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POLITICĂ

Datoriile pun 
Clujana în pericol
Unul dintre brandurile Clujului, Clujana, ar 
putea intra în insolvenţă dacă nu se găsesc 
soluţii pentru plata datoriilor. Pagina 4

ACTUALITATE

Efectul Depeche Mode 
la Cluj-Napoca
Maşini parcate pe trotuare, pe trecerile de 
pietoni, pe rampele pentru handicapaţi. 
Poliţia locală -nicăieri.  Pagina 5

TURISM

„Mâncarea e banală 
şi mediocră”
Un realizator de televiziune dă de pământ cu 
restaurantele din Cluj-Napoca după câteva zi-
le petrecute în oraşul de pe Someş.  Pagina 7

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

ACTUALITATE

Festivalul Untold dă peste cap 
circulaţia auto şi pietonală

ACTUALITATE

Cod galben de vijelii și furtuni 
în județul Cluj  până mâine

Începând de astăzi, Primă-
ria Cluj-Napoca a instituit ur-
mătoarele restricţii de circula-
ţie, cu ocazia organizării Festi-
valului Untold.

• restricţionarea secvenţială 
şi parţială a circulaţiei rutiere 
(în cazul în care situaţia o im-
pune) pe Splaiul Independen-
ţei, de la podul Garibaldi până 
la intersecţia cu strada George 
Coşbuc din data de 25 iulie ora 
00:00, până în 1 august ora 
00:00 şi din 8 august ora 04:30 
până în 9 august ora 04:30;

• închiderea circulaţiei ruti-
ere pe Aleea Stadion, din data 
de 29 iulie, ora 00.00, până în 
data de 9 august, ora 23.00;

• restricţionarea circulaţiei 
rutiere pe strada George 

Coşbuc, de la Splaiul Indepen-
denţei până la intersecţia cu 
strada Cardinal Iuliu Hossu, 
din data de 1 august, ora 
00.00, până în data de 8 au-
gust, ora 04.30;

• închiderea circulaţiei ruti-
ere pe Splaiul Independenţei de 
la podul Garibaldi până la in-
tersecţia cu Pod Napoca, din da-
ta de 1 august, ora 00.00, până 
în data de 8 august, ora 04.30;

• din 1 august, ora 00.00, 
până în 7 august, ora 20.00, 
pentru siguranţa participanţi-
lor şi buna desfăşurare a ma-
nifestării, se restricţionează ac-
cesului pietonilor în zona Sălii 
Polivalente, a stadionului Cluj 
Arena şi în Parcul Central „Si-
mion Bărnuţiu”.

Meteorologii au emis un 
cod galben de ploi, valabil 
până miercuri dimineaţa la 
ora 3.00. Zonele vizate sunt 
Banat, Crişana, Oltenia, Ma-
ramureş, Transilvania, nord-
vestul Moldovei şi vestul 
Munteniei.

„În intervalul menţionat, în 
toate zonele de munte, pre-
cum şi în Banat, Crişana, Ol-
tenia, Maramureş, Transilva-
nia, nord-vestul Moldovei şi 
vestul Munteniei vor fi peri-
oade cu instabilitate atmosfe-
rică accentuată ce se va ma-
nifesta prin intensificări ale 
vântului cu aspect de vijelie, 
frecvente descărcări electrice, 
averse ce vor avea şi caracter 
torenţial şi căderi de grindi-
nă. În intervale scurte de timp 

sau prin cumulare se vor în-
registra cantităţi de apă ce vor 
depăşi 20...25 l/mp şi punc-
tiform 50...60 l/mp”, transmi-
te Administraţia Naţională de 
Meteorologie.

Astfel de fenomene se vor 
semnala şi în regiunile esti-
ce şi sud-estice, dar pe spa-
ţii mai restrânse, îndeosebi 
în a doua parte a zilei de 
marţi (25 iulie) şi în prima 
parte a nopţii de marţi spre 
miercuri (25/26 iulie). În cur-
sul zilei de marţi, 25 iulie, în 
sudul şi estul Munteniei, ves-
tul Dobrogei, sudul şi centrul 
Moldovei, disconfortul termic 
va fi ridicat, iar temperaturi-
le maxime se vor situa frec-
vent între 33 şi 35 de grade, 
mai spun meteorologii.
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• șofer, cat. B, pentru distribuţie de anvelope în ţară.

• secretară

Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0744-637391,

email: visatiberiu@gmail.com;
pencofcristina@gmail.com

ANGAJEAZĂ

Nervi întinşşi 
cât e drumul de lungg
între Cluj şi Floreşti !
Patru benzi şi o aşa zisă mini-centură nu sunt suficiente pentru descongestionarea traficului între 
Cluj şi Floreşti. În timp ce autorităţile locale visează centuri şi lărgirea unor tronsoane de drum, 
şoferii pierd, zilnic, ore bune şi nervi în trafic. Vezi fotografii inedite în Paginile 2-3.

INFOTO

Cluj sau Bucureşti? Unde s-ar muta românii?
Două milioane de români intenţionează să se mute într-unul dintre 
marile oraşe ale ţării, în următorii cinci ani, conform unui sondaj 
realizat de Banca Mondială. La întrebarea „În ce oraş v-ar plăcea mai 
mult să locuiţi?”, 15,23% au menţionat Bucureşti, 11,37% — Cluj-

Napoca, iar 9,14% — Timişoara. Însă, la o altă întrebare - 
„În ce oraş, diferit de cel în care locuiţi în prezent, v-ar plăcea cel mai 
mult să locuiţi?”, 15,32% au răspuns Cluj-Napoca, 14,46% Bucureşti şi 
11,88% Timişoara. La acest sondaj au răspuns 1.250 de persoane.

De ce nu mai circulă nimeni cu trenul? 
Garniturile CFR au rămas cu aceleași scaune rupte și geamuri murdare, aceleași toalete și mirosuri urâte. Pagina 6
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Au furat cablurile electrice de 
pe pârtia de schi din Feleacu

Poliţiștii clujeni au identificat și reţinut, 
pentru 24 de ore, trei bărbaţi suspecţi 
de comiterea infracţiunii de furt califi-
cat. La data de 21 iulie, în jurul orei 
04:00, poliţiștii din Apahida au depistat 
pe raza comunei Feleacu trei persoane 
care ar fi sustras cablurile electrice ale 
tunurilor de zăpadă de la pârtia Teleschi 
Feleacu. Cei trei bărbaţi, în vârstă de 23 
de ani din Turda, de 36 de ani, din loca-
litatea Câmpenești, judeţul Cluj și de 34 
de ani din localitatea Apahida, judeţul 
Cluj au folosit un autoturism pentru a 
pleca de la faţa locului, fiind imediat 
opriţi de poliţiști. De asemenea, bărba-
tul de 23 de ani, care conducea autotu-
rismul nu deţine permis de conducere. 
„În urma administrării probatoriului, 
poliţiștii au dispus reţinerea celor trei, 
pentru 24 de ore, în cauză efectuân-
du-se cercetări sub aspectul săvârșirii 
infracţiunilor de furt calificat și conduce-
rea unui vehicul fără permis de condu-
cere. La data de 22 iulie, aceștia au fost 
prezentaţi în faţa magistraţilor, care au 
dispus măsura arestului la domiciliu fa-
ţă de bărbatul de 34 de ani, controlul 
judiciar faţă de bărbatul de 23 de ani și 

continuarea cercetărilor în stare de li-
bertate faţă de bărbatul de 36 ani”, 
transmite IPJ Cluj.

ITM Cluj “taxează” 
munca la negru
Inspectoratele teritoriale de muncă des-
fășoară acţiuni de informare și conștien-
tizare cu privire la transformarea muncii 
nedeclarate în muncă declarată. 
„Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj 
desfășoară în permanenţă acţiuni de în-
drumare ale unităţilor cu activităţi în 
domenii ce înregistreză o incidenţă cres-
cută a muncii nedeclarate (construcţii, 
alimentaţie publică, micul comerţ, pani-
ficaţie, industria alimentară, prestările 
de servicii) și a organizat sesiuni de in-
formare la care au participat reprezen-
tanţi ai agenţilor economici din diferite 
domenii de activitate, precum și catego-
riile de persoane vulnerabile: persoane 
cu nivel de educaţie scăzut, tineri și stu-
denţi”, spun reprezentanţii ITM Cluj. 
Potrivit acestora, unul dintre aspectele 
importante discutate a fost munca ne-
declarată, supranumită și muncă “la ne-
gru”, care presupune multe riscuri pen-
tru lucrători: angajatorul poate plăti sa-
larii mici, sub nivelul minim pe econo-
mie și sub nivelul cuvenit pentru pregă-
tirea și timpul lucrat, nu există o dată 
fixă pentru plata acestuia, nu există un 
program de lucru fix și în conformitate 
cu normele legale, lucrătorii nu au o ac-
tivitate normată, nu beneficiază de 
echipament de lucru și echipament de 
protecţie, nu au dreptul la concediu de 
odihnă.

Numărul candidaţilor la 
UBB se apropie de 16.000
Peste 15.700 de absolvenţi de liceu 
și-au depus dosarele de înscriere pentru 
studiile la nivel licenţă (învăţământ cu 
frecvenţă și învăţământ la distanţă)în 
perioada 12-22 iulie 2017 la 
Universitatea Babeș-Bolyai din 
Cluj-Napoca, numărul candidaţilor în-
scriși fiind cu peste 1.000 mai mare de-

cât cel total înregistrat în sesiunea de 
admitere din vara anului trecut. În ace-
eași perioadă, aproape 3.700 de candi-
daţi și-au depus dosarele pentru unul 
dintre locurile oferite de UBB la nivelul 
programelor de master.

Accident pe strada Aurel 
Vlaicu cu patru victime
Un accident grav, soldat cu victime s-a 
produs, duminică ,pe strada Aurel 
Vlaicu, în zona unei benzinării. Impactul 
a fost între un BMW și un taximetru.”În 
jurul orei 11:50, un autoturism care 
ieșea de pe strada Streiului a acroșat un 
autoturism care circula pe strada Aurel 
Vlaicu, dinspre centru spre podul Ira. 
Mașina acroșată a fost proiectată pe 
contrasens și a lovit un alt autoturism 
care circula regulamentar, dinspre 
Someșeni, spre centru. Patru persoane 
din această mașină au fost rănite”, a 
precizat purtătorul de cuvânt al IPJ Cluj. 
Se pare că cele patru victime se aflau 
într-un taximetru condus de un tânăr de 
26 de ani, din Bonțida. Victimele sunt 
un bărbat de 48 de ani și o femeie de 
49 de ani, alături de fiica acestora, o tâ-
nără de 26 de ani, și un bebeluș de 4 
luni. Șoferul care a produs accidentul 
este un tânăr de 26 de ani.

Pe scurt

Luni la prânz maşinile au 

circulat bară la bară la ieşi-

rea din Cluj-Napoca spre 

Floreşti. Coloanele de 

maşini s-au întins până 

după Podul Calvaria.

Între timp, pe Facebook, 

primarul Floreştiului, Horia 

Şulea, se lăuda cu „veşti ex-

trem de bune legate de infra-

structura rutieră”.

„Vom realiza un tunel de ac-

ces dinspre Cluj pe DN1 care să 

ducă la Spitalul Regional de Ur-

genţă. Vom lărgi DN1 pe tron-

soanele Nod N Mănăştur şi Nod 

Autostradă- giraţie Luna de Sus 

la 3 benzi pe sens, vom realiza 

viaduct peste Valea Gârbăului 

cu nod Autostrada Metropolita-

nă Cluj sector N-S şi creere de-

buşeu fl ux auto zona Bucium 

(pe lângă drum de ocolire sud 

care va face joncţiunea cu mu-

nicipiul în Drumul Sf. Ioan), 

vom face mici modifi cări de pro-

iect la drum ocolire sud pentru 

realizarea acestuia pe 4 benzi 

(chiar o lărgire ulterioară), rea-

lizare Centura Metropolitană 

Nod Autostradă – Zona Cora pe 

lunca Someşului cu preluare tra-

fi c Floreşti Sud în giraţii zona 

baraj şi zona strada Someşului, 

vom prelungi drum ocolire sud 

până la Nod Autostradă cu punct 

preluare trafi c Floreşti Sud în 

zona Eroilor ANL”, a scris pri-

marul pe Facebook.

Conform datelor înregistra-

te, pe intrarea vestică din oraş 

(Calea Floreşti, la vest de nodul 

N) se înregistrează în fi ecare zi 

lucrătoare 58.660 de vehicule 

(adică mai mult decât au fost 

înregistrate la ultimul recensă-

mânt naţional de circulaţie pe 

cea mai aglomerată intrare din 

Bucureşti: DN 1 dinspre Oto-

peni, â 54135). Acest volum de 

trafi c este distribuit pe străzi cu 

intersecţii la nivel şi cu cel mult 

două benzi de circulaţie pe sens.

Cum se joacă Şulea
 cu vorbele

Autorităţile încearcă de ani 

buni să devieze trafi cul pe dru-

mul ce va porni din strada Tă-

uţiului şi va face joncţiunea în 

Cluj-Napoca cu Drumul Sfân-

tul Ioan şi va avea o lungime 

de 2,685 km (fi rul principal, 

la care se adaugă încă doi ki-

lometri de bretele).

În aprilie, primarul Horia Şu-

lea promitea că centura de sud 

a Floreştiului va fi  gata în toam-

na acestui an. În urmă cu câte-

va zile, acelaşi Şulea spunea că 

termenul de fi nalizare al centu-

rii este aprilie 2018. Cu toate că 

executantul lucrării, fi rma Dife-

Cu sau fără studenţi, 

Luni la prânz coloana de mașini se întindea pe toată Calea Florești și Calea Mănăștur

de maşini. La ieşirea spre 
Patru benzi şi o aşa zisă mini-centură nu sunt suficiente pentru 

      şi lărgirea unor tronsoane de drum, şoferii pierd, zilnic, ore bune 
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O persoană a murit şi 16 au 

fost rănite, dintre care trei 

se afl ă în stare gravă, după 

ce în localitatea Bulz, jude-

ţul Bihor, o furtună puterni-

că a surprins un grup de 

turişti. Răniţii au fost trans-

portaţi la spital.

Zece persoane sunt încă 

internate în spitale din Cluj-Na-

poca, Oradea şi Huedin, în ur-

ma rănilor suferite după fur-

tuna de la Bulz, o femeie fi -

ind sub supravegherea medi-

cilor neurochirurgi clujeni cu 

răni grave la cap, iar un tânăr 

a fost opera.

Reprezentanţii Spitalului Cli-

nic Judeţean de Urgenţă Cluj-Na-

poca au declarat luni că la Uni-

tatea de Primiri Urgenţe au ajuns 

două persoane, o femeie de 61 

de ani şi un bărbat de 23 de ani.

Dezastrul de la Bulz

Tânărul a prezentat un tra-

umatism la coloană şi nu a ne-

cesitat internare, în vreme ce fe-

meia ar fi  fost lovită în cap de 

o bârnă, potrivit medicilor.

Femeia este stabilă din 

punct de vedere hemodina-

mic şi nu a necesitat interven-

ţie chirurgicală.

La Spitalul Clinic Jude-

ţean de Urgenţă din Oradea 

sunt internate, în continua-

re, şase persoane, între care 

un tânăr de 23 de ani este 

în stare gravă, fi ind operat 

de doi neurochirurgi după 

ce un copac a căzut pe cor-

tul în care se afl a.

De asemenea, doi copii de 

12 şi 16 ani au fost internaţi la 

Spitalul din Huedin, în vreme 

ce o fată de 17 ani la Spital Spi-

talul Clinic Municipal „Dr. Ga-

vril Curteanu” Oradea.

Şapte copii, între care un 

bebeluş de 7 luni, au fost 

printre cele 16 persoane ră-

nite în urma furtunii care a 

avut loc duminică noaptea 

în apropiere de Bulz, jude-

ţul Bihor, dar o parte dintre 

victime au fost externate în 

cursul zilei de luni.

Un bărbat de 36 de ani, din 

Oradea, a murit, după ce un co-

pac a căzut peste maşina în ca-

re se afl a.

Tabără clandestină

Cele mai multe dintre victi-

mele furtunii din Bulz, Bihor, 

sunt dintr-o tabără instalată clan-

destin pe malul Crişului Repe-

de, de turişti din Oradea, în vre-

me ce alte circa 100 – 150 de 

persoane se afl au într-o tabără 

creştină, a declarat ieri prima-

rul din Bulz, Augustin Sărăcuţ.

Sărăcuţ a spus că în zona 

unde a avut loc o furtună pu-

ternică erau instalate două ta-

bere: una organizată de o aso-

ciaţie creştină din judeţul Cluj, 

la care participau 100 – 150 de 

persoane, şi alta improvizată, 

unde erau turişti din Oradea.

Primarul a adăugat că orga-

nizatorii taberei au fost anun-

ţaţi că judeţul Bihor s-a afl at sub 

cod portocaliu de vijelie, însă 

nimeni nu s-a aşteptat să fi e a-

tât de rău, mai ales că, spune 

Sărăcuţ, „de 30 de ani nu a fost 

o vijelie de aşa intensitate”.

Poliţiştii din Bihor au des-

chis un dosar penal pentru 

moarte violentă în cazul băr-

batului de 36 de ani, din Ora-

dea, care a murit.

„Se fac cercetări pentru moar-

te violentă. Cercetarea penală 

se face pentru faptă, nu pentru 

persoană. Bărbatul care a dece-

dat are 36 de ani şi este din Ora-

dea”, a declarat luni dimineaţa 

Alina Dinu, purtător de cuvânt 

al Poliţiei Bihor,

Un mort şi 16 răniţi, după ce furtuna 
a doborât copacii peste corturi

circulaţia în Cluj este sufocată 
Floreşti, autoturismele circulă bară la bară
descongestionarea traficului între Cluj şi Floreşti. În timp ce autorităţile locale visează centuri 
şi nervi în trafic. Cifrele oficiale arată că 58.660 de vehicule intră din Cluj-Napoca în Florești.

rit, a primit ordinul de începe-

re a lucrărilor încă din mai 2016, 

primarul Floreştiului spune, 

acum, că fi rma refuză să încea-

pă lucrările.

Potrivit proiectului iniţial, 

drumul de ocolire sud va avea 

11 podeţe şi 2 poduri, precum 

şi două giraţii şi 3 intersecţii. 

Vor fi  incluse şi două bretele 

de legătură cu DN1, una în 

zona Metro şi una în zona Po-

lus. Carosabilul va fi  de 2x 

3,5 metri, pe o parte trotua-

rul va fi  de 1,5 metri, iar pe 

cealaltă parte va fi  inclusă şi 

o pistă de biciclete, lăţimea 

ansamblului trotuar – pistă 

de biciclete fi ind de 2 metri.

Mini-centura care 
aglomerează Grigorescu

În urmă cu câţiva ani, în lip-

sa unei alte soluţii, autorităţile 

din Floreşti au decis să trans-

forme un drum de exploatare 

destinat agricultorilor, în vari-

antă ocolitoare. Drumul porneş-

te de la capătul cartierului Gri-

gorescu, traversează barajul din 

Floreşti şi iese în sensul girato-

riu de la intersecţia DN1 cu stra-

da Eroilor. Drumul are o lungi-

me de 9 kilometri.

Locuitorii cartierului Gri-

gorescu sunt din ce în ce mai 

revoltaţi şi cer Primăriei so-

luţii pentru trafi cul din carti-

er. Ceea ce trebuia să salve-

ze şi să degreveze trafi cul de 

pe cea mai aglomerată rută 

din România, Floreşti-Cluj a 

ajuns un coşmar pentru clu-

jenii din Grigorescu. Rivera-

nii spun că nu pot ieşi din 

parcări şi că circulă în coloa-

ne la ore de vârf.

„Acea centură nu este fă-

cută de Primăria municipiului 

Cluj-Napoca şi nu avem nicio 

legătură cu ea. Este un drum 

pe care Primăria Floreşti l-a 

amenjat într-o formă sau alta, 

noi pur şi simplu ne-am trezit 

cu acel drum la capătul Gri-

gorescu. Nu a fost gândit de 

către noi şi este un drum ca-

re vine practic şi e amenjat de 

către Floreşti. Ne vom uita cu 

maximă atenţie la ce se întâm-

plă în acea zonă întrucât ce-

tăţenii din Grigorescu sunt se-

rios afectaţi de situaţia de aco-

lo. Este o zonă şi în extravila-

nul municipiului Cluj-Napoca 

care este în continuare acelei 

centuri care vine din Floreşti. 

Nu îi spun centură pentru că 

nu este centură, nu a fost gân-

dită, nu a fost concepută ca o 

centură. Nu ştiu ce are de gând 

Primăria Floreşti să facă cu 

acel drum. Noi nu am avut 

acolo în vedere o centură oco-

litoare. Situaţia celor din Gri-

gorescu este cunoscută, nu 

mai putem aglomera trafi cul 

pe Donath. Ne-am trezit cu a-

ceastă situaţie în urma ame-

najării de către Floreşti a ace-

lui drum”, a declarat prima-

rul Emil Boc în luna iunie la 

o emisiune la radio.

Primarul Clujului a mai de-

clarat că o mini centură va fi  

construită în spatele mall-ului 

din Floreşti.

„Cu Floreşti colaborăm 

acum la realizarea unei mi-

ni centuri. Floreşti urmează 

să realizeze o centură care 

vine prin spatele centrelor 

comerciale şi ajunge în Va-

lea Gârbăului, iar de acolo 

1,8 kilometri aparţin Primă-

riei Cluj, la capăt la Bucium. 

Noi deja lucrăm la cei 1,8 ki-

lometri de a-i amenaja la stan-

dardele de circulaţie, astfel 

încât atunci când Floreştiul 

va termina partea sa de cen-

tură, să fi e o alternativă la 

intrarea în Cluj. Partea din 

Grigorescu nu este o centu-

ră, este un drum utilizat din 

cauza aglomeraţiei de pe 

DN1”, a conchis Boc.

În 2008, circulaţia pe 
DN1 în interiorul locali-
tăţii Florești s-a redus la 
o singură bandă de circu-
laţie pe sens, întrucât s-
au făcut piste pentru bi-
cicliști și o bandă de ur-
genţă, pe care șoferii nu 
au mai avut voie nici 
măcar să depășească de-
oarece era marcată cu li-
nie continuă. Acea ban-
dă era practic inutilă de-
oarece nu se putea circu-
la pe ea. Astfel, dacă pâ-
nă la intrarea în Florești 
se circula pe două benzi, 
la un moment dat dru-
mul se îngusta la o sin-
gură bandă de mers. 
Dacă până în momentul 
în care au fost aplicate 
noile marcaje rutiere se 
circula relativ bine la in-
tarea/ieșirea din Cluj-
Napoca după noile reguli 
șoferii trebuiau să se în-
armeze cu nervi de oţel 
și mai ales cu carburant. 
În tot acest timp poliţiștii 
au susţinut că prin noile 
marcaje s-au redus sem-
nificativ accidentele ruti-
ere. După zeci de petiţii 
și presiuni, autorităţile 
au renunţat la aceste 
marcaje.

Experiment eşuat

58.660 de vehicule intră din Cluj-Napoca în Florești
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În prima sesiune parla-

mentară parlamentarul 

PSD Cornel Itu a avut ini-

ţiative legislative şi inter-

pelări în domenii precum 

infrastructura, educaţia, 

sănătatea.

Deputatul PSD Cornel Itu a 

avut în sesiuna parlamentară 

care s-a încheiat interpelări şi 

proiecte legislative în mai mul-

te domenii. Parlamentarul clu-

jean a promovat în Legislativ 

şi proiecte de sufl et.

În domeniul sănătăţii, par-

lamentarul clujean a avut o in-

terpelare care a făcut referire 

la necesitatea achiziţionării de 

noi ambulanţe pentru ISU Cluj, 

din cauza gradului ridicat de 

uzură al celor existente şi a 

cheltuielilor foarte ridicate pen-

tru repararea acestora.

Un proiect de sufl et al de-

putatului clujean pentru zona 

Dej este înfi inţarea Muzeului 

Locomotivelor. Avand în ve-

dere existenţa exponatelor ca-

re nu sunt valorifi cate sufi ci-

ent, precum şi un număr im-

portant care le vizitează anu-

al, am propus spre dezbatere 

şi adoptare Proiectul de lege 

pentru înfi inţarea Muzeului 

Locomotivelor din Dej, argu-

mentează Cornel Itu, în rapor-

tul său de activitate.

Trei intervenţii privind 
situaţia de la Feleacu

„În domeniul infrastructu-

rii, am depus trei interpelări şi 

un proiect legislativ. Una din-

tre interpelări se referă la pa-

rapetele şi bordurile montate 

de CNADNR pe mijlocul dru-

mului naţional DN E60, pe ra-

za comunei Feleacu, pe post 

de separatoare de sensuri, ca-

re afectează grav intervenţia 

echipajelor în caz de accident. 

A doua interpelare sesizează 

problemele de construcţie la 

centura ocolitoare a munici-

piului Gherla. Referitor la a-

ceastă problemă, din anul 2011 

pană în prezent am iniţiat trei 

intervenţii. De asemenea, prin-

tr-o altă intervenţie concreti-

zată în forma unei interpelări, 

am solicitat, pentru a patra oa-

ră în perioada celor 3 manda-

te, clarifi cări cu privire la con-

strucţia centurii ocolitoare a 

municipiului Dej.

Proiectul legislativ, care es-

te în prezent spre aprobarea 

Senatului, se referă la Propu-

nerea legislativă pentru com-

pletarea Ordonanţei Guvernu-

lui nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor şi presupune obli-

gativitate a administratorului 

de căi ferate de a asigura vizi-

bilitatea barierelor la trecerile 

de cale ferată.

În domeniul infrastructurii 

amintesc de rezolvarea unei pro-

bleme (semnalată printr-o in-

terpelare încă din anul 2015) ca-

re a afectat considerabil sigu-

ranţa circulaţiei rutiere la Dej. 

Trecerea de cale ferată de la in-

trarea în oraşul Dej dinspre Gher-

la (zona OMV) va fi  moderni-

zată, urmând să fi e prevăzută 

cu instalaţie de semnalizare a 

apropierii trenurilor, semibarie-

re. În judeţul Cluj, urmează să 

fi e modernizate alte două tre-

ceri de cale ferată, dintre care 

una este cea de la Jucu. În toa-

tă ţara, vor fi  instalate aproxi-

mativ 70 de instalaţii optice şi 

acustice”, spune Cornel Itu.

Iniţiative în domeniul 
fondurilor europene

În ceea ce priveşte dome-

niul absorbţiei fondurilor eu-

ropene, parlamentarul a depus 

două interpelări. Prima se re-

feră la modul de corelare, în 

timp, între investiţiile în infra-

structură publică fi nanţate prin 

programe europene diferite. 

Cea de-a doua sesizează pro-

bleme referitoare la semnarea 

contractelor de fi nanţare pen-

tru proiecte din POR.

Ce proiecte legislative a promovat 
deputatul Cornel Itu în Parlament

Fabrica de pantofi  Clujana, 

unul dintre brandurile 

Clujului, ar putea intra în 

insolvenţă dacă reprezen-

tanţii Consiliului Judeţean 

nu găsesc o soluţie pentru 

plata datoriilor, avertizează 

consilierul judeţean Remus 

Lăpuşan.

Acesta a tras, luni, un sem-

nal de alarmă cu privire la fap-

tul că prin neplata ultimei rate 

a datoriilor, Clujana a pierdut 

înţelegerea de eşalonare, iar su-

mele cresc foarte rapid, ceea ce 

va îngreuna revenirea societăţii 

la normal.

Un subiect ignorat, 
în ultima perioadă

În opinia liderului consilie-

rilor judeţeni ai PSD Cluj, dacă 

s-ar găsi o soluţie pentru plata 

datoriilor de 12 milioane de lei, 

fi rma ar putea funcţiona fără 

probleme.

„Executivul nu a dorit dis-

cutarea acestui subiect în ulti-

ma perioadă, mai ales că, la în-

ceputul anului, Consiliul de Ad-

ministraţie a făcut câteva pro-

puneri prin care considerau că 

pot să rezolve o parte din pro-

blemele fi nanciare. În acest mo-

ment, fi rma este aproape blo-

cată. Au datorii la bugetul de 

stat de 12 milioane de lei. Au 

avut o eşalonare care s-a pier-

dut. Datoria, în urmă cu câteva 

săptămâni, era de 9 milioane de 

lei şi atunci Finanţele Publice 

au calculat penalităţile, dobân-

zile şi au adus la zi această da-

torie, care, practic, a crescut cu 

2,4 milioane de lei şi va mai 

creşte. (...) “, a spus Remus Lă-

puşan, luni, într-o conferinţă de 

presă.

Acesta a subliniat că CJ Cluj, 

care este acţionar majoritar la 

Clujana, ar trebui să găsească 

o soluţie pentru aceste proble-

me, în condiţiile în care aici 

muncesc aproximativ 400 de 

oameni, iar fabrica ar putea fi  

una profi tabilă.

Ce s -a discutat 
până acum

O soluţie, discutată anul aces-

ta în cadrul forului deliberativ 

judeţean, a fost vânzarea unor 

imobile nefolosite de pe vechea 

platformă a fabricii Clujana, în-

să această soluţie nu a fost pu-

să în practică.

„CJ trebuie să aprobe respec-

tiva soluţie. (...) Am înţeles că 

există interes şi că este singura 

soluţie pentru plata acestor da-

torii istorice, dar nu s-a discu-

tat soluţia şi de aceea suntem 

noi nemulţumiţi”, a spus Lăpu-

şan, potrivit Agerpres.

Acesta mai cere executivu-

lui CJ Cluj să precizeze din ce 

cauză s-a pierdut eşalonarea da-

toriilor, ceea ce a dus la creşte-

rea presiunii fi nanciare pe bu-

getul societăţii.

Fabrica de încălţăminte Clu-

jana a fost înfi inţată în anul 

1911 de familia Renner, sub 

denumirea de „Fabrica de Pie-

le Fraţii Renner & Co”. După 

primul război mondial, a de-

venit societate pe acţiuni, 

schimbându-şi denumirea în 

„Dermata” şi devenind cea mai 

mare fabrică de încălţăminte 

din România.

A fost confi scată de guver-

nul comunist în 1948 şi redenu-

mită în „Fabrica de încălţămin-

te Janos Herbak”, apoi „Fabri-

ca de Pielărie şi încălţăminte 

Cluj”, iar în fi nal „SC Clujana 

SA”. În 1948 a fost naţionaliza-

tă de guvernul comunist. În anii 

'80 fabrica ajunge cea mai ma-

re de acest gen din estul Euro-

pei. Avea 8.000 de angajaţi, cu 

secţii proprii de tăbăcărie, fa-

brici de tălpi, de încălţăminte şi 

articole din cauciuc. După re-

voluţie, fabrica a decăzut, a in-

trat în faliment în 1999, dar în 

2005 producţia a fost reluată, 

cu o singură secţie, în care mun-

ceau 35 de angajați.

Datoriile pun Clujana în pericol
Funcţionarea fabricii de încălţăminte Clujana este pusă în pericol 
de datorii, avertizează consilierul PSD Remus Lăpuşan.

Fabrica de pantofi  Clujana ar putea intra în insolvenţă dacă reprezentanţii CJ nu găsesc o soluţie pentru plata datoriilor
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Victor Ponta vrea 
să înfiinţeze un nou 
partid politic
Fostul președinte al PSD 
Victor Ponta a declarat dumi-
nică seara că vrea să înfiinţeze 
un nou partid, care să atragă 
votanţii dezamăgiţi de modul 
în care Liviu Dragnea conduce 
partidul în prezent. „În sep-
tembrie voi lua o decizie lega-
tă de modul în care îmi desfă-
șor activitatea politică, pentru 
că mai am încă trei ani și ju-
mătate de deputat și pentru 
că, părerea mea și a celor cu 
care vorbesc, este că pot să 
am un cuv de spus în pol, în 
special încercând să-i aduc 
alături pe mine pe cei care, ca 
și mine, au votat PSD și ALDE, 
care acum sunt foarte deza-
măgiţi”, a declarat Victor 
Ponta la Antena3. El a spus că 
nu este vorba despre un pro-
iect în interiorul PSD, că nu a 
discutat acest subiect cu euro-
parlamentarul Cătălin Ivan și 
că este vorba de o nouă con-
strucţie politică. „Se pornește 
un start-up”, a precizat Ponta.

Premierul Mihai 
Tudose nu este 
interesat să preia 
şefia PSD
Premierul Mihai Tudose a de-
clarat, luni, după ședinţa 
Biroului Permanent Naţional a 
PSD, că nu este interesat de 
preluarea conducerii Partidului 
Social Democrat. „Nu, în ni-
ciun caz nu mă interesează așa 
ceva”, a spus premierul Mihai 
Tudose. Precizarea a venit du-
pă ce fostul premier Victor 
Ponta a afi rmat, duminică sea-
ră, că „inevitabil” premierul 
Mihai Tudose va prelua condu-
cerea PSD.

Pe scurt

Maşini parcate pe toate trotu-

arele, pe trecerile de pietoni, 

pe rampele pentru handica-

paţi. Poliţia locală -nicăieri.

Duminică seară, odată cu 

concertul Depeche Mode de 

la Cluj, Poliţia locală ar fi  

avut să dea amenzi şi să ri-

dice maşini, ca să îi discipli-

neze pe şoferi, mai ales pe 

cei din alte judeţe, care vin 

la Cluj ca vandalii.

Efectul Depeche Mode la Cluj

In weekend-ul care a trecut, 

alături de preşedinte execu-

tiv PMP Eugen Tomac, pre-

şedintele PMP Cluj, senato-

rul Cristian Lungu, a parti-

cipat ca invitat la Western 

Conservative Summit, un 

eveniment politic de anver-

gură naţională în Statele 

Unite ce are loc în Denver, 

Colorado şi reuneşte lideri 

politici republicani, membri 

si susţinători ai Partidului 

Republican din SUA.

Conferinţa anuală a inclus în 

trecut invitaţi deseamă precum 

preşedintele Donald Trump, se-

natorul Ted Cruz, fostul candidat 

la preşedinţia SUA, Ben Carson, 

actualmente ministrul dezvoltă-

rii urbane şi guvernatorul Sarah 

Palin. In acest an invitaţii îi in-

clud pe Ryan Zinke ministrul de 

interne al administraţiei Trump, 

John Bolton fost ambasador la 

ONU şi William Bennett, minis-

trul responsabil de educaţie în ad-

ministraţia Ronald Regan.

„În cadrul întrevederilor par-

lamentarii români au discutat 

cu ofi cialii americani despre im-

portanţa Parteneriatul strategic 

pentru secolul XXI dintre Româ-

nia şi Statele Unite, despre situ-

aţia politica din Europa Centra-

lă şi de Est, problematica imi-

granţilor din Europa, noile ame-

ninţări de securitate precum ane-

xarea Crimeei si riscurile la ca-

re este expusă Republica Mol-

dova. În cadrul discuţiilor, un 

subiect de interes pentru con-

gresmenii americani a fost legat 

de dezbaterea din România cu 

privire la defi nirea familiei, con-

servatorii americani precizând 

că familia trebuie menţinută în 

forma ei tradiţională.

Liderul deputaţilor PMP Eu-

gen Tomac si senatorul Cristian 

Lungu au susţinut in cadrul con-

vorbirilor că formaţiunea, are la 

baza o doctrina creştin-democra-

tă şi împărtăşeste acelaşi punct 

de vedere cu privire la subiectul 

privind defi nirea familiei. 

Cristian Lungu, lidelul PMP 
Cluj, s-a întâlnit cu membri 
ai Congresului SUA

Secretarul general al PSD, 

Marian Neacşu, a precizat 

luni că taxarea muncii 

part-time este o măsură 

bună, necesară, cu impact 

fi nanciar pozitiv asupra 

bugetului de stat, el men-

ţionând că PNL nu va 

avea câştig de cauză chiar 

dacă Avocatul Poporului 

va sesiza CCR.

„După cum bine cunoaşteţi, 

este o măsură pe care o avem 

în programul de guvernare. A-

re un impact fi nanciar pozitiv 

asupra bugetului de stat şi, în 

opinia mea, chiar apreciez că e-

ra necesară. Eu cred că este foar-

te bine ca ea să rămână în con-

tinuare. Nu cred că PNL va avea 

câştig de cauză, chiar dacă cum-

va domnul Ciorbea, Avocatul 

Poporului, va face o sesizare la 

CCR”, a spus Neacşu.

PNL sesizează Avocatul 
Poporului

PNL va sesiza Avocatul Po-

porului pentru a ataca la CCR 

ordonanţa privind contribuţiile 

pentru fondul de pensii şi cel al 

asigurărilor de sănătate, a de-

clarat, luni, preşedintele PNL, 

Ludovic Orban, afi rmând că Gu-

vernul a încălcat mai multe pre-

vederi constituţionale atunci 

când a modifi cat Codul Fiscal.

„În cadrul BEx al PNL am 

luat decizia de a sesiza Avoca-

tul Poporului pentru a ataca la 

CCR ordonanţa privind contri-

buţiile pentru fondul de pensii 

şi pentru fondul de sănătate”, 

a declarat, Ludovic Orban.

Ludovic Orban a afi rmat că 

prin adoptarea ordonanţei sim-

ple privind plata CAS şi CASS 

Guvernul a încălcat mai multe 

prevederi constituţionale.

Constituţia, încălcată, 
spun liberalii

„Considerăm că prin aceas-

tă ordonanţă a fost încălcată 

Constituţia în mai multe punc-

te. Considerăm că nu pot fi  

adoptate prin ordonanţă sim-

plă modifi cări ale unor legi 

organice, Codul Fiscal fi ind 

lege organică, iar actul nor-

mativ prin care a fost modi-

fi cat fi ind o ordonanţă sim-

plă. De asemenea, este încăl-

cat Codul Fiscal care prevede 

la articolul 4 că o modifi care 

a taxelor, impozitelor şi con-

tribuţiilor nu poate fi  făcută 

aşa cum au făcut ei, de azi pe 

mâine, ar fi  trebuit să intre în 

vigoare de la 1 ianuarie şi să 

fi e în vigoare timp de un an 

de zile. Aşa prevede Codul 

Fiscal pe care ei l-au modifi -

cat, fără să modifi ce, în schimb 

acest articol din Codul Fis-

cal”, a spus Orban.

Preşedintele PNL a afi rmat 

că ordonanţa a încălcat artico-

lul 56 din Constituţie, potrivit 

căruia contribuţiile care se im-

pun trebuie să fi e echitabile.

„(...) noi considerăm că es-

te o mare inechitate să se plă-

tească contribuţia de asigurări 

sociale şi contribuţia de asigu-

rări de sănătate la acelaşi nivel 

pentru angajaţi care lucrează 

un timp de lucru diferit de exem-

plu opt ore, faţă de unul care 

lucrează două ore. Tot în baza 

Constituţiei este clar că a fost 

încălcată legea privind trans-

parenţa decizională (...) nu a 

existat niciun fel de dezbatere 

publică, nicina dintre prevede-

rile legii privind transparenţa 

nu a fost respectată în adopta-

rea acestei ordonanţe simple”, 

a spus liderul liberalilor.

Orban a afi rmat că în 48 

de ore echipa de specialişti ai 

PNL va trebuie să fi nalizeze 

sesizarea către Avocatul Po-

porului în privinţa ordonan-

ţei privind plata CAS şi CASS, 

urmând ca aceasta să fi e trans-

misă, probabil, în cursul zilei 

de miercuri.

Taxele pentru contractele 
part-time, dispută între partide 
Liberalii vor sesizarea CCR pe noile taxe pentru contractele part-time. 
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Numărul de vagoane 

modernizate până în pre-

zent reprezintă o parte 

neînsemnată din totalul de 

vagoane deţinute de CFR 

Călători. Majoritatea garni-

turilor au rămas cu aceleaşi 

scaune rupte şi geamuri 

murdare, aceleaşi toalete 

care reprezintă adevărate 

focare de infecţii pentru 

călători şi aceleaşi mirosuri 

variate şi neplăcute.

Lista nu se încheie aici, 

iar cele care creează un ade-

vărat pericol pentru pasageri 

sunt şinele de cale ferată pe 

care circulă trenurile CFR. În 

unele porţiuni şi pe anumite 

poduri vechi, viteza este şi 

de 10 ori redusă, pentru evi-

tarea unei tragedii.

„E incredibil ce se întâm-

plă. Uneori mă întreb cum pot 

să circule aceste garnituri, ca-

re nu sunt altceva decât niş-

te containere de fi er vechi. 

Ţi-e şi frică să mergi cu tre-

nul.” a spus o femeie. Alţii 

sunt de părere că în România 

nu se va schimba nimic până 

nu vor muri oamenii în ma-

să: „Până nu se va întâmpla 

o tragedie ca cea de la Colec-

tiv, nu se va mişca nimic. Am 

înţeles că nu sunt fonduri pen-

tru modernizarea trenurilor, 

că nu sunt bani, dar trebuie 

să recunoaştem că şi se fură 

foarte mult”, a declarat unul 

dintre pasageri.

Dacă condiţiile din trenuri 

lasă de dorit, nici punctuali-

tatea acestora nu este un punct 

forte: „Dacă e să vorbim de 

punctualitate, acest cuvânt nu 

se regăseşte în serviciul zilnic 

de la CFR. Pot număra pe de-

getele de la o mână de câte 

ori nu am aşteptat trenul. În 

general pe ruta pe care călă-

toresc întârzierea este de mi-

nim 20-30 de minute. Mi s-a 

întâmplat să aştept trenul iar-

na şi 80 de minute.” a spus 

studenta Mădălina Pârlog.

CFR-ul se apără mereu 
cu aceiaşi scuză: 
„Nu sunt bani!”

În acest sens, CFR Călă-

tori se apără şi precizează 

într-un comunicat trimis la 

Monitorul de Cluj că: „Înce-

pând din anul 2011, CFR Că-

lători nu a mai benefi ciat de 

investiţii de la Bugetul de stat 

pentru achiziţia de material 

rulant nou. Investiţiile s-au 

realizat numai prin moderni-

zarea unor vagoane şi loco-

motive în limita fondurilor 

proprii de investiţii, care re-

prezintă mai puţin de 10% 

faţă de perioada de dinainte 

de anul 2011.”

Pentru statul român se pare 

că CFR-ul a devenit un ghimpe 

în spate, greu de întreţinut şi pe 

care nu şi-l permite. CFR decla-

ră teoretic cum se poate îmbu-

nătăţi sistemul de căi ferate ro-

mâne, dar nu şi ce se va reali-

za practic: „Creşterea gradului 

de confort se poate realiza prin 

investiţii: fi e prin achiziţie de 

vagoane noi, fi e prin moderni-

zări.” Pe perioada verii plânge-

rile în legătură cu lipsa aerului 

condiţionat se înmulţesc: „Vara 

e un adevărat calvar să circuli 

cu trenul, când nimereşti într-un 

vagon fără aer condiţionat” sunt 

de părere studenţii, care deşi au 

gratuitate, condiţiile deplorabi-

le din vagoane şi toalete îi fac 

să evite pe cât posibil călătoria 

cu trenul. În majoritatea cazu-

rilor, problema a fost soluţiona-

tă prin mutarea pasagerilor în 

alte vagoane, unde erau locuri 

disponibile şi clima funcţiona 

corespunzător. CFR Călători a 

demarat un proiect încă din 2015 

prin care să doteze toate garni-

turile, inclusiv cele Regio, cu aer 

condiţionat.

Costul dotării unui vagon cu 

aer condiţionat este estimat la 

400.000 lei. Dacă acum CFR Că-

lători declară că nu sunt fon-

duri, în 2015 existau şi bani şi 

proiect de climatizare, dar se 

pare că voinţa s-a pierdut pe 

drum: „Acum avem şi fonduri 

alocate pentru a realiza licitaţii 

numai pentru climă şi trebuie 

să mai ţinem cont de un lucru 

care ne presează: din 2017 tre-

buie să avem toate vagoanele, 

inclusiv trenurile Regio, cu cli-

ma în funcţiune. Este un ordin 

al ministrului, 723 din 2015, ca-

re modifi că alt ordin al minis-

trului Transporturilor, nr. 153 

din 2011, care prevede acest lu-

cru, iar noi deja am început pre-

gătirile", spunea CFR în 2015.

Societatea Naţională 
de Transport Feroviar 
rămâne o cauză pierdută

Din comunicatul CFR reiese 

că nimeni nu mai doreşte să in-

vestească în Societatea Naţio-

nală de Transport Feroviar, so-

cietate pentru care viitorul nu 

se arată deloc promiţător: „So-

cietăţile comerciale reparatoare 

de profi l, în ultimii ani, şi-au re-

orientat activitatea din ce în ce 

mai mult către alte pieţe, fi ind 

tot mai puţin interesate pentru 

reparaţia parcului de vagoane 

al CFR Călători, în ciuda faptu-

lui că organizăm periodic licita-

ţii publice, în încercarea de a re-

para un număr cât mai mare de 

vehicule. Aceste licitaţii în mul-

te cazuri rămân neadjudecate”.

Prea puţini dintre călători se-

sizează programele de reparaţii 

realizate de CFR, fi e pentru că 

eforturile lor sunt minime, fi e 

pentru că pentru anumite gar-

nituri aceste reparaţii nu există.

În acest sens, CFR-ul este 

singurul care spune că moder-

nizări se fac periodic, deşi a-

ceastea nu se văd: „Cu toate 

acestea, CFR Călători a deru-

lat şi derulează periodic pro-

grame de reparaţii planifi cate 

din fonduri proprii, pentru asi-

gurarea unui transport în con-

diţii de siguranţă şi confort. 

Parcul activ de material rulant 

include unităţi care sunt sigu-

re şi apte de circulaţie”, decla-

ră reprezentanţii CFR.

Pentru perioada următoa-

re, CFR Călători a publicat în 

SEAP documentaţia pentru de-

rularea unei proceduri privind 

dotarea cu instalaţii de clima-

tizare a încă 59 de vagoane în 

baza unui acord cadru care va 

fi  încheiat pe 4 ani: „În func-

ţie de fondurile de care CFR 

Călători va dispune, va putea 

încheia contracte subsecven-

te cu câştigătorul licitaţiei. De 

asemenea, în perioada urmă-

toare vor fi  lansate în SEAP 

documentaţiile pentru organi-

zarea de proceduri de achizi-

ţii, iar baza unor acorduri ca-

dru se vor achiziţiona servicii 

de modernizare a circa 75 de 

vagoane şi dotarea a 40 de va-

goane cu echipamente şi in-

stalaţii”, se arată in comuni-

catul CFR.

Totuşi un detaliu este esen-

ţial, deoarece aceste învestiţii, 

după cum se arată în comuni-

cat, se vor realiza „în funcţie de 

fondurile de care CFR Călători 

va dispune”, dar tot CFR-ul de-

clară că nu sunt fonduri. În a-

ceste condiţii, declaraţiile Socie-

tăţii Naţionale de Transport Fe-

roviar se bat cap în cap, iar oa-

menii rămân la fel de nemulţu-

miţi şi cu aceleaşi garniture an-

tice şi nesigure.

Dezastru în trenurile CFR. 
Compartimentele şi toaletele, focare de infecţii.
Majoritatea oamenilor care au călătorit cel puţin o dată cu trenul au rămas dezamăgiţi de condiţiile din tren.

Începând din anul 2011, CFR Călători nu a mai benefi ciat de investiţii de la Bugetul de stat

MĂDĂLINA PÂRLOG | studentă

 „Dacă e să vorbim de punctualitate, acest cuvânt nu 
se regăsește în serviciul zilnic de la CFR. Pot număra 
pe degetele de la o mână de câte ori nu am așteptat 
trenul. În general pe ruta pe care călătoresc 
întârzierea este de minim 20-30 de minute. Mi s-a 
întâmplat să aștept trenul iarna și 80 de minute.“
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Andrei Gheorghe a parti-

cipat la Electric Castle, 

festival care l-a încân-

tat, întrucât spune aces-

ta, oferă o experienţă 

aparte. În schimb nu la 

fel de mult l-a încântat 

mâncarea restaurantelor 

clujene.

„Un lucru pe care îl repro-

şez Clujului, dar pe care îl în-

ţeleg, e faptul că v-au plecat 

toţi bucătarii. E mâncarea tra-

diţional proastă aici. Nu aveţi 

nimic special. Aia nu e mân-

care ce credeţi voi. Mâncarea 

e proastă peste tot. Banală. 

Se confundă abundenţa cu ca-

litatea. Clujul s-a dezvoltat 

foarte mult pe vizual. Acest 

vizual este datorat infuziei de 

grafi cieni, IT-işti. Clujul nu s-a 

dezvoltat pe loc. Clujul s-a 

dezvoltat pe IT şi dacă voi nu 

o să ştiţi să faceţi manage-

mentul succesului, nu o să 

mai fi e IT. IT-ul acesta a adus 

mult design şi îmbunătăţire 

vizuală. În schimb, e doar 

imagine. Imaginea nu e du-

blată de conţinut, în cazul 

acesta, mâncarea. Arată bine, 

e ok, dar nu e bună. E bana-

lă şi mediocră. Am mâncat la 

Bujole, Maimuţa Plângătoare, 

Jaxx şi în multe alte locuri. 

Ştiţi voi ce e aia mâncare in-

diană? Vă dau nişte pacheţe-

le stupide, fandosite, se jupu-

iesc vegetarienii pentru abe-

raţii mentale şi se laudă du-

pă aceea cu victorii neadevă-

rate. Din România, în gene-

ral, nu doar din Cluj, au ple-

cat bucătarii, iar calitatea mân-

cării a scăzut foarte mult. E 

foarte greu să găseşti un re-

staurant cu o bucătărie ok. 

S-a reuşit de multe ori un am-

bient mişto, dar în rest, aici e 

tot ceva între imagine şi con-

ţinut. Întreaga societate româ-

nească auzi că vorbeşte des-

pre imagine. Imaginea e cum 

cade lumina pe preşedinte, 

conţinutul e ce prostii spune 

el pe gură”, a spus acesta, po-

trivit transilvaniareporter.ro.

În rest, îi place Clujul, cu 

toate că îl enervează con-

versaţiile standard pe care 

le are cu clujenii care aş-

teaptă să le fie lăudat ora-

şul. În prima zi când a ajuns 

la Cluj cu ocazia festivalu-

lui, a avut parte de o neplă-

cere în trafic şi apoi de mul-

te înjurături pe Facebook:

„M-am trezit într-o ma-

re de oameni care şi-au dat 

seama că au maşină şi s-au 

comportat ca nişte berbe-

ci. Am scris pe Facebook, 

prin urmare mi-am luat m..e 

de la tot Clujul că sunt un 

mitic care suge p..a. Sunt 

bătrân, sunt evreu sunt un 

nimeni, să sug p..a. Asta 

după ce în urmă cu două 

săptămâni scrisesem că Clu-

jul e un oraş foarte mişto 

şi am primit vreo 2.000 de 

mesaje să sug p..a că sunt 

un mitic, evreu, jegos. Aşa 

că oricum a-i da-o, clujea-

nul e acel gen care vine la 

tine cu ochii umezi şi îţi 

spune: «No, vai, cum pu-

teţi să trăiţi în Bucureştiul 

ăla jegos, manelizat, cu toţi 

proştii, în înghesuiala ace-

ea. Eu nu aş putea să tră-

iesc acolo. Apropo, cum vă 

place Clujul?». E semnul 

complexului şi al inferiori-

tăţii nestăpânite al unui 

oraş condus de un primar 

puţin mai mic decât restul. 

Ieşiţi din câcatul ăsta! Sun-

teţi un oraş ok, sunteţi niş-

te oameni ok, nu vă mai 

comportaţi ca nişte copii 

de grădiniţă care vor să fie 

lăudaţi tot timpul că le-a 

ieşit prima floricică! Clu-

jeanul mereu spune «Nu 

există pădure fără uscături». 

Terminaţi cu asta! Nu mai 

apăraţi imaginea, pentru că 

vreţi să vă apăraţi neputin-

ţa. Îmi place Timişoara, îmi 

place Iaşiul, îmi place Clu-

jul, îmi place Constanţa. 

Eu sunt copil al Constan-

ţei, dar pentru mine toată 

ţara aceasta e ţara noastră. 

Niciodată nu am înţeles că 

sunt unguri, că oraşele sunt 

altceva decât oraşele noas-

tre care sunt frumoase. Ori-

unde m-aş duce, sunt la mi-

ne acasă. Vă pierdeţi vre-

mea şi energia cu prostii”, 

a mai spus acesta. 

Andrei Gheorghe, despre restaurantele Clujului: 
„Mâncarea e banală şi mediocră”
Realizatorul de televiziune dă de pământ cu restaurantele din Cluj după câteva zile petrecute în oraşul de pe Someş.

Andrei Ghorghe: Mâncarea arată bine, e ok, dar nu e bună. E banală şi mediocră

ANDREI GHEORGHE | Realizator de televiziune

 „Un lucru pe care îl 
reproșez Clujului, 
dar pe care îl 
înțeleg, e faptul că 
v-au plecat toți 
bucătarii. E 
mâncarea tradițional 
proastă aici. Nu 
aveți nimic special. 
Aia nu e mâncare ce 
credeți voi. 
Mâncarea e proastă 
peste tot. Banală. Se 
confundă abundența cu calitatea. (...) Arată 
bine, e ok, dar nu e bună. E banală și 
mediocră.(...) Din România, în general, nu 
doar din Cluj, au plecat bucătarii, iar calitatea 
mâncării a scăzut foarte mult. E foarte greu să 
găsești un restaurant cu o bucătărie ok. S-a 
reuşit de multe ori un ambient mișto, dar în 
rest, aici e tot ceva între imagine și conținut. “

PROMOVARE

„Game of Thrones” este 

seria cea mai longevivă, 

produsă şi difuzată de 

HBO.

Popularitatea serialului a 

crescut de la un sezon la al-

tu în rândul fanilor. Unul din-

tre motive este că serialul es-

te fi lmat în locuri reale afl a-

te în diferite zone de pe glob. 

Unul astfel de loc a câştigat 

zeci de milioane de euro de 

pe urma acestui serial.

Bijuteria istorică a Croa-

ţiei, Dubrovnik, cea mai pro-

eminentă staţiune croată, 

parţial distrusă în asediul 

din timpul războiului croa-

to-sârb din 1991-1995, a de-

venit un motor al economi-

ei naţionale şi datorită seri-

alului HBO, care a adus un 

val de turişti.

Între 2012 şi 2015, peste 

240.000 de turişti au vizitat 

cantonul Dubrovnik-Neret-

va, toţi fani ai serialului HBO. 

Turiştii au cheltuit 125,9 mi-

lioane de euro numai în Du-

brovnik, potrivit unui studiu 

publicat luni în Jurnalul In-

ternaţional de Cercetări în 

Turism, citat de BM.

Oraşul croat a servit ca 

locaţie de film pentru „King’s 

Landing”, capitala împără-

ţiei fictive a lui Westeros.

Potrivit datelor statistice, 

turismul reprezintă 18% din 

PIB-ul anual al Croaţiei, cel 

mai mare procent pe acest 

segment la scară europeană.

„Game of Thrones” este 

seria cea mai longevivă, pro-

dusă şi difuzată de HBO. Al 

şaselea sezon a avut o me-

die de 25 de milioane de te-

lespectatori, ceea ce l-a fă-

cut cel mai vizionat serial 

difuzat de către postul tv.

Serialul „Urzeala tronuri-

lor”, premiat cu Emmy şi ba-

zat pe romanele lui George R. 

R. Martin, a fost cel mai pira-

tat serial de televiziune din 

anul 2015, cu aproximativ 14,4 

milioane de downloadări ile-

gale, conform variety.com.

Dacă episodul fi nal din al 

cincilea sezon al serialului 

"Urzeala tronurilor" a gene-

rat cea mai mare audienţă din 

istoria acestui show TV, cu o 

medie de 8,11 milioane de te-

lespectatori, în SUA, premie-

ra sezonului VI pe HBO a fost 

privită nu mai puţin de 10.7 

milioane de telespectatori.

Încă de la lansare, „Urzea-

la tronurilor” a devenit un fe-

nomen global şi cel mai iubit 

serial din istoria HBO. În 2016, 

serialul a fost cel mai căutat 

produs de televiziune de pe 

motorul de căutare Google şi 

cel mai dezbătut serial pe con-

turile reţelei de socializare Fa-

cebook din Statele Unite.

Serialul „Game of Thrones” aduce zeci de milioane de euro unui oraş european

Dubrovnik, oraşul croat ce servit ca locaţie de fi lm pentru „King’s Landing, capitala împărăţiei fi ctive a lui Westeros

TURIȘTI

240
de mii de turiști au 
vizitat cantonul 
Dubrovnik-Neretva din 
Croația între anii 
2012-2015
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PUBLICITATE

ANUNŢ DE LICITAȚIE

CITR Filiala Sibiu SPRL, cu adresa de corespondenţă în 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 48, et. 3, jud. Cluj, lichi-
dator judiciar al societăţii SOMEŞ S.A. – – în faliment, in 
bankrupcy, en faillite, cu sediul în loc. Dej, str. Bistriţei, nr. 
63, judeţ Cluj, CUI 199800, J12/1/1991, conform prevede-
rilor Legii nr. 85/2006 și a Hotărârii Adunării Creditorilor din 
13.07.2017, organizează licitaţie publică competitivă cu stri-
gare pentru valorifi carea activului:

„Celelalte activităţi aferente platformei Someş Sa – Pachet 2“

Preţ pornire licitaţie 280.000 euro TVA inclus.
Se va aplica cota de tva valabilă la data licitaţiei.
Acest activ are în componenţă o suprafaţă totală de te-

ren de 204.030 mp, pe care sunt edifi cate clădiri industri-
ale care se pretează către domenii de activitate din sfera 
producţiei și a depozitării, dar și bunuri mobile de natura:

- mijloacelor fi xe – mobilier, calculatoare etc.
- obiectelor de inventar – corpuri iluminat, electrocasnice etc.
- materiale – combustibili, deșeuri sticlă, cauciuc etc.

Obligaţiile cumpărătorului – cumpărătorul va prelua 
toate obligaţiile de mediu aferente bunului achiziţionat.

Licitaţia va avea loc în data de 04.08.2017, ora 11:00, la 
sediul ales al lichidatorului judiciar cu adresa de corespon-
denţă din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 48, et. 3.

Caietul de sarcini poate fi  achiziţionat de la sediul ales al lichi-
datorului judiciar, iar documentaţia de înscriere la licitaţie va tre-
bui depusă cel târziu cu 24 de ore înaintea desfășurării licitaţiei. 
Achiziţionarea caietului de sarcini este condiţie obligatorie pen-
tru participarea la licitaţie. Preţul caietului este de 1.000 lei+TVA.

Cei interesaţi pot programa vizite la locaţie sau obţine 
date suplimentare, informaţii și liste cu bunurile scoase la 
vânzare la tel. 0737.330213 și pe site-ul http://sales.citr.
ro, cod anunţ CIT 5801.

PUBLICITATE

CONVOCATOR

Administratorul Unic al societăţii
TRISOM INVEST S.A.

Mun. Cluj-Napoca, Bd. Muncii nr. 18, jud. Cluj, înmatri-
culată la Ofi ciul Registrului Comerţului de pe lângă Tribu-
nalul Cluj sub nr. J12/4538/2004, având C.U.I. 17041226, 
capital social subscris integral vărsat 104.478,8 RON, în 
conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind soci-
etăţile și cu prevederile actul constitutiv, dispune:

C O N V O C A R E A

Adunării Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţiona-
rilor pentru data de 30 august 2017 la sediul societăţii, 
pentru toţi acţionarii săi înregistraţi în Registrul Acţionari-
lor ţinut la sediul societăţii la sfârşitul zilei de 17 august 
2017 stabilită ca Data de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare, adunările se 
vor ţine în data de 31 august 2017, în același loc, la ace-
eași oră și cu aceeași ordine de zi.

Adunarea Generală Ordinară se va ţine la ora 09.00, 
cu următoarea ordine de zi:

1. Fixarea și achitarea remuneraţiei cuvenite Administra-
torului Unic pentru întreg anul 2017.

2. Mandatarea Administratorului Unic pentru că, în nu-
mele și pentru toţi acţionarii societăţii să semneze hotărâ-
rea AGOA adoptată și să îndeplinească toate formalităţile 
privind înregistrarea acesteia la ORCT Cluj și publicarea ho-
tărârii în Monitorul Ofi cial al României, partea a IV-a.

Adunarea generală extraordinară se va ţine la ora 
10.00, în continuarea Adunării generale ordinare, cu ur-

mătoarea ordine de zi:

1.  Discutarea și supunerea spre aprobare a ratifi cării 
contractelor de prestări-servicii, împrumut/creditare 
semnate de societate în anul 2017;

2.  Discutarea și supunerea spre aprobare a vânzării vehi-
culul marca MERCEDES-BENZ tipul ML 350CDI 4MATIC, 
număr de înmatriculare CJ-13-NMZ, la valoarea de 
50.840 lei plus TVA, stabilită în raportul de evaluare bu-
nuri mobile întocmit de către Expert Tehnic Judiciar Șo-
mlea Mihaela Rodica în luna iunie 2017, către acţiona-
rul Leanca Ioan-Grigore prin compensarea creanţelor pe 
care le deţine Ioan-Grigore faţă de Trisom Invest S.A.;

3.  Discutarea și supunerea spre aprobare a întreruperii tem-
porare a activităţii societăţii, pentru o perioadă de 3 ani, 
începând cu data înregistrării hotărârii AGEA la ONRC Cluj;

4. Discutarea și supunerea spre aprobare a mandatarii 
Administratorului Unic în vederea redactării actelor, 
să semneze în numele și pe seama acţionarilor socie-
tăţii, hotărârea A.G.E.A. adoptată și să îndeplinească 
toate formalităţile privind înregistrarea/ridicarea ho-
tărârii AGEA la/de la ORCT Cluj, publicarea hotărârii 
în Monitorul Ofi cial al României, partea a IV-a.

Documentele şi informaţiile privind problemele înscri-
se pe ordinea de zi pot fi  consultate în incinta societăţii Tri-
cotaje Someșul S.A. din Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii 
nr. 18, jud. Cluj, etaj I.

Procurile speciale pentru reprezentare în cadrul adună-
rilor generale vor fi  depuse în original, la sediul societăţii 
Tricotaje Someșul S.A. din Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Mun-
cii nr. 18, jud. Cluj, etaj I, cu cel puţin 48 de ore înainte de 
data ședinţei, la prima convocare, sub sancţiunea pierde-
rii dreptului de vot în adunare.

Informaţii suplimentare: tel: 0264-597.534, între ore-
le: 08.00-10.00.

Administrator Unic al societăţii TRISOM INVEST S.A.
Mureşan Octavia Anamaria

Luni de zile tensiunile 

diplomatice dintre 

Germania şi Turcia, aliaţi în 

NATO, s-au acumulat, iar în 

ultimele zile situaţia s-a 

agravat rapid.

În timp ce se pregăteşte de 

un război comercial cu SUA, 

Berlinul face prima sa mutare 

într-un posibil război economic 

cu Turcia.

Se pare că politicienii de top 

din Germania, afl aţi sub impe-

riul febrei electorale, dau sem-

ne că şi-au pierdut răbdarea cu 

derivele Ankarei şi au dezlăn-

ţuit un adevărat atac al avertis-

mentelor, inclusiv economice.

Germania este cea mai ma-

re economie europeană, iar 

Turcia singura forţă militară 

de la Marea Neagră care s-ar 

putea compara cu cea a Rusi-

ei. Relaţiile dintre cele două 

ţări n-au fost niciodată după 

al Doilea Război Mondial mai 

şubrede ca acum, spun ana-

liştii. Mizele sunt mari pentru 

ambele tabere. Germania este 

cel mai mare partener comer-

cial al Turciei, companiile nem-

ţeşti ocupă locul doi în topul 

investitorilor străini şi sunt an-

gajatori importanţi.

Turcii, cea mai mare 
minoritate din Germania

Peste 6.800 de fi rme germa-

ne au operaţiuni în Turcia. Nem-

ţii sunt cei mai numeroşi turişti 

care vizitează această ţară. Tur-

cii, în schimb, reprezintă cea 

mai mare minoritate din Ger-

mania, cu trei milioane de re-

prezentanţi, iar Turcia ar fi  tre-

buit să fi e elementul principal 

în strategia Germaniei de rezol-

vare a crizei refugiaţilor.

După ce Turcia a arestat, sub 

acuzaţia de terorism, un acti-

vist german pentru drepturile 

omului şi a pus, cum susţine 

presa germană, mai multe com-

panii nemţeşti pe lista neagră 

a susţinătorilor terorismului, 

mi nistrul german de externe 

Sigmar Gabriel a avertizat com-

paniile şi cetăţenii să evite Tur-

cia. Din Germania provin apro-

ximativ 15% din turiştii care 

vizitează Turcia. Berlinul ar lua 

în considerare şi măsuri pre-

cum suspendarea garanţiilor de 

credit pentru fi rmele care in-

vestesc în Turcia şi retragerea 

ajutoarelor de preaderare la UE 

promise Turciei ca parte a pro-

cesului de aderare, notează re-

vista Politico. Ziarul Bild scrie, 

citând surse guvernamentale, 

că Berlinul suspendă proiecte-

le de înarmare a Turciei.

„Trebuie să ne redefi nim 

politica în privinţa Turciei“, 

a afi rmat ministrul Gabriel, 

menţionând că acesta este şi 

punctul de vedere al cance-

larului Angela Merkel şi al 

principalului rival al aceste-

ia în lupta pentru un nou man-

dat, social-democratul Mar-

tin Schulz. Ministrul de fi nan-

ţe Wolfgang Schaeuble a com-

parat atitudinea Turciei cu cea 

a unei ţări comuniste.

Cea mai gravă criză

Camerele de comerţ germa-

ne DIHK au spus că în actua-

lul mediu este greu de imagi-

nat că cineva va investi în Tur-

cia, iar o asoci ţie a exportato-

rilor a avertizat că pericolele 

pentru afacerile nemţeşti din 

Turcia sunt „reale“. Federaţia 

Industriilor Germane (BDI) a 

atenţionat că „incertitudinile 

din ultimul an determină deja 

din ce în ce mai multe compa-

nii să se distanţeze de Turcia“, 

scrie The Local.de. Şeful BDI 

Joachim Lang a avertizat că 

„pentru companiile germane 

din Turcia incertitudinile cresc 

de la oră la oră cu fi ecare acu-

zaţie vagă şi nesusţinută“.

Sigmar Gabriel a vorbit 

de cazuri de exproprieri şi a 

spus că Berlinul nu mai poa-

te garanta siguranţa cetăţe-

nilor săi în faţa arestărilor 

în masă „arbitrare“. Unele 

companii germane şi-au sus-

pendat investiţiile, dar alte-

le au anunţat că vor conti-

nua să-şi fi nanţeze proiecte-

le din Turcia, o piaţă pe ca-

re nu o pot neglija, de 80 de 

milioane de locuitori.

Potrivit ziarului Die Zeit, 

autorităţile turce au trans-

mis Berlinului o listă cu 68 

de companii germane pe ca-

re le acuză că au legături cu 

Fethullah Gulen, un cleric 

turc despre care preşedinte-

le Erdogan spune că a pus 

la cale lovitura de stat eşu-

ată de anul trecut.

„Aceasta este cea mai gra-

vă criză între Turcia şi Germa-

nia de la al Doilea Război Mon-

dial încoace, când cele două 

ţări au fost în tabere diferite, 

deşi Turcia nu a intrat în răz-

boi“, spune Huseyin Pazarci, 

expert în relaţii internaţionale 

la Universitatea Orientului 

Apropiat din Cipru. „Relaţiile 

politice şi comerciale s-au îm-

bunătăţit constant de când Ger-

mania a început să primescă 

muncitori turci în anii 1960.“

UN NOU CONFLICT ÎN EUROPA

Germania şi-a pierdut răbdarea 
cu derapajele lui Erdogan 
şi ameninţă Turcia
Berlinul s-ar putea implica într-un război economic cu Ankara.

Noile sancţiuni împotriva 

Rusiei pe care Congresul 

american ar urma să le 

voteze marţi sunt „contra-

productive” şi „dăunează” 

atât Moscovei, cât şi 

Washingtonului, a declarat 

luni purtătorul de cuvânt al 

Kremlinului, Dmitri Peskov, 

potrivit AFP.

Continuarea politicii de 

sancţiuni este „contraproduc-

tivă şi dăunează intereselor 

ţărilor noastre, precum şi in-

tereselor ţărilor terţe cu care 

Rusia îşi menţine şi dezvoltă 

relaţiile bilaterale”, a declarat 

Peskov presei.

Moscova continuă să con-

sidere sancţiunile drept o mă-

sură „negativă”, „în special 

când este vorba de noi iniţi-

ative provenite din Congres”, 

a subliniat el.

Un acord de principiu a fost 

găsit în weekend în Congresul 

american în privinţa adoptării 

de noi sancţiuni împotriva Ru-

siei, iar Casa Albă părea dispu-

să să susţină acest proiect.

Camera Reprezentanţilor 

urmează să voteze marţi o le-

ge care sancţionează nu doar 

Rusia — pentru presupusa sa 

ingerinţă în campania prezi-

denţială din SUA şi anexarea 

Crimeii —, dar şi Iranul, pre-

cum şi Coreea de Nord din 

cauza recentelor sale teste cu 

rachete balistice.

Sancţiunile americane îm-

potriva Moscovei au fost de 

asemenea denunţate ferm de 

către Berlin, care acuză Wa-

shingtonul că încearcă să-şi 

favorizeze companiile prin pe-

depsirea marilor grupuri eu-

ropene angajate în proiectul 

de gazoduct Nord Stream 2.

Relaţiile ruso-americane 

sunt la cel mai scăzut nivel 

de la sfârşitul Războiului Re-

ce, în special din cauza sanc-

ţiunilor impuse de SUA împo-

triva Rusiei, acuzată de către 

Kiev şi statele occidentale că 

îi susţine militar şi fi nanciar 

pe rebelii proruşi din estul 

Ucrainei, măcinată de un sân-

geros confl ict din 2014.

Noile sancţiuni ale SUA împotriva Rusiei 
„dăunează” celor două ţări
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Izolati in Romania

12:30 Teleshopping

13:00 Aici, acum

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbeste corect!

15:00 Maghiara de pe unu

16:00 Stiri

16:05 Maghiara de pe unu

17:00 Telejurnal

17:30 Secrete de razboi

18:30 Pulsul zilei

19:35 Pulsul zilei

19:59 La pas prin Sinaia

20:00 Telejurnal

20:50 Sport

21:00 Romania 9

22:00 Romania 9

22:30 #Creativ

23:00 Ora de stiri

23:55 Vorbeste corect!

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 2K1 cu Mirela Vaida

16:00 Observator

17:00 Acces Direct

19:00 Observator

20:00 In puii mei

20:30 iUmor

23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Stirile Pro TV

14:00 Usa de aur

16:00 Lectii de viata

17:00 Stirile Pro TV

18:00 Ce spun romanii

19:00 Stirile Pro TV

20:30 Las fi erbinti

21:15 Spionul din vecini

23:00 Stirile Pro TV

23:15 Martor si acuzator

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:00 Casa: constructie si 
design

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Mama mea gateste 
mai bine

16:00 Saptamana nebunilor

18:00 Focus

19:30 Mama mea gateste 
mai bine

20:30 Aparare mortala

22:30 Trasniti din NATO

23:15 Focus din inima 
Romaniei

23:45 Cronica Carcotasilor

KANAL D

12:00 Stirile Kanal D

13:00 Te vreau langa mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil!

18:45 Stirea zilei

19:00 Stirile Kanal D

20:00 Bahar: Viata furata

22:30 WOWbiz

LOOK TV

12:00 FOTBAL LOOK

13:00 Tonik Show

14:00 Casa Poporului

15:30 Prima Doamna

16:30 Fotbal Liga 1 Betano

18:30 Casa Poporului

20:00 Saptamana agricola

21:30 LIGA MAGAZIN

22:30 Faci pariu?

23:30 Sporturi extreme

ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N.’’APELE ROMANE“
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA

ORGANIZEAZA CONCURS

- pentru ocuparea a unui post de INGINER, perioada ne-
determinata, la serviciul Exploatare Lucrari

Concursul se va desfasura astfel :
- Proba scrisa: in data de 22 august 2017 ora 10.00
- Proba interviu: in data de 24 august 2017 ora 10.00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa in-

deplineasca urmatoarele conditii :
1. Absolvent studii universitare de licenta de lunga du-

rata (minim 4 ani ) in domeniul Inginerie Civila , speciali-
zarea Constructii Hidrotehnice ,Constructii Civile Industria-
le si Agricole ,Imbunatatiri Funciare

2. Cunostinte ingineresti in domeniu in proiectarea ,ex-
ploatarea , realizarea lucrarilor de constructii hidrotehnice 
dovedite prin recomandari

3. Operare PC: Offi ce ,Aplicatii informatice pentru intoc-
mirea documentatiilor tehnico-economice.

4. Vechime: 0
Data limita de depunere la sediul Administratiei Bazina-

le de Apa Somes-Tisa, str. Vanatorului nr. 17 , din Cluj Na-
poca , a dosarelor de participare la concurs este in data de 
17 august 2017 , ora 10,00.

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut ;ce-
rere de participare la concurs,actele de studii, C.V. , cazier 
judiciar ,adeverinta medicala de la medicul de familie ,co-
pie act identitate ; copie carnet de munca / adeverinta care 
sa ateste vechimea in munca in domeniul de specialitate .

Relatii suplimentare la sediul Administratiei Bazinale de 
Apa Somes-Tisa , Cluj Napoca; str.Vanatorului nr.17, tele-
fon : 0264/433028,int.144 serv. Resurse Umane) 

Persoana de Contact : Lia Bodea,tel/fax.0264433028 int. 144

ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N.’’APELE ROMANE“
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA

ORGANIZEAZA CONCURS

- Pentru ocuparea a 1 (unu) post de INGINER la Statia 
Hidrologica Baia Mare, din cadrul Sistemului de Gospo-
darire a Apelor Maramures, perioada nedeterminata,

Concursul se va desfasura astfel :
- Proba scrisa: in data de 28 august 2017 ora 10.00
- Proba interviu: in data de 30 august 2017 ora 10:00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa in-

deplineasca urmatoarele conditii :
-  Studii superioare cu licenta in domeniul ingineriei si 

protectiei mediului;
- vechime: 0;
- cunostinte operare P.C. ;
- permis conducere categoria B;
-  disponibilitate la program fl exibil in perioadele ci situ-

atii de urgenta
Data limita de depunere la sediul Administratiei Bazina-

le de Apa Somes-Tisa, str. Vanatorului, nr. 17, din Cluj Na-
poca sau la Sistemul de Gospodarire a Apelor Maramures 
cu sediul in localitatea Baia Mare, Aleea Hortensiei nr.2, a 
dosarelor de participare la concurs este in data de 22 au-
gust 2017 , ora 12,00.

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut: cere-
re de participare la concurs,actele de studii, C.V. cazier 
judiciar,adeverinta medicala de la medicul de familie,copie act 
identitate; copie carnet de munca / adeverinta care sa ateste 
vechimea in munca (daca este cazul), copie permis auto cat. B.

Relatii suplimentare la sediul Administratiei Bazinale de 
Apa Somes-Tisa, telefon : 0264/433028,int.144 serv. Re-
surse Umane sau la SGA Maramures

Persoana de Contact : Krajnik Marcelina, tel. 0262/225044, int.24

ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N.’’APELE ROMANE“
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA

ORGANIZEAZA CONCURS

pentru ocuparea a 2 (doua ) posturi de INSPECTOR DE 
SPECIALITATE IN GOSPODARIREA APELOR , astfel:

- 1 post de inspector de specialitate in gospodarirea 
apelor la SGA Maramures, perioada nedeterminata

- 1 post de inspector de specialitate in gospodarirea 
apelor la SGA Salaj, perioada determinata

Concursul se va desfasura astfel :
- Proba scrisa:  in data de 28 august 2017 ora 10.00
- Proba interviu: in data de 30 august 2017 ora 10.00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa in-

deplineasca urmatoarele conditii :
- studii superioare de lunga durata cu specializarile in 

constructii hidrotehnice, imbunatatiri funciare, inginer chi-
mist, ingineria mediului si geograf;

- vechime in munca : 0 ani;
- permis de conducere categoria B, cu vechime minim 2 ani;
- cunostinte operare PC Microsoft Offi ce, Excel, AutoCad.
Data limita de depunere la sediul Administratiei Bazina-

le de Apa Somes-Tisa, str. Vanatorului nr. 17 , din Cluj Na-
poca , a dosarelor de participare la concurs este in data de 
23 august 2017 , ora 12,00.

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut ;ce-
rere de participare la concurs,actele de studii, C.V. , cazier 
judiciar ,adeverinta medicala de la medicul de familie ,co-
pie act identitate ; copie carnet de munca / adeverinta ca-
re sa ateste vechimea in munca (daca este cazul)

Relatii suplimentare la sediul Administratiei Bazinale de 
Apa Somes-Tisa , Cluj Napoca; str.Vanatorului nr.17, tele-
fon : 0264/433028,int.144 serv. Resurse Umane) 

Persoana de Contact : Lia Bodea,tel/fax.0264433028 int. 144

ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N.’’APELE ROMANE“
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA

ORGANIZEAZA CONCURS

- Pentru ocuparea a 1 (unu) post de TEHNICIAN la For-
matia Ferneziu – Sistem Hidrotehnic Somes, din cadrul 
Sistemului de Gospodarire a Apelor Maramures, perioa-
da nedeterminata,

Concursul se va desfasura astfel :
- Proba scrisa: in data de 12 septembrie 2017 ora 10.00
- Proba interviu: in data de 14 septembrie 2017 ora 10:00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa in-

deplineasca urmatoarele conditii :
-  absolvent al unei scoli postliceale cu diploma de teh-

nician in profi l electric sau electronic;
- vechime: nu se solicita;
-  disponibilitate la program fl exibil, participarea la acti-

uni specifi ce, interventii, in functie de situatiile aparute.
Data limita de depunere la sediul Administratiei Bazina-

le de Apa Somes-Tisa, str. Vanatorului, nr. 17, din Cluj Na-
poca sau la Sistemul de Gospodarire a Apelor Maramures 
cu sediul in localitatea Baia Mare, Aleea Hortensiei nr.2, a 
dosarelor de participare la concurs este in data de 06 sep-
tembrie 2017 , ora 12,00.

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut: ce-
rere de participare la concurs,actele de studii, C.V. cazier 
judiciar,adeverinta medicala de la medicul de familie,copie 
act identitate; copie carnet de munca / adeverinta care sa 
ateste vechimea in munca (daca este cazul).

Relatii suplimentare la sediul Administratiei Bazinale de 
Apa Somes-Tisa telefon : 0264/433028,int.144 serv. Re-
surse Umane sau la SGA Maramures

Persoana de Contact : Krajnik Marcelina, tel. 
0262/225044, int.24

ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N.’’APELE ROMANE“
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA

ORGANIZEAZA CONCURS

- pentru ocuparea a 2 (doua ) posturi de INGINER, pe-
rioada nedeterminata, astfel:

- 1 post de Inginer -la biroul Promovare si Implemen-
tare Proiecte si Programe Europene

- 1 post de inginer – la serviciul Promovare Investitii, 
Urmarire Investitii

Concursul se va desfasura astfel :
- Proba scrisa: in data de 21august 2017 ora 10.00
- Proba interviu: in data de 23 august 2017 ora 10.00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa in-

deplineasca urmatoarele conditii :
-  absolvent studii superioare de lunga durata (minim 4 

ani) in domeniul constructii, licentiat intr-una din spe-
cializarile: Constructii Hidrotehnice, Constructii Civile 
Industriale si Agricole, Imbunatatiri Funciare

-  vechime in munca in domeniul de specialitate : minim 
1an .

Data limita de depunere la sediul Administratiei Bazina-
le de Apa Somes-Tisa, str. Vanatorului nr. 17 , din Cluj Na-
poca , a dosarelor de participare la concurs este in data de 
09 august 2017 , ora 16,00.

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut ;ce-
rere de participare la concurs,actele de studii, C.V. , cazier 
judiciar ,adeverinta medicala de la medicul de familie ,co-
pie act identitate ; copie carnet de munca / adeverinta care 
sa ateste vechimea in munca in domeniul de specialitate .

Relatii suplimentare la sediul Administratiei Bazinale de 
Apa Somes-Tisa , Cluj napoca, str.Vanatorului nr.17, tele-
fon : 0264/433028,int.144 serv. Resurse Umane) 

Persoana de Contact :Lia Bodea,tel/fax.0264433028 int 144 

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

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

0720 543 737; 0726 777 319
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu destinaţie 
birou. Pentru informaţii și detalii 
vă rog sunaţi la tel. 0760-185659.

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

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

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriez ap. cu 3 camere, 
decomandat, et. ¾, cart. Zorilor, 
str. Pasteur, mobilat, complet uti-
lat, bucătărie personalizată, C.T., 
izolat interior și exterior, termopa-
ne triplu stratifi cate, 2 băi, balcon 
închis, internet. Informaţii și relaţii 
la tel. 0264-454273 sau 
0744-893000. (5.7)

GARSONIERE

¤ CUMPĂR garsonieră.Exclus 
cart. Plopilor.Aștept telefoane la 
tel. 0760-185659. (7.15)

CASE/CABANE

¤ Vând sub preţul pieţei, în loc. 
Sânnicoară, casă de 80 mp, cu 
toate utilităţile, grădină de 
3300 mp, front la DN E576. Preţ 
negociabil. Accept varianta 
schimbului cu ap. cu 2 camere 
în Mărăști + diferenţă la înţele-
gere. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0743-285183 
sau 0754-025684.

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

¤ Vând două case + anexe în Tu-
reni, în aceeași curte (se vinde și 
separat), supr. totală 6500 mp, 
curte, livadă, teren arabil, utili-
tăţi, apă, gaz, curent, întăbulat, 
preţ negociabil. Inf. suplimenta-
re la tel. 0745-182440.

¤ Vând casă cu anexe, în satul 
Adalin, com. Dragu, jud. Sălaj. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0755-709180. (7.13)

TERENURI

¤ Vând teren pentru construcţii, 
investiţie, nuci, aluni, etc., în 
com. Rădaia (la 12 km de 
Cluj-Napoca), în supr. de 4400 
mp, utilităţi apă, energie electri-
că, drum asfaltat, front 26 ml, 
preţ 7 euro/mp, negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0740-951320. (5.7)

¤ Sovata Băi, vând teren pentru 
vilă de 619 mp, cu utilităţi în 
apropiere, în centrul localităţii. 
Relaţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (5.7)

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.

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pășune, 
în jud. Cluj, Alba și Bistriţa. Aștept 
telefoane la nr. 0740-876853. (7.7)

¤ Vând teren în satul Vechea Deu-
șu, com. Chinteni, la 18 km de 
Cluj, intravilan, întăbulat, pentru 
construcţie, acces la utilităţi, supra-
faţăade 3000 mp, preţ 16 euro/
mp. Contact telefon 0728-145263, 
0264-556174, 0745-605924 sau 
sipos_m@yahoo.com. (7.7)

¤ Vând 25 ha pădure veche, de 
stejar, pe Dealul Blajului, jud. Al-
ba. Relaţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (7.7)

¤ Vând teren în suprafaţă de 
3000 mp, intravilan, întăbulat, 
posibilitate de construcţii, acces la 
utilităţi, sat Vechea Deușu, com. 
Chinteni, la 18 km de Cluj, preţ 
16 euro/mp. Informaţii telefon 
0728-145263, 0264-556174 sau 
0745-605924. (7.7)

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

¤ Vând teren extravilan, cu utili-
tăţi, în apropiere (paralel) de 
Wonderland, suprafaţa 2900 
mp, preţ 20 euro/mp, negocia-
bil. Informaţii suplimentare la 
tel. 0745-182440.

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

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

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

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

ÎNCHIRIERI

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, decomandat, în cart. 
Mărăști, zona cinema, zugrăvit, 
utilat, centrală termică, pe ter-
men lung, preţ 400 euro. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0758-051260. (7.7)

Două fete căutăm 
pentru închiriat 

apartament 
cu 2 camere, pe termen 
lung, în cart. Mărăşti, 
până în zona podulul 

de pe str. Aurel Vlaicu, 
utilat mobilat.

Oferim max. 330 euro
Cerem şi oferim 

seriozitate.
Aşteptăm telefoane 

la 0743-572905.

¤ Dau în chirie apartament cu 3 
camere, dotat, mobilat, etaj 1, 
zonă liniștită, în cart. Mănăștur, 
unei tinere studente, la un preţ 
convenabil, de la 1 octombrie. 
Rog seriozitate. Informaţii sau de-
talii suplimentare la tel. 
0743-330440. (14.14)

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

Societate comercială angajăm 

muncitor necalifi cat. Oferim celor 

care se alătură echipei:

- locuri de muncă legale în Germania

- se încheie contract cu fi rma fără 

taxe și comisioane de intermediere

- pachet salarial motivant

- transport asigurat de la cazare la 

locul de muncă.

Cerinţă obligatorie:

- cunoașterea limbii germane la 

nivel conversaţional.

Detalii la numerele de telefon: 

0786.536.498 sau 0786.536.497, 

de luni până vineri în intervalul 

orar 9.00 – 17.00.

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

¤ Licenţiată în drept 2016, cu ex-
perienţă de lucru în cabinet no-
tarial, caut loc de muncă în do-
meniul juridic ca și consilier juri-
dic, jurist. Ofer și cer seriozitate. 
Tel. 0758-324971.

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

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

SERVICII

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744-501252. (7.7)

¤ Clujean, îmi ofer serviciile, fac 
curat după zugrăvit, repar spa-
leţ, trag glet, vopsesc în ulei, 
zugrăvesc în lavabil, fac curat în 
pod, beci, curte. Ofer multă se-
rioziate și punctualitate. Aștept 
oferte serioase la tel. 
0752-362823. (7.7)

¤ Efectuez transport cu autouti-
litar FORD TRANZIT descoperit, 
de 3,5 to, descoperit, mobilă, o-
rice tip de marfă și materiale. 
Oferte pentru contracte sau în-
chiriere aștept la tel. 
0741-100529. (7.7)

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

¤ Expert contabil ofer servicii de 
evidenţă contabilă, salarizare, bi-
lanţuri de lichidare. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0752-120355. (6.7)

¤ Executăm la comandă, mobi-
lier personalizat, din pal mela-
minat, cu montaj la domiciliu. 
Sunaţi la tel. 0740-807646.

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

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

¤ Repar frigidere, congelatoare, 

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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Cumpăr ARO 10, 4x4, în stare 
de funcţionare. Aștept oferte la 
tel. 0740-876853. (6.7)

¤ Vând motoscuter cu mici defec-
ţiuni. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (6.7)

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

ELECTRO

¤ Vând player GVG DVX 420, 
nou, la preţul de 50 RON; radio 
cu ceas Otany, preţ 30 RON; ra-
dio cu ceas Bluesky cu 30 RON. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0751-462551. (6.7)

UZ CASNIC

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

¤ Vând centrală termică pe gaz, 
Junkers de 24k, cu tiraj forţat, sta-
re perfectă de funcţionare, vechi-
me 7 ani, preţ 1000 RON. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0741-278287.

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

¤ Vâna aragaz în stare bună de 
funcţionare și diverse. Informaţii și 
relaţii la tel. 0264-454273 sau 
0744-893000. (4.7)

¤ Vând două seturi de vase inox 
”Zepter”, cu termostat pe capac, 
cu câte 16 piese/set, în ambalaje 
originale, preţ 900 RON/set, puţin 
negociabil. Informaţii la tel. 
0744-479172. (4.7)

¤ Vând mașină de cusut produc-
ţie germană, marca ”Necker-
mann”, în stare perfectă de 
funcţionare, preţ 1900 RON, ne-
gociabil. Relaţii la tel. 
0364-882575. (6.7)

¤ Vând cuptor de preparat pâine, 
marca Philips, nou, ambalaj origi-
nal. Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0745-569336. (6.7)

¤ Vând mașină de scris mecanică 
în stare bunâ de funcţionare. 
Pentru informaţii suplimentare 
aștept să mă sunaţi la tel. 
0722-515094. (6.7)

¤ Vând cuptor cu microunde LG 
700 W, preţ 100 RON; hotă albă 
de 80 W; un motor Rohnson, la 
100 RON; fi ltru de cafea Moulin-
ex 640 W, la preţul de 60 RON; 
fi ltru de cafea Brown 650 W, cu 
50 lei și ventilator pe picior osci-
lant la preţul de 25 RON. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0751-462551. (7.7)

¤ Vând aspirator EXCELINE. 
Pentru detalii sunaţi tel. 
0751-462551. (7.7)

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

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

MEDICALE

¤ Vând aparat pentru termo-
masaj ”Ceragem”. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0741-266069. (5.7)

MOBILIER

¤ Vând ușă + toc ușă, MDF cu-
loare lemn natur, cu feronerie + 

chei, preţ 300 RON, negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0741-278287.

¤ Vând două măsuţe elegante 
pentru perteceri, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0740-323779. (5.7)

¤ Vând dulap cu o ușă, din che-
restea rășinoase, vopsit maro, 
preţ la aprecierea clientului. Su-
naţi la tel. 0740-323779. (5.7)

¤ Vând scăunel pentru plajă sau 
grădină, preţ la aprecierea cum-
părătorului. Aștept telefoane la 
0740-119939. (5.7)

¤ Vând scaune pentru terase, 
grădină, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0745-569336. (6.7)

DIVERSE

¤ Vând adidași ”Victory”, nr. 46, 
negri, puţin folosite, preţ 50 RON 
și bicicletă pentru copii ”First Bi-
ke” categoria Super Kid, cu gu-
me, 16 x 1,85, albă, preţ 100 
RON, negociabil. Informaţii la tel. 
0751-452551. (4.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 role, 
aparatul este nou, marcă străină. 
Preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (5.7)

¤ Vând două seturi de oale de in-
ox ”Zepter”, compuse de 20 buc/
set și două seturi de cuţite cera-
mice, toate în ambalaje originale. 
Preţ 250 euro/set oale și 35 eu-
ro/set cuţite, negociabil. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0744-479172. (5.7)

¤ Vând două corturi de două per-
soane, culoare albastru, sac de dor-
mit și saltea din piele 10 kg, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ Vând coniac de 47° și ţuică de 
prune de 5 ani, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (4.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, din 
care unul de lână, lucrat manual, 
preţ negociabil. Aștept telefoane la 
0264-591965. (5.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, 
aproape nouă. Relaţii suplimen-
tare la tel. 0740-240238. (5.7)

¤ Vând două perechi de role din 
piele nr. 36-38, preţ negociabil. Su-
naţi la tel. 0264-591965. (5.7)

¤ Dacă ai spaţiu, vând un lămâi de 
aprox. 1,5 m, preţ negociabil. Aș-
tept telefoane la 0741-028813 sau 
0364-418678, după ora 16. (5.7)

¤ Vând polen crud, roiuri și fami-
lii de albine. Inf. și relaţii supli-
mentare tel. 0722-515094. (6.7)

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

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

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

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

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

¤ Vând baloţi de lucernă în Comu-
na Feleacu. Preţ 10 lei/bucată. Aș-
tept telefoane la 0745-182440.

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr bancnote de 10.000 lei, 
100.000 lei, 50.000 lei, 500.000 
lei și 1.000.000 lei, varianta de 
plastic, orice cantitate, indiferent de 
calitate. Aștept oferte serioase la 
tel. 0749-174082. (5.7)

¤ Pentru colecţionarii de artă, vând 
12 bucăţi de piese de artizanat din 
aramă, statuete, tave cu pahare, 
candele, serviciu de ţuică, carafă, 
scrumieră, cafea, etc, preţ negocia-
bil. Inf. la tel. 0264-591965. (5.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare că-
prior (ţap) și colţi de mistreţi, 
un colţ a fost medaliat, preţ ne-
gociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (5.7)

¤ Mobilă de sufragerie stil pen-
tru pretenţioși, de peste 200 de 
ani, în stare excepţională. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (4.7)

¤ Cumpăr cărţi, hărţi, atlase do-
cumente, globuri geografi ce 
vechi de înainte de 1945, în 
limba romănă, maghiară, latină 
sau orice altă limbă. Sunaţi la 
tel. 0745-700486. (5.7)

¤ Vând colecţie de actori, alb-ne-
gru și color, în stare bună. Sunaţi 
la tel 0749-174082 (6.7)

CONVOCATOR
De la :BOCA LUCIAN
Nr. telefon 0742 101 168

CONVOCATOR

Destinatari : proprietarii imobilelor
Calea Manastur nr.26-28, ap.1 – 8.

Stimati proprietari,
In data de Joi 27.07.2017, orele 15.00, sunteti convo-

cati la adresa imobilului dumneavoastră, la o noua dezba-
tere privind exprimarea pozitiei dvs. referitor la edifi carea 
constructiei proiectate pe parcela identifi cata cu CF 
NR.323498, cu nr. cadastral 323498, aparţinând proprie-
tarului Boca Lucian si sotia, intrucat la convocarea anteri-
oara din data de 07.07.2017 orele 19.30 au fost prezente 
doar doua persoane, convenindu-se la o noua convocare 
asistata de un specialist care a contribuit la realizarea Pro-
iectului constructiei in discutie.

Absenta dvs. Poate fi  intrepretata ca aprobare tacita a 
derularii Proiectului in forma actualizata.

Boca Lucian
Data 24.07.2017”

ANUNŢ

S.C. APOLODOR S.A. Cluj anunţă pe această cale ac-
ţionarii societăţii că-și pot ridica drepturile bănești cuveni-
te (dividende), începând cu data de 15 august 2017.

Informaţii la tel. 0722-321623.

Cu stimă,
Administrator ing. Nicolae Popa
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ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N.’’APELE ROMANE“
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA

ORGANIZEAZA CONCURS

- pentruocuparea a 2 (doua)posturi de HIDROLOG la 
Statia Hidrologica Bistrita, perioada nedeterminata,

Concursul se vadesfasura astfel :
- Proba scrisa: in data de 28 august 2017ora 10.00
- Proba interviu: in data de 30 august 2017 ora 10.00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii :
-  Studii superioare cu specializarea :geografi e; hidrologie 

– meteorologie;
- cunostinte operare P.C.,
- permis conducere categoria B,
- vechime: 0ani,
- disponibilitate de deplasare in teren,
-  disponibilitate la program fl exibil in perioadele de 

situatii de urgenta.
Data limita de depunerela sediul Administratiei Bazinale 

de Apa Somes-Tisa, str. Vanatorului, nr. 17, din Cluj Napoca 
sau la Sistemul de Gospodarire al Apelor Bistrita-Nasaud 
cu sediul in localitatea Bistrita, str. Avram iancu, nr. 9, judetul 
Bistrita-Nasaud,a dosarelor de participare la concurs este 
in data de 21 august 2017 , ora 12,00.

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut: cerere 
de participare la concurs,actele de studii, C.V. cazier 
judiciar,adeverinta medicala de la medicul de familie,copie act 
identitate; copie carnet de munca / adeverinta care sa ateste 
vechimea in munca (daca este cazul), copie permis auto cat. B.

Relatii suplimentare la sediul Administratiei Bazinale de 
Apa Somes-Tisa

telefon : 0264/433028,int.144 serv. Resurse Umane 
sau la SGA SGA Bistrita-Nasaud

Persoana de Contact:Maghiar Gabriela, tel/fax. 
0263/217146; 0263/232255

ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N.’’APELE ROMANE“
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA

ORGANIZEAZA CONCURS

- pentru ocuparea a unui post de INGINER, perioada 
determinata, la serviciul Exploatare Lucrari din cadrul 
Sistemului de Gospodarire a Apelor Cluj

Concursul se va desfasura astfel :
- Proba scrisa: in data de 10 august 2017 ora 10.00
- Proba interviu: in data de 14 august 2017 ora 10.00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii :
1. Studii superiare de lunga durata, absolvite cu diploma 

de licenta in domeniu Constructiilor Civile Industriale si 
Agricole, Contructii Hidrotehnice,Constructii Cai Ferate 
Drumuri si Poduri, Ingineria Mediului.

2. Operare PC, Word, Excel
3. Vechime : 0
Data limita de depunere la sediul Administratiei Bazinale 

de Apa Somes-Tisa, str. Vanatorului nr. 17 , din Cluj Napoca 
sau la sediul Sistemului de Gospodarire a Apelor Cluj-Napoca 
str.Donath nr.157/A , a dosarelor de participare la concurs 
este in data de 07 august 2017 , ora 16,00.

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut; 
cerere de participare la concurs,actele de studii, C.V. , cazier 
judiciar ,adeverinta medicala de la medicul de familie ,copie 
act identitate ; copie carnet de munca / adeverinta care sa 
ateste vechimea in munca in domeniul de specialitate .

Relatii suplimentare la sediul Administratiei Bazinale 
de Apa Somes-Tisa , Cluj Napoca; str.Vanatorului nr.17, 
telefon : 0264/433028,int.144 serv. Resurse Umane) 
 Persoana de Contact : Lia Bodea,tel/fax.0264433028 int. 144

ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N.’’APELE ROMANE“
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA

ORGANIZEAZA CONCURS

- pentru ocuparea a unui post de HIDROLOG, perioada 
nedeterminata, la Staia Hidrologica Cluj din cadrul 
Sistemului de Gospodarire a Apelor Cluj

Concursul se va desfasura astfel :
- Proba scrisa:  in data de 24 august 2017 ora 10.00
- Proba interviu: in data de 28 august 2017 ora 10.00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii :
1.Studii superioare, cu licenta, absolvent al Facultatii de 

Geografi e
2.Disponibilitatea deplasarii in teren
3.Disponibilitatea la program fl exibil in perioade cu 

situatii de urgenta,
4.Constituie avantaj detinerea permisului de conducere 

si disponibilitatea de a conduce autoturisme categoria B
5.Vechime : 0
Data limita de depunere la sediul Administratiei Bazinale 

de Apa Somes-Tisa, str. Vanatorului nr. 17 , din Cluj Napoca 
sau la sediul Sistemului de Gospodarire a Apelor Cluj-Napoca 
str.Donath nr.157/A , a dosarelor de participare la concurs 
este in data de 21 august 2017 , ora 16,00.

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut 
;cerere de participare la concurs,actele de studii, C.V. , cazier 
judiciar ,adeverinta medicala de la medicul de familie ,copie 
act identitate ; copie carnet de munca / adeverinta care sa 
ateste vechimea in munca in domeniul de specialitate .

Relatii suplimentare la sediul Administratiei Bazinale de 
Apa Somes-Tisa , Cluj Napoca; str.Vanatorului nr.17, telefon 
: 0264/433028,int.144 serv. Resurse Umane)  Persoana 
de Contact : Lia Bodea,tel/fax.0264433028 int. 144

ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N.’’APELE ROMANE“
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA

ORGANIZEAZA CONCURS

- Pentru ocuparea a 1 (unu)post de INGINER la 
compartimentul Achizitii Lucrari si Servicii Specifi ce, din 
cadrul Sistemului de Gospodarire a Apelor Bistrita Nasaud, 
perioada nedeterminata,

Concursul se va desfasura astfel :
- Proba scrisa: in data de 05 septembrie 2017 ora 10.00
- Proba interviu: in data de 07 septembrie 2017 ora 10:00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii :
-  Studii superioare cu licenta in domeniul constructiilor 

sau mecanica;
-  absolvent al unui curs acreditat in domeniul achizitiilor 

publice;
- vechime: 0 ani;
- cunostinte operare P.C. ;
- permis conducere categoria B;
Data limita de depunere la sediul Administratiei Bazinale 

de Apa Somes-Tisa, str. Vanatorului, nr. 17, din Cluj Napoca 
sau la Sistemul de Gospodarire al Apelor Bistrita-Nasaud 
cu sediul in localitatea Bistrita, str. Avram Iancu, nr. 9, 
judetul Bistrita-Nasaud,a dosarelor de participare la concurs 
este in data de 29 august 2017 , ora 12,00.

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut: cerere 
de participare la concurs,actele de studii, C.V. cazier 
judiciar,adeverinta medicala de la medicul de familie,copie act 
identitate; copie carnet de munca / adeverinta care sa ateste 
vechimea in munca (daca este cazul), copie permis auto cat. B.

Relatii suplimentare la sediul Administratiei Bazinale de 
Apa Somes-Tisa telefon : 0264/433028,int.144 serv. Resurse 
Umane sau la SGA SGA Bistrita-Nasaud

Persoana de Contact: Maghiar Gabriela, tel/fax. 
0263/217146; 0263/232255

ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N.’’APELE ROMANE“
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA

ORGANIZEAZA CONCURS

- Pentru ocuparea a 1 (unu) post de INGINER la Formatia 
Stramtori – Sistem Hidrotehnic Somes, din cadrul Sistemului 
de Gospodarire a Apelor Maramures, perioada nedeterminata,

Concursul se va desfasura astfel :
- Proba scrisa: in data de 04 septembrie 2017 ora 10.00
- Proba interviu: in data de 06 septembrie 2017 ora 10:00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii :
- Studii superioare cu licenta in domeniul constructiilor 

hidrotehnice;
- 5 ani vechime in specialitatea studiilor – perioada 

lucrata in domeniul gospodaririi apelor;
- cunostinte operare P.C. ;
- permis conducere categoria B;
Data limita de depunere la sediul Administratiei Bazinale 

de Apa Somes-Tisa, str. Vanatorului, nr. 17, din Cluj Napoca 
sau la Sistemul de Gospodarire a Apelor Maramures cu 
sediul in localitatea Baia Mare, Aleea Hortensiei nr.2, a 
dosarelor de participare la concurs este in data de 28 august 
2017 , ora 12,00.

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut: 
cerere de participare la concurs,actele de studii, C.V. cazier 
judiciar,adeverinta medicala de la medicul de familie,copie 
act identitate; copie carnet de munca / adeverinta care sa 
ateste vechimea in munca (daca este cazul), copie permis 
auto cat. B.

Relatii suplimentare la sediul Administratiei Bazinale de 
Apa Somes-Tisa telefon : 0264/433028,int.144 serv. Resurse 
Umane sau la SGA Maramures

Persoana de Contact : Krajnik Marcelina, tel. 
0262/225044, int.24

ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N.’’APELE ROMANE“
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA

ORGANIZEAZA CONCURSUL

pentru ocuparea a 1 (unu) post de AUDITOR INTERN, 
pe perioada nedeterminata .

Concursul se va desfasura astfel :
- Proba scrisa: in data de 30 august 2017 ora 10.00
- Proba interviu: in data de 31 august 2017 ora 10.00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii :
Conditii specifi ce de participare:
1 .Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in 

domeniul economic ;
2. Curs de auditor intern in sectorul public ;
3. Experienta operare PC: Pachetul Microsoft Offi ce;
4. Vechime in activitatea de auditor public intern/expert 

contabil/auditor
Financiar, de minim 1 an;
5. Vechime de minim 8( opt) ani in specializarea studiilor; 
6. Obtinerea avizului favorabil la interviul de avizare 

conform pct.2.3.4.1. din
Normele generale privind exercitarea activitatii de audit 

public intern , aprobate prin HG 1086/2013, care va avea 
loc in data de 28 august 2017 la sediul ABA Somes-Tisa, 
str.Vanatorului nr.17 din Cluj Napoca.

Documentele necesare intocmirii dosarului de avizare 
sunt afi sate pe site-ul ABA Somes-Tisa.

Dosarele de participare la concurs vor avea urmatorul 
continut ;cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului 
Administratiei Bazinale de Apa Somes-Tisa; copia actului de 
identitate; copiile documentelor care atesta nivelul studiilor, 
specializarilor, conform conditiilor specifi ce postului; carnetul 
de munca sau dupa caz adeverinta care atesta vechimea in 
munca si in specialitatea studiilor conform cerintelor specifi ce 
de participare; cazier judiciar original; adeverinta medicala 
care atesta starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu 
cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul 
de familie al candidatului; Curriculum vitae.

Candidatii vor depune dosarele de participare la concurs 
si dosarele pentru avizare la sediul Administratiei Bazinale 
de Apa Somes-Tisa ,str.Vanatorului nr.17, mun. Cluj Napoca, 
pana la data de 23 august 2017, ora 10,00. .

Relatii suplimentare la sediul Administratiei Bazinale de 
Apa Somes-Tisa persoana de contact :ec Brie Ana– serv.
RURP tel : 0264/433028,int.144)

ANUNŢ DE ANGAJARE

A.N.’’APELE ROMANE“
ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA SOMES-TISA

ORGANIZEAZA CONCURS

- pentru ocuparea a 1 (unu) post de CONSILIER JURIDIC 
la Compartimentul JURIDIC , perioada nedeterminata,

Concursul se va desfasura astfel :
- Proba scrisa:  in data de 29 august 2017 ora 10.00
- Proba interviu: in data de 31 august 2017 ora 10.00
Pentru participarea la concurs candidatii trebuie sa 

indeplineasca urmatoarele conditii :
-  studii universitare de stiinte juridice absolvite cu diploma 

de licenta;
 – vechime in specialitatea studiilor: minim 5 ani
-  sa fi e inscris ca si consilier defi nitiv in Colegiul Consilierilor 

Juridici
- cunostinte operare PC, Microsoft Offi ce, Excel
- permis de conducere categoria B
Data limita de depunere la sediul Administratiei Bazinale 

de Apa Somes-Tisa, str. Vanatorului nr. 17 , din Cluj Napoca,  
a dosarelor de participare la concurs este in data de 23 
august 2017 , ora 12,00.

Dosarele de participare vor avea urmatorul continut; 
cerere de participare la concurs,actele de studii, C.V. cazier 
judiciar ,adeverinta medicala de la medicul de familie ,copie 
act identitate ; copie carnet de munca / adeverinta care sa 
ateste vechimea in munca /specialitate, documente care 
atesta inscrierea in Colegiul Consilierilor Juridici

Relatii suplimentare la sediul Administratiei Bazinale de 
Apa Somes-Tisa   telefon : 0264/433028,int.144 serv. 
Resurse Umane) 
Persoana de Contact :Lia Bodea,tel/fax.0264433028 int 144 

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

realizarile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!



SPORTSPORT.
marți, 25 iulie 2017

Fo
to

: 
b

ih
o

n
.r

o

Tenis: Cum stau 
românii în 
clasamentul WTA

Românca Simona Halep se 
menţine pe locul al doilea în 
clasamentul mondial al jucă-
toarelor profesioniste de tenis 
(WTA), dat publicităţii luni, în 
timp ce Irina Begu a reușit un 
salt de 20 de poziţii, de pe 58 
pe 38, după titlul cucerit dumi-
nică la București. Halep se afl ă 
la 185 de puncte de liderul 
Karolina Pliskova și are un 
avans de aproape 700 de punc-
te faţă de Angelique Kerber, a 
treia clasată. Sorana Cîrstea se 
afl ă în continuare pe locul 53, 
Monica Niculescu a coborât un 
loc, în timp ce Ana Bogdan, se-
mifi nalistă la BRD Bucharest 
Open, a urcat patru poziţii și se 
afl ă acum pe 104, cea mai bu-
nă clasare din cariera sa. Un 
salt spectaculos a reușit și 
Alexandra Dulgheru (76 locuri), 
până pe 218. Gabriela Ruse a 
urcat 26 de poziţii (276), iar 
Jaqueline Cristian a urcat 31 de 
locuri, fi ind acum pe 310. 

”U” este în seria a 
V-a din Liga III-a
Federaţia Române de fotbal a 
repartizat echipele din Liga a 
III-a, Universitatea este în seria 
a V-a din Liga a III-a. Cele cinci 
serii prezintă fi ecare 16 echipe. 
Universitatea Cluj, antrenată de 
Marius Popescu, va disputa în 
acest sezon 30 de meciuri. 
Printre adversarele Universităţii 
se regăsește și Sănătatea Cluj și 
Unirea Dej, rivalele din judeţ. 
Formaţia U Cluj se afl ă în plină 
pregătire pentru noul sezon al 
Ligii a III-a. Pe data de 26 iulie, 
în Parcul Sportiv „Iuliu 
Haţieganu” va disputa primul 
meci amical împotriva echipei 
Sticla Arieșul Turda. (R.S.)

Baschet: România 
învinsă la 
Cluj-Napoca
Naţionala masculină de bas-
chet a României a fost învinsă 
de Tunisia cu scorul de 79-71 
(19-14, 24-23, 21-17, 15-17), 
duminică, într-un meci de pre-
gătire disputat în Sala 
Sporturilor „Horia Demian” din 
Cluj-Napoca. Radu Paliciuc a 
fost cel mai bun marcator al tri-
colorilor, cu 14 puncte, Giordan 
Watson a reușit 11, Vlad 
Moldoveanu 10, Titus Nicoară 
9, iar Alexandru Olah 9. Vineri, 
într-o primă întâlnire jucată tot 
la Cluj-Napoca, România învin-
sese Tunisia cu 67-56 (15-19, 
18-13, 23-10, 11-14). 
Principalul marcator de vineri a 
fost Vlad Moldoveanu (14 
puncte), fostul jucătorul al echi-
pei U-BT. Echipa României se 
pregătește pentru FIBA 
Eurobasket 2017, competiţie 
ale cărei meciuri din Grupa C 
vor avea loc la Cluj-Napoca, în 
perioada 31 august — 7 sep-
tembrie.

Pe scurt

Begu, care câştigase cu 

câteva ore înainte şi fi na-

la din proba de simplu, 

6-3, 7-5 cu Julia Goerges, 

a reuşit să treacă peste 

oboseala acumulată şi să 

îşi adjudece al cincilea 

titlu WTA la dublu.

„A fost o zi lungă, o zi grea, 

dar în acelaşi timp şi frumoa-

să. Încă nu realizez că am do-

uă trofee. Probabil mâine sau 

poimâine voi realiza că am 

câştigat două trofee la Bucu-

reşti. A fost o săptămână spe-

cială pentru mine, cu meciuri 

de luptă, cu căldură, am avut 

de toate. Însă mă bucur că am 

reuşit să îmi regăsesc forma 

acasă. În fi nala de simplu am 

început cu 1-1, faţă de meciu-

rile precedente, dar m-am tre-

zit repede. Julia Goerges este 

o jucătoare puternică, ştiam 

că serveşte foarte bine şi tre-

buia să profi t atunci când am 

ocazia pe serviciul ei”, a de-

clarat Irina Begu.

„Înseamnă mult acest tro-

feu pentru mine. Este un tro-

feu special pentru că l-am câş-

tigat acasă, în faţa tuturor ro-

mânilor, împreună cu Irina. 

Este încununarea supremă a 

muncii depuse. Iar aceste lu-

cruri au produs emoţii pozi-

tive precum cele de la fi nal”, 

a spus Olaru explicând lacri-

mile de la ceremonia de pre-

miere. „Am pornit fi nala cu 

emoţii pozitive după meciu-

rile bune de săptămâna asta, 

dar şi după victoria Irinei din 

fi nala de simplu. Am încercat 

să mă concentrez pe ce aveam 

de făcut, pentru că asta con-

ta cel mai mult, însă în meci 

efectiv am intrat un pic mai 

greu. Faţă de precedentele par-

tide am făcut mai multe gre-

şeli, dar cred că în momente-

le importante am reuşit să fi u 

tare. Irina m-a susţinut, ea a 

fost azi jucătoarea numărul 

1. Cu toate acele greşeli mi-am 

făcut şi eu treaba, adică par-

tea mea. Eu o să am câteva 

zile libere acum, mă voi bu-

cura de această jumătate de 

sezon. Vreau să îmi încarc ba-

teriile după săptămâna asta. 

Voi avea zece zile după care 

voi merge în SUA să pregă-

tesc sezonul de hard”, a de-

clarat Raluca Olaru, coechipi-

era lui Begu.

Olaru şi Begu au obţinut 

un premiu de 12.300 de do-

lari şi 280 de puncte în clasa-

mentul de dublu.

Irina Begu este de două ori campioană 
la BRD Bucharest Open

Preşedintele clubului CFR 

Cluj, Iuliu Mureşan, a 

povestit, la Look TV, cum 

a decurs înţelegerea cu 

Balde.

 „În 2010 am vrut să-l lu-

ăm. El şi-a adus aminte că am 

vorbit cu el atunci, dar n-a fost 

să fi e. Dan Petrescu îl cunoş-

tea din Rusia, de la Kuban 

Krasnodar, l-a vrut foarte mult, 

i-am spus că şi noi îl cunoaş-

tem şi am vrut să îl luăm şi 

Dan Petrescu a reuşit să ia le-

gătura cu el. Era plecat în Sta-

tele Unite sau în Mexic. Două 

săptămâni n-am mai putut să 

dăm de el şi am crezut că nu 

este interesat. Apoi, el a su-

nat, şi-a cerut scuze că nu a 

putut răspunde, a spus că îl 

interesează şi ne-am înţeles“.

Întrebat dacă Urko Vera va 

fi  înlocuit de Balde, Mureşan 

a mărturisit: „N-am vrut să 

renunţăm la el, nu este ade-

vărat. Urko a făcut un joc 

consistent, a câştigat multe 

dueluri aeriene. Este un ju-

cător pe placul lui Dan Pe-

trescu. El nu a fost inclus în 

lot la Botoşani, dar a arătat 

că este un jucător foarte bun 

şi a jucat la modul la care 

joacă un profesionist, adică 

foarte bine0”.

Balde a evoluat 22 de me-

ciuri în tricoul celor de la Atle-

tico şi a reuşit să marcheze 

trei goluri. 

Ibrahima Balde, mutare 
cu mari emoţii

COTĂ

+ 1,5
milioane de euro este 
cota lui Balde, 
conform site-ului de 
specialitate 
transfermarkt.com

România a fost urmată, în 

clasament, de Croaţia şi 

Marea Britanie.

Prin această califi care, Ro-

mânia îşi asigură deja promo-

varea în eşalonul de elită al 

Campionatului European la a-

ceastă categorie de vârstă.

În fi nala cu Croaţia, trico-

lorii au condus în primul sfert 

cu 14-10, dar oaspeţii au ter-

minat în avantaj primele ze-

ce minute, cu 18-16. Croaţii 

şi-au mărit avantajul la ju-

mătatea confruntării, la 33-26. 

România a reuşit un sfert al 

treilea de senzaţie, adjudecat 

cu 26-11, în urma căruia s-a 

desprins pe tabelă la 55-42 

cu zece minute înainte de fi -

nal. În ultimul sfert, oaspeţii 

au revenit în joc şi s-au apro-

piat la doar două puncte, 

59-57, cu şase minute răma-

se de disputat. România s-a 

mobilizat şi au reuşit opt 

puncte la rând, scorul deve-

nind 67-57, iar până la fi nal 

nu a mai avut emoţii.

Victorie mare pentru 
baschetul românesc

Preşedintele Federaţiei de 

Române de Baschet Horia Pă-

un, s-a declarat extrem de 

mulţumit de performanţa ti-

nerilor baschetbalişti. „Ne 

bucurăm foarte mult pentru 

această victorie, a fost un tur-

neu foarte disputat. Am ali-

niat o echipă solidă şi s-a vă-

zut în rezultate. O performan-

ţă bună pentru baschetul ro-

mânesc, este un început de 

drum, sperăm ca mulţi din-

tre aceşti tineri, jucători ca-

re au confi rmat la această ca-

tegorie de vârstă, să confi r-

me şi la lotul naţional de se-

niori. Suntem foarte fericiţi, 

mulţumim staff-ului, mulţu-

mim oraşului Oradea pentru 

susţinere şi pentru această 

sală minunată. Am câştigat 

şi ne bucurăm că baschetul 

românesc încet, încet începe 

să prindă aripi”, a declarat 

Horia Păun.

„Cei mai mulţi dintre ei vor 

continua în următoarea peri-

oadă meciuri ofi ciale şi con-

sider că şi-au câştigat acest 

drept. În Campionatul Euro-

pean vom juca anul viitor cu 

următoarea generaţie, spor-

tivi născuţi în 1998-1999, vom 

participa la CE U20, Divizia 

A, ce va avea loc în Germa-

nia” a mai spus Horia Păun 

pentru Agerpres.

Premianţii turneului

Emanuel Cate a fost de-

semnat MPV-ul Campionatu-

lui European U20. De aseme-

nea, a fost ales în cel mai bun 

cinci alături de colegul său de 

echipă, Nandor Kuti.

Cei mai buni de la croaţi 

au fost Roko Badzim 17 punc-

te, 6 recuperări şi 5 pase de-

cisive, şi Mate Kalajzic cu 16 

puncte, 4 recuperări şi 4 pa-

se decisive.

La meciul dintre Croaţia şi 

România, din Arena Antonio 

Alexa din Oradea, au fost pre-

zenţi 2.000 de spectatori care 

au creat o atmosferă senzaţio-

nală pe tot parcursul meciului.

În această partidă, Emil Că-

ţe a reuşit 20 de puncte şi 14 

recuperări, Tudor Gheorghe a 

contribuit cu 16 puncte, 8 pa-

se decisive şi 4 recuperări.

În lot au fost prezenţi urmă-

tori jucători: Emi Caţe, Nandor 

Kuti, Bobe Nicolescu, Bogdan 

Popa, Radu Vîrnă, Georges Dar-

wiche, Tudor Gheorghe, Anton 

Diaconescu, Ionuţ Berceanu, 

Sebastian Ionescu, David Engi 

Rosenfeld şi Andrei Iliescu.

Tricolorii au cucerit trofeul FIBA U20
Naţionala de baschet a României U20 a reuşit să se impună în faţa Croaţiei, scor 80-67, 
şi să câştige trofeul FIBA U20 European Championship 2017, divizia B. 

România are asigurată promovarea în eşalonul de elită al Campionatului European

HORIA PĂUN | 
Președintele 
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 „Ne bucurăm foarte mult 
pentru această victorie, a 
fost un turneu foarte 
disputat. Am aliniat o 
echipă solidă și s-a văzut în 
rezultate. O performanță 
bună pentru baschetul 
românesc, este un început 
de drum, sperăm ca mulți 
dintre acești tineri, jucători 
care au confi rmat la 
această categorie de vârstă, 
să confi rme și la lotul 
național de seniori. Suntem 
foarte fericiți, mulțumim 
staff-ului, mulțumim 
orașului Oradea pentru 
susținere și pentru această 
sală minunată.“
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