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ACTUALITATE

Adio, ridicări de maşini 
în oraş
Ieri s-a stabilit că ridicarea maşinilor de că-
tre autorităţile locale este ilegală. Pagina 6

ADMINISTRAŢIE

Alveolele din staţiile 
CTP vor fi desfiinţate
Primăria Cluj-Napoca a decis desfi inţarea 
alveolelor cu arbori din staţiile de autobuz 
din oraş. Pagina 3

ACTUALITATE

Familia Aurei Ion, 
despăgubită
Omniasig a plătit familiei studentei Aura Ion 
suma asigurată în caz de deces. Pagina 7

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

Monitorul a avut dreptate: INCOMPETENŢA funcţionarilor din 
Consiliul Judeţean ne-a lăsat cu GUNOIUL LA UŞĂ! În Cluj-Na-
poca, oraş de 5 stele şi Capitală Europeană a Tineretului! Chiar 
de Zilele Clujului!

Incapabili să soluţioneze problema colectării deşeurilor, 
oficialii Consiliului Judeţean se pregătesc să declare stare 
de urgenţă. Şi? Asta rezolvă cumva situaţia, cred ei? Citiţi 
în paginile 6 şi 7.

De azi,, CLUJUL PUTE ! 
Gunoiul nu se mai ridică.

Judecătorii au confi rmat re-
deschiderea urmăririi penale 
pentru furt, furt califi cat şi in-
sultă pe numele lui Traian Bă-
sescu, cu privire la faptul că fos-
tul şef al statului a folosit, în 
2007, apelativul „ţigancă împu-
ţită” la adresa unei jurnaliste şi 
i-a luat acesteia telefonul mobil.

Judecătoria Sectorului 1 a 
constatat, luni, că ordonanţa 
emisă de Parchetul de pe lângă 
Înalta Curte de Casaţie şi Justi-
ţie (PICCJ) de redeschidere a 
urmăririi penale este legală şi 
temeinică.

Decizia magistraţilor este de-
fi nitivă, motiv pentru care pro-
curorii PICCJ pot relua cercetă-
rile în acest caz.

Consiliul Naţional pentru 
Combaterea Discriminării a 

decis, în 23 mai 2007, să-l 
sancţioneze pe preşedintele 
Traian Băsescu cu avertis-
ment, stabilind, cu unanimi-
tate de voturi, că utilizarea 
expresiei „ţigancă împuţită” 
de către fostul şef al statului 
la adresa jurnalistei Andreea 
Pană de la Antena 1 este o 
discriminare.

Luna aceasta, aceeaşi in-
stanţă a dispus redeschiderea 
urmăririi penale şi în dosarul 
„Casa din Mihăileanu”, anche-
tă ce vizează modul în care 
fostul şef al statului a obţinut, 
în perioada în care era primar, 
casa din strada Mihăileanu din 
Capitală, Traian Băsescu ur-
mând să fi e cercetat pentru 
abuz în serviciu, uz de fals şi 
fals în declaraţii.

Fiscul românesc va verifi ca ave-
rile a 50 de români care au conturi 
secrete deschise la HSBC Elveţia, 
după ce a primit datele de la insti-
tuţia similară din Franţa, informea-
ză surse guvernamentale.

Inspectorii ANAF vor verifi ca 
dacă există diferenţe între sume-
le găsite în conturile din Elveţia 
şi ce au declarat respectivii oa-
meni în România, iar veniturile 
nedeclarate vor fi  impozitate cu 
16%, scrie digi24.ro.

Cei 50 de români vor fi  nevo-
iţi să dea declaraţii în faţa 
ANAF-ului şi de ei se vor ocupa 
o structură specială, desemnată 
de şeful Fiscului şi formată din 
cinci inspectori.

HSBC Private Bank, fi liala el-
veţiană a băncii britanice HSBC, 
este bănuită că a ajutat peste 

100.000 de persoane şi compa-
nii din 203 state să „fenteze” 
Fiscul, ascunzând identitatea 
deponenţilor.

Publicaţia elveţiană Sonntags-
zeitung a relatat că în urma nu-
meroaselor solicitări ofi ciale ve-
nite din partea autorităţilor fi sca-
le străine, Elveţia a decis să pu-
blice numele, datele de naştere 
şi naţionalităţile persoanelor re-
spective în gazeta federală în ca-
re sunt publicate textele ofi ciale.

Justifi carea ofi cială este că 
publicarea permite celor iden-
tifi caţi şansa de a angaja un 
avocat şi de a lua măsuri lega-
le, potrivit Sonntagszeitung, ca-
re s-a referit la eliminarea re-
centă a secretului bancar în El-
veţia, la presiunea în special a 
Statelor Unite.
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A de zile de când prefectul Gheorghe Vușcan a luat act de 

demisia președintelui Consiliului Județean Horea Uioreanu. 

CÂND ORGANIZAȚI ALEGERILE 
PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN ?

Potrivit Legii administrației publice locale, termenul pentru alegerea noului președinte al Consiliului Județean este de 90 de zile de la constatarea vacantării postului.

Străzile orașului sunt un șantier. Când se va termina ?
Primăria Cluj-Napoca avansează termene de finalizare a lucrărilor de modernizare a străzilor 
din centru, dar nu toate sunt respectate. Paginile 2-3
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Fostul președinte Băsescu nu scapă 
de Dosarul „Țiganca împuțită !”

ECONOMIE

Averile ascunse de 50 de români 
în conturi din Elveția, luate la puricat

Cadou de 
Zilele 

Clujjului: 
gunoaie 

la colț 
de stradă.



PUBLICITATE

PUBLICITATE

2 actualitate.monitorulcj.ro 

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

14
0
/18

0
C

Ploaie

15°/17° Ploaie

15°/18° Ploaie

12°/15° Ploaie

15°/18° Ploaie

12°/15° Ploaie

8°/11° Ploaie

10°/13° Ploaie

11°/19° Variabil

ISSN 2065 – 6408

Editor: SC MONITORUL DE CLUJ SRL
office@monitorulcj.ro, tel. 0371/177 371, fax 0264/597 703

Director general I Sorin Stanislav
Director editorial I Paul Niculescu

REDACŢIA
Editor coordonator: Bianca Preda

monitorul de cluj folosește serviciile text și foto
ale agenţiilor de presă Agerpres și Mediafax.

ADMINISTRAŢIE & PUBLICITATE

ADRESA REDACŢIEI
SIGMA Business Center Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 109, etaj I

Telefoane: 0264-597.700, 0264-59.77.03; 0364-401.531; fax: 0264-59.77.03
E-mail: redactia@monitorulcj.ro; reclama@monitorulcj.ro; 

mica.publicitate@monitorulcj.ro
Publicitate: 0264-599.416; Abonamente: 0264-59.77.03

CENTRE DE MICA PUBLICITATE:
Sediul redacţiei – SIGMA Business Center – str. Republicii nr. 109, Et. 1

Librăria BIBLOS (standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

Abonamentele la monitorul de cluj se pot face 
la sediul redacţiei, prin Poșta Română, Apex SRL

Potrivit articolului 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolului aparţine autorului.
Articolele marcate cu  reprezintă materiale publicitare, iar monitorul de cluj 

nu își asumă responsabilitatea pentru conţinutul acestora. De asemenea, în cazul unor 
agenţii de presă și personalităţi citate responsabilitatea juridică le aparţine.

Tiparul executat la Garamond Tipografie SRL.

Gabriela Dragotă – social / administraţie
Anca M. Colibășanu – politică
Cristina Oltean –  naţional / internaţional
Dan Porcuţan – sport

Mihai Cistelican – online
Otilia Mureşan – fotoreporter
Daciana Derda –  corespondent Turda, 

Câmpia Turzii
Flavia Țăran, Ionuţ Hușanu, – dtp

Director Marketing – Mihaela Fleșariu
Mica publicitate – Iuliana Nagy
Consilier Marketing –  Călin Laurențiu 

Tanțău

Secretariat – Iulia Todea
Contabilitate – Camelia Petrean
IT – Radu Moraru

Redactor responsabil de număr: Mihai Cistelican
redactia@monitorulcj.ro, tel.: 0264/59.77.00 int. 125

Sorin Mărghitaș – editor Monitorul ediție de Florești și Ziarul Popular ediție de Huedin

Maramureș: Maşina 
adjunctului Poliţiei Bistra, 
incendiată în stil mafiot
Un autoturism ce ar aparţine adjunctului 
șefului de post de la Poliţia Bistra a fost in-
cendiat de persoane necunoscute.
Potrivit jurnaliștilor de la actualmm.ro, în 
noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul 
orei 03:00, Detașamentul de Pompieri 
Sighetu Marmaţiei, a fost solicitat să inter-
vină pentru a stinge un incendiu izbucnit la 
un autoturism, la intrarea în localitatea Tisa 
dinspre Sighetu Marmaţiei.
Se știe că în zona de graniţă a României 
cu Ucraina, contrabanda cu ţigări este în 
floare. Toate structurile M.A.I. luptă cu 
acest flagel, dar se pare că nici contraban-
diștii nu se lasă mai prejos. Nu de multă 
vreme autoturismul Poliţiei Vișeu de Sus 
a fost incendiat chiar în faţa unităţii de 
poliţiei. Până acum, niciun suspect nu a 
fost identificat

Bistrița Năsăud: Bărbat 
bătut şi furat de trei tâlhari
Un bărbat din Rebrișoara a fost bătut și tâl-
hărit de alţi trei indivizi. Plin de răni, păgu-
bitul a ajuns la spital.
Polițiștii, în urma cercetărilor de la faţa lo-
cului, au constatat că trei indivizi au partici-
pat la tâlhărie.

Toţi trei sunt bănuiţi că au intrat în coliba 
improvizată în care locuia un bărbat de 36 
de ani din Rebrișoara, l-au agresat și i-au 
furat telefonul mobil, informează bistritea-
nul.ro.
Deocamdată, s-a dat de urma doar a unuia 
dintre ei. A fost identifi cat un tânăr de 28 
de ani din Năsăud, ceilalţi doi fi ind căutaţi 
de autorităţi.
În urma agresiunii, cel care a fost tâlhărit și 
bătut a suferit mai multe răni și a avut ne-
voie să fi e transportat la Spitalul Judeţean 
de Urgenţă din Bistriţa pentru îngrijiri de 
specialitate.
În acest caz, poliţiștii au deschis un dosar 
penal pentru săvârșirea infracţiunii de „furt 
califi cat” și „lovire sau alte violenţe” . 
Oamenii legii continuă cercetările pentru a-i 
identifi ca și pe ceilalţi doi indivizi care au 
participat la faptă.

Satu Mare: Copil în stare 
gravă, după ce a înghiţit 
antidepresive
Serviciul de Ambulanţă Satu Mare a fost so-
licitat duminică, 24 mai, în jurul orei 20:00, 
să intervină în Atea, după ce unui copil de 2 
ani și 4 luni i s-a făcut rău.
La faţa locului s-a deplasat un echipaj cu 
asistent, dar având în vedere starea extrem 
de gravă a copilului s-a solicitat un echipaj 
cu medic, informează satumareonline.ro.

Din discuţiile cu martorii a reieșit faptul că 
băieţelul a găsit pe marginea șanţului o fo-
lie cu antidepresive pe care le-a înghiţit cre-
zând că sunt bomboane.
Mama a reacţionat doar când a văzut că nu 
poate trezi copilul.
Echipajul cu medic a asigurat primele îngri-
jiri și l-a transportat la UPU, secţia pedia-
trie. Starea copilului s-a degradat în conti-
nuare fi ind necesară intubarea după care 
s-a decis transportul acestuia la o clinică din 
Cluj.

Sibiu: Trei tineri căzuți pe 
stradă, în urma consumului 
alcool şi etnobotanice
Trei tineri, între care doi minori, au fost sal-
vaţi de intervenţia rapidă a medicilor, după 
ce au căzut pe stradă la Sibiu.
Băieţii au ajuns la Sibiu ca să participe la un 
concert. La un moment dat s-ar fi  retras pe 
o stradă lăturalnică, aproape de Piaţa 
Mare. Se pare că aveau la ei alcool și multe 
plicuri cu substanţe etnobotanice, infor-
mează infomm.ro.
Când a văzut ce se întâmplă, un medic afl at 
în timpul liber a sărit să le acorde primul a-
jutor. Un tânăr nu mai reacţiona la nimic, 
așa că paramedicii au fost nevoiţi să-l ia pur 
și simplu la palme. Medicii le-au pus măști 
de oxigen și le-au administrat soluţii perfu-
zabile, apoi i-au transportat la spital.

ȘTIRI DIN TRANSILVANIA

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

În zona centrală, străzile 

Memorandumului, I.C. 

Brătianu, Avram Iancu şi 

Horea sunt în lucru din 

această primăvară. 

Primarul Emil Boc a dat 

termene de fi nalizare pen-

tru fi ecare din aceste 

patru străzi, dar în cazul 

unora fi e a fost depăşită, 

fi e se apropie de data 

limită.

În urmă cu câteva zile, 

Boc a vizitat şantierul lucră-

rilor de pe I.C. Brătianu, oca-

zie cu care a declarat că în 

luna iunie vor fi  încheiate 

lucrările. „Începând de marţi, 

19 mai, strada Brătianu a in-

trat în ultima etapă de fi na-

lizare, şi anume pavarea tro-

tuarelor cu granit. Până în 

prezent strada a fost asfalta-

tă, au fost amenajate locuri-

le de parcare, au fost mon-

tate bordurile la trotuare, au 

fost montaţi stâlpi noi de ilu-

minat şi au fost coborâte ca-

blurile în subteran. Vor fi  

plantaţi 7 arbori. Lucrarea 

va fi  fi nalizată în integrali-

tate în luna iunie. Voi reve-

ni cu detalii la începutul lu-

nii iunie”, a afi rmat Boc.

Luni, lucrările pe I.C. Bră-

tianu erau aproape în acelaşi 

stadiu ca în urmă cu o săp-

tămână: pe o parte trotuarul 

era decopertat, iar pe cealal-

tă se lucra la montarea pava-

jelor din granit. Teoretic, pâ-

nă în iunie mai sunt câteva 

zile, iar trotuarele sunt de-

parte de a fi  încheiate curând.

Pe Horea, lucrările 
se încheie pe bucăţi

Modernizarea străzii Ho-

rea a început în 30 aprilie. 

În urmă cu aproximativ o 

săptămână, conducerea Pri-

măriei anunţa că banda 

dreaptă în direcţia Pod Ho-

rea – Gară era la stadiul de 

fundaţie de piatră spartă (pe 

care se aplică asfaltul) până 

la intersecţia cu strada Cloş-

ca, banda urmând să fi e re-

dată circulaţiei în 22 mai. 

Termenul nu a fost respec-

tat în totalitate, lucrările fi -

ind fi nalizate doar pe jumă-

tate din banda dreaptă.

Banda stângă în direcţia 

Gară (de la strada Crişan pâ-

nă la strada Caragiale) se afl ă 

la stadiul de săpătură şi va fi  

adusă la stadiu de asfalt în 18 

iunie.

Pe tronsonul strada Cloş-

ca – Gară, lucrările se vor fi -

naliza până la data de 1 au-

gust.

În 10 iunie, trotuarul pe 
partea stângă va fi  gata

„Benzile 1 şi 2 în direcţia 

Centru – Mănăştur: redate cir-

culaţiei rutiere. La fel şi ban-

da dedicată pentru autobuz 

(direcţia Mănăştur – Centru) 

este funcţională, cu caracter 

provizoriu, până la fi nalizarea 

celei în lucru. Trotuarul par-

tea dreaptă (direcţia Centru – 

Mănăştur) pavat cu granit va 

Când vor fi gata lucrările de
Conducerea Primăriei Cluj-Napoca avansează termene de finalizare a lucrărilor

EMIL BOC | primar Cluj-Napoca

„Trotuarul de pe partea stângă 
(direcţia Centru – Mănăştur) va fi  
fi nalizat până la data de 10 iunie. 
După fi nalizarea lucrărilor, vom 
planta tei cu balot pe strada 
Memorandumului, în alveolele 
prevăzute în proiect“

Modernizarea străzii Horea a început în 30 aprilie
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Riga criptă și estoana UEgel

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Până mai dăunăzi, pentru mi-
ne, Riga era mai degrabă un re-
per liric, amintindu-mi, prin so-
noritate, de mereu actualul po-
em barbian „Riga Crypto și 
Lapona Enigel” (pe care l-am și 
recitit), decât un reper politic, 
să zicem. Știam însă și eu, cum 
știe toată lumea, că Riga este 
capitala Letoniei, cel mai mare 
oraș din țările baltice, impor-
tant centru cultural, 
educațional, fi nanciar și politic. Nu știam însă că evenimente 
geopolitice recente îl vor face mai curând de uitat, decât de 
ținut minte. Căci ceea ce trebuia să fi e „epocalul” summit al 
Parteneriatului Estic de la Riga (unii-i spuneau o nouă Ialtă, 
alții, o nouă Maltă), a devenit „rușinea baltică”, un eșec în toa-
tă regula, așa cum susțin majoritatea analiștilor. 

Dar de ce ne-ar interesa pe noi aceste „summit-uri” (întâlniri la 
vârf), ce treabă avem noi cu ele, de ce să ne batem capul cu ale 
altora când le avem noi pe ale noastre, s-ar putea întreba, la 
un moment dat, românul de rând? Cum, de ce și când aseme-
nea evenimente, privite ca „istorice”, vor putea să schimbe, 
într-un mod simplu, rațional, vizibil,  viața noastră, și-ar putea 
zice românul,  îndeosebi cel „cu școală”? Lumea pare sătulă de 
politică, iar atunci când este vorba despre treburi venite „dina-
fară”, complicate și încâlcite, chiar că nu e nicio șansă de-a 
ajunge la vreun liman. Am mai zis-o și cu altă ocazie și o susțin: 
de-atâta internet și (pseudo)informație, de-atâta feisbuc și di-
vertisment, cu întreaga lume la picioare/butoane, vom ajunge 
să nu știm cum ne cheamă.  Ba mai mult, de atâta acces la glo-
balizare n-o să ne mai înțelegem rostul ca oameni în societate 
și ca țară în această lume. Infl ația de idei, cu siguranță, nu ne 
ajută să reținem esențialul, ba dimpotrivă, simțim și vom simți 
tot mai mult nevoia unor fi ltre care să ne scape de balastul coti-
dian ce ne „îngroapă” și ne „înfundă”pe fi ecare și în fi ecare zi. 
Pe de altă parte, în mod la fel de paradoxal, în România 
lipsește, în bună parte, informația de calitate și analiza de 
acuratețe externă, descrierea contextelor geopolitice, a perico-
lelor/oportunităților ce apar „de afară”, nu avem o citire corec-
tă și o descifrare în cheie națională a acestor evenimente. E și 
greu, într-un fel, de scris despre aceste lucruri, deoarece toate 
poveștile externe sunt fără background în mentalul românesc, 
nu au continuitate, trebuie luate mereu de la capăt, iar aceste 
„obligații” se fac doar în momente de criză, în pripă, subiectele 
grele și profunde fi ind tratate în regim de breaking news etc. 

În spetă, Parteneriatul Estic, pe model UE, este un acord de aso-
ciere între Uniunea Europeană și alte șase țări din est, un fel de 
struțocămilă ce încearcă să adune laolaltă, în stilul bătrânicios și 
birocratic al UE,  entități diferite: pe de-o parte, sunt țările uniunii 
(cu boierii politicii europene în frunte), apoi aspirantele la adera-
re (Ucraina, Georgia, Moldova – necăjiții Europei), țări (Belarus – 
spionii Rusiei) ce fac parte din Uniunea Euroasiatică (sub hege-
monie rusească) și altele afl ate pe dinafara celor două blocuri 
„rivale”, dar afi ne și mai apropiate de una dintre părți (Armenia, 
Azerbaidjan – nehotărâții istoriei). S-a crezut că această nouă re-
morcă UE este o manevră (fi e și greoaie) a UE de a crea condiții 
de extindere (în fapt și în infl uență), dar și un fel de tampon în a-
ceastă zonă estică față de Rusia. Ei bine, summit-ul de exact a-
ceste două lucruri se delimitează explicit în declarația fi nală: de 
extinderea uniunii și de lipsa declarată de deranj față de Rusia. Și 
atunci? Sunt unii analiști care văd chiar patru eșecuri importante 
de la acest summit ce ar fi  trebuit să intimideze Rusia, să facă 
pași concreți spre extindere, să sprijine moral și material Ucraina, 
o țară expusă din toate punctele de vedere și vecină țării noastre. 
Ar fi  mai întâi un eșec politic al Parteneriatului Estic prin lipsa de 
mijloace, de rezultate și de perspectivă; al doilea ar fi , în analiza 
lui Dan Dungaciu, eșecul elitelor locale din statele aparținătoare 
parteneriatului prin lipsă de unitate, discurs, adecvare și prin 
corupție; al treilea ar fi  eșecul politicilor europene față de Est, un-
de s-a pornit de la o „ambiguitate constructivă” și s-a ajuns, în 
opinia specialistului, la o „certitudine destructivă”. În fi ne, al pa-
trulea ar fi  un eșec strategic, de orientare generală, ce ar necesita 
o schimbare a strategiilor UE în raport cu țările din Est. Cu alte 
cuvinte, nu merge asta, încercăm altceva, iar acel nou spațiu de 
coagulare, asociere și negociere ar putea fi  Marea Neagră, unde 
țara noastră ar putea să-și aroge un rol mai activ și mai impor-
tant. Există un asemenea proiect, se cheamă „Sinergia Mării 
Negre”, a fost lansat în 14 februarie 2008,  „are drept obiectiv 
principal consolidarea cooperării în regiunea Mării Negre cu im-
plicarea benefi că a UE” și în care România s-ar putea implica mai 
mult. Asta ar fi  o cheie, dar are cine s-o folosească, cine s-o răsu-
cească? Are cine s-o impună sau s-o ceară?

Povestea despre Riga „regele ciupearcă” din (geo)poezie era 
o elegie lirică despre incompatibilitate și urmările ei. Riga din 
geopolitică, ce coincidență, este tot o elegie politică despre in-
compatibilitate și despre posibilele ei urmări. Riga, el, a în-
gropat/încriptat drumul spre extindere, UE pare înghețată și 
arată mai degrabă (est)toane, decât coerență în raport cu 
„adversarii” ei. Țările baltice, membre ale uniunii, sunt la fel 
de expuse  în raport cu Rusia, Ucraina este la fel de vulnerabi-
lă, de hărțuită și la fel de aproape de noi. Măcar asta ar trebui 
să conteze.

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

Primăria Cluj-Napoca a 

decis desfi ințarea alveole-

lor cu arbori din stațiile 

de autobuz din oraș. 

Această măsură a fost lu-

ată ca urmare a unei solici-

tări a consilierului PNL, Ioan 

Bîldea. El a cerut acest lu-

cru din cauza că alveolele 

sunt distruse în permanență. 

„Vă comunicăm faptul că se 

va da curs favorabil solici-

tării dumneavoastră întru-

cât atât arborii cât și gazo-

nul din alveola stradală sunt 

frecvent vandalizate, având 

un aspect inestetic”, se ara-

tă în răspunsul Primăriei la 

sesizarea consilierului local. 

În schimb, vor fi  plantați ar-

bori și vor fi  montate grila-

je metalice la alveolele din 

zona centrală. „Pe zona cen-

trală, străzile Moților, Me-

morandumului, Avram Ian-

cu, Horea cuprinse în noile 

proiecte de modernizare, a-

fl ate la ora actuală în deru-

lare, sunt prevăzute plantări 

de arbori cu balot și monta-

rea de grătare metalice la 

noile alveole pentru a îm-

piedica călcarea excesivă a 

gazonului”, au declarat 

reprezentanții Primăriei Cluj-

Napoca.

Alveolele cu arbori din stațiile de autobuz vor fi 
desființate. De ce a luat Primăria această decizie ?

 modernizare a străzilor ?
 de modernizare a străzilor din centru, dar nu toate sunt respectate.

fi  fi nalizat luni, 18 mai, cu ex-

cepţia pietrei cubice care se 

va pune la canale, stâlpi de 

iluminat şi alveole. Se lucrea-

ză la decopertare şi asfaltare 

la banda dedicată transportu-

lui în comun (direcţia Mănăş-

tur – Centru). Marţi, 19 mai, 

va fi  turnat primul strat de as-

falt, joi, 21 mai, al doilea strat 

de asfalt şi vineri, 22 mai, ban-

da va fi  redată circulaţiei ru-

tiere. Trotuarul de pe partea 

stângă (direcţia Centru – Mă-

năştur) va fi  fi nalizat până la 

data de 10 iunie. După fi nali-

zarea lucrărilor, vom planta 

tei cu balot pe strada Memo-

randumului, în alveolele pre-

văzute în proiect”, a spus Emil 

Boc recent.

Trotuarele pe partea dreap-

tă nu sunt fi nalizate în tota-

litate la ora actuală.

De câteva săptămâni, strada Avram Iancu este ocupată de utilaje

Lucrările i-au incomodat pe clujeni, pe tot parcursul 
primăverii

Pe tronsonul Str. Cloșca – Gară, lucrările se vor fi naliza 
până la data de 1 august

În cazul unor străzi, termenul de fi nalizare a lucrărilor a 
fost depășit

Memorandumului: trotuarul de pe partea stângă spre 
Mănăștur va fi  gata pe 10 iunie

Trafi cul rutier și pietonal se desfășoară cu greu pe strada Memorandumului
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MISIUNE ECONOMICĂ ROMÂNO-MAGHIARĂ PENTRU FIRME DIN DOMENIUL IT
ORGANIZATĂ DE CENTI CLUJ-NAPOCA SUB EGIDA ENTERPRISE EUROPE NETWORK

Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca, organizaţie Enterprise Europe 
Network, găzduieşte la Cluj-Napoca, în zilele de 2 şi 3 iunie 2015, o misiune economică 
româno-maghiară pentru fi rmele din IT. Evenimentul are drept scop facilitarea şi 
impulsionarea relaţiilor de afaceri între fi rme cu acelaşi domeniu de activitate, situate în 
România şi, respectiv, Ungaria. Misiunea economică româno-maghiară este organizată 
în colaborare cu Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Fejer din Ungaria.

CENTI Cluj-Napoca și Camera de Comerţ și Industrie a judeţului Fejer din Ungaria, Ungaria, 
organizează la Cluj-Napoca, în zilele de 2 și 3 iunie 2015, o misiune economică la care vor 
participa 5 fi rme din orașul Szekesfehervar, Ungaria, active în domeniul IT.

Abordând un domeniu de interes pentru Transilvania, în general, și pentru Cluj, în mod 
particular, unde numărul fi rmelor din sectorul IT a crescut exponenţial în ultimii ani, 
ajungându-se la circa 500 de companii de profi l pentru care lucrează peste 15 mii de 
angajaţi, misiunea economică româno-maghiară organizată sub egida Enterprise Europe 
Network vine în sprijinul IMM-urilor interesate de cooperare în următoarele domenii: 
activităţi de servicii în tehnologia informaţiei, activităţi de editare a produselor software, 
activităţi al portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activităţi 
conexe, comerţ cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicaţii etc.

Misiunea economică româno-maghiară își propune să faciliteze și să impulsioneze 
relaţiile de afaceri între fi rme românești și maghiare active în același domeniu de activitate. 
Evenimentul este susţinut de către Comisia Europeană – Agenţia Executivă pentru IMM-uri 
(EASME), prin programul European COSME (Programul pentru competitivitatea întreprinderilor 
și pentru IMM-uri).

Firmele românești care doresc să primească informaţii suplimentare despre misiunea 
economică în vederea participării la întâlnirile cu fi rmele din Ungaria sunt rugate să contacteze 
Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca până cel târziu joi, 28 mai 2015, pe e-mail 
centi@icia.ro sau telefon 0264 420590, persoana de contact: Ancuţa-Maria IVAN.

Despre CENTI şi Enterprise Europe Network
De peste 7 ani, Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca este una din cele peste 

600 de organizaţii ale Enterprise Europe Network, care reprezintă o reţea extinsă în peste 
50 de ţări din întreaga lume. Enterprise Europe Network a fost creată de către Comisia 
Europeană pentru a veni în sprijinul IMM-urilor dar și al întreprinderilor mari, al centrelor 
de cercetare sau al universităţilor din toată Europa, având ca scop creșterea competitivităţii 
economice și a gradului de inovare al acestora. Serviciile de asistenţă oferite IMM-urilor 
de Enterprise Europe Network prin intermediul CENTI

Cluj-Napoca sunt gratuite, având un caracter complex și specializat, dintre care menţionăm 
doar cele mai importante: identifi carea de parteneri de afaceri din străinătate; asistenţă 
la elaborarea propunerilor de proiecte în cadrul programelor cu fi nanţare europeană; 
evaluarea gradului de inovare al fi rmei, în vederea participării la programul Orizont 2020; 
promovarea tehnologiilor și produselor inovative românești, în vederea găsirii de investitori 
potriviţi și realizarea de transfer tehnologic transnaţional.

Biroul PR și Comunicare CENTI Cluj-Napoca
Tel: +40 264-420590; Fax: +40 264-420667
E-mail: centi@icia.ro; Web: www.centi.ro
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53,1% dintre români spun 

ca ar vota o personalitate 

locală independentă pen-

tru funcţia de primar la 

următoarele alegeri loca-

le, fără legături cu parti-

dele politice actuale. 

22,4% spun că nu ar vota 

un independent ca pri-

mar, iar 24,5% nu răs-

pund.

Disponibilitatea de a vota 

pentru primărie o personali-

tate locală fără legături cu 

partidele politice actuale se 

ridică la 48,6% în rândul per-

soanelor cu studii primare, 

la 52,3% în rândul celor cu 

studii medii şi la 59,9% în 

cazul celor cu studii superi-

oare. 57,9% dintre persoane-

le cu venituri mici ar vota un 

independent, 52% dintre ce-

le cu venituri medii şi 65,5% 

dintre cele cu venituri supe-

rioare.

Cum ar vota românii 
din oraşe

De asemenea, 56,3% din 

populaţia urbană ar vota pen-

tru funcţia de primar un in-

dependent, în timp ce din-

tre respondenţii cu domici-

liul în zona rurală şi-au ex-

primat disponibilitatea în 

acest sens 48,9%. Pe regi-

uni, în Moldova şi Bucovina 

un independent ar fi  votat 

de 45,8% dintre respondenţi, 

în Muntenia, Oltenia şi Do-

brogea – de 52%, în Banat, 

Crişana şi Maramureş – de 

60,8%, şi în Transilvania – 

de 57,4%.

Pragmatism şi în rândul 
minorităţilor

Felul în care se împart op-

ţiunile românilor pe regiuni, 

relevă faptul că ardelenii sunt 

mai pragmatici când vine vor-

ba de clasa politică şi partide 

în general, arată sociologii.

„Începem să avem date 

care reflectă politica fali-

mentară a partidelor exis-

tente în momentul de faţă 

în România.

La nivel regional, mai 

exact în Ardeal, vedem că 

dependenţa de structurile 

de partid este mai redusă 

decât acolo unde există în-

că o putere a aşa-zişilor ba-

roni. Oamenii nu mai credi-

tează partidele, iar măsuri-

le propuse de partide acum 

nu sunt neapărat cele care 

trebuie luate. Partidele iau 

deciziile în funcţie de inte-

resele lor, iar românii văd 

acest lucru.

Pe de altă parte, potrivit 

studiilor, în Ardeal vedem o 

orientare mai pragmatică a 

alegătorilor, inclusiv în rân-

dul minorităţilor. De exemplu, 

în rândul acestora au existat 

partide concurente. Ceea ce 

trebuie subliniat este faptul 

că deja majoritatea alegători-

lor nu mai sunt interesaţi de 

oferta partidelor şi de ceea ce 

oferă clasa politică acum“, a 

comentat sociologul clujean 

Ioan Hosu. 

Ardelenii, mai pragmatici în opţiunile 
politice decât ceilalți români
Ultimele studii sociologice reflectă politica falimentară a partidelor româneşti, subliniază specialiştii.

Percepţia faţă 
de partidele noi

Un alt studiu realizat de 
INSCOP zilele trecute re-
leva faptul că 73,3% din-
tre români cred că se im-
pune o schimbare a cla-
sei politice. 15,4% cred 
că nu, dar aceasta nu în-
seamnă că 15,4% dintre 
români ar fi mulţumiţi de 
performanţele clasei poli-
tice - cifra îi cuprinde și 
pe cei dezamăgiţi în ge-
neral de politică, deci ca-
re cred că prin schimba-
rea politicienilor nu se re-
zolvă nimic.

În ciuda dorinţei de 
schimbare a clasei politi-
ce, 42,8% cred că nu e 
nevoie de un partid nou 
pentru că toate partidele 
apărute în ultima vreme 
au dezamăgit.

24,6% spun că toate par-
tidele existente acum în 
România trebuie să dis-
pară și să fie înlocuite cu 
unele noi, 24,5% cred că 
este nevoie de partide 
noi, dar nu au șanse să 
supravieţuiască între par-
tidele care există deja.

Cazul senatorului Dan 

Şova s-a amânat din nou. 

Majoritatea colegilor săi 

din parlament şi-au luat 

liber ieri, cu ocazia 

Rusaliilor catolice.

Astfel, s-a amânat şi discu-

tarea cazului, într-o zi în care 

Biroul Permanent al Senatului 

ar fi  trebuit reunit să transmi-

tă o poziţie Comisiei Juridice.

Senatorii trebuiau să sta-

bilească ce se întâmplă cu Şo-

va, dacă votul privind încu-

viinţarea cererilor DNA pri-

vind reţinerea şi arestarea sa 

va fi  reluat.

„Azi (n.r. – luni) Senatul 

nu lucrează, întrucat ieri au 

fost Floriile... scuzaţi-mă, Ru-

saliile la catolici, iar colegii 

care sunt catolici au cerut ca 

azi să fi e zi liberă. (...) Pe ba-

za deciziei CCR şi a motivă-

rii, Biroul Permanent va so-

licita mâine Comisiei Juridi-

ce un punct de vedere. Se dă 

şi un termen”, a explicat Tă-

riceanu.

Senatorul PNL de Cluj Alin 

Tişe îl acuză pe Tăriceanu de 

abuz în serviciu.

„Ceea ce face Tăriceanu es-

te un abuz în serviciu, nu tre-

buie decât să reinterpreteze 

votul şi să nu mai folosească 

Comisia Juridică drept para-

van. Nu ştiu ce caută Tăricea-

nu la şefi a Senatului“, a spus 

Tişe.

Curtea Constituţională a 

României a făcut publică mo-

tivarea cu privire la necon-

stituţionalitatea hotărârii da-

te de Senat prin care Dan Şo-

va a scăpat de arest pe 25 

martie.

Faptul că senatorii au lu-

crat în circumscripţii de Ru-

saliile catolice, adică au fost 

liberi, nu este o noutate. Se-

natorul UDMR de Cluj, 

Laszlo Attila, sublinia săp-

tămâna trecută, că aceste 

zile libere de sărbători au 

devenit o cutumă în Parla-

ment.

Cazul Şova, tergiversat în continuare

Darius Vâlcov, aflat în 

arest preventiv, după ce 

a fost trimis în judecată 

pentru trafic de influen-

ţă, spălare de bani şi 

operaţiuni financiare 

sau acte de comerţ 

incompatibile cu funcţii-

le de primar, senator şi 

ministru, şi-a trimis, 

luni, demisia din funcţia 

de parlamentar, la 

Senat.

Darius Vâlcov este sena-

tor din 2012, unde a fost ales 

în colegiul uninominal 1 din 

Circumscripţia electorală 

nr.30 Olt.

Demisia lui Vâlcov a fost 

depusă la Secretariatul Sena-

tului, potrivit secretarului in-

stituţiei, Ion Vărgău.

Plenul Senatului urmează să 

ia act de demisia acestuia şi de 

vacantarea postului de senator.

Avocata lui Darius Vâlcov 

anunţa, pe 7 aprilie, în ziua 

în care procurorii DNA au ce-

rut instanţei supreme emite-

rea unui nou mandat de ares-

tare preventivă pe numele fos-

tului ministru al Finanţelor, 

că acesta a demisionat din 

funcţia de parlamentar.

„Demisia domnului Vâlcov 

este un act politic", spunea la 

acel moment Lucia Furtună, 

avocata lui Vâlcov.

Cu toate acestea, demisia 

efectivă a fost trimisă abia 

luni la Biroul Permanent al 

Senatului, la distanţă de o 

lună şi jumătate de la anun-

ţul făcut de avocata lui Vâl-

cov.

Darius Vâlcov, afl at în arest 

preventiv, a fost trimis în ju-

decată de procurorii DNA, ca-

re îl acuză de trafi c de infl u-

enţă, spălare de bani şi ope-

raţiuni fi nanciare sau acte de 

comerţ incompatibile cu func-

ţiile ocupa de acesta, de pri-

mar, senator şi ministru.

Vâlcov şi-a dat demisia din Senat

Ardelenii sunt mai practici când vine vorba de clasa politică şi partide în general
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Primarul din comuna 

Floreşti a avut o reacţie 

surprinzătoare pe 

Facebook, când un cetă-

ţean l-a etichetat într-o 

poză cu un stâlp din 

localitate, situat pe mij-

locul trotuarului, scrie 

ziardecluj.ro.

„Fain trotuar, fain asfalt!”, 

a scris primarul Horia Şu-

lea, cetăţeanul răspunzân-

du-i: „Dar trotuarul nu se 

poate folosi”.

„Din cei doi km de trotu-

ar e nevoie de un mic ocol 

de 40 de cm. Hm....deci oa-

re se poate folosi? Ăăă.....

nu cred că era mai bine să 

nu facem deloc trotuar, de-

loc stradă, din cauza acelui 

blestemat de stâlp. Să fi mu-

tat stâlpul? Care nu e al Pri-

măriei? Dura 6 luni! Să-l fi 

ocolit? Nu se aproba din ca-

uza proiectării pluvialei. As-

ta e situaţia din teren. Am 

preferat, da, să avem acel 

stâlp aşa cum e, dar să fie 

asfalt pe stradă şi o bucăţi-

că mică de trotuar. Nu pu-

tem redesena, reurbaniza 

zone întregi, retrasa artere 

întregi. Ne mulăm pe ce şi 

cum avem! Consider că poa-

te ar trebui să (nu să mul-

ţumim!) ci să ne bucurăm 

de acel asfalt şi acel mic tro-

tuar, în loc să vedem ce nu 

a ieşit perfect”, a scris pri-

marul comunei Floreşti, Şu-

lea, pe Facebook.

Replici dure 
din cauza unui stâlp

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Consilierul judeţean Mihai 

Seplecan a fost votat, luni 

dimineaţă, vicepreşedintele 

Consiliului Judeţean Cluj. 

Cu 21 de voturi pentru şi 8 

voturi împotrivă, Seplecan a 

depus jurământul şi astfel i-a 

luat locul lui Ioan Oleleu, ca-

re a demisionat săptămâna tre-

cută. La şedinţa de Consiliu 

Judeţean au participat şi co-pre-

şedinţii PNL, Daniel Buda şi 

Marius Nicoară, care i-au su-

gerat lui Vakar Istvan să nu re-

nunţe la funcţia de preşedin-

te al Consiliului Judeţean Cluj.

Iniţial, planul a fost ca ime-

diat după şedinţa ordinară, să 

se convoace o a doua şedinţă, 

de această dată, una extraordi-

nară, prin care Seplecan să fi e 

ales preşedinte al CJ Cluj. Dar, 

având în vedere că anul trecut 

această strategie nu a funcţio-

nat, Prefectura Cluj atacând în 

contencios administrativ hotă-

rârile prin care Seplecan a fost 

ales preşedinte al CJ Cluj nee-

xistând urgenţa organizării u-

nei astfel de şedinţe extraordi-

nare, acum, liderii PNL Cluj su-

fl ă şi în iaurt de teama că nu-

mirea lui Seplecan la şefi a ju-

deţului ar putea fi  contestată 

pentru a treia oară.

Singur împotriva tuturor

Mihai Seplecan a fost singu-

rul consilier judeţean care şi-a 

manifestat intenţia de a candi-

da pentru postul de vicepreşe-

dinte. „Consilierii judeţeni PNL 

îl propun pe Mihai Seplecan 

pentru funcţia de vicepreşedin-

te al CJ Cluj”, a spus Ioan Pe-

tran (PNL), la care consilierul 

judeţean Dănuţ Canta (PSD) a 

replicat: „E prea bună propune-

rea să mai facem noi alta”. „În 

sfârşit, PSD face ce trebuie”, a 

precizat şi consilierul judeţean 

Rareş Rusu (PMP). Urmare a 

desfăşurării procedurii de vot, 

comisia de validare a constatat 

următoarele: cinci voturi au fost 

declarate nule, 21 de consilieri 

judeţeni au votat ca Mihai Se-

plecan să devină vicepreşedin-

te al CJ Cluj, iar opt consilieri 

au votat împotrivă. După citi-

rea rezultatelor, Mihai Seplecan 

a depus jurământul. „Matema-

tica nu minte! 5 nu e egal cu 2! 

Felicitări, Mihai Seplecan!", a 

replicat Rareş Rusu.

Intervenţii la PSD Cluj?

Întrebat dacă senatorul Ma-

rius Nicoară (PNL) i-a propus 

să îl susţină pe Mihai Seplecan, 

Remus Lăpuşan, preşedintele 

PSD Cluj, a declarat: „Eu am o 

relaţie bună, în general, cu toţi 

colegii mei din toate partidele 

politice. Nu am discutat pe acest 

subiect legat de a susţine sau 

de a nu susţine (n.red. pe Mi-

hai Seplecan) pentru că acest 

punct de vedere a fost unul 

foarte clar. Aţi văzut şi la vot, 

am votat împotriva alegerii 

domnului Seplecan în funcţia 

de vicepreşedinte. În acelaşi 

timp, lucrurile sunt foarte sim-

ple: susţinem toate proiectele 

care contează pentru cetăţenii 

judeţului Cluj”.

Luna viitoare, Seplecan, 
preşedinte!

Noul vicepreşedinte al CJ 

Cluj, Mihai Seplecan, speră 

ca luna viitoare să ajungă pre-

şedintele instituţiei.

„Ca să respectăm legea şi 

să nu mai fi e probleme şi să 

fi m contestaţi, la următoare 

şedinţă ordinară a Consiliului 

Judeţean din luna iunie, voi 

pune un proiect pe ordinea de 

zi unde vom avea un vicepre-

şedinte al Consiliului Judeţean, 

voi candida pentru poziţia de 

preşedinte de CJ Cluj, iar pen-

tru o viitoare poziţie de vice-

preşedinte va fi  un alt candi-

dat din partea grupului PNL, 

deoarece domnul Horaţiu Că-

tărig, astăzi, este consilier cu 

atribuţii de vicepreşedinte. Se 

va vacanta şi acel loc şi va ve-

ni vicepreşedinte dar în urma 

unui vot. Vom avea două vo-

turi luna viitore, şi de preşe-

dinte, şi de vicepreşedinte”, a 

precizat Mihai Seplecan.

El a mai spus că actualul pre-

şedinte interimar Vakar Istvan 

va rămâne în această funcţie cel 

puţin până la următoarea şedin-

ţă de Consiliu Judeţean.

„Conform legii, tot domnia 

sa (n.red. Vakar Istvan) va tre-

bui să rămână până în luna iu-

nie. Vreau să mergem în nor-

malitate măcar în ultimul an. 

Legat de activitatea mea în Con-

siliul Judeţean din postura de 

vicepreşedinte nu declar nimic 

deocamdată. La următoarea şe-

dinţă, mă voi baza şi pe votu-

rile UDMR pentru a ajunge pre-

şedinte al CJ Cluj. Este o pro-

misiune şi cred în cuvântul lor. 

Acuma nu m-au susţinut, dar 

cred că la următoarea şedinţă 

mă vor susţine. Vreau să le mul-

ţumesc colegilor din partid şi 

colegilor din grupul indepen-

denţilor care m-au susţinut. Es-

te a patra oară când depun ju-

rământul, sper ca luna viitoa-

re să fi e a cincea oară”, a mai 

spus Seplecan.

„Nu acum, nu e cazul”

Actualul preşedinte al CJ 

Cluj, Vakar Istvan, a precizat 

că şi-ar fi  dorit ca noul preşe-

dinte să fi  fost ales tot în ace-

eaşi şedinţă, el fi ind dispus să 

renunţe la funcţie.

„Locurile nu sunt bătute 

în cuie. Prin urmare, dacă ma-

joritatea, şi e normal să-şi do-

rească un alt preşedinte, luna 

viitoare, când se va face şe-

dinţă ordinară, eu am fost dis-

pus şi astăzi (n.red. ieri) să 

facem o şedinţă extraordina-

ră şi să numim un nou preşe-

dinte, va fi  ales un nou pre-

şedinte. Colegii au gândit stra-

tegic să facem şedinţă luna 

viitoare. Sunt de acord şi cu 

asta. Am ţinut cont. Anul tre-

cut, cam pe această vreme am 

obţinut această funcţie de la 

colegi. Plenul a dat, plenul 

poate da şi altceva. Schimba-

rea oricând poate fi  benefi că. 

UDMR susţine proiecte, nu 

persoane. Mihai Seplecan por-

neşte cu proiecte, porneşte cu 

un gând pozitiv, de ce să nu-l 

susţinem? Cum am fost eu 

preşedinte un an, şi el poate 

fi ”, a declarat şi Vakar Istvan, 

preşedintele CJ Cluj.

După ce iniţial a declarat 

pentru Monitorul de Cluj că 

va renunţa la atribuţiile de 

preşedinte în şedinţa de ieri, 

se pare că liderii PNL Cluj, 

Daniel Buda şi Marius Nicoa-

ră, i-ar fi  transmis la Vakar că 

nu este cazul să renunţe acum 

la şefi a CJ Cluj.

Nicoară  ş i Buda l-au oprit 
pe Vakar să -și depună mandatul 
de preş edinte al CJ Cluj 
Seplecan a ajuns vicepreşedintele Consiliului Judeţean Cluj. 
Este a treia oară când depune jurământul pentru această funcţie.

Seplecan şi şefia CJ Cluj
În luna iunie 2014, Mihai Seplecan a mai fost 
ales președinte interimar al Consiliului 
Judeţean Cluj pentru o perioadă scurtă de 
timp, hotărârea prin care acesta a fost ales fi -
ind atacată în contencios administrativ de 
Prefectura Cluj.

O lună mai târziu, în iulie 2014, Ioan Oleleu, 
vicepreședintele Consiliului Judeţean a fost re-
vocat, din nou, din funcţie, iar Seplecan a fost 
numit președinte interimar. Și această hotărâ-
re a fost atacată în contencios administrativ 
de Prefectura Cluj.

MARIUS NICOARĂ |  co-președinte 
PNL Cluj

„Am venit să-l 
susţin pe 
Seplecan, e 
normal“

DANIEL BUDA |  co-președinte 
PNL Cluj 

„N-am venit 
pentru Seplecan. 
În ceea ce-l 
priveşte, 
respectăm 
statutul“

Co-președinții PNL Cluj, Daniel Buda și Marius Nicoară au venit în plenul Consiliului Județean pentru a se 
asigura că toți consilierii liberali își vor face datoria şi vor vota cu Seplecan
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În 2014, Regia Autonomă 

a Domeniului Public 

(RADP) Cluj-Napoca a 

ridicat 2.858 de autoturis-

me şi a încasat din taxa 

de ridicare peste 1,1 mili-

oane lei. Cu toate că 

RADP ridică mii de 

maşini, parcările ilegale 

sunt în fl oare.

Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie (ÎCCJ) a admis ieri  re-

cursul în interesul legii for-

mulat de Avocatul Poporului 

(AP) şi a stabilit că procedu-

ra de aplicare a măsurii de ri-

dicare a vehiculelor staţiona-

te/oprite neregulamentar pe 

partea carosabilă nu poate fi  

reglementată prin hotărâri ale 

consiliilor locale.

Avocatul Poporului a for-

mulat la Curtea Supremă un 

recurs în interesul legii pri-

vind legalitatea hotărârilor 

adoptate de consiliile locale 

în vederea reglementării pro-

cedurii privind ridicarea ve-

hiculelor staţionate neregu-

lamentar.

„Vă solicităm să constataţi 

că problema de drept prezen-

tată a primit o soluţionare di-

ferită din partea instanţelor 

judecătoreşti şi, printr-o deci-

zie obligatorie, să stabiliţi mo-

dul unitar de interpretare şi 

aplicare a dispoziţiilor legale 

incidente”, se arată în recur-

sul formulat de Avocatul Po-

porului, citat de Agerpres.

Potrivit unei orientări ju-

risprudenţiale majoritare, ho-

tărârile consiliilor locale adop-

tate în vederea reglementării 

procedurii privind ridicarea 

vehiculelor staţionate nere-

gulamentar, constatarea şi a-

plicarea contravenţiilor sunt 

lovite de nulitate, întrucât 

stabilesc şi sancţionează con-

travenţii în domeniul circu-

laţiei rutiere.

Opinia instanţelor jude-

cătoreşti a fost că prin hotă-

rârile consiliilor locale, aces-

tea şi-au depăşit competen-

ţele ce le revin.

În 2014, Regia Autonomă 

a Domeniului Public (RADP) 

Cluj-Napoca a ridicat 2.858 

de autoturisme şi a încasat 

din taxa de ridicare peste 1,1 

milioane lei. În 2013, numă-

rul maşinilor ridicate de pe 

domeniul public a fost mai 

mic: 2.044 şi au fost încasaţi 

din taxa de ridicare peste 

841.500 lei.

În 2012, RADP Cluj-Napoca 

a ridicat 2.033 autovehicule şi 

a încasat peste 816.000 lei.

În ciuda faptului că mii de 

maşini parcate neregulamen-

tar sunt ridicate de pe dome-

niul public, trotuarele din cen-

tru sunt ocupate în continu-

Adio, ridicări de maşini în oraş ! 
Consiliile locale nu mai au nicio 
Ieri s-a stabilit că ridicarea maşinilor de către autorităţile locale este ilegală.

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Relaţia judeţului cu 

comuna Feleacu s-a 

„împuţit” de tot. Felecanii 

nu vor în ruptul capului 

gunoaiele clujenilor, care 

rămân de astăzi cu deşeu-

rile pe cap. 

Comuna Feleacu continuă 

să ţină în şah autorităţile ju-

deţene, chiar dacă Consiliul 

Judeţean Cluj a acceptat ca, 

pentru obţinerea acordului 

pentru construirea unei ram-

pe temporare de deşeuri, să 

plătească o redevenţă pentru 

cele 60 de hectare unde ur-

mează să fi e construit viito-

rul Centru de Deşeuri. De as-

tăzi, Salprest Rampă a anun-

ţat că va închide rampa de gu-

noi. Nici până în ziua de as-

tăzi, consilierii locali din Fe-

leacu nu s-au întrunit pentru 

a autoriza construirea rampei 

temporare de depozitare a de-

şeurilor. Preşedintele Consi-

liului Judeţean Cluj, Vakar Is-

tvan, e decis să convoace Co-

mitetul pentru Situaţii de Ur-

genţă, în ciuda faptul că in-

stituţia pe care o conduce 

poartă o mare parte din vină 

pentru situaţia creată.

Consilierii judeţeni au fost 

convocaţi, săptămâna trecu-

tă, de urgenţă, într-o şedinţă 

pentru a decide cu privire la 

plata unei redevenţe către co-

muna Feleacu, în speranţa că 

aşa vor obţine acordul Primă-

riei pentru a construi rampa 

temporară de deşeuri. Chiar 

dacă şi-au dat acordul în una-

nimitate pentru plata acestei 

redevenţe, iar următoarea mu-

tare era în curtea Primăriei 

Feleacu, consilierii locali nu 

par să se grăbească şi să aju-

te Consiliul Judeţean.

„Sper ca şi acest pas să aju-

te în a da acel acord (n.red. 

pentru construirea unei ram-

pe temporare de depozitare), 

e o chestie foarte simplă, prin 

care ni se dă acordul pe tere-

nul pe care oricum l-am pri-

mit în administrare. Acest te-

ren este singurul care are de-

ja acord de mediu, vrem să 

facem aici şi această rampă 

temporară pentru a debloca 

această situaţie de criză. Es-

te vorba despre o lucrare sim-

plă, maxim două zile şi poa-

te intra în funcţiune. Pasul ur-

mător este semnarea hotărâ-

rii, comunicarea ei către Fe-

leacu şi insistenţa majoră de 

a da acest acord. În momen-

tul în care am acordul dat de 

la Feleacu pot da ordinul de 

a intra acele buldozere în acel 

teren. Dacă şi acuma ajungem 

în situaţia de a nu ni se da 

acord atunci...nu ştiu ce să 

mai zic”, spunea în urmă cu 

câteva zile Vakar Istvan.

Incapabil să finalizeze Centrul de Deş
Consiliul Judeţean decretează stare d
Primăria Feleacu îi dă cu flit Consiliului Judeţean şi refuză să-şi dea acordul pentru construirea unei rampe tempo
Centru de Deşeuri. De astăzi, clujenii vor rămâne cu gunoaiele în faţa porţii.

Gunoaiele invadează Clujul chiar la început de vară
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La scurt timp de la anun-

ţul făcut de reprezentanţii 

Primăriei Cluj-Napoca cu 

privire la construirea 

unui parking în Mărăşti, 

în apropierea celui privat 

din Piaţa Mărăşti, au 

început deja să apară 

nemulţumiri.

Un clujean îi scrie prima-

rului Emil Boc prin interme-

diul unui site pentru sesizări 

şi reclamaţii şi numeşte viito-

rul parking drept un monstru. 

„Este adevărat că zona gara-

jelor trebuie să dispară, mul-

ţi proprietari făcând ateliere, 

magazii, chiar şi bani prin în-

chirierea lor. Doar că anun-

ţaţi construcţia unui monstru 

de cel puţin 400 de locuri (spre 

comparaţie, cea de pe Fabri-

cii, la numai 400 de metri dis-

tanţă, pe o suprafaţă de 1.500 

m pătraţi la sol şi pe 5 nive-

le, are doar 310 locuri). Asta 

în timp ce adevăratul mon-

stru din Mărăşti, clădirea con-

struită în 100 de etape, afl ată 

chiar lângă staţia de autobuz 

Piaţa Mărăşti îngreţoşează zil-

nic concitadinii, după ce a lu-

at şi lumina celor din blocul 

de la Bulevardul 21 decembrie 

nr. 150, fără ca Primăria să ia 

vreo decizie în apărarea clu-

jenilor afectaţi sau doar ori-

pilaţi de această construcţie 

din Piaţa Mărăşti”, spune clu-

jeanul.

Acesta face apel către Pri-

mărie să nu irosească banii 

pe proiecte care nu aduc spa-

ţiu verde. „Cumpăniţi bine 

numărul total al locurilor de 

parcare al construcţiei în dis-

cuţie, găsiţi soluţii pentru a 

face niveluri subterane şi ofe-

riţi-ne atât locuri de parcare 

cât şi spaţiu verde pe cel pu-

ţin 50% din zona în discuţie”, 

încheie cetăţeanul.

Viitorul parking 
de pe strada Dorobanţilor 
stârneşte deja nemulţumiriputere

are de autoturisme parcate. 

De exemplu, de mai mulţi ani, 

în zona liceelor de pe strada 

Avram Iancu, dimineaţa şi la 

prânz trafi cul rutier şi pieto-

nal este sufocat din cauza pă-

rinţilor care parchează hao-

tic. Totul se petrece între ore-

le 7.30 – 8.00 şi în jurul amie-

zii când se încheie orele de 

curs ale elevilor. Părinţii îşi 

duc copiii cu maşina la şcoa-

lă şi apoi când se termină ore-

le îi aşteaptă în uşa şcolii, tot 

cu maşina. Problema este ve-

che de câţiva ani, dar până 

acum autorităţile locale nu au 

făcut nimic ca să îi dezveţe 

pe părinţi să mai parcheze 

unde apucă şi să blocheze o 

bandă de circulaţie.

Omniasig a plătit familiei 

studentei Aura Ion (foto) 

suma asigurată în caz de 

deces, de 287.500 euro, pre-

văzută în poliţa pentru avi-

onul implicat în accidentul 

din Apuseni de la fi nele 

lunii ianuarie 2014, sumă 

care a fost achitată şi moş-

tenitorilor pilotului Adrian 

Iovan, în mai anul trecut.

„Plata despăgubirii cuve-

nite conform sumelor asigu-

rate prevăzute în poliţa de a-

sigurare în vigoare la momen-

tul accidentului s-a făcut ime-

diat după ce toate documen-

tele de succesiune necesare 

au fost depuse la dosar de că-

tre moştenitorii legali ai Au-

rei Ion”, se arată într-un co-

municat al Omniasig Vienna 

Insurance Group.

Contractul de asigurare a 

fost valabil pentru perioada 

13 mai 2013-12 mai 2014 şi 

acoperea toate cele 16 avioa-

ne şi elicoptere ale Şcolii Su-

perioare de Aviaţie Civilă, ca-

re a plătit 160.020 lei pentru 

poliţă. Suma asigurată în caz 

deces şi invaliditate totală per-

manentă prevăzută în poliţa 

de asigurare se ridică la 

287.500 euro pentru fi ecare 

membru al echipajului şi pen-

tru fi ecare pasager.

În comunicatul de luni, 

Omniasig nu face nicio refe-

rire la suma cu care au fost 

despăgubiţi succesorii studen-

tei Aura Ion, invocând confi -

denţialitatea datelor.

Potrivit Codului Civil, moş-

tenirea se cuvine soţului supra-

vieţuitor şi rudelor defunctu-

lui, şi anume descendenţilor, 

ascendenţilor şi colateralilor 

acestuia, după caz. Descenden-

ţii şi ascendenţii au dreptul la 

moştenire indiferent de gradul 

de rudenie cu defunctul, iar co-

lateralii numai până la gradul 

al patrulea inclusiv.

Ascendenţii privilegiaţi 

sunt tatăl şi mama defunctu-

lui. Colateralii privilegiaţi sunt 

fraţii şi surorile defunctului, 

precum şi descendenţii aces-

tora, până la al patrulea grad 

inclusiv cu defunctul.

Moştenitorii Aureliei Ion 

sunt părinţii, un frate şi două 

surori.

Pilotul Adrian Iovan şi Au-

relia Ion, studentă în anul V 

la Institutul Medico-Militar 

din Bucureşti, şi-au pierdut 

viaţa după ce un avion de mi-

ci dimensiuni la bordul căru-

ia se afl a un echipaj medical 

a aterizat forţat, la 20 ianua-

rie, într-o zonă din Munţii 

Apuseni, la peste 1.400 de 

metri altitudine, la graniţa ju-

deţelor Cluj şi Alba.

Familia Aurei Ion, 
despăgubită de Omniasig

şeuri, 
de urgenţă în judeţ
orare de depozitare pe terenul viitorului 

Cu toate că au trecut câte-

va zile bune de atunci, Primă-

ria Feleacu încă nu şi-a dat 

acest acord, mai mult nici nu 

a convocat o şedinţă de Con-

siliu Local. Potrivit unor sur-

se, următoarea şedinţă de Con-

siliu Local va avea loc abia joi.

„Situaţia este la fel de gra-

vă. Ei şi-au convocat şedinţă 

ordinară pe joi, chiar dacă de 

astăzi nu se mai ridică guno-

iul. Voi merge la prefect şi voi 

cere convocarea situaţiei de ur-

genţă pentru a acţiona de ur-

genţă. Suntem în acelaşi şah, 

până acum era povestea cu re-

devenţa, am acceptat-o şi tot 

nimic. Vrem ca Prefectura Cluj 

să dea un ordin prin care să 

putem intra în teren şi de a se 

face orice este posibil pentru 

a avea un loc unde să se poa-

tă depozita gunoiul. Avem acea 

sesizare de la Salprest Rampă, 

este o situaţie de criză genera-

tă de fi rme private şi de rela-

ţia dintre ele. Noi ca entităţi de 

stat am încercat şi am reuşit 

să facem şedinţă în două ore 

şi o comunitate nu-şi doreşte 

în acest moment să ajute, nici 

să se ajute pe sine, pentru tot 

felul de interese poate chiar 

pecuniare, dar nu e treaba mea 

să decid. E vară, o astfel de cri-

ză poate genera epidemii, eu 

o văd ca şi o criză mai mult 

decât majoră. Motivaţia lor 

pentru care au spus că vor în-

chide rampa este pentru nede-

contări între fi rme, nu se vor-

bea nici de cantităţi, nici de al-

te probleme. Nu ştiu cine nu 

şi-a plătit facturile şi au decis 

să închidă”, a declarat Vakar 

Istvan, preşedintele CJ Cluj.

Chiar dacă consilierii locali 

din Feleacu se vor reuni în şe-

dinţă joi şi vor decide să-şi 

dea acordul pentru rampa tem-

porară, în judeţul Cluj, câte-

va zile tot nu se va mai ridi-

ca gunoiul.

„Eu personal şi colegii mei 

din Consiliul Local dorim să 

ajutăm cât mai repede Consi-

liul Judeţean. Vom propune o 

soluţie cât de curând, dar va 

trebui să fi e o soluţie care să 

aducă benefi cii atât nouă, cât 

şi judeţului", a declarat Ga-

briel Costea, consilier local 

PNL din Feleacu.

Ce se mai aude 
despre  Centrul 
de Deşeuri

În ceea ce privește Centrul 
de Management Integrat 
al Deșeurilor, lucrările sunt 
în continuare blocate.

„CMID e în continuare în 
blocaj. Banii europeni nu 
se pierd, dar asta nu re-
zolvă situaţia, proiectul 
este fazat, dar anul acesta 
trebuie să terminăm to-
tuși partea de fabrică, de 
FIDIC galben. Momentan, 
nu se lucrează. Se lucrea-
ză pe licitaţia privind de-
semnarea noului antre-
prenor”, a conchis Vakar.



8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm

numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Cumpăr casă veche cu suprafa-
ţă mică de teren sau spaţiu co-
mercial în Cluj. Aștept oferte la 
tel. 0740-876853. (2.7)

¤ Vând casă în zonă rezidenţială, 
în cart. Borhanci, Aleea Violetelor 
nr. 1, teren în supr. de 607 mp, 
la parter, living, bucătărie, baie, 
WC, cămară, terasă, la etaj 3 ca-
mere, balcon, terasă, hol, baie, 
WC. Inf. la tel. 0264-550331 sau 
0725-442163. (2.7)

¤ P.F. vând 2 camere, confort, 
central, et. ¼, curte mare închisă, 
geamuri spre curte cu abrori și 
bănci, loc de joacă pentru copii. 
Relaţii la tel. 0751-271474. (2.7)

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând IEFTIN casă cu 3 camere, 
grajd, șură, coteţe, curte și grădi-
nă mare, în satul Sumurducu, 
com. Sânpaul, jud. Cluj, la 29 km 
de Cluj-Napoca. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0753-057929. 
(3.7)

¤ P.F. vând casă la ţară, la 60 
km de Cluj, compusă din 3 came-
re + hol, în supr. de 70 mp + 
500 mp curte, apă de Cluj, gaz la 
poartă, cu acte în regulă, preţ 
negociabil. Inf. şi relaţii supli-
mentare la tel. 0755-568802. 
(3.10)

¤ Vând casă în Cluj-Napoca, str 
Dunării nr. 35, 3 camere, bucătă-
rie, antreu și baie, cu garaje, 
construcție din cărămidă, teren în 
supr. de 300 mp. Preț negociabil. 
Realții la tel. 0741-100529. (7.7)

P.F. vând casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni. Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751760639

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

¤ P.F. cumpăr teren agricol. Aștept 
oferte la tel. 0740-876853. (2.7)

¤ Cumpăr teren de 500 mp pen-
tru construcţie vilă, sau de 1500 
mp pentru construcţie case înșiru-
ite, liber sau cu casă demolabilă, 
în zona Grigorescu (P-ţa 14 Iulie, 
E. Grigorescu, Donath, O. Goga), 
Gheorgheni (Arieșului, Artelor, V. 
Lupu, T. Ionescu Albinii), Bulgaria 
(P-ţa 1848-Clujana), front min. 
16 m, aproape de mijloacele de 
transport în comun. Tel. 
0748-111295. (2.7)

¤ P.F. vând teren în Cluj-Napoca, 
str. Dealul Fânaţelor F.N., la 100 
m de autobuzul nr. 39, în supr. 
6200 mp, cu 180 m front la toa-
te utilităţile de pe teren, preţ ne-
gociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (2.7)

¤ P.F. vând teren în Cara, la 19 
km de Cluj, în supr. de 2800 mp, 
preţ negociabil. Aştept oferte la 
tel. 0755-568802. (3.10)

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţie în Cluj-Napoca, str. Becaș nr. 
34, supr. 3900 mp, cu front de 
19,5 m și 200 m lungime, cu toa-
te utilităţile pe teren, cu C.F. + 
C.U., P+2 sau case înșiruite, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare la 
tel. 0741-100529. (7.7)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii, în Făget, aproape de 
Cal. Turzii, supr. 4200 mp, se 
poate vinde şi mai puţin, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0755-568802. (3.10)

P.F. vând TEREN pentru 
construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

¤ Vând TEREN intravilan în ora-
şul Sibiu, cu suprafaţa de 918 
mp, preţ negociabil. Inf. şi relaţii 
suplimentare la tel. 
0727-086183.

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. 
0756-091346.

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

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

Vând TEREN
în supr. de 3000 mp, 
în Floreşti, zona RAR.

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

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

ÎNCHIRIERI

CASE

¤ P.F. dau în chirie pe termen 
lung, la casă cu grădină, acces 
auto, apartament cu 3 camere, 
decomandate, dependinţe + te-
rasă, C.T., utilat, mobilat clasic, , 
contorizat, în cart. Andrei Mure-
șanu, pe str. Predeal, după 1 iu-
nie, preţ 300 euro/lună. Inf. su-
plimentare la tel. 0264-440108 
sau 0743-515388. (3.7)

SPAȚII

¤ P.F. închiriez două garaje subte-
rane, în cart. Bună Ziua, str. Mir-
cea Zaciu nr. 12-18, cu ușă auto-
mată, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (2.7)

¤ P.F. dau în închiriere garaj din 
beton, situat în cart. Grigorescu în 
curtea blocului din str. Fântânele 
nr. 5, vis-à-vis de Institutul de Chi-
mie. Inf. la tel. 0364-404101, 
0771-382360. (2.7)

SCHIMBURI

APARTAMENTE

¤ Schimb apartament afl at în cart. 
Gheorgheni, 4 camere decoman-
date, două băi, balcon îngrijit, et. 
4/4, fără probleme, cu apartament 
cu 2 camere decomandate, la et. 
1, cu balcon + diferenţă. Inf. și rela-
ţii suplimentare la tel. 
0728-061570. (4.7)

CASE

P.F. schimb casă cu 2 camere, 
bucătărie, cu teren, supr. 
totală 2500 mp, în com. 
Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

Schimb casă din Oradea 
(central), 1000 mp teren, 

600 mp construiţi cu piscină, 
cu casă în Cluj-Napoca.

Tel. 0723-564777. (19.20)

LOCURI DE MUNCĂ

Firmă de curățenie, 
angajăm

OPERATORI DE 
CURAȚENIE

în centrul comercial din 
Cluj – Iulius Mall.
Condiții salariale 

avantajoase.
Tel. 0745-595.312. (3.7)

¤ Magazin Chanttal Polus recru-
tează consilieri vânzări; (ajutor) 
şef magazin, program 6.5-8 ore, 
venituri 1000 minim-2000-2500, 
depinzând de experienţa profesi-
onală. 0729-073.236/ 
0735-610205; ovidiana@chant-
tal.ro; chanttal.ramona@gmail.
com; chanttal.constanta@gmail.
com. (6.10)

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

¤ Tânără, nefumătoare, caut loc 
de muncă, în domeniile ba-
bysitter, curăţenie, menaj ușor. 
Ofer și cer seriozitate. Sunaţi la 
tel. 0741-455348.

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

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

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

SERVICII

¤ Cosesc cu motocoasă în jurul 
Clujului, spaţii mici și mari. Aștept 
telefoane la nr. de tel. 
0742-220187. (6.7)

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

¤ REPARAŢII TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-555842, 0721-639290.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând CART, 270 cmc, stare per-
fectă. Inf. și relaţii la tel. 
0740-876853. (1.7)

¤ VÂND SUPERNOVA asigurare și 
revizie tehnică la zi, an fabricaţie 
2001, km reali 79.000, motor 
1,4, injecţie benzină (Renault 
Clio), tinichigeria și vopsitul făcu-
tă recent. Preţ 1.200 Euro. Infor-
maţii la telefon 0766-484.462.

UZ CASNIC

¤ Vând toaster grill, electric, sta-
ţie călcat aburi, mică, preţuri mi-
ci. Inf. la tel. 0748-299885. (5.7)

¤ Vând sobă teracotă, culoare 
verde, preţ forte convenabil. 
Inf. și relaţii la tel. 
0740-395558. (5.7)

¤ Vând soba de fontă, antică, 
cu ornamente, 170 cm înălţi-
me, 2000 ron negociabil. Inf. 
suplimentare la tel. 
0755437088

ELECTRO

¤ Vând motor trifazic de 3 KW, 
cu 300 rot/min. Sunați la tel. 
0751-779367. (4.7)

MOBILIER

¤ Tehnician maseur, califi cat, 
efectuez masaj terapeutic, refl e-
xoterapie, relaxare și anticeluli-
tic. Ofer și cer seriozitate. Inf. și 
relaţii la tel. 0740-395558. (5.7)

DIVERSE

¤ Cumpăr cărţi tehnice, emble-
me, brelocuri, cu următoarele au-
toturisme: Oltcit, Trabant, Dacia, 
ARO sau camioane românești. Aș-
tept oferte serioase la tel. 
0749-174082. (3.5)

¤ Vând pătuţ pentru copii și bute-
lie de aragaz. Inf. suplimenatre la 
tel. 0264-581895. (4.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, aproa-
pe nouă. Relaţii suplimentare la 
tel. 0740-240238. (4.7)

¤ Aș avea nevoie de o plită albă 
smălţuită, cu dim. 60 x 50 cm, 
pentru aragaz cu patru ochiuri, fa-
bricaţie veche Satu mare, contra 
cost. Rog sunaţi la tel. 
0728-061570. (4.7)

¤ Vând palton din piele, culoare 
neagră, mărimea nr. 54, la preţ 
convenabil pentru amble părţi. 
Inf. suplimentare la tel. 
0728-061570. (4.7)

¤ Vând doi fi cuși, unul de 1 m și 
culoare alb cu verde, celălalt de 
1,30 m, de culoare verde, arbori, 
preţuri mici. Inf. la tel. 
0748-299885. (6.7)

¤ Vând curele din piele natura-
lă, cu cataramă pătrată sau tip 
pafta, cu clichet, foarte elegan-
te, cu lungimea de 1,5 m, lăţi-
mea de 14 mm, pentru toate ti-
purile de pantaloni, preţuri fără 
concurenţă. Tel. 0762-258062. 
(6.7)

¤ Vând lucernă pentru cosit în su-
pr. de 6000 mp, în zona Gheor-
gheni-Sopor. Merită văzut. Preţ 
negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (7.7)

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

DONAŢII

¤ DONEZ FÂN (iarbă din gradi-
nă) GATA COSIT. Tel. 0721-356 
827 sau 0364-143 746.

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr orice fel de obiect pe 
care scrie ”Malboro” (tabachere, 
scrumiere, genţi, șepci, brichete, 
brelocuri). Aștept oferte serioa-
se la tel. 0749-174082. (3.5)

¤ Cumpăr embleme auto, insig-
ne, insigne fanioane, decoraţii 
medalii vechi românești. Sunaţi 
la tel. 0749-174082. (3.7)

ANIMALE

¤ Crescător de păsări, vând ouă 
pentru consum zilnic, găini, raţe 
și gâște, crescute cu cereale eco-
logice, crescute în gospodărie, 
sunt proaspete și curate. Sunaţi 
la tel. 0762-258062. (6.7)

¤ Vând purcei Marele Alb, sunt 
castraţi, vaccinaţi, mănâncă de 
toate.
Inf. la tel. 0745-605078 sau la 
adresa sat Gheorgheni nr. 455.

PIERDERI

Pierdut certifi cat constator nr. 
57063 din 6.10.2014 al SC Mihe-
di SRL, CUI 25046615, 
J12/196/2009. Îl declarăm nul. 
(1.1)

CITATII

Se citează numiţii Fereștean Nico-
lae (Nicușor) fi ul defunctului Fereș-
tean Nicolae și numitele Fereștean 
Mihaela și Ferestean Marinela, fi i-
ce ale defunctului Ferestean Cornel 
Iuliu, toti cu domiciliul necunoscut, 
pentru a se prezenta la Judecatoria 
Cluj-Napoca in calitate de parati in 
dosar nr. 13111/211/2009, ter-
men de judecată 28.05.2015 ora 
8.00 sala 76, in proces cu recla-
mantii Gherman Alexandru Nico-
lae, Popescu Ileana si Gherman 
Ioan Alexandru, având ca obiect 
fond funciar. (1.1)

LICITATII

DIRECTIA GENERALA REGIONALA A 
FINANTELOR PUBLICE CLUJ-NAPO-
CA prin ADMINISTRATIA JUDETEA-
NA A FINANTELOR PUBLICE CLUJ, 
cu sediul în Cluj-Napoca, str. P-ta 
Avram Iancu, nr.19, vinde la licita-
tie publica în data de 09.06.2015, 
ora 1000, bunurile mobile con-
stând din doua autoturisme mar-
ca DACIA LOGAN, an fabricatie 
2004 si 2005, bunuri proprietate 
a debitorului SC IMTAXI SRL, CUI 
15309757. Informatii suplimenta-
re pot fi  obtinute la sediul AJFP 
Cluj, str. P-ta Avram Iancu, nr.19, 
camera 11B, telefon 
0264/596854, interior 305, sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro – anunturi 
vânzarea prin licitatie a bunurilor 
sechestrate. (1.1)

PLAN URBANISTIC

S.C. CENTRUL MEDICAL TRANSIL-
VANIA S.R.L. anunţă iniţierea Pla-
nului Urbanistic Zonal pentru con-
struire „CLĂDIRE MULTIFUNCŢIO-
NALĂ CABINETE MEDICALE ȘI CEN-
TRU CULTURAL SCANDINAV” am-
plasat pe strada Rene Descartes 
nr. 1 3. Consultarea propunerii se 
poate face la Primăria Cluj Napo-
ca, Compartiment Strategii urba-
ne, cam. 62. (1.1)

Goia Daniela-Maria și Dorel 
anunță inițierea Planului Urbanis-
tic de Detaliu „Etajare locuință  
existentă – corp C1, refațadizare 
imobil”, amplasat pe str. Cardinal 
Iuliu Hossu., nr. 43-45 Cluj-Napo-
ca, jud. Cluj. Consultarea propune-
rii se poate face la Primaria Cluj-
Napoca, Compartiment Strategii 
urbane, cam 62. (1.1)

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



0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

Cabinet veterinar

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

spectacole

Casa de Cultură a Studenţilor
Tudor Gheorghe

Vineri, 29 mai 2015, ora 19.00

Giselle
Miercuri, 27 mai, ora 18.30

O poveste de 20 de ani
Luni, 1 iunie, ora 18.30

Traviata
Miercuri, 3 iunie, ora 18.30

Cartea junglei
Miercuri, 27 mai, ora 19.00

Magicianul şi bagheta magică
Luni, 1 iunie, ora 17:00

Opera Naţională

Teatrul Maghiar de Stat

marţi, 26 mai 2015 monitorulcj.ro 9

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:25 Vorbește corect!
12:30 Tribuna partidelor parla-
mentare (emis. info.)
13:00 EURO polis (emis. mag.)
14:00 Telejurnal
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Andografi a zilei
15:31 Maghiara de pe unu (live)
16:55 Opinii fi scale (emis. info.)
17:10 Plusuri și minusuri (live)
18:30 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.) - Aegon
18:40 Împreună (it., 2002, mi-
ni-s., episodul 7) (reluare)
19:35 Vorbește corect! (reluare)
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.) - Aegon
21:00 Vorbește liber! (live)
22:00 Biziday (talk show)
22:50 Starea naţiei 
23:50 Anchetele detectivului 
Tom Thorne (2010, f. pol.)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
13:00 Observator 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator
17:00 Acces direct 
19:00 Observator
20:00 Observator special (live)
20:30 Poftiţi pe la noi: Poftiţi și 
dăruiţi (2015, divertisment)
23:00 Un show păcătos (live)

PRO TV

12:00 Ferma Vedetelor (2015, 
reality show) (reluare)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr.) (reluare)
15:00 Puterea destinului (tur., 
2006, s. dr.) (reluare)
16:00 Lecţii de viaţă (ep. 32)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Ferma Vedetelor (2015, 
reality show)

21:30 Las fi erbinţi (rom., 2011, 
s. com., episodul 23)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 Psihologia minciunii (sua, 
s. poliţist, sezonul 2, ep. 11)

PRIMA TV

12:10 Codul magicienilor (div., 
sezonul 1, episodul 13) (reluare)
13:20 Teleshopping (promo)
13:50 Secrete de Stil (mag. li-
fe-style, episodul 21) (reluare)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Cireașa de pe tort (sezo-
nul 14, episodul 50) (reluare)
16:00 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 53) (reluare)
16:30 Focus (emis. info.)
17:00 Mama mea gătește mai 
bine (emis. culinară, ep. 37)
18:00 Focus
19:30 Codul magicienilor (div., 
sezonul 2, episodul 1)
20:30 Victimele nopţii (can.-sua, 
2005, thrill.)
22:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 54)
23:00 Focus din inima României
23:30 Click! 

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D 
13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (div.)
18:45 Știrea zilei
19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Dila (tur., 2012, s. rom.)
22:30 WOWbiz 

LOOK TV

13:00 Tonik Show (divertis-
ment) (reluare) - Sezonul 4
14:00 Casa Poporului (talk show)
15:00 Liga I: AFC Astra Giurgiu - 
AFC ASA Tg. Mureș (emis. sport) 
17:00 Fotbal Look (live)
18:30 Celebrity (reluare)
19:30 Știri Look TV 
20:00 Liga Magazin 
21:00 Escobar - Baronul rău-
lui(12) (col., 2012, mini-s., epi-
sodul 25)
22:00 Tonik Show (2012, div.)
23:00 Cenzurat! (2013, divertis-
ment)

ANGAJEAZĂ

ŞOFER TRANSPORT MARFĂ
Cerinţe:

- Permis de conducere categoriile B, C și E;
- Avantaj cunoscător în operarea graiferului

- Experienţă minim 2 ani în transportul rutier 
de mărfuri generale;

- Card tahograf digital; Atestat transport marfă;
- Autorizaţie ISCIR pentru macaragiu grupa A (constituie 

avantaj dar nu este obligatoriu)

Atribuţii principale:
- Asigură transportul mărfi i conform programului, pe 

traseul stabilit în ruta zilnică;

SE OFERĂ:

- Pachet salarial motivant – Condiţii excelente de lucru

DETALII LA NR. DE TELEFON: 0733-070.108; 
0264-450.875 SAU 

e-mail la elena.cramba@rematinvest.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA BUCURESTI, SUCURSALA 
CLUJ NAPOCA, având ca domeniu de activitate salubritate 
și activităţi similare – anunţă selecţie de personal pentru:

1. DISPECER
CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
– Studii medii
– Cunostinte de operare PC – Microsoft;
– Persoana care da dovada de:

– bune abilitati de comunicare
–  seriozitate, responsabilitate, initiativa, loialitate, 

spirit de echipa, rezistenta la stres,
– atentie distributiva, promptitudine.
– experienta minim 1 an.

2. SEF ATELIER INTRETINERE SI REPARATII AUTO
CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
– Permis de conducere categoriile B, C
– Atestat Manager de transport
– Experienta minim 3 ani pe un post similar
– Studii superioare tehnice, cunostinte de hidraulica

3. MERCEOLOG
CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
– Studii medii
– Cunostinte de operare PC – Microsoft;
– Experienta minim 1 an.
– Permis de conducere categoria B

4. CONDUCĂTORI AUTO
CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
– Permis de conducere categoriile C, E
– Atestat transport marfa cu masa > de 3.5 tone

5. SEF COLOANA AUTO
CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
– Permis de conducere categoriile B, C
– Atestat manager de transport
–  Atestat transport marfa cu masa > de 3.5 Tone (constituie 

avantaj)
– Experienta minim 5 ani pe un post similar
–  Studii postliceale sau superioare in domeniul 

transporturilor

6. SEF ATELIER INTRETINERE SI REPARATII AUTO
CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
– Permis de conducere categoriile B, C
– Atestat manager de transport
– Experienta minim 5 ani pe un post similar
– Studii superioare tehnice, cunostinte de hidraulica

7. REVIZOR TEHNIC
CONDITII PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
– Permis de conducere categoriile b, c
– Atestat manager de transport
– Studii medii
– Experienta minim 5 ani

Cererile se pot depune la adresa:
Cluj-Napoca, str. Garbau, nr. 12, Bloc H, intre orele 
8.30–16.00. Telefon: 0264/375101 

ANUNŢ DE MEDIU

Ștef Adrian, în calitate de titular, anunţă publicul interesat 
asupra declanșării etapei de încadrare, conform H.G. 
1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru 
„Elaborare Plan Urbanistic Zonal şi construire imobil locuinţe 
colective P+2E, împrejmuire“, comuna Florești, str Avram 
Iancu nr. 78 jud. Cluj. Prima versiune a planului poate fi  
consultată la sediul APM Cluj, str. Dorobanţilor nr.99, blocul 
9B și la sediul titularului din Cluj-Napoca strada Bistriţei nr. 
49A din data de 26.05.2015, între orele 8-14. Publicul 
interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, până 
la data de 6.06.2015, la APM Cluj, str. Dorobanţilor nr.99, 
blocul 9B, cod 400609, fax 0264-412914, e-mail: offi ce@
apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 8-14.

S.C. BETAK S.A
Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 16

Angajează

• MUNCITORI NECALIFICAȚI

• MECANIC INTREȚINERE

• STIVUITORIST

Informații la telefon: 
0264-4157188
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ANUNŢ DE ANGAJARE

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ NAPOCA
anunţă:

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj Napoca, cu sediul în Cluj Napoca, str. Clinicilor 
nr.3-5, jud. Cluj, organizează concurs în data de 15.06.2015, conform prevederilor HG 
nr.286/2011, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

1 Economist Serviciu R.U.N.O.S.

1 Referent de specialitate Serviciu administrativ

1 Economist Serviciu achizitii publice - contractare

1 Consilier juridic Compartiment juridic

1 Sef serviciu Serviciu evaluare si statistica medicala

2 Economist Serviciu evaluare si statistica medicala

1 Inginer aparatura 
medicala

Compartiment intretinere si reparare aparatura medicala 

1 Inginer Compartiment ATI (Ortopedie-traumatologie)

1 Inginer de sistem Birou informatica

1 Tehnician electronist Compartiment intretinere si reparare aparatura medicala 

4 Spalatoreasa Compartiment spalatorie

4 Bucatar Bloc alimentar 

6 Muncitor necalifi cat Bloc alimentar 

1 Lacatus mecanic Birou tehnic, intretinere

2 Instalator Birou tehnic, intretinere

1 Sudor Birou tehnic, intretinere

1 Instalator-sudor Birou tehnic, intretinere

1 Tamplar Birou tehnic, intretinere

1 Zidar Birou tehnic, intretinere

1 Fochist Birou tehnic, intretinere

1 Croitor Compartiment croitorie

1 Portar Administrativ

Informaţiile detaliate despre calendarul concursuului și condiţiile de participare sunt 
afi șate la sediul Spitalului.

Dosarele de concurs se vor prezenta la Serviciul R.U.N.O.S., et. II, cam.22, in perioada 
25.05.2015-08.06.2015, dupa urmatorul program: Luni-Joi, orele 12-14; Vineri, orele 
12-13, tel. 0264592771 int. 1168.

PUBLICITATE

Organizăm:

Nunţi,
Botezuri,
Petreceri,

Conferinţe,
Mese festive,
Aniversări,

Comemorăriwww.casauniversitarilorcluj.ro

0744 251 471
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60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

Rogozin: „Tancurile 
rusești nu au 
nevoie de viză!”
Vicepremierul Rusiei, Dmitri 
Rogozin, a glumit, luni, pe tema 
sancţiunilor impuse de Occident 
Rusiei, afi rmând că „tancurile 
ruse nu au nevoie de viză”.
Încercând să atenueze preocu-
pările Occidentului privind in-
tensifi carea activităţilor militare 
ruse în regiunile arctică și balti-
că, Rogozin a declarat: „Eu am 
glumit mereu, spunând că, da-
că nu ne dau vize, ne introduc 
pe liste de sancţiuni..., tancuri-
le ruse nu au nevoie de vize”.
Dmitri Rogozin este vizat de 
sancţiuni din partea Statelor 
Unite și Uniunii Europene după 
ce Rusia a anexat regiunea ucrai-
neană Crimeea, în martie 2014.
Ca reacţie la plasarea sa pe lista 
personalităţilor ruse care nu pot 
primi vize de călătorie în 
Occident, Rogozin afi rma: 
„Armata rusă are și alte modali-
tăţi de călătorie, în afara vizelor”.

Gropi cu cadaver, 
descoperite 
în Malaysia
Autorităţile din Malaysia au gă-
sit 139 de gropi în care sunt 
imigranţi în 28 de tabere ale 
reţelelor de trafi c de persoane 
situate în apropierea frontierei 
cu Thailanda. Khalid Abu 
Bakar, șeful poliţiei malaysie-
ne, a declarat că gropile, des-
coperite începând din data de 
11 mai, ar putea conţine mai 
mult de un cadavru.
„În cursul unor operaţiuni efectu-
ate în perioada 11 - 23 mai, am 
descoperit 139 de morminte”, a 
declarat Khalid, citat de BBC.
Mormintele au fost găsite într-o 
zonă frecventată de reţelele spe-
cializate în trafi c de persoane.
Trafi canţii foloseau rute prin 
junglele situate în sudul 
Thailandei și nordul Malaysiei 
pentru transportarea etnicilor 
rohingya, persecutaţi în 
Myanmar, și a imigranţilor din 
Bangladesh.

Bilanţ în India: 300 
de persoane moarte 
din cauza caniculei
Departamentul indian de me-
teorologie a emis o alertă cod 
roșu pentru câteva state, în 
timp ce seceta a provocat 
moartea a cel puţin 289 de 
persoane în ultimele zece zile. 
Departamentul a anunţat că 
vremea secetoasă și extrem de 
caldă va continua în următoa-
rele trei zile în mare parte din 
nordul Indiei, inclusiv în capita-
la naţională New Delhi. 
Temperaturile din aceste regi-
uni s-au situat duminică între 
42 și 48 de grade Celsius.
Cel puţin 100 de persoane au 
murit și există probleme cu apa 
în mai multe districte, a decla-
rat premierul statului, 
Chandrababu Naidu, pentru 
Times of India.
În statul Telangana, canicula a 
provocat moartea a 130 de 
persoane în ultimele zece zile, 
a declarat comisarul pentru 
managementul dezastrelor 
Bhambal Ram Meena.

Atac cu obuze 
la o bază militară 
din estul Turciei
Mai multe obuze au fost lansate, 
luni, spre o bază militară din es-
tul Turciei, autorităţile denun-
ţând un atac terorist, informează 
site-ul ziarului Hurriyet. Atacul a 
vizat unitatea militară Daglica, si-
tuată în provincia turcă Hakkari.
Mai multe obuze de mortieră 
au fost lansate spre baza mili-
tară turcă, armata ripostând. 
Atacul nu s-a soldat cu victime.
„Este vorba de un atac al unui 
grup terorist”, a comunicat 
Statul Major al armatei turce, 
fără a oferi detalii.

Pe scurt

Procuratura Generală din 

Republica Moldova a 

anunţat luni că a decis să 

deschidă o anchetă pena-

lă în cadrul căreia va 

investiga instituţiile de 

stat care au admis delapi-

dările de la Banca de 

Economii, pe fondul scan-

dalului generat de „dispa-

riţia” unui miliard de 

dolari, relatează Jurnal 

de Chişinău.

În vizorul Procuraturii vor 

fi  Agenţia de Proprietăţi Pu-

blice, Banca Naţională a Mol-

dovei, Comisia Naţională a 

Pieţei Financiere, Comitetul 

pentru stabilitate fi nanciară, 

factori de decizie de prim rang 

şi alte persoane din Guvern, 

Parlament, Ministerul Finan-

ţelor, Ministerul Economiei şi 

alte autorităţi centrale.

Anunţul a fost făcut de pro-

curorul general Corneliu 

Gurin, în cadrul unui briefi -

ng de presă, în care a refuzat 

să răspundă la întrebările jur-

naliştilor.

Investigaţiile vor fi  efectu-

ate de un grup din care vor 

face parte procurori, inclusiv 

din subdiviziunile care se ocu-

pă de crime grave şi excepţi-

onal de grave, procurorii an-

ticorupţie, dar şi ofi ţerii de ur-

mărire penală.

Procurorul general a pre-

cizat că urmează o serie de 

percheziţii la instituţiile de 

stat, ridicări de acte, dar şi 

audieri.

Anunţul procurorului ge-

neral vine după ce, săptămâ-

na trecută, fostul ministru al 

Finanţelor, Veaceslav Negru-

ţa, a publicat un raport pri-

vind riscurile de devalizare 

a Băncii de Economii pe ca-

re l-ar fi  prezentat cu doi ani 

în urmă comisiei parlamen-

tare de anchetă. În acest ra-

port a explicat în detaliu cum 

s-a furat până în 2013 şi ce 

se punea la cale pentru pe-

rioada următoare, doar că 

nu a fost ascultat, şeful co-

misiei, comunistul Oleg Re-

idman, fi ind şi unul dintre 

autorii furtului.

Mai mult, fostul ministru 

al Finanţelor spune că cel ca-

re a condus acest organism 

creat de Parlament, comunis-

tul Oleg Reidman, ar fi  cel ca-

re a şi pus bazele jafului în-

că în anul 2005, prin promo-

varea unor modifi cări legisla-

tive care au făcut sistemul 

bancar vulnerabil în faţa rai-

derilor.

Banca de Economii, subiectul 
unei anchete penale în Moldova
Procuratura din Moldova a decis să deschidă o anchetă 
în cazul delapidărilor de la Banca de Economii.
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ACUM ŞI ÎN ORAŞUL DVS.

PRODUSE 
TRADIŢIONALE 

DIN MANGALIŢA
DE LA FIRMA 

SC TOTO SRL.
DATE CONTACT : LOC. LĂPUŞEL, 

STR. NUCULUI NR. 1, JUD. MARAMUREŞ;

CONTACT : TEL.0722613194

Handbalistele Universității 

Cluj au câştigat, cu scorul 

de 35-28, pe teren propriu, 

meciul împotriva fetelor de 

la Neptun Constanţa.

Confruntarea care a avut 

loc duminică a contat pentru 

etapa a VIII-a a play-out-ului 

Ligii Naţionale, iar în urma a-

cestui succes clujencele au 

acumulat 34 de puncte şi au 

scăpat de retrogradare. 

Meciul din Sala Sporturi-

lor „Horia Demian” a fost do-

minat în întregime de fetele 

pregătite de Carmen Amariei.

La fi nalul timpului regula-

mentar de joc, Florina Chintoan, 

cu 12 goluri, a fost cea mai bu-

nă marcatoare de pe teren. Ea 

a fost urmată de Abigail Vălean 

şi Laura Popa, ambele jucătoa-

re având câte 6 goluri.

„A fost un meci echilibrat, 

de la început am intrat în jo-

cul lor, însă în repriza a doua 

am jucat mult mai bine și 

ne-am impus concludent. Es-

te bine că fetele au scăpat fă-

ră accidentări după această pe-

rioadă foarte încărcată”, a spus 

Cosmin Sălăjan, directorul 

sportiv al clujencelor.

În etapa viitoare a play-out-ului, 

„U” Alexandrion va primi vizita 

formaţiei SC Mureşul Tg. Mureş. 

Confruntarea dintre cele două 

echipe va avea loc joi, 28 mai, 

de la ora 18:00, la Sala Sportu-

rilor „Horia Demian”.

Clujencele rămân pe primul loc 
al play-out-ului Ligii Naţionale

Dulgheru (51 WTA) a tre-

cut fără probleme de ame-

ricanca Nicole Gibbs (22 

ani), care ocupă locul 98 

în ierarhia mondială, cu 

6-3, 6-1.

Următoarea adversară a Ale-

xandrei va fi  franţuzoaica Ali-

ze Cornet, cap de serie nr. 29,. 

Dulgheru este la egalitate cu 

Cornet în meciurile directe, 1-1.

Jucătoarea română de te-

nis Irina-Camelia Begu a de-

butat cu dreptul la turneul 

de Mare Şlem de la Roland 

Garros, învingând-o în două 

seturi, 6-4, 7-6 (8/6), pe ame-

ricanca Bethanie Mattek-San-

ds, într-o partidă din primul 

tur al competiţiei disputată 

luni.

Begu (24 ani, locul 54 WTA) 

şi-a asigurat un cec în valoare 

de 50.000 euro şi 70 de puncte 

WTA în urma acestui succes.

Reprezentanta ţării noas-

tre o va avea ca adversară în 

turul următor pe Ana Konjuh 

(Croaţia), nr.93 mondial, ca-

re a dispus cu 6-1, 6-4 de ru-

soaica Margarita Gasparian.

Tot ieri şi-a asigurat califi -

carea în turul secund şi rusoai-

ca Maria Şarapova, deţinătoa-

rea titlului la Roland Garros, 

care s-a impus fără probleme, 

cu 6-2, 6-4, în faţa estonienei 

Kaia Kanepi. Aceasta a fost cea 

de-a cincea victorie înregistra-

tă de campioana rusă în tot 

atâtea confruntări cu Kanepi.

Următoarea adversară a 

Mariei Şarapova va fi  compa-

trioata sa Vitalia Diatcenko 

(nr.91 WTA), care a trecut în 

trei seturi, 4-6, 6-3, 6-2, de el-

veţianca Stefanie Voegele.

Andreea Mitu, locul 100 

WTA, s-a califi cat și ea în run-

da a doua de la Roland Garros, 

după ce a învins-o în două se-

turi pe franțuzoaica Alize Lim, 

scor 6-3, 6-2, în timp ce Simo-

na Halep, a treia favorită, s-a 

califi cat duminică în runda a 

doua. Monica Niculescu (67 

WTA) a fost învinsă de Carla 

Suarez Navarro (Spania), nu-

mărul 8 mondial, cu 6-2, 6-2. 

Monica pierduse toate cele trei 

meciuri de până acum cu Su-

arez Navarro: 6-3, 7-6 (3) pen-

tru iberică în primul tur la Pa-

ris în 2013, 4-6, 6-0, 4-1 aban-

don Monica, anul trecut, în sfer-

turi la Florianopolis, şi anul 

acesta la Antwerp, când Na-

varro s-a impus cu 4-6, 6-0, 6-2 

în optimi.

În turul secund, Suarez Na-

varro o va înfrunta pe câştigă-

toarea meciului dintre Virgi-

nie Razzano (Franţa) şi Vero-

nica Cepede Royg (Paraguay).

Niculescu va primi pentru 

participare 27.000 de euro şi 10 

puncte WTA, iar Dulgheru şi-a 

asigurat un cec de 50.000 de eu-

ro şi 45 de puncte WTA.

Dulgheru şi Begu s-au calificat 
în runda a 2-a la Roland Garros
Patru din cele cinci jucătoare din România care participă 
la Roland Garros s-au calificat în runda a doua a competiției.

Alexandra Dulgheru, locul 51 WTA, o va întâlni pe franțuzoaica Alize Cornet, locul 29 WTA, în următoarea 
rundă la Roland  Garros
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„Live Your Goals” 
lansat la Cluj
Cluj-Napoca va găzdui dumini-
că, 31 mai, un eveniment care 
marchează debutul în România 
a programului „Live Your 
Goals“, adresat fetelor sub 14 
ani, susținut de FIFA și Federația 
Română de Fotbal. Începând cu 
ora 10:00, la Baza Sportivă 
Unirea va găzdui diferite 
activități și concursuri la care 
vor lua parte din jucătoare din 
Echipa Națională de Fotbal 
Feminin. Ștefania Vătafu, cea 
mai bună jucătoare de fotbal a 
României din 2015, și Ioana 
Bortan, căpitanul campioanei 
României, Olimpia Cluj-Napoca, 
vor înmâna premiile puse în joc. 
Sunt invitate la eveniment toate 
fetele sub 14 ani care doresc să 
sărbătorească Ziua Copilului 
alături de Familia Fotbalului 
Feminin din România. 

Pe scurt

SPORT

Dulgheru şi Begu, 
în runda a 2-a 
la Roland Garros
Alexandra Dulgheru şi Irina Be-
gu s-au califi cat în runda a doua 
a turneului de la Roland Garros, 
al doilea de Mare Şlem 
al anului. Pagina 11
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În perioada 30-31 mai, la 

Sala Polivalentă din 

Cluj-Napoca, va avea loc 

în premieră Open-ul 

European de judo, mascu-

lin şi feminin. 

La startul competiţiei se vor 

alinia peste 400 judoka din 45 

de ţări, între care marile pu-

teri ale judo-ului mondial, Ru-

sia, Franţa, Germania, Statele 

Unite, Ungaria sau Olanda.

Sorin Bastucescu, preşedin-

tele secţiei de judo din cadrul 

Clubului Sportiv Universitatea 

Cluj şi preşedintele Asociaţiei 

Judeţene de Judo, a declarat că 

acest eveniment este o şansă de 

promovare a imaginii oraşului.

„Mai întâi de toate, pentru 

Cluj este o premieră. Putem 

spune că debutul l-am făcut în 

urmă cu două săptămâni, oda-

tă cu Campionatele Europene 

de cadeţi. Califi cativul primit 

atunci din partea Uniunii Eu-

ropene de Judo a fost 'foarte 

bine'. Asta ne dă un imbold 

pentru a pregăti şi mai bine 

Openul European. Avem posi-

bilitatea ca prin acest eveni-

ment să promovăm imaginea 

oraşului Cluj-Napoca. Toate de-

legaţiile străine care au venit 

în urmă cu două săptămâni au 

fost foarte impresionate de con-

diţiile pe care le-au găsit aici. 

Mulţumim Primăriei Cluj-Na-

poca, Consiliului Judeţean Cluj 

şi Clubului Sportiv Universita-

tea pentru sprijinul acordat în 

organizarea acestor două com-

petiţii”, a spus Bastucescu.

El a afi rmat că şi-ar dori ca 

toţi participanţii să obţină câ-

te o medalie mai ales că la 

acest turneu sportivii pot acu-

mula puncte pentru Jocurile 

Olimpice şi la Campionatele 

Mondiale.

„Ne-am dori ca toţi parti-

cipanţii noştri să obţină câte 

o medalie, mai ales pentru că 

acest prin acest turneu de la 

Cluj, sportivii pot acumula 

puncte pentru califi carea la 

Jocurile Olimpice şi la Cam-

pionatele Mondiale. Să nu 

omitem faptul că la categoria 

supergrea avem doi judoka 

foarte valoroşi, Daniel Natea 

şi Vlăduţ Simionescu, cei ca-

re anul trecut, la Grand Prix-ul 

de la Abu Dhabi, s-au duelat 

în fi nală”, a subliniat Sorin 

Bastucescu.

Pentru România vor concu-

ra toţi sportivii angrenaţi în ca-

lifi carea la Jocurile Olimpice: 

Corina Căprioriu – vice-campi-

oană olimpică la Londra şi nu-

mărul 2 mondial la categoria 57 

kg, Andreea Chiţu – vice-cam-

pioană mondială anul trecut, nr. 

4 la 52 kg, Monica Ungureanu, 

câştigătoarea Grand Slam-ului 

de la Baku de la începutul lunii 

mai şi locul 7 la 48 kg, la +100 

kg Vlăduţ Simionescu, poziţia 

a 15-a, medaliat cu argint în 

Grand Prix-ul de la Zagreb, şi 

Daniel Natea, locul 10, învingă-

tor în Grand Slam-ul de la Abu 

Dhabi, iar la 81 kg Cristian Bodîr-

lău, poziţia a 5-a în Grand 

Slam-ul de la Baku.

Meciurile din tururile preli-

minare vor începe de la ora 

10,00, iar întâlnirile pentru me-

dalii vor fi  transmise în direct 

de Digi Sport de la 16:00. In-

trarea spectatorilor va fi  liberă.

Peste 500 de sportivi din 40 de ţări sunt 
aşteptaţi la Openul European de Judo
Drumul pentru calificarea la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro 2016 va trece în acest 
sfârşit de săptămână pentru sportivii judoka din întreaga lume pe la Cluj-Napoca.

La această competiţie va participa şi clujeanca Corina Căprioriu, vice-campioană olimpică la Londra şi numărul 
2 mondial la categoria 57 kg




