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ADMINISTRAŢIE

Avem city manager
Fostul viceprimar Gheorghe Şurubaru es-

te primul city manager din istoria munici-

piului Cluj-Napoca.  Pagina 2

POLITICĂ

Tőkés vrea protecţie 
pentru maghiari
Lászlo Tőkés a vorbit, din nou, despre 

acordarea protectoratului pentru maghia-

rii din afara graniţelor.  Pagina 5

ECONOMIE

Codaşi în UE la studii 
superioare
În România, doar 19,2% din cei care acti-

vează în câmpul muncii au studii superi-

oare, potrivit statisticilor.  Pagina 4

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

ACTUALITATE

Ministrul Justiției: „Nu putem 
reglementa prin lege bunul simţ”

EDUCAȚIE

Numărul de absolvenţi de Bac 
s-a redus la jumătate în opt ani

„Noi nu putem reglementa 
la nivel de legislaţie bunul 
simţ", a declarat ieri ministrul 
Justiţiei, Raluca Prună, referi-
tor la situaţia politicienilor „pe-
nali" care candidează şi, de mul-
te ori, şi câştigă noi mandate, 
unii chiar din puşcărie. Singu-
rul mod prin care pot fi  sancţi-
onate aceste anomalii ar fi  vo-
tul fi ecărui cetăţean, a adăugat 
Prună.

„Persoana care este în cursul 
unei cercetări penale sau al ur-
măririi penale şi care nu este 
încă o persoană condamnată es-
te prezumată nevinovată. Acum 
noi nu putem reglementa la ni-
vel de legislaţie, cum să spun, 
bunul simţ — faptul că dacă eu 
mă afl u într-o procedură pena-
lă ar fi  bine, poate, să nu mă 
mai erijez într-un model pentru 

societate şi să mă prezint drept 
candidat care să conducă ceta-
tea. Să conduc cetatea către ce? 
Noi nu putem legifera asta, cred 
că modul prin care putem sanc-
ţiona acest lucru este fi ecare cu 
votul său", a spus ministrul Jus-
tiţiei la postul public de radio.

Această situaţie „aproape că 
pare avantajoasă", atât timp cât 
persoane care fi e sunt urmărite 
penal, fi e sunt condamnate, se 
prezintă pe liste în alegeri şi 
ajung chiar să fi e primari, adau-
gă Raluca Prună. În acelaşi 
timp, ministrul Justiţiei a vor-
bit despre planurile pentru con-
turarea unui cadru legislativ ca-
re să permită ca produsul in-
fracţiunii să fi e confi scat, atunci 
când vorbim, de pildă, despre 
evaziunea fi scală sau alte astfel 
de nereguli economice.

Scăderea drastică a număru-
lui de absolvenţi de bacalaure-
at de la o medie de 170.000 pe 
an între anii 2007 şi 2009 până 
la o medie de 96.000 între anii 
2013 şi 2016 se refl ectă şi în su-
pracapacitatea care există în u-
niversităţi, situaţie care se poa-
te compara cu cea a întreprin-
derilor înainte de 1989.

Deşi aparent populaţia Ro-
mâniei a scăzut din 1989 în pre-
zent cu doar 15%, de fapt scă-
derea populaţiei şcolare este 
mult mai mare, pentru că cei 3 
milioane de români plecaţi din 
ţară şi-au luat, în cea mai ma-
re parte, copiii cu ei. Ca urma-
re, astăzi liceele şi universităţi-
le rămân goale.

Reducerea la jumătate în opt 
ani a unei generaţii de absol-
venţi este un şoc pentru siste-

mul universitar, dar pe de altă 
parte poate fi  o şansă pentru 
creşterea calităţii.

Anul acesta, circa 88.000 de 
absolvenţi de liceu au reuşit să 
promoveze bacalaureatul din 
prima sesiune a examenului, 
numărul acestora fi ind de 1,8 
ori mai scăzut decât în urmă cu 
zece ani, potrivit datelor de la 
Ministerul Educaţiei.

Pentru aceştia, oferta educa-
ţională a instituţiilor de învăţă-
mânt superior de stat este de 
62.000 de locuri fi nanţate de la 
buget, număr menţinut constant 
în ultimii 10 ani.

Astfel, concurenţa potenţia-
lă pentru un loc la buget într-o 
facultate de stat a scăzut de la 
un nivel-record de 2,8 candidaţi 
pe loc în 2008 la 1,4 candidaţi 
pe loc în 2016.
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Banii pentru aeroport merg la reabilitarea drumurilor judeţene
Pentru preşedintele CJ Cluj, Alin Tișe, prelungirea pistei aeroportului nu este de actualitate, astfel că a realocat banii către alte proiecte.  Pagina 3 

Concurs între un autoturism şi un avion de luptă

Povestiri neştiute 
de pe Uliţa Lupilor

La sfârşitul săptămânii, la Baza Aeriană de la Câmpia Turzii, a avut loc un eveniment special la care 
au asistat mii de persoane de toate vârstele. PAGINA 6

V-aţi întrebat vreodată care este povestea clădirilor din centrul Clujului? Noi vă 
spunem istoria şi povestea caselor de pe Uliţa Lupilor (actuala stradă Mihail 
Kogălniceanu) şi a Bisericii Reformate cu statuia lui Sf. Gheorghe. Poate de acum veţi 
privi cu alţi ochi clădirile din centru.   PAGINILE 6-7  
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Cultură de cannabis, 
descoperită într-un sediu 
de firmă FOTO

O cultură de cannabis a fost descoperită de po-
liţiști și procurori DIICOT în incinta unei fi rme 
din Cluj-Napoca. În urma operaţiunii, coordo-
nate de specialiștii antidrog, au fost ridicate 42 
de plante de cannabis, iar două persoane au 
fost reţinute. “La data de 21 iulie, poliţiștii 
Serviciului Antidrog din cadrul Brigăzii de 
Combatere a Criminalităţii Organizate 
Cluj-Napoca au depistat o cultură de cannabis 
indoor, în incinta unei societăţi comerciale din 
municipiul Cluj-Napoca. Au fost ridicate 42 de 
plante de cannabis. Din cercetări a reieșit că 
doi bărbaţi, de 27 și 33 de ani, din municipiul 
Cluj-Napoca, ar fi  închiriat spaţiul respectiv 
pentru cultivarea de cannabis, drog de risc pe 

care l-ar fi  deţinut pentru consum propriu și l-ar 
fi  comercializat”, se arată într-un comunicat. 
Cei doi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, sub 
aspectul săvârșirii infracţiunilor de trafi c de dro-
guri de risc și deţinere de droguri de risc, fără 
drept, în vederea consumului propriu.

Proiectul abatorului din 
Iclod, praf în ochi pentru 
alegători?
Consilierii judeţeni din Cluj au dat 400.000 
de lei pentru studiul de fezabilitate al abato-
rului din comuna Iclod și apoi „s-au făcut că 
plouă”. Dacă la anunţarea proiectului se lău-
dau că-l construiesc într-un an, realitatea a 
demonstrat că au avut nevoie de patru ani 
pentru a realiza un studiu de fezabilitate. 
Proiectul abatorul din Iclod a fost „uitat” de 
către Consiliul Judeţean Cluj. Proiectul aba-
torului vine din partea fostului USL (PNL + 
PSD) încă din 2012. Termenul limită pentru 
fi nalizarea proiectului anunţat iniţial era cel 
mult doi ani de zile, dar autorităţile judeţene 
sperau să-l fi nalizeze într-un an. În cei patru 
ani ce au trecut de la anunţarea proiectului 
doar studiul de fezabilitate a fost făcut. În re-
st, pauză totală. Potrivit proiectului în comu-
na Iclod ar fi  urmat să fi e construit un abator 

modern. Abatorul ar fi  urmat să fi e realizat 
din beton și metal, având opt corpuri, o su-
prafaţă construită de peste 3.800 mp și o su-
prafaţă desfășurată de peste 4.000 mp.

Canabis vândut pe net 
ca şi suvenir
Poliţiștii au efectuat săptămâna trecută două 
percheziţii domiciliare pe raza judeţului Cluj, 
la administratorii a două site-uri, prin inter-
mediul cărora se comercializau seminţe de 
cannabis. În urma percheziţiilor, au fost ridica-
te cantităţi mari de seminţe de cannabis, pre-
cum și calculatoare și medii de stocare a date-
lor folosite pentru promovarea și comerciali-
zarea acestor seminţe. Din cercetări a reieșit 
că, sub pretextul că seminţele ar fi  comerciali-
zate ca suveniruri sau pentru conservarea ge-
neticii lor, deţinătorii site-urilor ar fi  promovat 
comercializarea seminţelor și cultivarea ilicită 
a plantelor de cannabis. Administratorii celor 
două site-uri, un bărbat și o femeie, din mu-
nicipiul Cluj Napoca, ar fi  promovat seminţele 
de cannabis prin intermediul magazinelor on-
line, promiţând că livrarea lor se face în mod 
discret, în colete sigilate, fără a se face referire 
la conţinutul acestora, pentru a nu atrage 
atenţia poliţiștilor. Cei doi au fost conduși la 
sediul DIICOT pentru audieri. 

Pe scurt

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Primăria Cluj-Napoca a 

anunţat vineri că fostul 

viceprimar Gheorghe 

Şurubaru este city manage-

rul oraşului. Cu câteva zile 

înainte de ultima probă, 

deşi era evident că va câş-

tiga, Şurubaru se învârtea 

în jurul cozii şi ezita să 

dea un răspuns concret cu 

privire la planurile sale 

din noua postură.

Gheorghe Şurubaru a ob-

ţinut, conform anunţului fă-

cut de Primărie, 100 de punc-

te. Punctajul fi nal s-a calcu-

lat ca medie artimetică între 

rezultatul obţinut la proba 

scrisă şi interviu. Şurubaru 

nu a avut contracandidat 

pentru funcţia de city mana-

ger. Deşi iniţial au fost de-

puse două dosare în concurs 

(Gheorghe Şurubaru şi Ioan 

Duşcaş), cel al candidatului 

Duşcaş a fost respins din ca-

uză că nu îndeplinea condi-

ţiile de vechime. Aşa a ajuns 

fostul viceprimar să concu-

reze cu sine în concursul 

pentru funcţia de city mana-

ger, o premieră pentru isto-

ria Clujului.

Întrebarea fi rească este da-

că funcţia de city manager es-

te creată doar de faţadă (ast-

fel ca toată lumea din partid 

să fi e fericită: PNL-iştii îl au 

viceprimar pe Dan Tarcea, iar 

foştii PDL-işti să îl aibă pe 

Gheorghe Şurubaru city ma-

nager) şi tot primarul Emil 

Boc să fi e cel care conduce de 

fapt Primăria şi oraşul?

Potrivit legii, primarul poa-

te să îi delege city manageru-

lui cât vrea din atribuţiile sa-

le. Depinde cât de mult va do-

ri Emil Boc să lase oraşul pe 

mâna lui Şurubaru.

Săptămâna trecută, deşi e-

ra evident că Şurubaru va 

câştiga concursul, acesta evi-

ta să spună concret ce are în 

plan să facă din noua postu-

ră. Întâi a declarat că aşteap-

tă până ajunge în funcţie şi 

atunci o să vedem ce va fa-

ce, apoi a afi rmat hotărât că 

lucrurile sunt clare şi ştie ce 

are de făcut, ca ulterior să 

precizeze că va face ce va 

stabili împreună cu primarul.

A admis că este o provoca-

re funcţia pe care o va ocupa, 

dar a vorbit tot despre vechi-

le proiecte de când era vice-

primar, adăugând că va face 

ce va stabili împreună cu Boc 

sau mai pe şleau spus va face 

ce zice primarul. „O provoca-

re ar fi  pentru oricine, mai ales 

că este o chestie nouă. Este 

primul city manager al oraşu-

lui. Aşteptaţi să ne vedem aco-

lo şi după aceea putem să dis-

cutăm. Lucrurile sunt foarte 

clare, eu ştiu ce am de făcut 

în continuare, în special con-

tinuarea proiectelor care le-am 

avut ca viceprimar şi desigur 

tot ceea ce vom stabili cu dom-

nul primar pentru viitorul ora-

şului”, a declarat Şurubaru 

pentru Monitorul de Cluj.

Viitorul city manager are 

în palmares, printre altele, mo-

dernizarea zonei gării. Des-

pre modul în care a fost ma-

nageriată derularea lucrărilor 

mulţi clujeni au multe cuvin-

te de „laudă”. Tot Şurubaru 

este cel care s-a ocupat de 

construirea unor noi parkin-

guri de cartier. Sunt proiecte 

derulate cu o viteză „fulmi-

nantă”: 60% din parkingul 

Negoiu s-a construit în trei 

ani, proiectul viitorului parking 

de pe aleea Gârbău – strada 

Primăverii a avut nevoie de 

patru ani ca să treacă de fa-

za hârtiilor.

„Ca viceprimar am avut ca 

proiecte modernizarea zonei 

Gării, proiectul bazei de agre-

ment din cartierul Gheorgheni, 

podul de pe Porţelanului, 

parkingurile de cartier, care 

deja două încep să fi e viabi-

le, efectiv să intre în lucru. 

Sunt mai multe proiecte”, a 

menţionat Şurubaru.

Clujul are city manager 
pentru prima dată în istorie
Gheorghe Şurubaru a făcut o mutare şi a trecut de la postul de viceprimar, 
din mandatul 2012-2016 la cel de city manager.

Gheorghe Șurubaru a fost viceprimar, iar acum va fi  city managerul orașului
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100
de puncte a obținut 
Gheorghe Șurubaru.
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Wizz Air a întâmpinat 

vineri a 5-a aeronavă 

Airbus A320 la baza sa 

din Cluj-Napoca.

Aeronava va asigura ope-

raţiunile pe zborurile nou lan-

sate spre Doncaster Sheffi eld, 

Billund şi Alicante, precum şi, 

pe ruta internă spre Bucureşti.

Potrivit reprezentanţilor 

companiei, aeronava repre-

zintă o nouă investiţie de 98 

de milioane de euro.

„Primul zbor Wizz Air din 

Cluj-Napoca a decolat în no-

iembrie 2007, iar de atunci 

Wizz Air şi-a dezvoltat con-

stant reţeaua de rute cu tari-

fe scăzute pentru clienţii din 

Transilvania. Deja cea mai ma-

re companie aeriană din Ro-

mânia, Wizz Air oferă în to-

tal 28 de rute low-fare spre 13 

ţări din Cluj-Napoca, cu tari-

fe pe multe rute începând de 

la 39 lei, asigurând conexiuni 

accesibile între Transilvania 

şi restul Europei atât pentru 

călători în scop de afaceri, cât 

şi pentru turişti. Toţi cei 179 

de colegi Wizz Air din Cluj-Na-

poca aşteaptă cu nerăbdare 

să primească şi mai mulţi pa-

sageri la bordul aeronavelor 

de pe zborurile Wizz din 

Cluj-Napoca, care anul aces-

ta vor susţine mai mult de 840 

de locuri de muncă în indus-

triile conexe din regiune”, 

spun aceştia.

Ruta Cluj-Bucureşti este 

operată de şase ori pe săptă-

mână (luni, marţi, miercuri, 

joi, vineri şi duminică), ple-

carea de la Cluj fi ind la ora 

20.35. Din 31 octombrie com-

pania măreşte frecvenţa zbo-

rurilor spre Bucureşti la zece 

(zilnic şi două zboruri luni, 

miercuri şi vineri). Biletele pe 

noile rute sunt deja puse în 

vânzare la preţuri începând 

de la doar 39 de lei. De la Cluj 

aeronava va decola la ora 8.10 

şi 19.30. Spre Alicante zboru-

rile sunt disponibile în zilele 

de miercuri şi duminică la ta-

rife începând de la 179 de lei, 

spre Billund (Danemarca) se 

operează în zilele de marţi şi 

sâmbătă de la 109 lei, iar spre 

Doncaster Sheffi eld, în zilele 

de luni şi vineri cu tarife de 

la 129 de lei.

Într-o conferinţă de presă 

susţinută la Cluj, Tamara Vallo-

is, Head of Communications, 

a declarat: „Suntem încântaţi 

să sărbătorim astăzi acest mo-

ment de referinţă împreună 

cu Aeroportul Cluj. Suntem 

încântaţi că ne extindem fl o-

ta tânără la 5 aeronave în 

Cluj-Napoca, ceea ce înseam-

nă mai multe rute cu tarife 

scăzute pentru clienţi. Cele 

trei noi destinaţii internaţio-

nale pe care le-am adăugat re-

ţelei noastre sunt o combina-

ţie perfectă de vacanţă de va-

ră în Alicante, călătorie pen-

tru familie în Billund şi city 

break în Doncaster Sheffi eld. 

Ziua de azi marchează şi o 

nouă etapă în transportul ae-

rian din România, odată cu 

prima rută internă care leagă 

Cluj-Napoca de Bucureşti”.

David Ciceo, director ge-

neral al Aeroportului Interna-

ţional „Avram Iancu” Cluj, a 

precizat: „Aeroportul Interna-

ţional Cluj este al doilea ae-

roport al României, atât din 

punctul de vedere al trafi cu-

lui de pasageri înregistrat cât 

şi ca importanţă în reţeaua 

Wizz Air din ţara noastră, iar 

cea de-a 5-a aeronavă aloca-

tă bazei de la Cluj vine să sub-

linieze acest lucru. Motivele 

de bucurie sunt cu atât mai 

mari cu cât în perioada ime-

diat următoare se deschid 5 

rute noi de pe aeroport, spre 

Doncaster Sheffi eld, Bucureşti, 

Billund, Alicante şi Malaga. 

Astfel, pasagerii noştri vor 

avea şi mai multe opţiuni de 

călătorie spre destinaţii din 

Europa, creându-se premise-

le unor noi creşteri importan-

te ale trafi cului de pasageri. 

Ruta Bucureşti – Cluj-Napoca 

efectuată de Wizz Air în fi e-

care zi, mai puţin sâmbăta, 

este foarte importată. Esta a 

treia companie care zboară 

spre această destinaţie. Vor fi  

tarife foarte bune. Vor putea 

să circule nu numai cei ce că-

lătoresc în scop de business 

pentru că sunt tarife care per-

mit călătoriile în scop perso-

nal. Ne aşteptăm în 2017 să 

fi e o dublare a numărului de 

pasageri pentru această des-

tinaţie”.

Rute noi de pe Aeroportul Cluj: Doncaster Sheffield, 
Billund, Alicante şi Bucureşti

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

La rectifi carea bugetului 

judeţului, Tişe s-a ţinut de 

cuvânt şi aeroportul a 

rămas fără banii destinaţi 

pentru realizarea studiilor 

tehnice privind extinderea 

pistei de aterizare-decola-

re. Banii se duc pe repara-

ţia drumurilor judeţene.

„Prelungirea noii piste în-

că nu e de actualitate (...) Acest 

aeroport, aşa cum este el, re-

zistă din punct de vedere al 

trafi cului, face faţă în perspec-

tiva a 2, 3, 5, 7 ani. Nu avem 

presiunea de a prelungi pista 

mâine pentru că aşa cum es-

te ea, mai puţin zborurile trans-

continentale, nu se pot reali-

za. Prelungirea pistei va fi  ga-

ta în următorii 5 ani”, susţi-

nea săptămâna trecută Tişe.

Vineri, în şedinţa de Con-

siliu Judeţean, s-a discutat un 

proiect de hotărâre privind 

rectifi carea bugetului propriu 

al judeţului pe anul 2016. Con-

silierii judeţeni au alocat 13 

milioane de lei pentru drumu-

rile judeţene, banii fi ind luaţi 

de la Cluj Arena şi Aeropor-

tul Internaţional Cluj.

„În luna ianuarie, printr-o 

hotărâre de Consiliu Judeţean, 

a fost aprobată suma de 

11.631.790 lei pentru contribu-

ţia judeţului Cluj la majorarea 

capitalului social la Cluj Arena 

şi suma de 4.850.770 lei pentru 

Aeroportul Avram Iancu Cluj-Na-

poca, pentru studiu de fezabili-

tate pentru extinderea pistei de 

decolare-aterizare. Precizăm că 

ambele sume au fost aprobate 

în bugetul pe anul 2016 cu con-

diţia alocării lor după îndeplini-

rea procedurilor prevăzute de 

O.U.G. nr. 77/2014 privind pro-

cedurile naţionale în domeniul 

ajutorului de stat, la Consiliul 

Concurentei şi/sau Comisia Eu-

ropeană şi obţinerea autorizări-

lor necesare. Având în vedere 

că până la acest moment nu s-a 

ajuns la o soluţie pentru obţi-

nerea autorizărilor necesare şi 

pentru o mai efi cientă utilizare 

a fondurilor publice, propunem 

disponibilizarea sumei de 

13.132.560 lei în vederea supli-

mentării fondurilor necesare de-

contării lucrărilor de întreţinere 

curentă şi periodică, precum şi 

a lucrărilor de modernizare şi 

reabilitare a drumurilor judeţe-

ne cuprinse în programul pe 

anul 2016”, se arată în proiec-

tul privind rectifi carea bugeta-

ră votat vineri.

Clujul, judeţul cu cele 
mai proaste drumuri

De altfel, Tişe a anunţat în-

că de acum o săptămână că 

banii rezervaţi pentru Aero-

portul Avram Iancu Cluj-Na-

poca vor fi  mutaţi la drumuri.

„Există drumuri impractica-

bile, încercăm toate resursele pe 

care bugetul le are astăzi din 

toate capitolele bugetare unde 

presupunem că nu vor fi  chel-

tuiţi banii, iar prin această rec-

tifi care să îi aducem la drumuri. 

Încercăm să stabilim punctual 

şi drumurile care vor fi  cuprin-

se în hotărâre. Cei de la Direc-

ţia de Patrimoniu, fosta regie de 

administrare, fac această situa-

ţie cu cele mai proaste drumuri 

pe care le ştim şi în limita aces-

tor bani, în această vară, până 

în toamnă, cât timpul ne per-

mite, o să intrăm pe întreţineri 

de drumuri”, a spus Alin Tişe.

Deocamdată nu se cunosc 

care vor fi  acele drumuri ca-

re vor intra în reabilitare.

Se pare că această rectifi ca-

re bugetară nu îi va fi  sufi cien-

tă deoarece Tişe vrea să acce-

seze un credit bancar, tot pen-

tru modernizarea drumurilor, 

de 50 de milioane de euro. Ide-

ea accesării unui credit pentru 

reabilitarea drumurilor judeţe-

ne nu este nouă, fostul preşe-

dinte al CJ Cluj Mihai Seplecan 

arătându-şi disponibilitatea ac-

cesării unui credit în valoare 

de 120 de milioane de euro pen-

tru asfaltarea tuturor drumuri-

lor din judeţul Cluj. În 2005, 

fostul preşedinte al Consiliului 

Judeţean Cluj, Marius Nicoa-

ră, a accesat un credit în valoa-

re de 55,5 milioane de lei pen-

tru reparaţia drumurilor jude-

ţene. Creditul a fost luat pen-

tru o perioadă de 10 ani.

Aeroportul şi Filarmonica 
au ţinut drumurile pe loc?

„În opinia preşedintelui CJ 

Cluj, parcurile industriale Teta-

rom, Filarmonica sau Aeropor-

tul sunt câteva din cauzele pen-

tru care judeţul nu are drumuri.

„Judeţul Cluj este un judeţ 

bogat. Judeţele din jur nu sunt 

atât de bogate, dar judeţele din 

jur au drumuri mai bune pen-

tru că judeţele din jur nu au 

aeroport, nu au stadion, nu au 

fi larmonică, nu au spitale, nu 

au foarte multe lucruri. Nu au 

spitalele pe care le are Clujul 

şi nu investesc în spitale cât in-

vesteşte Clujul. Dacă vă uitaţi 

numai la Aeroport, am cheltu-

it vreo 200 de milioane de eu-

ro. Luaţi Tetaromul să vedeţi 

câte milioane de euro s-au chel-

tuit din bugetul judeţului. În fi -

ecare an au rămas sume foar-

te mici pentru drumuri. De a-

ceea, niciodată drumurile noas-

tre nu au ajuns să fi e la un anu-

mit nivel pentru că prea puţini 

bani au fost alocaţi, tot timpul 

găsindu-se alte priorităţi” mai 

preciza Tişe.

Tişe nu se dezminte. Banii de la aeroport, 
băgaţi în reabilitarea drumurilor
Săptămâna trecută preşedintele CJ Cluj Alin Tişe spunea că prelungirea noii piste „nu e de actualitate”. 

Reabilitarea drumurilor județene a fost tema preferată în preajma alegerilor

Este a doua oară în acest an când funcţionarii din Consiliul 
Judeţean iau din banii destinaţi modernizării aeroportului 
clujean pentru acoperirea altor proiecte sau pentru a-și aco-
peri propria incompetenţă. În luna aprilie, tot printr-o recti-
fi care bugetară, Consiliul Judeţean aloca suma de 3,5 mili-
oane de lei (aproximativ 800.000 de euro) pentru acoperi-
rea dezastrului provocat de arderea gunoaielor de la Pata 
Rât din banii aeroportului. „Propunem disponibilizarea su-
mei de 3.350.000 lei din fondurile alocate pentru 
Aeroporul «Avram Iancu» Cluj-Napoca pentru rezolvarea si-
tuaţiei actuale de la depozitul neconform Pata Rât”, se ară-
ta la acea dată în proiectul de hotărâre.

Bugetul aeroportului, calul de bătaie 
al Consiliului Judeţean
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Cu sediul în Tg.Mureş, str. Salcâmilor nr.23

Organizează în fi ecare marţi la ora 10 la sediul Sucursalei, 

licitaţie publică pentru vânzare de
ŢEAVĂ UZATĂ

rezultată în urma lucrarilor de R.K. si interventii la sonde.

Licitaţia se va organiza în fi ecare marţi până la epuizarea stocului.
Informaţii suplimentare 0265/402032 – Serviciul Mecano Energetic.

S.N.G.N. ‘’ROMGAZ‘’ S.A. 
– SUCURSALA TG.MUREŞ

PUBLICITATE

UNIVERSITATEA „BOGDAN VODĂ“ DIN CLUJ-NAPOCA

ADMITERE 2016

STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ
Facultatea de Ştiinţe economice (durata studiilor 3 ani /180 credite):

√  Programe de studii universitare de licenţă – Management, Finanţe 

şi bănci, Contabilitate şi informatică de gestiune şi Economia Comeţului 

şi turismului.

Facultatea de Drept (durata studiilor 4 ani / 240 credite)

Facultatea de Educaţie fi zică şi sport (durata studiilor 3 ani/ 180 credite)

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER
Facultatea de Ştiinţe economice (durata studiilor 2 ani /120 credite):

√  Programe de studii universitare de master – Managementul afacerilor, 

Managementul resurselor umane, Managementul societăţilor comerciale 

şi de credit, Managementul organizaţiilor sportive şi Bănci, asigurări 

şi pieţe fi nanciare

Perioada de înscriere: 15 iunie – 26 septembrie 2016

Informaţii suplimentare: Cluj-Napoca – Str. Grigore Alexandrescu nr. 26 A,

Tel. 0264-598787, www.ubv.ro, https://www.facebook.com/ubv.ro/

O persoană a consumat 

lunar, în medie, 157 de 

grame de ciocolată, bom-

boane, rahat şi alte produ-

se zaharoase, pe care a 

cheltuit 3,17 lei, se arată 

într-o publicaţie a 

Institutului Naţional de 

Statistică (INS).

Cel mai mare consum a fost 

realizat de salariaţi, respectiv 

175 de grame lunar, iar cel mai 

mic la şomeri — 106 grame.

În ceea ce priveşte consu-

mul de dulceaţă, gem, com-

pot, jeleuri, datele INS arată 

că o persoană a consumat, în 

medie, 20 de grame lunar.

Potrivit Institutului, 61 de 

grame de îngheţată a consu-

mat în medie lunar un român, 

anul trecut.

Datele Ministerului Eco-

nomiei arată că, anul trecut, 

România a exportat 9.847 de 

tone de ciocolată şi alte pre-

parate alimentare care con-

ţin cacao, valoarea totală de-

păşind 55,3 milioane de eu-

ro, în creştere cu 21,3% com-

parativ cu 2014.

De asemenea, s-au impor-

tat 55.005 tone, în valoare de 

peste 196,2 milioane euro, 

rezultând un defi cit comerci-

al de circa 141 milioane de 

euro.

Câtă ciocolată consumă românii

Perioada analizată a fost 

pozitivă pentru leu, acesta 

apreciindu-se faţă de prin-

cipalele valute, recuperând 

pierderile provocate de de-

cizia britanicilor de a pără-

si UE.

Cursul euro s-a menţinut 

constant sub pragul de 4,48 

lei, coborând de la 4,4737 la 

4,4612 lei, nivel minim înce-

pând cu data de 27 aprilie. 

Reamintim că euro a crescut 

în 16 iunie la 4,5396 lei, ma-

xim al ultimilor doi ani şi pa-

tru luni.

Leul a continuat astfel să 

profi te de conjunctura favo-

rabilă de pe pieţele internaţi-

onale, unde apetitul pentru 

activele riscante rămâne ridi-

cat. Piaţa valutară locală s-a 

deschis la 4,4620 – 4,4640 lei 

pentru a scădea seara, după 

închiderea pieţei locale până 

la 4,45 lei, cotaţie care nu a 

mai fost atinsă din a doua par-

te a lunii februarie.

Fundamentele bune ale 

economiei româneşti şi liniş-

tea din mediul politic, la ca-

re se adaugă nivelul confor-

tant al dobânzii-cheie prac-

ticate de BNR în comporaţie 

cu cele reduse ale BCE, Fed 

sau Banca Angliei reprezin-

tă atuuri pentru leu, rapor-

tul faţă de euro urmând a se 

consolida în jurul nivelului 

de 4,45 lei. Schimbările de 

trend vor fi  produse de eve-

nimentele externe precum 

criza prin care trec băncile 

din Italia sau de apariţia unor 

evenimente sângeroase, pre-

cum cel de la Munchen.

Cursul dolarului american 

s-a mişcat între 4,0442 şi 

4,0631 lei, la sfârşitul interva-

lului media fi ind stabilită la 

4,0455 lei, într-o şedinţă în 

care cotaţiile au fl uctuat între 

4,038 şi 4,068 lei.

Media monedei elveţiene, 

care s-a tranzacţiona pe pie-

ţele internaţionale între 1,083 

şi 1,089 franci/euro, a cobo-

rât de la 4,1158 la 4,1051 lei, 

fi nalul perioadei.

Perechea euro/dolar a scă-

zut de la 1,1080 dolari, la în-

ceputul intervalului, la 1,0956 

dolari, la sfârşitul lui, când 

pieţele ameriane au închis la 

1,0976 dolari.

Pe pieţele internaţionale 

s-a conturat un trend descen-

dent pentru euro provocat de 

Brexit, de criza bancară itali-

ană sau de evenimentele te-

roriste care se înmulţesc. La 

aceasta se adaugă lipsa unor 

rezultate concrete ale progra-

mului derulat de BCE pentru 

stimularea economiei şi infl a-

ţiei din zona euro. În schimb 

economia americană s-a re-

dresat semnifi cativ, cu un şo-

maj de circa 5%, vânzări în 

detaliu în creştere, în ton cu 

evoluţia pozitivă a producţiei 

industriale.

În piaţa la termen de la 

Sibiu, euro s-a tranzacţionat 

pentru septembrie între 

1,0975 şi 1,1045 dolari iar 

pentru decembrie la 1,1035 

– 1,1077 dolari, în timp ce 

uncia de aur cu scadenţa lu-

na viitoare s-a mişcat între 

1.317 şi 1.334 dolari.

Analiza cuprinde perioada 

18 – 22 iulie.  (R.G.)

Euro a scăzut până la 4,45 lei
PIAŢA VALUTARĂ

România, codașă 
la studiile superioare
România are cea mai scăzută pondere a licenţiaţilor 
din câmpul muncii din rândul statelor UE.
Doar 19,2% din populaţia 

ocupată a ţării (formată 

din totalul celor 8,2 mili-

oane de persoane care au 

venituri din muncă) are 

studii superioare.

Lipsa unor programe care 

să conducă la crearea de lo-

curi de muncă în mediul ru-

ral în sectorul serviciilor – ca-

re să conducă implicit la o 

creştere a numărului de sala-

riaţi cu studii superioare – es-

te unul dintre factorii care au 

contribuit la aceste statistici, 

spun specialiştii.

„România are încă o pon-

dere ridicată a populaţiei în 

mediul rural prin compara-

ţie cu alte ţări, iar pentru noi 

ruralul are o mare problemă 

din cauza lipsei de infrastruc-

tură. Dacă ai studii superi-

oare şi trăieşti la ţară, nu 

prea ai ce face efectiv cu ace-

le studii, pentru că nu s-a 

dezvoltat o economie sănă-

toasă în care să existe servi-

cii”, a explicat Ştefan Pălă-

rie, preşedintele organizaţi-

ei Şcoala de Valori, care des-

făşoară proiecte educaţiona-

le pentru tineri.

Dacă în România doar 19% 

din populaţia ocupată are stu-

dii superioare, în statele din 

Uniunea Europeană ponde-

rea medie este de circa 33%, 

cele mai mari ponderi ale li-

cenţiaţilor de pe piaţa forţei 

de muncă fi ind înregistrate 

în Luxemburg (unde aproa-

pe 50% din populaţia ocupa-

tă are facultate), Irlanda (cu 

o pondere de circa 47%), Ci-

pru (45%), Belgia (43%), Ma-

rea Britanie (42%) sau Spa-

nia (42%).

În topul ţărilor cu cele mai 

mici ponderi ale absolvenţi-

lor de studii superioare cu-

prinşi pe piaţa muncii se mai 

afl ă, pe lângă România, state 

precum Italia (unde 20,3% 

din populaţia ocupată are fa-

cultate), Slovacia (22%), Ce-

hia (22,8%) şi Portugalia 

(25%).

La nivelul statelor UE, în 

medie, cea mai mare pon-

dere a populaţiei ocupate a-

re studii medii (49%), ur-

mată de cea cu studii supe-

rioare (32,7%), iar cea mai 

mică pondere este a popu-

laţiei cu un nivel redus de 

studii (22,7%). Spre deose-

bire de această structură, în 

România, ponderea popula-

ţiei cu nivel scăzut de edu-

caţie (care reprezintă aproa-

pe 23% din total) este mai 

mare decât cea a absolven-

ţilor de facultate care lucrea-

ză (19%).
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Misiune economică româno-maghiară la Debrecen
pentru fi rmele din sectorul agrofood

Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Hajdú-Bihar împreună cu Centrul de Transfer 
Tehnologic CENTI Cluj-Napoca şi Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, în calitate de organizaţii 
membre ale Enterprise Europe Network, organizează în data de 18 august 2016 la Debrecen 
o misiune economică româno-maghiară pentru fi rmele active in domeniul agricol şi industria 
alimentară.

Afl at deja la cea de-a XXV-a ediţie, Târgul internaţional pe Agricultură și Industrie Alimentară 
Farmer-Expo a avut loc pentru prima dată în anul 1992 și, încă de la început a avut drept scop 
prezentarea situaţiei existente în sectorul agricol și alimentar, precum și promovarea celor 
mai recente rezultate ale știinţei și tehnologiei. Farmer-Expo este un punct de referinţă pentru 
întâlniri de afaceri între fi rme din domeniul agrofood, fi ind considerat un actor dominant al 
pieţei de expoziţie agricolă din Ungaria.

Târgul internaţional pe Agricultură și Industrie Alimentară Farmer-Expo acoperă tematici 
diverse cum ar fi : ¤cultivarea seminţelor de porumb; ¤protecţia plantelor și conservarea 
solului; ¤irigaţii; ¤creșterea animalelor (păsări de curte, ovine, caprine, suine, cabaline, 
bovine etc.); ¤igiena animalelor; ¤furaje; ¤echipamente pentru creșterea animalelor domestice, 
mașini și tehnologii; ¤silvicultura și vânătoare; ¤mecanica agricolă; ¤arhitectura agrară; 
¤industrie alimentară; ¤servicii agricole; ¤agricultura de precizie.

Cunoscut fi ind faptul că cele mai bune afaceri sunt cele încheiate prin contact direct, Târgul 
internaţional pe Agricultură și Industrie Alimentară Farmer-Expo își propune să devină cadrul 
ideal de ofertare, negociere și contractare între companii active în sectorul agricol și industria 
alimentară, care vor benefi cia cu această ocazie de o platformă optimă de identifi care a unor 
potenţiali parteneri de afaceri. În acest sens, în cadrul Târgul internaţional Farmer-Expo, 
Camera de Comerţ și Industrie a judeţului Hajdú-Bihar organizează o misiune economică în 
data de 18 august 2016, între orele 14:30-16:30, pentru fi rmele din sectorul agrofood, având 
drept co-organizatori Centrul de Transfer CENTI Cluj-Napoca și Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, 
organizaţii Enterprise Europe Network.

Evenimentul de întâlniri de afaceri organizat în cadrul Târgul internaţional Farmer-Expo se 
înscrie în programul de activităţi promovat de consorţiul BISNet Transylvania și se adresează 
cu preponderenţă antreprenorilor și managerilor fi rmelor din domeniul agrofood, fi ind susţinut 
de către Comisia Europeană – Agenţia Executivă pentru IMM-uri (EASME), prin programul 
European COSME (Programul pentru competitivitatea întreprinderilor și pentru IMM-uri).

Firmele românești care doresc să participe sau să primească informaţii suplimentare despre 
misiunea economică sunt rugate să contacteze Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca 
până în data de 29 iulie 2016, pe e-mail centi@icia.ro sau telefon 0264 420590, persoana 
de contact: Laura Luca.

Despre Enterprise Europe Network
De peste 8 ani, Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca este una din cele peste 

600 de organizaţii ale Enterprise Europe Network, care reprezintă o reţea extinsă în 66 de 
ţări din întreaga lume. Enterprise Europe Network a fost creată de către Comisia Europeană 
în anul 2008 pentru a veni în sprijinul IMM-urilor, dar și al întreprinderilor mari, al centrelor 
de cercetare sau al universităţilor din toată Europa, având ca scop creșterea competitivităţii 
economice și a gradului de inovare al acestora. Serviciile de asistenţă oferite IMM-urilor de 
către Enterprise Europe Network prin intermediul CENTI Cluj-Napoca sunt gratuite, având un 
caracter complex și specializat, dintre care menţionăm doar cele mai importante: identifi carea 
de parteneri de afaceri din străinătate; asistenţă la elaborarea propunerilor de proiecte în 
cadrul programelor cu fi nanţare europeană; evaluarea gradului de inovare al fi rmei, în vederea 
participării la programul Orizont 2020; promovarea tehnologiilor și produselor inovative 
românești, în vederea găsirii de investitori potriviţi și realizarea de transfer tehnologic 
transnaţional; evaluarea capacităţii de management al inovării.

Contact:
Biroul PR și Comunicare CENTI Cluj-Napoca
Tel: +40 264-420590; Fax: +40 264-420667
E-mail: centi@icia.ro; Web: www.centi.ro

ROMANIA

een.ec.europa.eu  
 

 
 

Afl at la Universitatea de 

Vară de la Băile Tuşnad, 

premierul ungar Viktor 

Orbán (foto) a criticat ati-

tudinea Uniunii Europene 

faţă de criza imigranţilor. 

În opinia sa, prezenţa a 

un milion de imigranţi pe 

continent este o amenin-

ţare fundamentală, iar 

reacţia blocului comuni-

tar în raport cu aceasta 

este una slabă.

De asemenea, Orbán l-a 

lăudat pe Donald Trump, 

candidatul republican la 

preşedinţia Statelor Unite, 

spunând despre acesta că a 

formulat mai multe propu-

neri viabile de combatere a 

terorismului, informează 

Reuters.

"Nu sunt un promotor de 

campanie al lui Donald 

Trump. Nu m-am gândit ni-

ciodată că voi începe să cred 

că, dintre toate opţiunile, 

Trump ar fi cea mai bună 

pentru Europa şi pentru Un-

garia.

Dar l-am ascultat pe can-

didatul la preşedinţia SUA 

şi trebuie să vă spun că a 

făcut propuneri de comba-

tere a terorismului. Iar eu, 

în calitatea de european, cu 

greu aş fi formulat mai bi-

ne ce este necesar pentru 

Europa", a declarat Orbán.

Referindu-se la propune-

rea lui Trump de a crea "cea 

mai bună organizaţie de in-

formaţii din lume", Viktor 

Orbán a susţinut că şi Eu-

ropa are nevoie de cea mai 

bună reţea de agenţii naţi-

onale de spionaj.

”În al doilea rând, acest 

curajos candidat la preşe-

dinţia SUA a vorbit despre 

renunţarea la politicile de 

exportare a democraţiei. Nici 

eu nu aş fi putut spune mai 

precis acest lucru", a con-

chis Orbán.

Liderul ungar a susţinut 

că Europa a devenit victi-

ma afluxului de imigranţi 

deoarece Occidentul a înlă-

urat regimuri nedemocrati-

ce, dar stabile din Libia, Si-

ria şi Irak, fără a garanta 

stabilitatea postconflict.

În plus, el a acuzat Eu-

ropa că nu susţine regimu-

rile care încearcă să deţină 

controlul în state afectate 

de conflicte din nordul Afri-

cii şi din Orientul Mijlociu, 

ba chiar le critică pentru 

deficienţele lor în ce privește 

democrația.

Viktor Orbán, atac dur la 
adresa liderilor europeni

Europarlamentarul 

FIDESZ, László Tőkés 

(foto), prezent sâmbătă 

la închiderea 

Universităţii de Vară de 

la Băile Tuşnad, a rea-

dus în discuţie problema 

autonomiei teritoriale a 

"Ţinutului secuiesc", i-a 

mulţumit premierului 

Ungariei, Viktor Orbán, 

pentru "serviciile aduse 

naţiunii maghiare" şi a 

vorbit din nou despre 

acordarea "protectoratu-

lui" pentru maghiarii 

din afara graniţelor 

acestei ţări.

În discursul său, Tőkés a 

amintit că, în urmă cu câţiva 

ani, i-a cerut premierului Un-

gariei să accepte statutul de 

putere protectoare faţă de ma-

ghiarii din afara frontierei, du-

pă modelul Austriei pentru Ti-

rolul de Sud, model care, în 

opinia sa, ar trebui implemen-

tat şi în Transilvania.

"Înainte de a ne acuza ci-

neva de iredentism, trebuie 

să spunem că nu e o proble-

mă de frontieră (...), nu vrem 

teritorii, ci drepturi comuni-

tare. (...) Vrem, în acord cu 

legislaţia din România, să cre-

ăm un sistem global şi real 

pentru comunitatea maghia-

ră din România, care, con-

form convingerilor noastre, 

este singura garanţie pentru 

a asigura dezvoltarea noas-

tră liberă. Voinţa noastră es-

te în acord deplin şi cores-

punde normelor de autono-

mie din multe ţări şi funcţi-

onează în Europa. (...) Tre-

buie să ne simţim acasă pe 

meleagurile unde ne-am năs-

cut, unde s-au născut stră-

moşii noştri, să ne păstrăm 

identitatea şi să nu devenim 

străini la noi acasă", a spus 

László Tőkés, potrivit tradu-

cerii asigurate de organiza-

tori.

Cea de a XXVII-a ediţie a 

Universităţii de Vară de la Bă-

ile Tuşnad s-a desfăşurat în 

perioada 20 – 24 iulie sub 

motto-ul “Am fost, suntem şi 

vom fi  acasă în Europa”, iar 

printre invitaţi s-a numărat şi 

premierul Ungariei, Viktor 

Orbán.

Universitatea de la Băile 

Tuşnad a fost organizată de 

Fundaţia Pentru Minorităţi – 

Pro Minoritate din Budapes-

ta şi Consiliul Tineretului Ma-

ghiar din România – Cluj.

László Tőkés face din nou 
declaraţii revoltătoare
László Tőkés a subliniat că, în urmă cu câţiva ani, i-a cerut premierului Ungariei 
să accepte „statutul de putere protectoare faţă de maghiarii din afara frontierei".
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Preşedintele PMP, Traian 

Băsescu (foto), afi rmă că 

legea votului prin cores-

pondenţă va fi  „un mare 

eşec" şi spune că soluţia 

pentru guvernanţi de a 

preveni "un dezastru pre-

vizibil" la alegerile legis-

lative este aceea de a crea 

1.500 – 2.000 de secţii de 

votare în străinătate.

“Guvernanţi, preveniţi un 

dezastru la legislative! Este evi-

dent că legea votului prin co-

respondenţă va fi  un mare eşec. 

Românii din străinătate nu se 

înscriu pe listele electorale. Am 

discutat cu mulţi dintre cei ca-

re lucrează în străinătate şi ex-

plicaţia lor este simplă: pe de 

o parte neîncrederea în siste-

mul propus, iar, pe de altă par-

te, teama că declarându-şi da-

tele de rezidenţă, la un moment 

dat, s-ar putea trezi cu cine ştie 

ce taxe pe venit din partea sta-

tului român. În plus, sunt des-

tui care lucrează la negru, dar 

asta nu le poate lua dreptul la 

vot. În concluzie, sistemul nu 

va funcţiona, iar responsabili-

tatea politică se va sparge în 

capul celor care au promis vo-

tul prin corespondenţă. Soluţia 

pentru a preveni un dezastru 

previzibil este cea clasică — şi 

anume stabilirea a circa 1.500 

la 2.000 secţii de votare”, a scris 

Traian Băsescu, duminică, pe 

pagina sa de Facebook.

Potrivit fostului președinte, 

“la MAE există informaţia lega-

tă de toate comunităţile româ-

neşti din UE" şi, "la nevoie, prin-

tr-o simplă corespondenţă cu 

celelalte state membre, informa-

ţia poate fi  adusă la zi”.

Legea votului prin 
corespondenţă, un eşec?
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6 SPECIAL 

Aproximativ cinci mii de 

oameni au participat la 

demonstraţiile aeriene, 

organizate la baza aeriană 

din localitatea clujeană 

Luna, şi au putut vedea de 

aproape diverse echipa-

mente militare.

Un concurs de viteză între 

un autoturism BMW X6M şi 

un avion de luptă MiG 21 Lan-

ceR a avut loc, sâmbătă, la un 

miting aerian desfăşurat cu 

ocazia Zilei Porţilor Deschise 

la Baza 71 Aeriană Câmpia 

Turzii, judeţul Cluj, competi-

ţia fi ind câştigată de aerona-

va militară.

Concursul dintre autoturis-

mul BMW X6M şi avionul MiG 

21 LanceR s-a desfăşurat, sâm-

bătă, pe pista Bazei 71 Aeria-

nă Câmpia Turzii şi a fost câş-

tigat de aeronava MiG 21 Lan-

ceR, care a zburat deasupra 

maşinii şi a întrecut-o.

Organizatorii au declarat că 

maşina BMW este unicat în Ro-

mânia, a fost modifi cată special 

pentru curse şi atinge o sută de 

kilometri pe oră în 3 secunde.

"Acest autoturism are 900 

de cai putere şi costă sute de 

mii de euro", au spus sursele 

citate.

Competiţia a fost organiza-

tă, practic, pentru frumuseţea 

momentului, în aplauzele pu-

blicului ea fi ind reluată şi a do-

ua oară, pentru ca aceia care 

nu au fost atenţi sau care nu 

aveau un loc cu vizibilitate bu-

nă să poată "prinde" cursa. Ul-

terior, atât aparatul de zbor, cât 

şi maşina au fost aduse pe o 

pistă, mai aproape de public.

Comandantul Bazei 7 Aeri-

ană Câmpia Turzii, Marius Oua-

tu, a declarat că programul Zi-

lei Porţilor Deschise a inclus 

zboruri cu aeromodele, zboruri 

de prezentare şi demonstrative 

ale Forţelor Aeriene Române cu 

avioane MiG 21 LanceR, IAR 

330, IAR 99 Şoim, IAR 316B, 

C-27J Spartan, dar şi ale Găr-

zii Naţionale Aeriene din Cali-

fornia cu avioane F-15, care 

participă în această perioadă la 

exerciţiul comun Dacian Eagle.

De asemenea, au avut loc 

demonstraţii de acrobaţie aeri-

ană ale unor aerocluburi, sal-

turi cu paraşuta, un exerciţiu 

tactic cu forţe şi mijloace apar-

ţinând Forţele Aeriene şi Forţe-

le Terestre Române.

În cadrul manifestării a fost 

deschisă şi o expoziţie statică, 

cu aeronave militare şi civile şi 

tehnică militară.

Câteva sute de militari ro-

mâni şi americani participă, 

în perioada iulie - septem-

brie, la Baza 71 Aeriană de 

lângă Câmpia Turzii, la exer-

ciţiul bilateral româno-ame-

rican Dacian Eagle 2016, ca-

re are ca scop creşterea nive-

lului de pregătire şi interope-

rabilitate prin executarea zbo-

rurilor în comun.

Generalul Mathew Beever, 

reprezentantul Gărzii Naţio-

nale Aeriene din California, a 

afi rmat că această perioadă le 

oferă militarilor ocazia de a 

se antrena împreună şi a spus 

că, deşi nu a pilotat nicioda-

tă un MiG, ar dori să aibă a-

ceastă ocazie.

"Cred că ceea ce putem de-

monstra astăzi este că milita-

rii americani şi cei români pot 

zbura împreună şi se pot an-

trena împreună în acest me-

diu. Prezenţa noastră în Ro-

mânia are rolul de a asigura 

pe toată lumea din Europa că 

piloţii români şi americani pot 

să colaboreze şi să se antre-

neze împreună. (...) Piloţii ro-

mâni sunt competenţi, capa-

bili şi sunt nişte patrioţi ade-

văraţi. (...) Eu nu am zburat 

cu un avion MiG 21 LanceR, 

dar mi-ar plăcea să fac asta", 

a declarat Beever.

Concurs de viteză între un autoturism 
BMW X6M şi un avion MiG 21 LanceR

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Vă vom spune aici istoria 

şi povestea caselor şi clădi-

rilor de pe Uliţa Lupilor 

(actuala stradă Mihail 

Kogălniceanu) şi a Bisericii 

Reformate cu statuia lui Sf. 

Gheorghe. Poate de acum 

veţi privi cu alţi ochi clădi-

rile din centru.

Ce să faci într-o sâmbătă di-

mineaţa decât să porneşti într-un 

tur ghidat al propriului oraş? 

Mai bine de 50 de clujeni au lă-

sat la o parte tabieturile unei di-

mineţi de week-end şi au parti-

cipat la un tur ghidat cu profe-

sorul de istorie Vladimir Bogo-

savlievici. Unii au mai fost şi la 

celelalte două tururi organizate 

de asociaţia Vechiul Cluj şi pro-

fesorul Bogo (cum îi spun ele-

vii de la George Bariţiu unde 

predă), alţii au fost pentru pri-

ma dată.

Punctul de plecare a fost Li-

brăria Universităţii, cu traseul 

strada Napoca, strada Potaissa, 

strada Universităţii, strada Mi-

hail Kogălniceanu, punctul fi -

nal fi ind Biserica Reformată cu 

statuia lui Sf. Gheorghe.

Trei ore, profesorul Vladimir 

Bogosavlievici le-a vorbit par-

ticipanţilor la tur despre isto-

rie şi istorisiri, oameni şi clă-

diri, conţi şi prinţese, fantome 

şi prostituate, francmasoni şi 

embleme de pe clădirile Cluju-

lui. Unii şi-au luat notiţe, alţii 

au fi lmat şi fotografi at, iar al-

ţii au fost copleşiţi de volumul 

mare de informaţii şi au pus 

mereu întrebări lămuritoare.

Fiecare casă spune 
o poveste

Câţi dintre noi am avut tim-

pul şi curiozitatea să ridicăm 

ochii din pământ sau din 

smartphone şi să ne întrebăm 

cine a ridicat cutare clădire sau 

cine a stat înaintea actualilor pro-

prietari ori a cui este emblema 

de pe zid şi ce înseamnă? Sâm-

bătă, toţi cei care au luat parte 

la ghid au privit, poate pentru 

prima dată, oraşul în alt fel de-

cât au făcut-o până acum. Şi, în 

mod cert, vor vedea şi de acum 

înainte cu alţi ochi Clujul.

Fiecare casă din centru are po-

vestea ei, ilustrată de multe ori 

de emblemele pe care le poartă 

pe pereţi. Vă vom spune aici is-

toria şi povestea caselor şi clădi-

rilor de pe Uliţa Lupilor (actuala 

stradă Mihail Kogălniceanu) şi a 

bisericii cu statuia Sf. Gheorghe.

Când am intrat pe Uliţa 

Lupilor, profesorul Bogo s-a 

întrebat retoric de ce nume-

le străzii nu a rămas ca pe 

vremuri, menţionând că Mi-

hail Kogălniceanu nici măcar 

nu a pus piciorul vreodată 

prin Cluj. Lăsând la o parte 

dilemele legate de numele ac-

tual al străzii, Vladimir Bo-

gosavlievici a explicat de ce 

a fost botezată Uliţa Lupilor: 

“Se numea Uliţa Lupului pen-

tru că în Evul Mediu, unde 

acum este Cimitirul Central, 

erau păduri. Lupii mai ve-

neau pe aici, de aceea se nu-

mea Uliţa Lupului”.

Şcoala unde a învăţat 
Avram Iancu

Pe Uliţa Lupilor a călcat la 

un moment dat şi Avram Ian-

cu. A studiat în actuala clădi-

re a Liceului Bathory Istvan, 

care a funcţionat ca instituţie 

de învăţământ din 1727. Tot 

aici au învăţat şi Aron Pum-

nul şi elita maghiară catolică.

Potrivit profesorului clujean, 

pe vremea aceea şcoala nu e-

ra condiţionată de etnie, ci mai 

degrabă de statut social. Avram 

Iancu provenea dintr-o fami-

lie înstărită de aceea şi-a per-

mis să înveţe în şcoala de pe 

Uliţa Lupilor şi să stea în gaz-

dă în Cluj.

Clădirea actualului Liceu 

Bathory Istvan a fost refăcută 

după un mare incendiu care a 

mistuit Clujul. “Această clădire 

a fost făcută după un mare in-

cendiu care a mistuit Clujul. Foar-

te multe clădiri au fost reconsti-

tuite şi această clădire a fost con-

struită cu pietre aduse din Mă-

năştur, de la biserica Calvaria”, 

a explicat Bogosavlievici.

Clădirea UBB şi statuile 
deteriorate de comunişti

Cu toţii am trecut pe lângă se-

diul central al Universităţii Babeş 

Bolyai de nenumărate ori. Dar 

câţi dintre noi au văzut şi statu-

ile de pe frontispiciu? Sunt şase 

şi fi ecare reprezintă o ştiinţă. Co-

muniştilor nu le-au fost pe plac 

şi au reuşit să le strice când au 

preluat clădirea universităţii.

“A fost dată în folosinţă în 12 

octombrie 1902, când s-a inau-

gurat şi ansamblul Matia Corvin, 

Palatul de Justiţie şi Muzeul Car-

patin (actuala Casă Matei Corvin 

din Piaţa Muzeului). O parte din 

statuile executate de sculptorul 

Maier au mai rămas pe frontispi-

ciu şi reprezintă ştiinţele: fi loso-

fi a, fi lologia, istoria, matematica. 

Erau mult mai multe statui, o par-

te din ele sunt şi astăzi, nu ştiu 

în ce stare, la Grădina Botanică. 

Ele au fost luate de pe frontispi-

ciu şi duse. Iniţial, când comu-

niştii au preluat universitatea, în 

1945, aceste statui au fost dete-

riorate”, a povestit profesorul.

Institut pentru studenţii 
de elită

În clădirea Facultăţii de Tea-

tru şi Televiziune a fost un insti-

tut pentru studenţii de elită. “La 

un moment dat, piariştii au avut 

aici un institut pentru studenţii 

de elită, numit calazantinum, pen-

tru că Iosif de Calasanz este fon-

Fiecare casă din Cluj își 
Istorii şi istorisiri de pe 
V-aţi întrebat vreodată care este povestea clădirilor din centrul Clujului, cine le-a construit 

Profesorul Vladimir Bogosavlievici (foto mijloc) a fost ghid pentru clujenii care au participat la turul ghidat
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În această vară clujenii vor 

avea din nou ocazia să 

asculte concerte de fanfară 

în Parcul Central ”Simion 

Bărnuţiu”.

Ieri, a avut loc primul con-

cert de fanfară din această va-

ră din Parcul Central. În peri-

oada următoare, săptămânal, 

vor mai avea loc concerte de 

fanfară. Formaţia Transilvania 

Brass va încânta publicul clu-

jean cu spectacole în aer liber, 

în fi ecare duminică, de la ora 

18.00, în foişor, până în data 

11 septembrie 2016.

Concertele de fanfară nu 

sunt o noutate pentru clujeni. 

În anii 2013 şi 2014 aceste 

spectacole au avut loc cu oca-

zia evenimentului ”Seri de va-

ră clujene”.

Formaţia Transilvania Brass, 

cea care va concerta, are un re-

pertoriu divers, care cuprinde 

compoziţii clasice, jazz-ragti-

me, polka, mazurka, valsuri 

sau folclor.

În ultima perioadă, în Par-

cul Central au fost organizate 

numeroase evenimente, de la 

montarea unor hamace pentru 

relaxare, la ateliere pentru co-

pii, concursuri de alergat, pâ-

nă la adevărate festivaluri de 

muzică. Vă reamintim că şi Ope-

ra Română a coborât în stradă 

în luna iunie, cu un spectacol 

în faţa clădirii Casino şi pe La-

cul Chios.

Concertele de fanfară 
revin în Parcul Central

Clujenii sunt invitaţi în 

această seară să vizioneze 

înregistrarea piesei „Take, 

Ianke şi Cadâr”, la cinema 

Mărăşti şi cinema Dacia. 

Piesa poate fi  vizionată de 

la ora 17.00 la Cinema 

Mărăşti şi de la ora 18.00 

la Cinema Dacia. Intrarea 

este liberă. 

Regia îi aparţine lui Grigo-

re Gonţa, înregistrarea fiind 

din anul 2001. Piesa este o 

redevenţă adusă marelui ac-

tor Radu Beligan pentru cei 

peste 70 de ani dedicaţi sce-

nei româneşti. Radu Beligan 

(foto) a murit miercuri, la 

Spitalul Elias, în jurul orei 

13.00, la vârsta de 97 de ani. 

El a fost cel mai longeviv ac-

tor aflat încă în activitate pe 

scena de teatru. Radu Beli-

gan, născut pe 14 decembrie 

1918, a avut o bogată activi-

tate în teatru, film, televizi-

une şi radio. El a interpretat 

roluri celebre, în mari capo-

dopere ale dramaturgiei ro-

mâne şi universale, piese sem-

nate, printre alţii, de Ion Lu-

ca Caragiale, Barbu Ştefănescu 

Delavrancea, Camil Petrescu, 

Tudor Muşatescu, Mihail Se-

bastian, William Shakespea-

re, Carlo Goldoni, Nicolai Va-

silievici Gogol, Anton Cehov, 

George Bernard Shaw, Maxim 

Gorki, Albert Camus, Eugen 

Ionescu, Jean Anouilh etc.

Totodată, el este cunoscut 

publicului român în calitate de 

regizor al unor spectacole pre-

cum "Egoistul" de Jean Anou-

ilh, "O scrisoare pierdută" de 

I. L. Caragiale, "Doctor fără vo-

ie" de J. B. P. Molière, "Străini 

în noapte" de Eric Assous. Ra-

du Beligan a fost director al 

Teatrului de Comedie din Bu-

cureşti, între anii 1961 şi 1969, 

şi director al Teatrului Naţio-

nal Bucureşti, între 1969 şi 1990. 

Totodată, a fost profesor la In-

stitutul de Teatru şi Film, între 

1950 şi 1965, şi a fost ales mem-

bru de onoare al Academiei Ro-

mâne în 2004, în semn de re-

cunoaştere a activităţii sale în 

domeniul artei.

„Take, Ianke şi Cadâr”, la 
Cluj, in memoriam Beligan

datorul acestui ordin călugăresc 

romano-catolic care avea ca scop 

educarea gratuită a populaţiei lu-

mii. Până în 1914 a funcţionat 

acest centru, ulterior a fost luat 

de universitate, o perioadă au fost 

birouri ale Primăriei, iar acum es-

te sediu al Facultăţii de Teatru şi 

Televiziune, al Centrului Cultural 

Brazilian şi Muzeul Universită-

ţii”, spune profesorul de istorie.

Puşcăria minorilor 
şi teatrul cu candelabre 
din lumânări

În clădirea cu balcon de pe 

Uliţa Lupilor, numită Clădirea Co-

mitatului a fost sediul Prefectu-

rii. “A fost sediu al Prefecturii pâ-

nă la începutul secolului XX când 

s-a mutat unde este acum sediul 

Primăriei de pe strada Moţilor”, 

menţionează profesorul Bogo.

Peste drum de clădirea cu bal-

con, este Colegiul Academic. Aici 

a fost “al doilea teatru al Cluju-

lui, construit în 1820-1821, avea 

două etaje, 50 de loje, era lumi-

nat cu candelabre mari de lumâ-

nări şi a funcţionat ca teatru pâ-

nă în 1906 când se dă în folosin-

ţă noua clădire a teatrului”.

În actualul sediu al Arhivelor 

Române era sediul puşcăriei mi-

norilor a Judecătoriei Cluj, în pe-

rioada de sfârşit de secol XIX, în-

ceput de secol XX. Unele celule 

au rămas şi sunt locaţii unde în-

că se studiază.

Povestea Liceului Emil 
Racoviţă

Vladimir Bogosavlievici a pre-

zentat, pe scurt, şi istoria Liceu-

lui Emil Racoviţă: “Sediul actua-

lului Liceu Emil Racoviţă este fă-

cut la mijlocul secolului al XIX-lea. 

Iniţial, aici Biserica Reformată a 

cumpărat nişte parcele care ur-

mau să fi e date pentru elevi, ca 

şi un fel de locuinţe. Ulterior, s-a 

făcut o şcoală reformată, de fete, 

ca apoi această şcoală să fi e da-

tă şcolii civile, deci şcoală de stat, 

de aceea clădirea liceului nu es-

te revendicată. A fost şi liceu pe-

dagogic, ca apoi să devină Lice-

ul Emil Racoviţă”.

Istorisirea despre 
Sf. Gheorghe şi statuia sa

Punctul terminus al turului 

ghidat a fost Biserica Reforma-

tă cu statuia Sf. Gheorghe. “Ce-

ea ce vedeţi aici este o copie, 

originalul este la Praga în Cas-

telul Hradcany. Regele Carol al 

IV-lea de Luxemburg a vrut să 

dea un cadou fi ului său Sigis-

mund de Luxemburg şi Mariei 

de Anjou. Aşa s-a gândit la meş-

terii clujeni Martin şi Gheorghe, 

fi ii pictorului Nicolae, care erau 

mai specialişti, ca să realizeze 

această statuetă, care îl repre-

zintă pe Sf. Gheorghe omorând 

balaurul. Acest personaj, Sf. 

Gheorghe, născut în Cappado-

cia (Asia Mică), a fost chemat 

la curtea unui rege, în Libia de 

astăzi, unde acest balaur mân-

ca tinerele fecioare. La un mo-

ment dat, balaurul o răpeşte şi 

pe Cleontina, fi ica regelui. Sf. 

Gheorghe, inspirat de Iisus vi-

ne, omoară balaurul, îl târăşte 

după el în Silena şi tot oraşul a 

trecut la creştinism”, a povestit 

profesorul.

Iniţial, statuia lui Sf.Gheorghe 

era în Piaţa Lucian Blaga, unde 

este strada Petru Maior, în faţa 

ofi ciului poştal de pe colţ. Împă-

ratul Franz Jozsef a dat câte o co-

pie în ghips Clujului şi Budapes-

tei. Copia în ghips este la Muze-

ul de Istorie a Transilvaniei şi 

acum. Copia a fost pusă în faţa 

bisericii în 1960.

Biserica a fost construită 
din banii lui Matia

“Biserica aparţine cultului 

reformat. Iniţial i s-a mai spus 

şi biserica Matia pentru că Ma-

tei Corvin a sponsorizat direct 

realizarea ei la sfârşitul seco-

lului XV, începutul secolului 

XVI. Această biserică, cu hra-

mul Sf. Maria a aparţinut Or-

dinului Minoriţilor (un ordin 

minor în cadrul Ordinului Fran-

ciscanilor). Este cea mai ma-

re biserică stil hală pentru că 

aceşti călugări, numiţi şi călu-

gări cerşetori trebuia să aibă 

spaţiu, să se vadă”, spune Vla-

dimir Bogosavlievici.

La sfârşitul secolului XVI, 

călugării cerşetori sunt arun-

caţi afară de reformaţi care 

distrug statui, picture şi tot 

ce au prins în cale. La un mo-

ment dat s-au oprit din acest 

proces distructiv din cauză 

că 14 au murit când au dis-

trus o boltă.

Pentru o bună perioadă de 

timp, biserica a rămas în paragi-

nă, apoi a fost dată reformaţilor 

de către Gabriel Bethlen. A venit 

apoi Gheorghe Rakoczi I care s-a 

dus în zona Ţărilor Baltice, a adus 

meşteri care au refăcut cupolele 

bisericii.

Cea mai mare colecţie 
de blazoane din ţară

În Biserica Reformată de pe 

Uliţa Lupului sunt toate “căr-

ţile de vizită”, adică blazoane-

le, nobilimii reformate. “La în-

mormântări era obiceiul să îşi 

ducă blazonul şi el rămânea 

în biserică. Unuia dintre şefi i 

reformaţi i-a venit ideea să fa-

că o colecţie. Este cea mai ma-

re colecţie de blazoane din ţa-

ră”, mai spune Vladimir Bo-

gosavlievici.

După o scurtă vizită a in-

teriorului Bisericii Reforma-

te, turul s-a încheiat în apla-

uzele participanţilor şi cu pro-

misiunea revederii în 6 au-

gust, ora 11.00, în faţa Basti-

onului Croitorilor.

spune propria poveste. 
Uliţa Lupilor
şi ce au fost înainte să găzduiască şcoli, universităţi şi alte instituţii?

Aici a funcționat, în trecut, teatrul clujeanAici a funcționat, în trecut, teatrul clujean

Statuie de pe frontispiciul UBB ClujStatuie de pe frontispiciul UBB Cluj

Blazoane din Biserica Reformată ale nobililor maghiariBlazoane din Biserica Reformată ale nobililor maghiari

Statuia Sfântului Gheorghe este o copieStatuia Sfântului Gheorghe este o copie
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CONTACT : TEL.0722613194

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Universitatea „Bogdan 

Vodă” din Cluj – Napoca 

organizează în perioada 15 

iunie – 26 septembrie 2016, 

concurs de admitere pen-

tru anul universitar 2016 – 

2017. Peste 900 de tineri 

sunt aşteptaţi să studieze 

în următoarele domenii de 

licenţă şi masterat: 

Administrarea afacerilor, 

Contabilitate, Finanţe, 

Management, Drept şi 

Educaţie fi zică şi sport.

Facultăţile de Ştiinţe eco-

nomice, Drept şi Educaţie fi -

zică şi sport oferă viitorilor 

studenţi programe de studii 

universitare de licenţă acredi-

tate şi autorizate la formele 

de învăţământ cu frecvenţă 

(IF) şi învăţământ cu frecven-

ţă redusă (IFR), în toate do-

meniile de interes. În acest an 

universitar, se organizează 

concurs de admitere pentru 

specializările: Management, 

Finanţe şi bănci, Contabilita-

te şi informatică de gestiune, 

Economia comerţului, turis-

mului şi serviciilor, Drept şi 

Educaţie fi zică şi sportivă.

În cadrul Facultăţii de Ştiin-

ţe economice funcţionează cinci 

programe de studii universitare 

de masterat în domeniile fi nan-

ţe (Bănci, asigurări şi pieţe fi -

nanciare) şi management (Ma-

nagementul afacerilor, Manage-

mentul resurselor umane, Ma-

nagementul societăţilor comer-

ciale şi de credit şi Managemen-

tul organizaţiilor sportive).

„Universitatea noastră a 

fost fondată în 1992, ca insti-

tuţie particulară de învăţă-

mânt superior, reprezentând 

o alternativă la învăţământul 

superior de stat. Am dorit şi 

am reuşit, în bună măsură, să 

fi m o opţiune solidă şi viabi-

lă pentru toţi cei care doresc 

să-şi continue studiile într-o 

universitate dinamică, cu un 

trend ascendent, profund ra-

cordată la noile standarde de 

calitate ale învăţământului su-

perior, fi ind capabilă să pre-

gătească resursa umană care 

să facă faţă exigenţelor actu-

ale ale pieţei muncii”, a de-

clarat Preşedintele Senatului 

Universităţii „Bogdan Vodă”, 

Prof.univ.Dr. Dumitru Purdea.

Universitatea în cifre

Universitatea este pregă-

tită pentru anul universitar 

2016–2017 să şcolarizeze un 

număr de 735 de studenţi, 

respectiv 250 de masteranzi.

„În cei 25 de ani de exis-

tenţă ai universităţii noastre, 

au absolvit peste 12.000 de 

studenţi şi aproximativ 3000 

de masteranzi”, a adăugat 

Prof.univ.Dr. Dumitru Pur-

dea.

Conform reprezentanţilor 

universităţii, în proporţie de 

80% din studenţii care au 

ales să urmeze programe de 

studii la forma de învăţă-

mânt cu frecvenţă redusă, 

ocupă un loc de muncă în 

domeniul respectiv.

Indiferent de forma de în-

văţământ aleasă (IF sau IFR), 

concursul de admitere la pro-

gramele de studii universita-

re de licenţă şi masterat se re-

alizează pe baza mediei obţi-

nute la examenul de bacala-

ureat, în limita cifrei de şco-

larizare aprobate de ARACIS, 

respectiv a mediei obţinute la 

examenul de licenţă.

Taxa de şcolarizare afe-

rentă unui an universitar la 

Universitatea “Bogdan Vo-

dă” este în cuantum de 600 

de euro (echivalentul în lei) 

şi poate fi achitată în trei 

tranşe egale iar pentru în-

scrierea la concursul de ad-

mitere candidaţii trebuie să 

achite suma de 50 de lei.

În timpul studiilor uni-

versitare de licenţă şi mas-

terat studenţii pot beneficia 

de o serie de facilităţi acor-

date de conducerea univer-

sităţii, printre care putem 

enumera: la plata integrală 

a taxei de şcolarizare până 

la data de 1 octombrie 2016, 

se acordă o reducere de 10%, 

studenţilor care urmează în 

paralel două programe de 

studii sau sunt la a doua 

specializare în cadrul UBV 

li se acordă o reducere a ta-

xei de 8% etc. Mai mult, pe 

parcursul şcolarităţii, stu-

denţii noştri beneficiază de 

efectuarea stagiului de prac-

tică în domeniul studiat în 

cadrul organizaţiilor de pro-

fil cu care universitatea a 

încheiat convenţii de cola-

borare în acest sens, ceea 

ce le conferă o pregătire 

practică solidă în vederea 

obţinerii unui viitor loc de 

muncă la absolvirea studii-

lor universitare.

Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca 
– „O opţiune solidă şi viabilă”
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Consiliul Judeţean (CJ) 

Cluj a alocat, în şedinţa 

de vineri, suma de 11 

milioane de lei pentru 

dotarea spitalelor cu apa-

ratură medicală, dar şi 

pentru efectuarea unor 

reparaţii la mai multe 

unităţi sanitare. Cea mai 

mare sumă, respectiv 2,4 

milioane de lei, a fost 

repartizată Spitalului 

Clinic de Urgenţă pentru 

Copii din Cluj-Napoca.

Preşedintele CJ Cluj, Alin 

Tişe, a precizat, în cursul şe-

dinţei, că suma alocată este 

destinată unui număr de opt 

spitale din judeţul Cluj.

„CJ Cluj a aprobat aloca-

rea a 11,4 milioane de lei pen-

tru dotarea cu aparatură me-

dicală şi lucrări de reparaţii la 

mai multe spitale. Cea mai 

mare sumă, 2,4 milioane de 

lei, a revenit Spitalului Clinic 

de Urgenţă pentru Copii 

Cluj-Napoca. Banii pentru 

acest spital vor fi  cheltuiţi, 

printre altele, pentru achiziţi-

onarea unui aparat de rezo-

luţie magnetică nucleară 

(RMN), în valoare de un mi-

lion de lei, a altor echipamen-

te medicale sau pentru repa-

raţii la diverse secţii. În total, 

suma alocată este repartizată 

pentru opt spitale din judeţul 

Cluj”, a spus Tişe.

În opinia preşedintelui CJ 

Cluj, acordarea acestei sume 

de bani pentru executarea 

unor reparaţii , precum şi pen-

tru achiziţionarea de aparatu-

ră medicală, va duce la creş-

terea calităţii actului medical 

de la nivel judeţean.

CJ Cluj are în subordinea 

sa cinci spitale judeţene, la 

care se adaugă alte două ca-

re sunt fi nanţate din bugetul 

acestuia, însă instituţia are 

posibilitatea legală să dea bani 

şi pentru susţinerea altor spi-

tale din judeţ.

Multe dintre spitalele im-

portante din judeţ se afl ă în 

Cluj-Napoca. Unele dintre „cli-

nicile” clujene, cum sunt ele 

numite de locuitorii din 

Cluj-Napoca, au fost înfi inţa-

te în urmă cu mai mult de 100 

de ani şi funcţionează şi as-

tăzi în aceleaşi clădiri în care 

au fost deschise.

CJ Cluj a alocat peste 11 mil. lei pentru 
reparaţii şi dotări la opt spitale

Peste 100 de copii insti-

tuţionalizaţi din cei 

20.291 afl aţi în centrele 

de plasament din 

România au fost victime 

ale abuzurilor, neglijării 

sau exploatării în anul 

2015, potrivit datelor fur-

nizate de Ministerul 

Muncii.

„Potrivit informaţiilor pri-

mite de la Autoritatea Naţi-

onală pentru Protecţia Drep-

turilor Copilului şi Adopţie 

(ANPDCA), în anul 2015 au 

fost confi rmate 101 situaţii 

de abuz, neglijare sau ex-

ploatare în serviciile de tip 

rezidenţial, pe baza datelor 

centralizate de la Direcţiile 

Generale de Asistenţă Soci-

ală şi Protecţia Copilului din 

judeţe/sectoare ale munici-

piului Bucureşti”, transmite 

Ministerul Muncii

La 31 martie 2016, în Ro-

mânia existau 1.477 de ser-

vicii de tip rezidenţial des-

tinate copilului separat tem-

porar sau definitiv de fami-

lie, unităţi care în anul 2015 

găzduiau 20.291 copii, pre-

cizează instituţia. Dintre 

aceştia. doar 32 au fost ado-

paţi.

Una dintre probeleme cu 

care se confruntă instituţii-

le care au în grijă minori es-

te slaba pregătirea a anga-

jaţilor.

Dragoş Pîslaru, a decla-

rat, duminică, 17 iunie, într-o 

emisiune televizată, că exis-

tă suspiciuni de trafi c cu co-

pii în orfelinatele din sudul 

ţării şi că, în acest moment 

există „anchete în desfăşu-

rare” pentru elucidarea aces-

tor suspiciuni.

„Din păcate, am încă niş-

te cazuri în zona de sud-est 

a ţării unde există suspiciuni 

de trafic de persoane şi pros-

tituţie legate de instituţile 

care găzduiesc copiii în nu-

mele statului”, a declarat 

ministrul Muncii la televi-

ziunea Digi 24.

Potrivit gandul.info, în 

ţara noastră, doi copii sunt, 

în medie, victime ale unei 

forme de abuz în fiecare oră. 

Datele Autorităţii Naţionale 

pentru Protecţia Drepturilor 

Copilului şi Adopţi arată că 

doar în primele şase luni ale 

anului trecut, au fost înre-

gistrate 6.736 astfel de ca-

zuri, dintre care 1.555 s-au 

soluţionat prin integrarea 

copiilor în sistemul de pla-

sament de stat sau privat. 

Din total, 6.248 de copii au 

fost victimele abuzurilor în 

cadrul familiei.

Restul au fost abuzaţi de 

asistenţii maternali, în in-

stituţiile de plasament sau 

în instituţiile de învăţământ.

La finalul lui 2015, nu-

mărul total al copiilor aflaţi 

în sistemul de protecţie spe-

cială era de 57.279, dintre 

care 20.291 în servicii de tip 

rezidenţial iar ceilalti 

(36.988) în servicii de tip 

familial.

Peste 100 de copii instituţionalizaţi, 
victime ale abuzurilor în 2015

Medicii ar putea să nu 

semneze contractele de 

muncă pentru efectuarea 

gărzilor, ca o formă de 

protest după ce nu s-a 

ajuns la o înţelegere cu 

Ministerul Sănătăţii în 

privinţa drepturilor docto-

rilor.

76% din medicii români 

spun că muncesc de gardă şi 

36 de ore în continuu, ceea 

ce duce la o oboseală cruntă 

şi la scăderea calităţii servici-

ilor medicale, potrivit unui 

studiu realizat de Federaţia 

„Solidaritatea Naţională”.

Exodul absolvenţilor de 

medicină a generat o lipsă 

de personal acută în spita-

lele din România, lucru ca-

re se resimte în special la 

schimburile de gardă. Ast-

fel, medicii au ajuns să lu-

creze şi 36 de ore în conti-

nuu fără pauză, se arată în 

studiul „ Gărzile medicilor. 

Situaţia actuală şi principi-

ile utilizabile pentru modi-

ficarea Regulamentului pri-

vind timpul de lucru şi or-

ganizarea gărzilor în unită-

ţile sanitare publice”, reali-

zat de Federaţia „Solidarita-

tea Naţională”.

„Media numărului maxim 

de ore lucrate continuu de 

medici este de 33,3 ore. Pes-

te 93,7% dintre medici au 

lucrat continuu un număr 

maxim de ore mai mare de 

24; 76% dintre medici au lu-

crat continuu un număr ma-

xim de ore cuprins între 30 

şi 36 de ore”, se arată în stu-

diul citat.

Studiul mai arată că me-

dia orelor lucrate săptămâ-

nal de medici este de 62,3 

ore (echivalentul a peste 1,7 

norme). În jur de 94% din-

tre medicii care fac gărzi lu-

crează mai mult de 40 ore 

pe săptămână, iar 96,7% lu-

crează mai mult de 36 ore 

de săptămână, care este, de 

altfel, durata normală a unei 

săptămâni de lucru pentru 

un medic.

Media lunară a timpului 

de lucru al medicilor care 

efectuează gărzi este de cir-

ca 234 ore (echivalentul a 

1,56 norme), 48% dintre me-

dici lucrând peste această 

medie. De asemenea, 69,5% 

dintre medicii care efectuea-

ză gărzi lucrează între 200 

şi 300 de ore pe lună, iar 

9,5% dintre medicii care efec-

tuează gărzi declară că lu-

crează mai mult de 300 de 

ore pe lună.

Medicii cer plata supli-

mentară a orelor de gardă şi 

reducerea numărului de 

gărzi. De asemenea, studiul 

mai arată că ar trebui impu-

să limita muncii continue la 

maximum 24 de ore în con-

tinuu, cu 24 de ore libere du-

pă gardă.

„Având în vedere faptul 

că negocierile cu reprezen-

tanţi ai Ministerului Sănătă-

ţii au evidenţiat riscul ca me-

dicii care efectuează gărzile 

suplimentare să nu benefi ci-

eze de o serie de drepturi le-

gale, iar rezultatele studiu-

lui realizat pe această temă 

au indicat situaţia dramati-

că în care se găsesc medicii 

care efectuează gărzi, Fede-

raţia Solidaritatea Sanitară a 

recomandat tuturor medici-

lor care efectuează gărzi să 

nu semneze contractele in-

dividuale de muncă cu timp 

parţial pentru efectuarea găr-

zilor suplimentare dacă nu 

le sunt menţionate expres în 

aceste contracte următoare-

le drepturi: dreptul la un spor 

cuprins între 25% şi 75% 

(25% este minim obligato-

riu); dreptul la toate sporu-

rile pentru condiţiile de mun-

că aplicabile la locul de des-

făşurare a gărzilor şi la spo-

rul de noapte; dreptul la con-

cediul de odihnă pentru CIM 

– urile aferente gărzilor su-

plimentare; dreptul de a nu 

lucra continuu mai mult de 

24 de ore; dreptul de a avea 

liber după gardă cel puţin 24 

de ore”, anunţă Federaţia 

„Solidaritatea Sanitară”, 

într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, re-

comandarea a fost transmi-

să până în acest moment la 

12.000 de doctori din spita-

lele publice precizându-se că 

„în condiţiile în care medi-

cii pun în practică această 

recomandare se poate ajun-

ge la blocarea sistemului sa-

nitar în privinţa activităţilor 

specifi ce gărzilor”.

Ministerul Sănătăţii anun-

ţă că gărzile efectuate de per-

sonalul medical în afara pro-

gramului de lucru vor fi  făcu-

te de la 1 august pe baza unui 

contract de munca separat.

„Gărzile efectuate de per-

sonalul medical în afara pro-

gramului de lucru vor fi  făcu-

te de la 1 august pe baza unui 

contract de munca separat şi 

plătite în baza legislaţiei ac-

tuale. Ministerul Sănătăţii a 

iniţiat şi un dialog cu Minis-

terul Muncii pe aceasta temă 

pentru a ne asigura în intere-

sul personalului medical că 

nu vor exista discrepanţe la 

plata contractelor de munca 

încheiate cu unităţile sanita-

re. La începutul săptămânii 

viitoare va fi  trimisă către spi-

tale o circulară care să clari-

fi ce modul de redactare a aces-

tor contracte în contextul pre-

vederilor OUG20/2016 aşa în-

cât procesul să se desfăşoare 

fără probleme”, anunţă Mi-

nisterul Sănătăţii.

Medicii blochează sistemul sanitar 
prin refuzul de a face gărzi suplimentare
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Cabinet veterinar

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

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ P.F. cumpăr ap.1 cameră în 
cart. Grigorescu/Plopilor/Gră-
dini Mănăștur, exclus demisol/
mansardă. Ofer plata pe loc. Fă-
ră agenţii. Tel. 0770-388671. 
(4.7)

¤ CUMPĂR URGENT garsonieră.

Exclus cart. Plopilor.

Aștept telefoane la 0760-
185659. (9.20)

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.

P.F. vând apartament 2 
camere, construcţie 2008, în 
Baciu, str. Jupiter, suprf. 55 
mp, balcon 7 mp închis cu 
termopan, terasă 35 mp, 
complet mobilat şi utilat 

(cuptor, plită, frigider, maşină 
de spălat, televizor).

Preţ 62.000 euro negociabil. 
Exclus agenţii.

Telefon 0743-075605.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în localitatea Cuzdi-
oara, la 4 km de localitatea Dej, 
cu utilităţi, gaz, apă, curent, tele-
fon, cablu, cu 33 de ari teren 
arabil. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0264-593488. (7.7)

¤ Vând două case + anexe în Tu-
reni, în aceeași curte (se vinde și 
separat), supr. totală 6500 mp, 
curte, livadă, teren arabil, utili-
tăţi, apă, gaz, curent, întăbulat, 

preţ negociabil.
Inf. suplimentare la tel. 
0745-182440.

P.F. schimb casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.

Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

¤ PF cumpăr teren agricol. Tel 
0740-876.853 (2.2)

¤ Vând teren în Beliș, zona Că-
tun-Pleș, intravilan, front 100 m 
direct la Lacul Fântânele-Beliș, în 
supr. de 7800 mp, C.F., drum de 
acces pe la Giurcuţa, preţ 6 euro/
mp. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0744-653097. (4.7)

¤ Vând 6,5 ha teren și pădure în 
satul Sumurducu, com. Sânpaul, la 
25 km de Cluj. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0753-057929. (7.7)

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

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

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.

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

P.F. vând TEREN pentru 

construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 

intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 

24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

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

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Dau în chirie garsonieră, con-
fort 1, pentru elevi sau studenţi, 
zona Pata. Informaţii și relaţii la 
tel. 0264-581136. (7.7)

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, suprafaţa 52 mp, cart. 
Grigorescu, str. Donath nr. 4, par-
ter. Inf. la tel. 0743-158419. (5.5)

¤ Închiriez ap. cu 3 camere, deco-
mandat, et. ¾, cart. Zorilor, fi ni-
sat, mobilat, complet utilat, C.T., 
izolat interior și exterior, termo-
pane triplu stratifi cate, 2 băi, bal-
con închis, internet. Informaţii și 
relaţii la tel. 0264-454273 sau 
0744-93000. (7.7)

LOCURI DE MUNCĂ

Firmă de transport cu 
acţionariat german, 

angajează şoferi 
profesionişti,

categ C+E,
posesor atestat 

profesional şi cartela 
tahograf, experienţă 
minim 2 ani, pentru 

comunitate.
Plata la zi.

0729 272 272
(14.16*)

¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa ştie să mulgă. Ofer 
salar bun şi cazare.
Inf. la tel. 0741-547721.

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

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

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

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

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

SERVICII

¤ Execut amenajări interioare 
lavabil, vopsesc în ulei, repar 
spaleţi. Aștept oferte serioase, 
ofer seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-362823. (4.7)

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

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

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Ofer tichet rabla unei persoa-
ne serioase, care dorește să-și 
achiziţioneze un autoturism nou 
la jumătate de preţ, faţă de ce 
oferă dealer-ul. Cumpără autotu-
rismul ca avans cu tichetul. Rog 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0743-330440. (7.7)

ELECTRO

¤ Vând 50 casete muzicale și 20 
de casete video, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0264-591965. (7.7)

UZ CASNIC

¤ Vând aragaz cu trei ochiuri, stare 
foarte bună, are cuptor, se poate 
folosi atât la gaz cât și la butelie. 
Aștept telefoane la 0264-454273 
sau 0744-893000. (7.7)

¤ Vând IEFTIN circular pentru tă-
iat lemne, cu trei pânze de rezer-
vă de Ø 375 mm. Informaţii la 
tel. 0746-297102. (7.7)

DIVERSE

¤ Vând fi er vechi, cazan de baie 
mare. Preţ negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0264-591965. (7.7)

¤ Vând coniac de 47° și ţuică de 
prune de 5 ani, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (7.7)

¤ Vând reviste la preţ negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând URGENT trei covoare de 
3 x 25, din care unul de lână, lu-
crat manual și două carpete, 
preţ negociabil. Aștept telefoane 
la 0264-591965. (7.7)

¤ Vând 12 bucăţi de piese de arti-
zanat din cupru, statuete, tave cu 
pahare, candele, serviciu de ţuică, 
carafă, scrumieră, cafea, etc, preţ 
avantajos. Aștept oferte de preţ la 
tel. 0264-591965. (7.7)

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

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

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

COLECŢIONARI

¤ Vând coleţie de șerveţele vechi. 
Aștept oferte. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (5.7)

¤ Cumpăr suporţi de pahare din 
carton (biscuiţi) de bere, suc, apă, 
de preferat mărci de bere româ-
nești, rog oferte serioase. Inf. la tel. 
0749-174082 (5.7)

¤ Cumpăr colecţie de fanioane, 
medalii românești, poze vechi, in-
signe românești, cu fotbaliști, deco-
raţii, fotografi i, cer și ofer seriozita-
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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:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

te. Aștept oferte serioase. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (5.7)

¤ Vând colecţie cu actori străini și 
români, poze alb/negru și color. 
Aștept oferte serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (5.7)

¤ Cumpăr bancnote de 50.000 
lei, 100.000 lei, 500.000 lei și 
1.000.000 lei, varianta de plas-
tic, indiferent de calitate. Ofer 
preţ bun. Aștept oferte serioase 
la tel. 0749-174082. (7.7)

PIERDERI

¤ MR Plastics S.R.L., cu sediul în 
Cluj-Napoca, strada Brigadierilor, 
nr. 16B, jud. Cluj, J12/866/2010, 
C.U.I. 26987046, declar pierdute 
certifi catele constatatoare eliberate 
în baza declarației model 2 cu nr. 
5458/26.05.2010, pentru 
activitățile desfășurate la sediu și la 
punctul de lucru situat în sat. Juc-
Hergheilie, com. Jucu, str. Nokia, 
nr.1, jud. Cluj. Le declar nule. (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.

ANUNŢ DE MEDIU

SC Ardeal Trust SRL, titular al proiectului Amplasare 
staţie de sortare, spălare, staţie de betoane și moară 
terţiară reversibilă, anunţă publicul interesat asupra luării 
de catre APM Cluj a deciziei etapei de încadrare fără 
evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii 
de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul 
„Amplasare staţie de sortare, spălare, staţie de betoane 
şi moară terţiară reversibilă“, amplasat în localitatea 
Cornești, nr 286A, intravilan, 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. 0264410722, 
fax 0264 410 716, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele 
de luni între orele 9,00 – 16,30; marţi-miercuri-joi între orele 
9,00 – 14,00 și vineri între orele 9,00 – 12,00, precum și la 
adresa de internet offi ce@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.

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, anunţă publicul 
interesat că „PUZ – Exploatare agregate minerale în 
perimetrul Luna terasă – zona Berc”, Luna, zona Berc, 
fnr., nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi  
supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu. 
Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanților, nr. 99, 
bl 9B, cod 400609, tel 0264 410 722, fax: 0264 410 716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni între orele 
9.00 – 16.30, marţi – joi între orele 9.00 – 14.00 și vineri 
între orele 9.00 – 12.00, în termen de 10 zile calendaristice 
de la data apariţiei anunţului.
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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 

realizaraile 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

Acoperişuri țiglă metalică
Accesorii reparaţii acoperişuri.
Vânzări, montaj ţiglă metalică 

de la 19 lei mp.
Hidroizolații bituminoase

Tel. 0759 071 322

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping
12:30 Descălecaţi în Carpaţi - 
Colţ de Rai cu natură și cai 
(reluare)
13:00 Germana...la 1 (live)
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Maghiara de pe unu (live)
16:55 Vorbește corect! 
17:00 Garantat 100% (reluare)
17:55 Gări de poveste
18:55 Exclusiv în România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal
20:50 Filler Jocurile Olimpice 
Rio 2016
21:00 Meteo
21:10 Adio, Tovarăși!
22:15 Nebunii de pe Madison 
Avenue
23:10 Am ales Paradisul

ANTENA 1

13:00 Observator (live)
14:00 Mireasă pentru fi ul 
meu (live)
16:00 Observator (live)
17:00 Acces direct (live)
19:00 Observator (live)
20:00 Observator special (live)
20:30 Poftiţi pe la noi: Poftiţi 
de vă iubiţi
23:30 Un show păcătos (live)

PRO TV

12:00 Lecţii de viaţă (ser.)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Schimbări
16:00 Ce spun românii
17:00 Știrile Pro TV
18:00 Iarna răzbunării
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Las fi erbinţi
21:30 Oameni buni
23:15 Știrile Pro TV
23:45 Spion pe cont propriu

PRIMA TV

12:10 Cireașa de pe tort

13:30 Teleshopping

14:00 Focus 14

14:30 Teleshopping

15:00 Mondenii

16:00 Cronica netului

16:30 Focus

17:00 Camera de râs

17:30 Camera de râs

18:00 Focus

19:30 Mama mea gătește 
mai bine

20:30 Apel de urgenţă

21:30 Cred în mine

22:30 Trăsniţii

23:15 Focus din inima 
României

23:45 Prizonierii lumii noi

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D

13:30 Te vreau lângă mine

16:00 Teleshopping

16:45 Teo Show

18:45 Știrea zilei

19:00 Știrile Kanal D

20:00 Furtună pe Bosfor

23:00 WOWbiz

LOOK TV

12:00 Poveștile României

13:00 Casa Poporului

14:30 Look de campion

15:30 Fotbal Look (reluare)

16:00 Meci Fotbal Liga I 
Orange: AFC Astra Giurgiu - FC 
Dinamo București

18:00 Fotbal Look (reluare)

19:00 Casa Poporului

20:30 Fotbal Look (live)

21:00 Meci Fotbal Liga I 
Orange: ACS Poli Timișoara - 
FC Botoșani (live)

23:00 Fotbal Look (live)

ANUNŢ DE ANGAJARE

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, organizează 
examen/concurs în vederea încadrării, prin recrutare din 
sursă externă, a unui număr de 12 posturi de personal 
contractual, astfel: 5 posturi de referent II – Secretariat, 
documente clasifi cate și arhivă; 4 posturi de îngrijitor; 1 
post de muncitor califi cat IV (cu atribuţii de telefonist); 1 
post de muncitor califi cat IV (cu atribuţii de dulgher/tâmplar) 
respectiv 1 post de muncitor califi cat IV (cu atribuţii de 
zugrav).

Pentru posturile de referent, candidaţii trebuie să fi e 
absolvenţi de studii liceale cu diplomă de bacalaureat, să 
aibă minim 6 luni vechime în muncă în funcţii similare 
respectiv să posede cunoștinţe de operare pe calculator în 
utilizarea aplicaţiilor Offi ce (WORD, EXCEL, OUTLOOK).

Pentru postul de muncitor califi cat IV (cu atribuţii de 
telefonist), candidaţii trebuie să fi e absolvenţi de studii 
liceale cu diplomă de bacalaureat și a unui curs de califi care 
operator centrală telefonică sau absolvenţi ai liceului de 
telecomunicaţii, nefi ind necesară vechime în muncă.

Pentru posturile de muncitor califi cat IV (cu atribuţii de 
zugrav respectiv cu atribuţii de dulgher/tâmplar), candidaţii 
trebuie să fi e absolvenţi de studii generale, cu certifi cat de 
capacitate/absolvire a învăţământului obligatoriu, a unui 
curs de califi care zugrav respectiv dulgher/ tâmplar, să aibă 
minim 6 luni vechime în muncă în califi carea profesională 
corespunzătoare, respectiv să deţină permis de conducere, 
minim categoria B.

Pentru posturile de îngrijitor, candidaţii trebuie să fi e 
absolvenţi de studii generale, cu certifi cat de capacitate/
absolvire a învăţământului obligatoriu, nefi ind necesară 
vechime în muncă.

Înscrirea candidaţilor se efectuează în perioada 25.07.2016 
– 09.08.2016, susţinerea primei probe (test scris pentru 
posturile de referent II și muncitor califi cat IV (cu atribuții de 
telefonist) și proba practică pentru posturile de muncitor 
califi cat IV (cu atribuții de zugrav respectiv dulgher/ tâmplar) 
și îngrijitor) în data de 31.08.2016, începând cu ora 08.00; 
susţinerea probei interviu în data de 05.09.2016, pentru 
toate posturile, începând cu ora 08.00, la sediul Inspectoratului 
de Poliţie Judeţean Cluj, municipiul Cluj-Napoca, str.Traian, 
nr. 27, jud.Cluj, iar data limită până la care se pot depune 
actele pentru dosarele de examen/concurs este 09.08.2016, 
ora 14,00. Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare, 
documentele necesare, tematica și bibliografi a, se pot obţine 
de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj – Serviciul Resurse 
Umane, la telefon 0264/432727 – interior 20111 sau 
0264/401011, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Comuna Mociu, având sediul în Mociu nr. 26, anunţă 
organizarea concursului de recrutare pentru următoarele 
posturi vacante, personal contractual:

1. Guard, studii generale

Concursul se va desfășura în conformitate cu dispoziţiile 
H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui 
post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 
contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte 
profesionale imediat superioare a personalului contractual 
din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modifi cările 
şi completările ulterioare.

Locul de desfăşurare a concursului: Primăria Comunei 
Mociu, Comuna Mociu nr. 26

Data de desfăşurare a concursului:
25.08.2016, ora 10.00 – proba scrisă
26.08.2016, ora 10.00 –proba practică
29.08.2016, ora 11.00- interviul.

Data limita de depunere a dosarelor: 10 de zile de la 
apariţia anuntului în Monitorul ofi cial.

Bibliografi e:
•  măsuri de prim ajutor în caz de accidente;
•  Codul Muncii
•  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a 

personalului contractual din autorităţile şi instituţiile 
publice

•  Legea nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă.

NOTIFICARE

Cabinetul Individual de Insolvenţă Dragoş Giura în 
calitate de lichidator judiciar al Mastertur SRL (în faliment, 
en faillite, in bankruptcy), cu sediul în Cluj-Napoca, Str. 
MEHEDINŢI, Nr. 37, Scara 2, Etaj II, Ap. 15, Judet Cluj, 
înregistrată la ONRC sub nr. J12/3926/2006 și având CUI 
19214579, desemnat prin prin Încheierea civilă nr.1536/
CC/28.06.2016 pronunţaţă de către Tribunalul Specializat 
Cluj în dosarul nr. 565/1285/2016,

NOTIFIC

Deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplifi cata 
împotriva debitorului Mastertur SRL cu datele de identifi care 
de mai sus.

1.  Termen de înregistrare a cererii de admitere a 
creanţelor: 12.08.2016

2.  Temenul de depunere a opoziţiilor la sentinţa de 
deschidere a procedurii este de 10 zile de la primirea 
prezentei notifi cări

3.  Termenul pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, 
publicare în BPI a tabelului preliminar: 31.08.2016.

4.  Termenul limită depunere contestaţii la tabelul 
preliminar: 7 zile de la publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar.

5.  Termen soluţionare eventuale contestaţii și defi nitivare 
a tabelului de creanţe: 11.10.2016,

6.  Prima Adunare a creditorilor Mastertur SRL va avea 
loc în Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr. 8, et. I, ap 
2B, jud Cluj, la data de 02.09.2016, ora 14.00.

LICITAŢIE PUBLICĂ

Primăria Orașului Huedin organizează licitaţie publică 
deschisă, la data de 09.08.2016 ora 14.00, pentru 
închirierea în condiţiile legii, a imobilului teren domeniu 
public reprezentând curte interioară parţial acoperită 
compusă dintr-un „gang” (loc de trecere afl at sub o 
construcţie) în suprafaţa de 12 mp, cu acees direct de pe 
str. P-ţa. Republicii nr. 27, Huedin, jud. Cluj., în vederea 
amenajării unui spaţiu comercial, potrivit HCL nr. 
44/26.04.2016.

Lictaţia va avea loc la sediul Primăriei Orașului Huedin 
în sala de sedinţă.

Detalii se pot obţine la sediul Primăriei Huedin.
- tel : 0264351548.
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Niculescu şi Mitu, 
trofee la dublu
Jucătoarele românce de tenis 
Monica Niculescu și Andreea 
Mitu au câștigat câte un tro-
feu la dublu în weekend, la 
Washington, respectiv 
Bastad. Andreea Mitu și polo-
neza Alicja Rosolska au câști-
gat proba de dublu din cadrul 
turneului WTA de la Bastad 
(Suedia), dotat cu premii to-
tale de 226.750 dolari, dumi-
nică, după ce au dispus în fi-
nală de cuplul Lesley 
Kerkhove (Olanda)/Lidia 
Morozova (Belarus), cu 6-3, 
7-5. Este al doilea titlu de du-
blu pentru româncă. 
Perechea româno-poloneză a 
primit un cec de 12.300 do-
lari și 280 puncte WTA. 
Monica Niculescu și belgianca 
Yanina Wickmayer au câștigat 
proba de dublu din cadrul 
turneului WTA de la 
Washington, dotat cu premii 
totale de 226.750 dolari, 
sâmbătă, după ce a învins în 
finală cuplul japonez Shuko 
Aoyama/Risa Ozaki, cu 6-4, 
6-3. Câștigătoarele s-au ales 
cu un cec de 12.300 dolari și 
280 puncte WTA, iar învinsele 
au primit 6.400 dolari și 180 
puncte WTA. Este al șaselea 
titlu pentru Niculescu la du-
blu.

CIO nu suspendă 
Rusia de la Rio
Comitetul Internaţional 
Olimpic (CIO) a decis să nu 
suspende Rusia de la Jocurile 
de la Rio de Janeiro, în pro-
blema dopajului și lasă fede-
raţiile internaţionale să deci-
dă, informează AFP, citată de 
Agerpres. CIO a lăsat federa-
ţiile internaţionale să decidă 
în fiecare caz separat în legă-
tură cu participarea sportivi-
lor ruși, în funcţie de criterii 
foarte stricte, înaintea 
Jocurilor de la Rio, care iau 
startul pe 5 august. 
Tribunalul de Arbitraj Sportiv 
(TAS) a dat dreptate joi 
Federaţiei Internaţionale de 
Atletism (IAAF), care a sus-
pendat federaţia rusă de 
atletism în urma concluziilor 
unei comisii independente 
despre sistemul de dopaj or-
ganizat în Rusia.

Hamilton, victorios 
în Ungaria
Pilotul britanic Lewis 
Hamilton (Mercedes) a câști-
gat Marele Premiu de 
Formula 1 al Ungariei, desfă-
șurat duminică după-amiază 
pe circuitul de la 
Hungaroring, și a strâns 48 
de victorii în carieră. 
Campionul mondial en titre 
Lewis Hamilton a fost înregis-
trat la capătul celor 70 de tu-
ruri de pistă (306,630 km) cu 
timpul de 1h 40 min.30sec. 
În clasamentul general Lewis 
Hamilton, 192 de puncte, îi 
devansează pe Nico Rosberg 
186 de puncte și Daniel 
Ricciardo, 115 puncte. La 
constructori conduce 
Mercedes 378 puncte, după 
care urmează Ferrari 224 și 
Red Bull-TAG Heuer 223.

Pe scurt

Echipa de fotbal feminin 

Olimpia Cluj a perfectat 

transferul Roxanei Oprea, 

portar al campioanei 

Austriei, St. Pölten şi unul 

din cei doi goalkeeperi al 

echipei naţionale a 

României.

Roxana Oprea a declarat 

că a ales să vină la Olimpia 

Cluj pentru că este o echipă 

bună, tânără şi pentru că de-

ja se cunoaşte cu majoritate 

jucătoarelor care sunt colege 

şi la Echipa Naţională. „Am 

ales Olimpia pentru că este 

o echipă bună, echipă tână-

ră, cu majoritatea suntem co-

lege la naţională dar şi prie-

tene. Sper să pot ajuta în 

Champions League dar şi în 

campionat”, a declarat Roxa-

na Oprea. Jucătoarea s-a fan-

miliarizat cu condiţiile de la 

Cluj, pe care le consider foar-

te bune şi este încrezătoare 

în privinţa meciurilor din 

Champions League: „Dacă 

am să mă pregătesc bine cred 

că putem opta pentru o cali-

fi care”, a declarat Oprea. Pre-

şedintele executiv al clubu-

lui Olimpia Cluj-Napoca, Alin 

Cioban, accentuează că Ro-

xana Oprea este portarul do-

rit de echipă. „Roxana Oprea 

este transferul de care aveam 

nevoie pentru Champions 

League, dar si pentru campi-

onat. Am avut discuţii şi cu 

alţi portari, însă mă bucur 

din tot sufl etul că Roxana 

Oprea a ajuns la noi. Mă bu-

cur pentru că îi cunosc va-

loarea şi ştiu că este un por-

tar de înaltă clasă. În acelaşi 

timp ştiu că Roxana vine din-

tr-o familie de sportive, Oli-

via, sora ei, a mai jucat pen-

tru Olimpia Cluj şi pot spu-

ne că ne-am îndrăgostit cu 

toţii de modul ei şi felul ei 

de a fi . Aşa că nu o avem pe 

Olivia dar o avem pe Roxa-

na, sper să ne ajute pe viitor 

la Champions League şi să 

se simtă bine la Cluj”, a de-

clarat Cioban.

La St. Pölten joacă şi Fany 

Vago care a fost la Olimpia 

Cluj, este o echipă de cla-

să, este un atu pentru că 

ştiu că este pregătită însă 

marele ei atu este că a ve-

nit la Olimpia. Spun acest 

lucru pentru că Echipa Na-

ţională va avea nevoie în 

toamnă şi de Andreea Pără-

luţă dar şi de Roxana Oprea”, 

a declarat Alin Cioban. Oprea 

va îmbrăca tricoul cu numă-

rul 31, ca la formaţia St. Pöl-

ten.

Portar de la campioana Austriei 
pentru Olimpia

Înotătorul Robert Glinţă, 

legitimat la Clubul 

Sportiv Universitatea Cluj, 

a speră să reuşească o 

califi care în sefi mifi nale, 

dar crede că poate ajunge 

în fi nala probei de 100 de 

metri spate la Jocurile 

Olimpice de la Rio de 

Janeiro.

„Merg la Rio cu gândul la 

îmbunătăţirea propriilor per-

formanţe şi cu speranţa de 

a prinde cel puţin o semifi -

nală. Contează şi cum vor 

înota şi ceilalţi, dar eu am 

încredere în mine că e posi-

bil să prind şi fi nala. Mă aş-

tept să fi e greu la Rio, dar 

pentru asta m-am pregătit. 

Eu zic că se poate şi o cali-

fi care în fi nală, sper, având 

în vedere cum a decurs pe-

rioada de pregătire. Sunt pe 

drumul cel bun, sunt toate 

şansele să-mi îmbunătăţesc 

timpii la Jocurile Olimpice”, 

a spus Glinţă. Primii spor-

tivi din Echipa Olimpică a 

României au plecat dumini-

că dimineaţă, de pe Aeropor-

tul Internaţional Henri Coan-

dă, la Rio de Janeiro, pentru 

Jocurile Olimpice de vară, 

care se vor desfăşura în pe-

rioada 5-21 august. Echipa 

Olimpică a României se va 

deplasa în zece etape la Rio 

de Janeiro, următoarele gru-

puri urmând să plece în zi-

lele de 27 iulie, 29 iulie, 1 şi 

2 august, 4 august, 6, 7, 8 şi 

12 august. Amintim, U Cluj 

are în premieră 8 sportivi la 

Jocurile Olimpice de Vară, 

din delegaţia României fă-

când parte 104 sportivi cali-

fi caţi.

Robert Glinţă, înainte 
de Rio: „sper la finală”

Ovidiu CORNEA
redactia@monitorulcj.ro

CFR Cluj îşi propune să 

intre în play-off-ul Ligii 1 de 

fotbal şi să câştige cel puţin 

unul din celelalte două tro-

fee puse în joc – Cupa 

României şi Cupa Ligii.

„Feroviarii” au luat startul 

în noul sezon al Ligii 1 aseară, 

acasă, în faţa Concordiei Chi-

ajna şi sunt optimişti că în acest 

campionat nu vor mai rata ac-

cederea în play-off, chiar dacă 

pornesc cu o penalizare de mi-

nus 6 puncte, ca urmare a ne-

plăţii unor restanţe salariale. 

Mijlocaşul Davide Petrucci, unul 

din remarcaţii precedentei edi-

ţii de campionat şi portarul Tra-

ian Marc au prefaţat noul se-

zon pentru „feroviari”:

Vor în play-off 

„Sperăm să intrăm în play-off 

şi să ajungem cât mai în faţă în 

Cupă, la fel ca anul trecut. Avem 

aproape aceeaşi echipă ca anul 

trecut, o echipă unită, ne aju-

tăm, avem o formaţie bună şi 

putem avea un an reuşit”, a de-

clarat Davide Petrucci într-un 

interviu video pentru Liga Pro-

fesionistă de Fotbal. Fotbalistul, 

care în vară a fost aproape de 

un transfer la Cagliari, nou-pro-

movată în Serie A, a vorbit şi 

despre cariera personală: „Sunt 

fericit la CFR, m-am adaptat aici, 

pentru mine a fost foarte impor-

tant să vin şi să joc tot timpul 

şi sper să ajung mai în faţă, în 

campionate mai puternice, cu 

echipe mai tari, chiar dacă şi 

aici sunt echipe bune”, a decla-

rat Petrucci. Mijlocaşul a subli-

niat că formaţia din Gruia a câş-

tigat meciuri directe cu Steaua 

şi alte cluburi puternice din ţa-

ră dar este important să aibă şi 

constanţă.

„Măcar o Cupă din două”
Portarul Traian Marc crede 

că o echipă precum CFR trebu-

ie să îşi propună în permanen-

ţă câştigarea trofeelor, având în 

vedere că formaţia din Gruia a 

obţinut 3 titluri de campioană, 

4 Cupe ale României şi 2 Super-

cupe în istoria recentă. „În cam-

pionat va fi  destul de greu, pen-

tru că pornim cu depunctare, 

nu ştiu pe viitor ce va fi  cu a-

ceste depunctări, însă vom fa-

ce tot posibilul să câştigăm cât 

mai multe puncte şi să ne cali-

fi căm în play-off. Avem cele do-

uă Cupe (Cupa României şi Cu-

pa Ligii, n.red.) pe care le vom 

trata cu maximă seriozitate şi 

sper să câştigăm cel puţin una”, 

a declarat Marc. „Avem un lot 

bun, stabilitate la nivelul sala-

riilor, care sunt la zi, condiţii 

foarte bune, toate premisele ca 

lucrurile să meargă bine. Lotul 

este omogen, avem deja o pe-

rioadă destul de lungă de când 

jucăm împreună, am demon-

strat şi anul trecut că formăm 

un grup bun. CFR se poate ba-

te cu oricine, dar aceste depunc-

tări ne duc în jos şi de aceea es-

te greu să ne batem momentan 

la titlu”, a adăugat sportivul.

Mesaj pentru fani

Portarul clujenilor le-a 

adresat un mesaj şi fanilor 

CFR-ului: „Le promitem că la 

fi ecare partidă vom da maxi-

mul pentru a câştiga şi ţin-

tim cât mai sus. Cu siguran-

ţă vor fi  în număr mare la fi -

ecare meci şi ne vor susţine 

la fel ca anul trecut, când au 

fost alături de noi indiferent 

ce s-a întâmplat pe teren”, a 

declarat Marc.

„Putem ieşi pe plus 
după trei etape”

Antrenorul CFR-ului, Vasi-

le Miriuţă, cred că echipa sa 

poate ajunge „pe plus” după 

3 etape: „Pornim cu un han-

dicap de minus 6 puncte, dar 

sper ca după primele 3 etape 

să fi m pe plus. Ne dorim cu 

toţii să ajungem în play-off, 

acesta e obiectivul nostru. Am 

mare încredere că putem ajun-

ge acolo, am mare încredere 

în băieţii mei”, a declarat Mi-

riuţă. În sezonul precedent 

CFR Cluj a evoluat în 

play-out-ul Ligii 1, dar a câş-

tigat Cupa României. Clujenii 

au cedat în schimb Supercu-

pa, în faţa campioanei Astra 

Giurgiu.

Obiectivul CFR-ului în noul 
sezon: play-off-ul şi o Cupă
„Feroviarii” au luat startul în noul sezon al Ligii 1 aseară, acasă, în faţa Concordiei Chiajna

Antrenorul CFR Vasile Miriuță crede că echipa poate ajunge pe plus după trei etape
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