clujului şi „Zi-

lele Culturale Maghiare sunt 

adevărate branduri ale ora-

şului, evenimente cu care ne 

mândrim”. De asemenea, 

Emil Boc a afi rmat că prin 

acest gen de manifestări „în-

cercăm să fi m un model al 

artei de a trăi împreună”. Tot-

odată, primarul municipiu-

lui şi-a exprimat bucuria ofe-

rită de faptul că, în ultimii 

ani, Clujul a devenit un mo-

del de convieţuire pentru co-

munităţile din Europa şi din 

întreaga lume. Gergely 

Balázs, organizatorul princi-

pal al Zilelor Culturale Ma-

ghiare, şi-a arătat recunoş-

tinţa faţă de public şi faţă de 

autorităţi pentru cea de-a 

şaptea ediţie a festivalului. 

„E a şaptea ocazie când ne 

întâlnim să ne bucurăm îm-

preună, să trăim sentimen-

tul de comunitate care stă la 

baza acestei manifestări”. De 

asemenea, Gergely Balázs a 

vorbit despre atacurile veni-

te din partea unor instituţii 

mass-media în timpul festi-

valului şi despre pericolul 

transmiterii unor informaţii 

trunchiate, care sfârşesc prin 

a manipula publicul. El a ţi-

nut să mulţumească unor re-

prezentanţi ai societăţii civi-

le precum organizaţia Acti-

veWatch, care susţin cauza 

Zilelor Culturale Maghiare şi 

semnalează derapajele etice 

ale unor instituţii mass-me-

dia.

Totodată, organizatorul 

principal al evenimentului şi-a 

exprimat gratitudinea faţă de 

comunitatea română din Cluj, 

care participă în din ce în ce 

mai mare măsură la Zilele Cul-

turale Maghiare. „Festivalul 

nu mai este doar al comuni-

tăţii maghiare, ci şi al celei ro-

mâne majoritare, fi ind o pun-

te de legătură între cele două 

comunităţi.”

Varga Mihály, Ministrul 

Economiei Naţionale din Gu-

vernul Ungariei, a vorbit des-

pre importanţa aceluiaşi simţ 

al comunităţii. „În această sea-

ră, păşim afară din cotidian 

şi ne putem bucura împreu-

nă”.

În cadrul galei, organiza-

torii festivalului şi Ilona De-

me, preşedintele Asociaţiei 

„Copacul Vieţii”, au anun-

ţat că, în timpul campaniei 

caritabile derulate în cadrul 

Zilelor Culturale Maghiare, 

publicul a donat 23.000 de 

lei, bani care vor fi folosiţi 

pentru cumpărarea unui lea-

găn de joacă pentru copiii 

cu deficienţe locomotorii, în 

cadrul proiectului umanitar 

„Şi eu vreau să mă joc”.

De altfel, aflată alături de 

Ilona Deme pe scenă, 

Horváth Anna, viceprima-

rul municipiului Cluj-Napo-

ca, a mulţumit publicului 

pentru donaţii şi a punctat 

faptul că leagănul va fi am-

plasat într-un loc public în 

curând.

La finalul evenimentului, 

echipa organizatorică a Zi-

lelor Culturale Maghiare a 

urcat pe scena din Piaţa U-

nirii în aplauzele publicu-

lui.

Gala de închidere a fost 

urmată de un concert susţi-

nut de legendara trupă Ome-

ga, aflată pentru prima da-

tă la Cluj.

Zilele Maghiare, la final. Evenimentul a devenit un brand al oraşului
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A început tabăra la mare 

organizată de Asociaţia 

pentru Solidaritate şi 

Empatie „Delia 

Grădinaru”, un proiect 

unic la nivel naţional 

dedicat pacienţilor care 

suferă de boli cronice de 

rinichi.

Din data de 18 august 2016, 

pentru 52 de copii şi tineri ca-

re suferă de insufi cienţă rena-

lă cronică tratată prin hemo-

dializă, dializă peritoneală sau 

transplant renal alături de în-

soţitori şi personal medical de 

specialitate, a început o va-

canţă de vis pe litoralul Mă-

rii Negre, la hotelul Tomis din 

Mamaia.

Vacanţa acestor suferinzi 

este întreruptă la un inter-

val de 48 de ore de şedinţe-

le de dializă de care sunt 

dependenţi pentru a putea 

supravieţui. În acest an par-

ticipanţii la această tabără 

ai căror rinichi nu mai func-

ţionează au efectuat prime-

le şedinţe de dializă la Cen-

trul Eurodializă din Constan-

ţa, un centru de tratament 

dotat cu aparatură perfor-

mantă şi personal dedicat 

trup şi suflet îngrijirii aces-

tor pacienţi.

„Copiii şi tinerii cu insu-

ficienţă renală cronică care 

fac parte din familia Asoci-

aţiei Delia Grădinaru au tre-

cut în acest an prin momen-

te dramatice. Toţi pacienţii 

care fac dializă dezvoltă tul-

burări metabolice şi alte 

afecţiuni asociate, cum ar 

fi: anemia, boala coronari-

ană arterială, hipercalcemie, 

hiperparatiroidism, osteo-

distrofii, prurit, aritmii, pe-

ritonite, producând organis-

mului plăpând al unor co-

pii şi tineri foartă multă su-

ferinţă ce necesită zeci de 

zile de spitalizare în timpul 

anului. Aceşti copii bolnavi 

se bucură timp de 8 zile de 

un tratament special ca re-

zultat al combinaţiei dintre 

grija plină de dragoste a per-

sonalului unor centre de tra-

tament moderne unde vor 

efectua şedinţele de dializă 

de care depind pentru su-

pravieţuire şi condiţiile de 

recreere deosebite menite să 

îi facă să uite pentru câte-

va zile de boală. Acest pro-

iect unic la nivel naţional 

implică un efort de organi-

zare extrem de mare şi ne-

cesită un suport financiar 

major”, a explicat Emanuel 

Ungureanu, preşedintele 

Asociaţiei pentru Solidari-

tate şi Empatie „Delia Gră-

dinaru”, organizatorul tabe-

rei.

Tabăra de vară pentru co-

pii şi tineri dependenţi de di-

aliză are un caracter extraor-

dinar, unic, la nivel naţional, 

prin faptul că permite unor 

copii şi tineri care provin din 

diferite zone ale ţării şi a că-

ror viaţă depinde de aparate-

le de dializă din centrele la 

care sunt arondaţi, să petrea-

că împreună zile de vacanţă 

deosebite, asigurându-li-se şi 

asistenţa medicală necesară.

„Zâmbet de copil”, o tabără la mare 
pentru copiii dependenți de dializă
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Speculatorii și-au redus 

marcările de profit, care 

au dominat piața valuta-

ră săptămâna trecută, 

astfel că leul a urmat 

tendința regională și s-a 

apreciat față de euro și 

francul elvețian.

După creșterea de joia 

trecută la 4,4757 lei, maxi-

mul ultimelor cinci săptă-

mâni, cursul euro a revenit 

spre pragul de 4,46 lei, în 

jurul căruia gravitează de 

mai bine de o luna, și a scă-

zut ieri la 4,4610 lei.

Piața valutară s-a deschis 

la 4,4660 – 4,4680 lei cere-

rea mai mare de lei aducând 

euro la un minim de 4,4560 

lei. Tranzacțiile de la ora 

14:00 se realizau la 4,4560 

– 4,4590 lei.

Pentru zilele următoare 

este de așteptat ca euro să 

fluctueze între 4,44 și 4,48 

lei, în condițiile în care piața 

este marcată de acalmie.

La aprecierea leului a con-

tribuit și emisiunea de 

obligațiuni de stat cu 

scadența în februarie 2020. 

Cererea mare a permis scă-

derea randamentului mediu 

de la 2,25%, în iunie, la 

1,81%. Finanțele au vândut 

obligațiuni în valoare de 500 

milioane lei.

Media monedei elvețiene, 

care se tranzacționa pe piețele 

internaționale între 1,086 și 

1,089 franci/euro, a scăzut 

de la 4,1245 lei, nivel apro-

piat de maximul ultimei luni 

și jumătate, la 4,1015 lei.

Dolarul american a fost 

singurul care a cunoascut o 

ușoară creștere, cursul lui 

urcând de la 3,9483 la 3,9492 

lei, în timp ce cotațiile din 

piața valutară au urcat la 

3,942 – 3,968 lei.

În regiune, moneda ma-

ghiară stagna față de euro 

la 310 – 310,6 forinți iar cea 

poloneză se deprecia usort, 

la 4,30 – 4,316 zloți.

Perechea euro/dolar, ca-

re a crescut joia trecută la 

1,1354 dolari, nivel care se 

mai înregistra la sfârșitul lui 

iunie, a scăzut la 1,1271 – 

1,1322 dolari, odată cu 

reapariția zvonurilor privind 

creșterea dobânzii-cheie în 

Statele Unite.

Investitorii mizau pe ul-

tima declaratie a viceprese-

dintelui Fed, Stanley Fischer, 

care aa afirmat duminica ca 

economia americana “este 

aproape de obiectivele sa-

le”.

Piața așteaptă și discur-

sul de vineri al președintei 

Fed, Janet Yellen, care va fi 

ținut la Jackson Hole (Wyo-

ming), cu prilejul simpozi-

onului dedicat politicilor 

monetare ale băncilor cen-

trale.

Aprecierea monedei ame-

ricane a produs scăderea 

prețului unciei de aur de la 

1.346 la 1.335 dolari, la fi-

xingul de ieri dimineață de 

la Londra. 

Sunt folosite date și 

informații disponibile pâ-

nă la oră 14:00.  (R.G.)

Debut de săptămână 
pozitiv pentru leu

PIAŢA VALUTARĂ

Ofi cialii Companiei 

Naţionale de Autostrăzi şi 

Drumuri Naţionale din 

România evaluează docu-

mentaţia tehnică pentru 

construcţia a 37 km de 

autostradă între Ogra – 

Câmpia Turzii, parte a 

obiectivului de investiţii 

Autostrada Transilvania.

Directorul general al Com-

paniei Naţionale de Autostrăzi 

şi Drumuri Naţionale din Ro-

mânia, Cătălin Homor, a ex-

plicat pentru Capital că docu-

mentaţia tehnică pentru obţi-

nerea autorizaţiei de construc-

ţie în vederea începerii lucră-

rilor a circa 37 de kilometri 

din autostrada A3 Câmpia Tur-

zii – Ogra va fi  aprobată pâ-

nă la sfârşitul acestei luni.

„Se lucrează pe un lot din 

autostrada Târgu Mureş-Câm-

pia Turzii pentru că acel con-

tract este de tip Fidic Roşu. 

Un lot este reziliat şi se re-

ia licitaţia, iar pentru cele-

lalte trei loturi între Ogra şi 

Câmpia Turzii evaluăm pro-

iectele tehnice. Până la sfâr-

şitul lunii predăm documen-

taţia după care se eliberea-

ză autorizaţiile de construc-

ţie. În prima parte a acestui 

an s-au deblocat mai multe 

lucrări. Până în luna iunie 

şantierele autostrăzii Se-

beş-Turda au fost blocate 

pentru că nu exista autori-

zaţie de construcţie. În pre-

zent, odată cu eliberarea au-

torizaţiilor, constructorii au 

reluat lucrările pentru con-

strucţia loturilor 3 şi 4 din 

autostrada Sebeş-Turda. 

Chiar dacă se lucrează cel 

puţin 10 ore/zi pentru fi na-

lizarea loturilor pentru fi na-

lizarea lucrărilor până la sfâr-

şitul acestui an sunt rezer-

vat în privinţa deschiderii 

trafi cului pentru cele două 

loturi. Pe lotul 2 de autostra-

dă Lugoj-Deva sunt aproape 

fi nalizaţi 15 km de autostra-

dă care vor putea fi  utilizaţi 

de şoferi până la sfârşitul a-

cestui an. Pentru autostrada 

Transilvania am deblocat pro-

iectele între Târgu Mureş şi 

Câmpia Turzii“, a declarat 

Cătălin Homor.

Directorul general al 

CNADNR a precizat că pen-

tru cele trei loturi de auto-

stradă între Ogra şi Câmpia 

Turzii constructorii au de-

marat procedurile de înce-

pere a lucrărilor celor apro-

xiamtiv 37 km de şosea la 

patru benzi. „Începând cu 

luna septembrie se lucrează 

pe toate cele 3 tronsoane de 

autostradă între Ogra şi Câm-

pia Turzii. Constructorii tre-

buie să respecte datele pre-

zentate în proiectul tehnic“, 

a menţionat Homor.

“Acest tronson, Ogra-Câm-

pia Turzii va asigura cone-

xiunea cu tronsonul Târgu 

Mureş-Ogra, respectiv tron-

sonul Câmpia Turzii-Gilău, 

dat în prezent în exploata-

re”, mai spun cei din 

CNADNR.

Reprezentantul antrepre-

norului italian Astaldi SPA, 

Cristian Becheru, anunţă că 

lucrările de cercetare de ar-

heologică s-au finalizat pen-

tru două din cele cinci si-

turi arheologice descoperi-

te de cercetători. „Am pre-

dat tot proiectul tehnic pen-

tru aliniamentul secţiuna 

2A, lotul 2 autostrada Ier-

nut – Cheţani. Consiliul Teh-

nico-Economic din cadrul 

Companiei Naţionale de Au-

tostrăzi şi Drumuri Naţio-

nale din România urmează 

să aprobe proiectul tehnic. 

Lucrările arheologice pen-

tru cele cinci situri sunt 

aproape de final, în zonele 

unde sunt situri arheologi-

ce s-a decopertat pe o su-

prafaţă totală de aproxiam-

tiv 10 hectare de teren“, a 

explicat Cristian Becheru.

Conform datelor contrac-

tuale stabilite cu ofi cialii 

Companiei Naţionale de Au-

tostrăzi şi Drumuri Naţiona-

le din România, asocierea 

Astaldi SPA – Max Boegl Ro-

mania SRL – Astalrom SA – 

Consitrans SRL, constructo-

rul lotului de autostradă Ier-

nut – Cheţani, lucrările de 

construcţia celor 17,9 km de 

autostradă vor dura 12 luni. 

„Constructorul pune la dis-

poziţia cercetătorilor arhelo-

gici excavatoare şi muncitori 

necalifi caţi. Nu se poate în-

cepe procesul de construcţie 

al autostrăzii fără descărca-

rea arheologică. Paralel cu 

aceste proceduri am început 

procesul de achiziţie a ma-

terialelor de construcţie pen-

tru cei 17,9 km de autostra-

dă între Iernut şi Cheţani“, 

ne-a mai explicat reprezen-

tantul fi rmei fi rmei italiene 

Astaldi SPA.

Începe construcția a încă 37 km 
din Autostrada Transilvania

CĂTĂLIN HOMOR | director general CNADNR

 „Se lucrează pe un lot din autostrada Târgu 
Mureş-Câmpia Turzii pentru că acel contract este 
de tip Fidic Roşu. Un lot este este reziliat şi se reia 
licitaţia, iar pentru celelalte trei loturi între Ogra 
şi Câmpia Turzii evaluăm proiectele tehnice. Până 
la sfârşitul lunii predăm documentaţia după care 
se eliberează autorizaţiile de construcţie.“
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LICITAŢIE PUBLICĂ

S.N.G.N.ROMGAZ S.A. – SUCURSALA TG. MURES
Cu sediul in Tg. Mures, str. Salcamilor, nr.23

Organizeaza in data de 13 septembrie 2016 ora 11,00 la sediul Sucursalei Tg. Mures, licitatie 
publica cu strigare pentru vanzare de materiale uzate recuperate in urma lucrarilor de reparatii.

Materialele scoase la licitatie sunt:

Nr. 
Crt

Denumire material Cantitate Pret de incepere a 
licitatiei – fara TVA

Locul unde este depozitat

1 Tubing 2 7/8 – uzat 2000,00m 13,33 lei/m S.P.Taga, Sediu

2 Tubing 2 7/8 – uzat 150,69m 13,33 lei/m S.P.Taga – Sediu

3 Teava izolata Dâ300 mm 
uzata

1144,00m 50,00 lei/m S.P. Muntenia - S.U. si gr. 
32 Finta

4 Tubing 2 7/8 – uzat 10863,63m 13,33 lei/m S.P.Muntenia- Sediu, S.U. 
Finta

5 Tubing 2 7/8 – uzat 5000,00m 13,33 lei/m S.P. Oltenia – gr. 1 Piscu.

6 Compresor aer U 650 1 buc 1266,67lei/buc S.P. Sang. de Mures, Sediu

7 Demaror U 650 1 buc 1250,00lei/buc S.P. Sang. de Mures, Sediu

8 Filtru ulei U 650 2 buc 38,33lei/buc S.P. Sang. de Mures, Sediu

9 Electropompa 15 KVA- 
uzata

1 buc 166,67lei/buc S.P. Sang. de Mures, Sediu

10 Boiler 2.15 mc – uzat 1 buc 666,67lei/buc S.P. Sang. de Mures, Sediu

11 Tubing 2 7/8 -uzat 2362,00 m 13,33lei/m S.P. Sang. de Mures, Sediu

12 Motor electric 55 KW -uzat 1,00 buc 8000,00lei/buc S.P. Sarmasel, Sediu

13 Placa etans.non-azbest 
gâ2mm

295,00 kg 54,97lei/kg Depozitul Tg. Mures

14 Placa etans.non-azbest 
gâ3mm

552,00 kg  54,97lei/kg Depozitul Tg. Mures

15 Rezistenta 3000 W-380 V 12,00buc 1794,25lei/buc Depozitul Tg. Mures

16 Burlan 9 5/8x11.05 N80 
–uzat 

19,94m 63,58lei/m Depozitul Tg. Mures

17 Burlan 9 5/8x11.05 N80 
–uzat

39,03m 68,68lei/m Depozitul Tg. Mures

18 Burlan 9 5/8x8.94 J55 – 
uzat

10,59m 46,83lei/m Depozitul Tg. Mures

19 C.E. 3X350 – uzat 1 buc 4125,00lei/buc Depozitul Tg. Mures

20 C.E. 2 1/2 X 140 – uzat 2 buc 4017,05lei/buc Depozitul Tg. Mures

21 C.E. 2 1/2 X 210 – uzat 3 buc 1527,50lei/buc Depozitul Tg. Mures

22 C.E. 3 X 140 – uzat  4 buc 4017,05lei/buc Depozitul Tg. Mures

23 C.E. 3 X 210- uzat 3 buc 3791,67lei/buc Depozitul Tg. Mures

24 C.E. AT TIP GAZ 140 – uzat 4 buc 1533,33lei/buc Depozitul Tg. Mures

25 Placa beton gard – uzat 25 buc 18,67lei/buc Depozitul Tg. Mures

26 Tubing 1 ¼ – uzat 32,22 m 12,57lei/m Depozitul Tg. Mures

27 Tubing 1.66 – uzat 472,12 m 18,55lei/m Depozitul Tg. Mures

28 Tubing 2” – uzat 608,52m 15,00lei/m Depozitul Tg. Mures

29 Ventil 2 1/2x210 – uzat 4 buc 202,13lei/buc Depozitul Tg. Mures

30 Ventil 2 1/2x350 – uzat 1 buc 404,25lei/buc Depozitul Tg. Mures

31 Ventil coltar 2 1/2x210 – 
uzat 

1 buc 593,33lei/buc Depozitul Tg. Mures

32 Turbosufl anta 10GKN – 
uzata 

2 buc 6333,33lei/buc Depozitul Tg. Mures

33 Tubing 2 ½ -uzat 8279,26m 10,00lei/m Depozitul Tg. Mures

34 Tubing 2 7/8 – uzat 3149,52m 13,33lei/m Depozitul Tg. Mures

35 Tubing 2 7/8 – uzat 9527,39m 13,33lei/m Depozitul Tg. Mures

36 Motor pompa 55 KW – 
uzat 

3 buc 8000,00lei/buc Depozitul Tg. Mures

37 Turbosufl anta VTR 250 – 
uzata

2 buc 22256,67lei/buc Depozitul Tg. Mures

38 Teava 2” – uzata 80,15m 5,00lei/m Depozitul Tg. Mures

39 Teava 4” – uzata 189,00m 10,52lei/m Depozitul Tg. Mures

40 Teava constructii 3” – uzata 91,00m 8,77lei/m Depozitul Tg. Mures

41 Supapa sigur. DN 
150/64-uzata

3 buc 53,33lei/m Depozitul Tg. Mures

42 Supapa sigur. DN 80/64– 
uzata

2 buc 26.67lei/m Depozitul Tg. Mures

Pentru materialele neadjudecate in data de 13 septembrie 2016, licitatia se va repeta 
in data de 20 septembrie 2016 si in data de 27 septembrie 2016.

Pentru licitatia din 20 septembrie 2016, pretul de incepere a licitatiei pentru materialele 
care nu sunt adjudecate in data de 13 septembrie 2016, va fi  diminuat cu 20% fata de 
pretul initial.

Pentru licitatia din 27 septembrie 2016, pretul de incepere a licitatiei pentru materialele 
care nu sunt adjudecate in data de 13 si 20 septembrie 2016, va fi  diminuat cu pana la 
40% fata de prima licitatie.

Plicul continand documentele de capabilitate ( cererea de participare la licitatie, oferta 
de cumparare, etc.) se va inregistra la secretariatul unitatii cu cel putin o ora inainte de 
inceperea licitatiei.

Conditiile de participare la licitatie sunt afi sate la sediul Sucursalei Tg. Mures si la sediile 
gestiunilor, sectiilor din cadrul Sucursalei Tg. Mures.

Informatii suplimentare la telefon 0265/402032 – Serviciul Mecano Energetic.

Patru păsări fl amingo 

(Phoenicopterus roseus), o 

apariţie rară pentru 

România, au fost observate 

şi fotografi ate în cursul 

uneia din ieşirile pe teren 

din cadrul Expediţiei 

Naţionale a Societăţii 

Ornitologice Române 

(SOR).

Păsările au fost observate şi 

fotografi ate pe 20 august, la Tul-

cea.

"Pentru că păsările se sperie 

uşor de oameni, ornitologii fo-

losesc la observaţii binocluri şi 

lunete cu putere ridicată de fo-

calizare. (...) Specia are răspân-

dire în Europa, Africa şi respec-

tiv Asia. În Europa are o distri-

buţie largă, predominant în ba-

zinul Mediteranei. În România, 

specia este o specie cu apariţie 

foarte rară în special pe coaste-

le Mării Negre sau în Delta Du-

nării, respectiv sistemul lagu-

nar, dar fără a prezenta o popu-

laţie cuibăritoare", se arată 

într-un comunicat de presă al 

Expediţiei Naţionale a Societă-

ţii Ornitologice Române (SOR).

Ornitologii spun că păsările 

preferă habitatele cu întindere 

mare de apă de adâncime redu-

să, respectiv 30-50 cm, unde ca-

ută hrana în mâl cu ajutorul cio-

cului.

"Se hrăneşte în special cu 

nevertebrate de toate genurile 

pe care le fi ltrează cu ciocul din 

mâlul de pe fundul lacurilor. Cu-

loarea roz o capătă datorită can-

tităţii mari de carotenoizi pe ca-

re o obţine din consumul crus-

taceilor capturaţi pe fundul la-

curilor cu apă salmastră. Lun-

gimea corpului este de 120-145 

cm, iar anvergura aripilor este 

de 140-165 cm, cu o masă cor-

porală de 2,1-4,1 kg", potrivit 

documentului citat. SOR orga-

nizează din 1990 tabere ornito-

logice şi expediţii în Delta Du-

nării. Anul acesta, acţiunea a 

avut loc în perioada 12-24 au-

gust, în două locaţii – la Maliuc 

şi la Vadu.

Raritate: păsări flamingo în România

Locuitorii satului Muntele 

Cacovei, din comuna clu-

jeană Băişoara, afl ată în 

zona de munte a judeţu-

lui, cer autorităţilor ajuto-

rul după ce au fost sem-

nalate atacuri ale unor 

urşi şi lupi asupra oilor, 

vacilor şi caprelor din 

zonă, fi ind distruşi şi câţi-

va stupi de albine.

Locuitorii spun că sunt spe-

riaţi de faptul că animalele 

sălbatice nu par să se teamă 

de oameni şi nici de gălăgia 

pe care o fac aceştia ca să îi 

alunge.

Un sătean din Muntele Ca-

covei, Iuliu Vâtcă, a declarat, 

ieri, că de aproape o lună de 

zile atacurile sunt aproape 

constante.

"Avem probleme foarte ma-

ri, suntem înconjuraţi şi ata-

caţi de urşi şi lupi noapte de 

noapte de aproape o lună. Ci-

neva a adus 11 lupi şi le-a dat 

drumul din camion, este o 

haită, intră în gospodăriile şi 

ne omoară animalele. Nu mai 

putem scoate animalele afară 

din grajd, ursul mi-a dus pâ-

nă acum vreo 20 de oi şi le-a 

mâncat, la un vecin i-au dis-

trus şase stupi de albine, la 

altul i-a omorât o capră, i-a 

distrus trei familii de albine 

şi i-a sărit în spate la o vacă. 

A mai atacat şi alte vaci. Când 

a venit ursul la mine am fă-

cut gălăgie, am dat drumul la 

radio, la cositoare, dar nu s-

a speriat. Era la 4 metri de 

mine, mai avea un pic să sa-

ră şi să mă nenorocească. Toa-

tă noaptea am aprins focuri 

şi am strigat, nici voce nu mai 

avem. Trebuie să vină cineva 

să ne ajute, de la Primărie, de 

la Prefectură, să ia măsuri, să 

vină pădurarii de la Ocolul 

Silvic să-i împuşte”, a spus 

Vâtcă.

Potrivit acestuia, oamenii 

din sat se tem şi pentru sigu-

ranţa copiilor lor, în condiţii-

le în care luna viitoare înce-

pe şcoala, iar elevii trebuie să 

parcurgă pe jos, prin pădure, 

circa 2,5 kilometri până la mi-

crobuzul şcolar.

"Cine poate să îi însoţeas-

că în fi ecare zi până la micro-

buz şi apoi înapoi spre casă? 

Dar ce poate face un om îm-

potriva unui urs care când se 

ridică în două picioare îi mai 

înalt ca omul şi gros peste mij-

loc cât un cal? În ultimii ze-

ce ani nu am mai avut pro-

bleme cu urşii şi lupii, am pu-

tut să ne creştem liniştiţi ani-

malele. Acum am ajuns să 

stăm cu parul în mână de sea-

ra până dimineaţa, dar nu ştiu 

cât mai putem rezista aşa”, a 

spus acesta.

Localnicul a precizat că nu 

au avut loc asemenea atacuri 

ale animalelor sălbatice în ul-

timii zece ani, iar în ultimele 

săptămâni oamenii au ajuns 

să se teamă foarte mult.

O ursoaică şi doi pui au 

fost văzuţi şi în staţiunea Mun-

tele Băişorii, în zona unei pen-

siuni, căutând prin gunoaie, 

dar şi în zona cabanei Pala-

tului Copiilor Cluj.

La rândul său, primarul co-

munei Băişoara, Minodora Lu-

ca, a spus că va lua măsurile 

necesare pentru a-i ajuta pe 

săteni şi că în acest sens va 

lua legătura cu pădurarii de 

la Ocolul Silvic.

Săteni terorizaţi 
de animalele sălbatice
Lupii şi urşii fac prăpăd într-un sat din judeţul Cluj.
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ CUMPĂR URGENT garsonieră.

Exclus cart. Plopilor.

Aştept telefoane la 

0760-185659. (7.20)

APARTAMENTE

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

Zorilor, Bună-Ziua, 
Gheorgheni, Grigorescu.

Exclus agenţii.

Aşteptăm oferte la tel. 
0727-477.173.

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând două case + anexe 

în Tureni, în aceeași curte 

(se vinde și separat), supr. 

totală 6500 mp, curte, liva-

dă, teren arabil, utilităţi, a-

pă, gaz, curent, întăbulat, 

preţ negociabil.

Inf. suplimentare la tel. 

0745-182440.

P.F. schimb casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.

Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând în Dezmir, la 11 km 
de Cluj, 29 ari de teren intar-
vilan, utilităţi apă, gaz, cu-
rent, front la drum. Inforrma-
ţii suplimentare la tel. 
0744-613954. (7.7)

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

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 

front la drum de servitute 

36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 

0753-222 759.

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

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

¤ Vând 2 parcele de teren 
lângă lacul din Chinteni, su-
pr. 613 mp, front 18 ml la 
drum judeţean, preţ 15 eu-
ro mp. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 
0745-251703.

¤ Vând teren în zona Tetarom 
2 (fosta livadă de pomi – 

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.

IAS), centura spre Apahida. 
Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-416242, după ora 
20, Fam. Molnar.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zi-
lele libere), experienţă în do-
meniu. Cer și ofer seriozitate. 
Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, 
experienţă 18 ani (și pe co-
munitate), cat. B și C, cu-
noscător al lb. germane și 
engleze. Rog și ofer seriozi-
tate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 
0745-501314.

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul conta-
bilitate primară, cunoștinţe 
WINMENTOR. Sunaţi la tel. 
0745-430079.

¤ Caut cioban la oi, cu experi-
enţă, care sa știe să mulgă. 
Ofer salar bun și cazare.
Inf. la tel. 0741-547721.

¤ Căutăm FEMEIE DE SERVI-
CIU (menaj). Inf. suplimenta-
re la tel. 0752-134356.

¤ Caut de lucru în domeniul 
laborator-cofetarie sau la bu-
cătărie, deţin diplomă de cali-
fi care în aceste domenii. Ofer 
și rog seriozitate. Aștept ofer-
te la tel. 0757-746700.

SERVICII

¤ Expert contabil autorizat, 
ţin evidenţă contabilă la fir-
me mici, mari și persoane fi-
zice. Pentru informaţii supli-
mentare sunaţi la tel. 
0744-501252. (7.7)

¤ 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.

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

¤ Repar frigidere, congela-
toare, combine, vitrine frigori-
fi ce, camere de frig. Ofer ga-
ranţie și asigur transport.Tel. 
0747-786.320; 0770-607.687.

¤ Executăm la comandă, mo-
bilier personalizat, din pal 
melaminat, cu montaj la do-
miciliu. Sunaţi la tel. 
0740-807646.

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

ELECTRO

¤ Vând TV color marca DA-
EWOO, stare bună, preţ 60 
RON, negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0264-542151. 
(7.7)

MOBILIER

¤ Vând canapea nerabatabi-
lă, pentru hol, foarte frumoa-
să. Informaţii suplimentare la 
tel. 0744-613954. (7.7)

¤ Vând pat mare (dublu), du-
lap cu o ușă, dulap pentru în-
călţăminte, două fotolii și o 
masă frumoasă. Pentru infor-
maţii sunaţi la tel. 
0732-633306. (7.7)

¤ Vând 2 fotolii balansoar din 
lemn natur, saltea din burete, 
preţ negociabil. Sunaţi la tel. 
0744-613954. (7.7)

UZ CASNIC

¤ Vând aspirator. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi 
la tel. 0732-633306. (7.7)

DIVERSE

¤ Vând 12 bucăți de piese de 
artizanat din aramă, statue-
te, tave cu pahare, candele, 
serviciu de țuică, carafă, 
scrumieră, cafea, etc, preț 
bun. Inf. la tel. 0264-
591965. (6.7)

¤ Vând mașină de scris, mul-
te vase, haine și alte obiecte 
casnice. Informaţii la tel. 
0732-633306. (7.7)

¤ Vând suc de mere natu-
ral, cu pulpă, din mere pro-
venite din pomi netrataţi, 
fără zahăr și conservanţi 
(recipient de 2 l). Preţ 8,5 
RON/l. Sunaţi la tel. 
0758-356073.

¤ Vând salam de casă bio, 10 
RON/bucata (cca. 500 g). Inf. 
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la tel. 0741-547.721 sau 
0758-356.073.

¤ ARDELEAN, intelectual, cu 
simţul umorului, 60 de ani, 
singur, handicap ușor, do-
resc corespondenţă cu 
doamne/domni. Vă rog să 
scrieţi la BAT GABRIEL, str. 
Morii nr. 7-9, Aiud 515200, 
jud. Alba.

ANIMALE

¤ Cumpăr căţel mic, rasa 
Pitbull, de sex masculin. Aș-
tept telefoane la 
0752-498986. (7.7)

¤ Cumpăr căţel mic, rasa Bi-
chon, de sex masculin. Aștept 
telefoane la 0752-498986. 
(7.7)

DONAŢII

¤ DONEZ 3 GRĂMEZI DE FÂN.

Sunaţi la tel. 0721-356.827. 
(Nicu)

COLECŢIONARI

¤ Vând trofee de vânâtoare 
căprior (ţap) și colţi de mis-
treţi, un colţ a fost medaliat, 
preţ negociabil. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 
0264-591965. (7.7)

URBANISM

¤ S.C. Ramona & Oana Im-
port-Export S.R.L. si asocia-
tii, anunta initierea Planului 
Urbanistic Zonal pentru „Ur-
banizare – strada Observa-
torului- latura sudica“, 
Cluj-Napoca, jud.Cluj. Con-
sultarea propunerii se poate 
realiza in cadrul Primariei 
Cluj-Napoca, camera 62.

PIERDERI

¤ Pierdut certificat de înre-
gistrare în scopuri de TVA, 
seria B nr. 0263651 al SC 
Globalexpert SRL.  Îl decla-
răm nul. (1.1)

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

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.

- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.

- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.

- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.

IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR!
Ca urmare a inceperii lucrarilor la Podul Traian si a inchiderii circulatiei auto generale 

CTP Cluj-Napoca SA anunta urmatoarele modifi cari de trasee ale liniilor care au tranzitat 
P-ta M. Viteazu, incepand cu data de 22.08.2016:

¤ Troleibuze:
Linia: 1 – Din P-ta 1 Mai, traseul deviat pe str. Paris, B-dul 21 Dec. 1989, P-ta Unirii, Str. Bucium;
3 – Traseul scurtat pana in P-ta M. Viteazu cu statie pe latura sudica (Fierul);
4 – Desfi intata pe perioada lucrarilor;
5 –  Traseul scurtat pana in P-ta M. Viteazu cu statie pe latura sudica (Fierul) si cu un 

numar marit de mijloace de transport.

¤ Autobuze:
Linia: 8 – Desfi intata pe perioada lucrarilor;
9 – Din P-ta Garii, traseul deviat pe str. Traian, Dacia Horea, Regele Ferdinand, P-ta Unirii, Str. Bucium;
22 – Din P-ta Garii, traseul deviat pe str. Traian, Dacia, Horea, Regele Ferdinand, P-ta Unirii;
23, 23L – Traseul deviat din str. Traian pe Dacia, Horea, P-ta M. Viteazu cu statie la Fierul;
26,26L – Traseul deviat in ambele sensuri din str. Dragalina pe str. Horea, P-ta Garii, Caii 
Ferate, Oasului, B-dul Muncii;
28, 28B – Traseul deviat din P-ta M. Viteazu Sud pe P-ta M. Viteazu Nord, Horea, Dragalina;
32B –  Traseul deviat din P-ta Garii pe str. Horea, P-ta M. Viteazu Sud, P-ta A.Iancu, P-ta 

St. Cel Mare, Str. C-tin Brancusi;
35 –  Traseul deviat din P-ta A. Iancu pe B-dul 21 Decembrie 1989, Regele Ferdinand, Horea, 

P-ta Garii, Horea, P-ta M. Viteazu Sud, P-ta A.Iancu, P-ta St. Cel Mare, Cart. Zorilor;
36B, 36L –  Traseul deviat din str. Traian pe Dacia, Horea, P-ta M. Viteazu Sud (statie comuna 

cu 19, 28, 28B, 29, 37, 38 , 41, 42) Ploiesti, Constanta, Somesului, P-ta Abator;
41 –  Traseul deviat din P-ta M. Viteazu Sud pe str Ploiesti, Constanta, Somesului, P-ta 

Abator, P-ta 1 Mai;
47B – Desfi intata pe perioada lucrarilor;
50, 50L –  Traseul deviat din P-ta A. Iancu pe str. Constanta, Somesului, P-ta Abator, P-ta 

1 Mai, B-dul Muncii iar la reintoarcere din str. Paris pe B-dul 21 Decembrie 
1989, P-ta A. Iancu, P-ta St. Cel Mare, Cart. Zorilor;

52 – Din str. Traian, traseul deviat pe str. Dacia, Regele Ferdinand, P-ta Unirii, Str. Bucium;

Abonamentele pentru liniile 3, 4 si 5 sunt valabile pana in P-ta Garii. Corespondenta 
cu P-ta Garii este asigurata din statiile P-ta A. Iancu (32B, 35), Sora (32B, 35) si Central 
(9, 32B, 35) prin liniile de autobuze, iar spre cartierele Marasti, Someseni si Gheorgheni 
din P-ta M. Viteazu statia nou infi intata Fierul. In P-ta Garii liniile 32B si 35 vor avea statia 
comuna cu liniile de tramvai 101 si 102 (P-ta Garii Nord).

Posesorii de abonamente pe linia 8 vor calatori pana la Aeroport cu linia 5 de troleibuze. 
Persoanele care se deplaseaza pana in statia Electromontaj pot utiliza una din liniile 
metropolitane care deservesc comuna Apahida (M41, M41L, M42, M43, M44) incepand 
cu statia Maresal C-tin Prezan.

Statiile importante din P-ta Garii, P-ta M. Viteazu si vecinatati vor deservi urmatoarele 
linii de transport:

- P-ta GARII NORD (peron tramvai GARA MARE): 31, M31, 32B, 35, 39, 100, 101, 102
- P-ta GARII VEST (str.Horea, dupa intersectia cu str. I.L.Caragiale): 26, 31, M31, 39
- P-ta GARII SUD (intre str.Horea si str.Burebista): 9, 22, 26, 27
- CAII FERATE NORD: M32, M33, M34, M37, M38, M39
-  P-ta M.VITEAZU SUD (intre Reg.Ferdinand si D.Ferenc): 19, 28, 28B, 29, 36, 36L, 

37, 38, 41, 42
- FIERUL ( intre D.Ferenc si Cuza Voda): 3, 5, 23, 32B, 35
- P-ta M.VITEAZU VEST (bretea Republica): 21, 32, 33, 47
- P-ta M.VITEAZU EST ( I.P.Voitesti est): 31, M31, 37, 38, 39
- POD TRAIAN ( Flip): 28, 28B
- DACIA (strămutată inspre intersecţia cu str. Decebal): 9, 22, 27, 41, 52
- SORA (spre Gara): se suplimenteaza cu linia 35
- CENTRAL (Reg. Ferdinand, spre Gara): 3, 5, 9, 32B, 35

Programele de circulatie ale liniilor pot suferi modifi cari in timp, in functie de conditiile 
de trafi c din vecinatatea Podului Traian.

Va multumim.
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

realizarile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

www.batrom.ro

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping

14:00 Telejurnal

15:00 Teleshopping

15:30 Maghiara de pe unu 
(live)

16:55 Vorbește corect!

17:00 Nocturne

18:45 Dosar România

19:00 Exclusiv în România - 
Călători prin Banat

19:45 Sport

20:00 Telejurnal

21:10 România din spatele 
frontului

22:20 Profesioniștii... - In 
memoriam Marin Moraru

23:20 Stejar, extremă urgenţă 

ANTENA 1

13:00 Observator (live)

14:00 Mireasă pentru fi ul 
meu (live)

16:00 Observator (live)

17:00 Poftiţi pe la noi: Poftiţi 
și dăruiţi

19:00 Observator (live)

20:00 Observator special (live)

20:30 Splash! Vedete la apă

PRO TV

12:00 Trandafi rul negru 
(reluare)

13:00 Știrile Pro TV

14:00 Album de familie

16:00 Lecţii de viaţă

17:00 Știrile Pro TV

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro TV

20:30 Las fi erbinţi

21:30 Justiţiarul

PRIMA TV

12:10 Cireașa de pe tort

13:30 Teleshopping

14:00 Focus 14

14:30 Teleshopping

15:00 Nimeni nu-i perfect

15:30 Mondenii (sezonul 15, 
episodul 17) (reluare)

16:00 Mondenii (sezonul 15, 
episodul 18)

16:30 Focus

17:00 Trăsniţii (sezonul 26, 
episodul 28) (reluare)

18:00 Focus

19:30 Mama mea gătește 
mai bine

20:30 Academia lui Horia

22:00 Neam legat

22:30 Trăsniţii (sezonul 26, 
episodul 29)

23:15 Focus din inima României

23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:15 Teleshopping

12:30 Știrile Kanal D

13:30 Te vreau lângă mine

15:45 1001 de nopţi

17:00 Bravo, ai stil!

19:00 Știrile Kanal D

20:00 Güneș

22:30 Ne vedem la tribunal 
(reluare)

LOOK TV

12:30 National Icons (reluare)

13:00 Big Boletus

14:00 Casa Poporului (reluare)

15:30 Fotbal Look (reluare)

16:00 Meci Fotbal Liga I 
Orange: ACS Poli Timișoara - 
CS U Craiova (reluare)

18:00 Fotbal Look (reluare)

19:00 Casa Poporului (live)

20:30 Sub asediu

21:30 Liga Magazin

22:30 Look de campion

23:30 National Icons (reluare)

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și a ordinului 1798/2007, Ecomax 
Autoteam S.R.L.-D anunţă începerea demersurilor în 
vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul 
„Atelier pentruîntreţinere şi reparaţii auto cu tinichigerie 
şi vopsitorie“ din localitatea Cluj-Napoca, calea Someșeni, 
nr. 34, judeţul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, după următorul program: luni între 
orele 9:00 – 16:30, marţi-vineri între orele 19:00 – 14:00.

ANUNŢ DE MEDIU

Comuna Mintiu Gherlii titular al proiectului Modernizarea 
infrastructurii rutiere agricole în comuna Mintiu Gherlii, 
judeţul Cluj anunţă publicul interesat asupra luării de către 
APM Cluj a deciziei etapei de încadrare fără evaluarea 
impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului pentru proiectul Modernizarea 
infrastructurii rutiere agricole în comuna Mintiu Gherlii, 
judeţul Cluj, propus a fi  amplasat în localităţile Mintiu 
Gherlii, Nima, Bunești, Petrești, comuna Mintiu Gherlii, 
judeţul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj din Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264 
410 722, fax 0264 410 716, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro, 
în zilele de luni-vineri, între orele 9-1400, precum și la adresa 
de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii 
la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunţ.
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Halep a coborât 
pe locul 5 în lume
Românca Simona Halep a co-
borât o poziţie și ocupă locul 
5 în clasamentul mondial al 
jucătoarelor profesioniste de 
tenis (WTA) publicat luni, 
transmite agenţia Agerpres. 
Americanca Serena Williams 
rămâne în fruntea topului, cu 
un avans de 190 de puncte 
faţă de germanca Angelique 
Kerber, care a ratat șansa de 
a ajunge lider în premieră 
după ce a pierdut finala tur-
neului de la Cincinnati. Pe lo-
cul al treilea se află în conti-
nuare Garbine Muguruza, iar 
Agnieszka Radwanska a făcut 
rocada cu Simona Halep și 
ocupă locul patru.
Românca este la circa 200 de 
puncte de locul patru și are 
un avans de 1.100 faţă de lo-
cul șase, ocupat de american-
ca Venus Williams. Irina Begu 
a urcat o treaptă și este pe 
22, cea mai bună clasare din 
cariera sa. Monica Niculescu 
a coborât o poziţie, pe 57, în 
timp ce Sorana Cîrstea a fă-
cut un salt de patru locuri și a 
ajuns pe 88.

SUA, cele mai multe 
medalii la Rio
Delegaţia Statelor Unite a 
ocupat detașat primul loc în 
clasamentul final pe medalii 
la Jocurile Olimpice de la Rio 
de Janeiro, în timp ce 
România a terminat pe locul 
47, menţionează Agerpres. 
Team USA a terminat cu 46 de 
medalii de aur, 37 de argint, 
38 de bronz, fiind urmată de 
Marea Britanie (27-23-17) și 
China (26-18-26) etc. Cu cinci 
medalii cucerite la Rio, aurul 
echipei feminine de spadă, ar-
gintul obţinut de tenismenii 
Florin Mergea și Horia Tecău 
la dublu masculin, bronzul lu-
at de Gabriel Sîncrăian la hal-
tere (cat. 85 kg), cel cucerit 
de canotoarele de la 8+1 
(Roxana Cogianu, Ioana 
Strungaru, Mihaela Petrilă, 
Iuliana Popa, Mădălina Bereș, 
Laura Oprea, Adelina Boguș, 
Andreea Boghian și Daniela 
Druncea) și Albert Saritov 
(lupte libere, cat. 97 kg), 
România a avut cea mai slabă 
clasare în clasamentul pe naţi-
uni la Jocurile Olimpice după 
al doilea război mondial.

Cine le arbitrează 
pe Astra şi Steaua
Arbitrul polonez Pawel Gil va 
conduce meciul 0dintre 
Manchester City și Steaua 
București, care va avea loc 
miercuri (21,45, ora 
României), pe Etihad 
Stadium, în returul 
play-off-ului Ligii Campionilor 
la fotbal, conform site-ului 
UEFA, anunţă agenţia 
Agerpres. Bucureștenii au o 
misiune imposibilă, după în-
frângerea 0-5 în tur. Steaua a-
re asigurat accesul în grupele 
Europa League. Germanul 
Manuel Graefe va arbitra par-
tida dintre formaţia engleză 
West Ham United și Astra 
Giurgiu, care va avea loc joi 
(21,45, ora României), pe 
Stadionul Olimpic din Londra, 
în manșa a doua a 
play-off-ului Europa League la 
fotbal, potrivit site-ului UEFA. 
În tur giurgiuvenii au remizat 
1-1 cu echipa engleză.

Pe scurt

România a participat cu 

96 sportivi şi 7 rezerve la 

Jocurile Olimpice de vară 

de la Rio de Janeiro, în 

perioada 5-21 august, şi a 

cucerit cinci medalii, una 

de aur, una de argint şi 

trei de bronz.

Aurul a fost adus de echi-

pa feminină de spadă (Simo-

na Gherman, Simona Pop, 

Ana-Maria Popescu, Loreda-

na Dinu), argintul a fost ob-

ţinut de tenismenii Florin Mer-

gea şi Horia Tecău la dublu 

masculin, bronzul a fost luat 

de Gabriel Sîncrăian la halte-

re (cat. 85 kg), de canotoare-

le de la 8+1 (Roxana Cogia-

nu, Ioana Strungaru, Mihae-

la Petrilă, Iuliana Popa, Mă-

dălina Bereş, Laura Oprea, 

Adelina Boguş, Andreea Bo-

ghian şi Daniela Druncea) şi 

de Albert Saritov (lupte libe-

re, cat. 97 kg), menţionează 

Agerpres.

Cinci medalii

Publicaţia internaţională 

Sports Ilustrated anticipa că 

România va cuceri cinci me-

dalii, chiar dacă „prognoza” 

nu estima niciuna de aur. Pe 

lângă medaliile amintite, tri-

colorii au reuşit, de aseme-

nea, o clasare pe locul 4 (gim-

nastul Marian Drăgulescu la 

sărituri), trei locuri cinci (Co-

rina Căprioriu – judo, cat. 57 

kg, luptătorul de greco-roma-

ne Alin Alexuc – cat. 98 kg şi 

sabrerul Tiberiu Dolniceanu), 

un loc 6 (gimnastul Andrei 

Muntean la paralele), două 

locuri şapte (judoka Andreea 

Chiţu – cat. 52 kg, gimnasta 

Cătălina Ponor – bârnă) etc.

Dezamăgire la handbal

Dacă obţinerea aurului de 

către echipa de spadă femi-

nină (foto) a fost o perfor-

manţă extraordinară, la fel 

şi argintul perechii Mergea/

Tecău la tenis masculine du-

blu, cea mai mare dezamă-

gire a României a fost rata-

rea califi cării în sferturi de 

către naţionala de handbal 

feminin: „Nu ne aşteptam la 

acest rezultat. Ne doream şi 

nici nu ne gândeam că nu o 

să ieşim din grupă, să jucăm 

sferturi de fi nală. (…) Nu 

sunt multe de spus, sunt în-

să multe lucruri de analizat. 

Nu pot să spun acum de ce 

am pierdut în faţa Angolei 

şi de nu am ieşit din grupă. 

Primele două meciuri au fost 

negre, pot să zic un dezas-

tru”, a declarat Cristina Ne-

agu, cea mai bună jucătoa-

re a lumii, la întoarcerea în 

ţară, conform agenţiei amin-

tite.

De asemenea o altă dez-

amăgire a delegaţiei tricolo-

re a reprezentat-o ratarea u-

nei medalii la gimnastică, 

unde Marian Drăgulescu – 

sărituri, Cătălina Ponor – 

bârnă şi Adrian Muntean – 

paralele, au prins fi nale olim-

pice, însă nu şi-au adjude-

cat o medalie.

Cel mai aproape a fost 

Drăgulescu, care s-a clasat 

în fi nal pe locul 4.

Opt clujeni în lot

De amintit că Universita-

tea Cluj a avut un record de 

8 sportivi în delegaţia pen-

tru Jocurile Olimpice: Flori-

na Chintoan la handbal fe-

minin, Sanda Belgyan, la 

atletism, Robert Glinţă, Alin 

Coste şi Ana Dascăl, la înot 

(mezina lotului olimpic) Co-

rina Căprioriu şi Monica Un-

gureanu, la judo, cele două 

sportive având dublă legiti-

mare cu CSM Dinamo şi ju-

dokanul Alex Bologa, la Jo-

curile Paralimpice.

Bilanţ final la Rio: cinci medalii pentru România

Ovidiu CORNEA
redactia@monitorulcj.ro

CFR Cluj a avut nevoie de 

6 etape pentru a depăşi 

penalizarea cu care a înce-

put sezonul Ligii 1 şi are 2 

puncte, după ce a învins 

categoric duminică Astra 

Giurgiu, cu 5-1, într-un joc 

cu 4 penalty-uri. Echipa 

„feroviară” joacă la 

Timişoara, sâmbătă.

Victorie categorică pentru 

CFR Cluj, la fi nalul unui meci 

cu nu mai puţin de 4 penalty-uri, 

duminică în Gruia: „feroviarii” 

au întrecut cu 5-1 campioana 

Astra Giurgiu şi au depăşit bor-

na negativă din clasament. Oas-

peţii au fost cei care au deschis 

scorul, în minutul 8, prin Dani-

el Niculae, care a marcat plasat 

după o pasă excelentă a lui Fe-

lipe Teixeira. În minutul 12 for-

maţia din Cluj aegalat prin Cris-

tian Lopez, din penalty, după 

un fault la Jakolis. Giurgiuvenii 

au cerut penalty în minutul 35 

la o pătrundere a lui Teixeira, 

care a fost avertizat cu cartonaş 

galben pentru simulare, deşi a 

fost „descălţat” de o gheată. În 

minutul 62 CFR-ul şi-a majorat 

diferenţa, din penalty, prin 

acealşi Lopez, iar peste 5 minu-

te Astra a benefi ciat la rândul 

ei de o lovitură de pedeapsă, a-

părată de Mincă. Tiago Lopes a 

majorat diferenţa în minutul 70 

cu un şut plasat. În minutul 77 

Petrucci a ridicat diferenţa la 3 

goluri iar la fi nal clujenii au mai 

benefi ciat de un penalty, după 

o intrare la Do Nascimento. A 

înscris Petrucci, iar CFR şi-a ad-

judecat categoric cele 3 puncte. 

„Feorviarii” au reuşit, după 5 

etape, să adune 2 puncte în cla-

samentul Ligii 1, depăşind punc-

tajul negativ cauzat de penali-

zarea cu care au început actu-

ala ediţie a campionatului.

Momentul psihologic

Antrenorul Vasile Miriuţă 

a explicat că deşi victoria es-

te un categorică după scor, 

elevii săi au avut sufi ciente 

emoţii: „Momentul psiholo-

gic a fost la 2-1, când Mişu 

(portarul Mihai Mincă, n.red.) 

a apărat acel 11 metri, ne-am 

revenit repede, am marcat du-

pă-aceea gol după gol; a fost 

o victorie muncită, am avut 

atitudine, determinare, am în-

ceput prost, primele zece mi-

nute a fost greu, am şi primit 

gol, dar încă o dată zic, am 

jucători de mare caracter”, a 

declarat Miriuţă. „Cea mai im-

portantă e victoria şi că am 

venit pe plus. Cele trei punc-

te sunt cele mai importante”. 

Antrenorul s-a referit şi la re-

venirea lui Iuliu Mureşan în 

angrenajul clubului: „A con-

tat foarte mult întoarcerea lui, 

am vorbit recent cu dânsul, a 

venit la echipă, ne-a îmbăr-

bătat, e un lucru îmbucurător 

şi sunt fericit că s-a întors”, a 

declarat Miriuţă.

„Meci greu 
la Timişoara”

Pentru echipa „feroviară” ur-

mează sâmbătă, 26 august, de 

la 18.30, meciul în compania 

clubului ACS Poli Timişoara, 

echipă care nu a recuperat ni-

ciunul din cele 14 puncte cu ca-

re a fost penalizată la începutul 

campionatului. „Vom avea un 

meci foarte greu la Timişoara, 

dacă nu vom fi  concentraţi ca 

şi astăzi vom avea probleme, 

dar am încredere că până la ora 

meciului ne vom reface, ne vom 

antrena bine în cursul săptămâ-

nii şi vom încerca să câştigăm 

acolo”, a adăugat antrenorul.

„Nu mă aşteptam 
să pierdem”

Atacantul Astrei Giurgiu, Da-

niel Niculae, s-a declarat surprins 

de evoluţia pe care a luat-o me-

ciul şi scorul: „După cum a de-

curs meciul, mai ales în prima 

repriză, nu mă aşteptam să pier-

dem, cu atât mai mult cu cât di-

ferenţa a fost una atât de mare 

(...) Nu aveam voie să cădem şi 

să pierdem de o asemenea ma-

nieră, dar ăsta este fotbalul, tre-

buie să învăţăm şi din eşecuri. 

Dacă am fi  reuşit să ne distan-

ţăm noi pe tabelă, să facem 2-1 

sau să egalăm, rezultatul ar fi  

fost altul”, a afi rmat„astralul”.

Cele două echipe

CFR Cluj: Mincă – Peteleu, 

Larie, A. Mureşan, T. Lopes – 

Nascimento, Petrucci – Jako-

lis (’80 Nouvier), Juan Carlos 

(’59 Bud), Păun – Lopez. An-

trenor: Vasile Miriuţă

Astra Giurgiu: Lung – Van-

gjelis, Fabricio, Oros (’80 Ba-

laure), Morais – Seto, Lovin 

– Nicoară (’65 Săpunaru), Tei-

xeira, Ioniţă 2 – Niculae (’60 

Alibec). Antrenor: Marius Şu-

mudică

CFR intră pe plus după 
ce a „zdrobit” campioana
CFR Cluj a ajuns la 2 puncte în clasament, în urma victoriei categorice cu Astra Giurgiu.

Cristian Lopez (la minge) a marcat primele 2 goluri ale clujenilor, din penalty
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