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ACTUALITATE

Unde se pot distra 
copiii vara?
Monitorul de Cluj vă prezintă principalele 
activităţi pe care copiii le-ar putea avea în 
vacanţa mare.  Pagina 2

ACTUALITATE

Zboruri amânate 
de pe Aeroportul Cluj
Operatorul aerian Turkish Airlines a decis 
să amâne zborurile programate începând 
de astăzi. Pagina 3

ADMINISTRAȚIE

Floreștiul se îneacă 
în gunoaie
Primarul localităţii, Horia Şulea, vrea să 
declare stare de alertă la nivelul comunei, 
din cauza neridicării deşeurilor.  Pagina 7

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

SĂNĂTATE

Cinci reguli simple care întârzie 
îmbătrânirea creierului

SOCIAL

Haos în cheltuielile făcute de spitale 
cu bani de la Ministerul Sănătății

Creierul îmbătrâneşte sau în-
cepe să dea semne de obosea-
lă în cazul persoanelor care nu 
respectă câteva reguli de bază, 
susţine neurologul clujean Da-
fi n Mureşan.

Persoanele care dorm şapte 
ore pe noapte, mănâncă sănă-
tos, citesc cărţi şi îşi ţin creie-
rul activ şi nu se uită des la te-
levizor, au toate şansele să ai-
bă un creier tânăr până la adân-
ci bătrâneţi.

Neurologul clujean, Dafi n 
Mureşan, profesor universitar 
şi preşedinte al Societăţii de 
Neurologie din România a spus 
că persoanele sănătoase sunt 
obligate să respecte cele cinci 
reguli dacă vor să aibă un cre-
ier tânăr până la vârste înain-
tate. „Nu există un remediu u-
nic care să ne ofere garanţia că 

vom îmbătrâni cu creierul mai 
târziu. Complexitatea vieţii fi -
ecăruia trebuie ajustată, trebu-
ie să ne alocăm timp pentru a 
ne odihni, e nevoie de un somn 
de 7 ore pe noapte, să avem o 
viaţă emoţional cognitivă echi-
librată, fără exces de emoţii. Să 
nu plonjăm complet într-o ac-
tivitate care nu presupune in-
teracţiune umană, dacă pe par-
cursul zilei avem numai activi-
tate pe email, la calculator, fă-
ră dialog cu alte persoane, a-
par probleme.

De asemenea, supra expu-
nerea la tehnologii reprezintă 
un potenţial pericol. Apoi, ali-
mentaţia e fundamentală, tre-
buie să mâncăm la timp şi echi-
librat, e nevoie de alimentaţia 
sănătoasă”, a spus Mureşanu, 
citat de doctorulzilei.ro.

Aparatura medicală cumpa-
rată cu peste 55 de milioane de 
lei din bani publici de spitalele 
din ţară nu a fost pusă în func-
ţiune sau nu a fost utilizată în 
scopul iniţial, arată Curtea de 
Conturi. Haosul din sistemul sa-
nitar, descris în draftul unui ra-
port al Curtii de Conturi pentru 
2015, include şi găsirea unor 
plăţi ilegale de jumătate de mi-
lion de lei prin supraestimarea 
valorii, precum şi plăţi de pes-
te 5 milioane de lei pentru echi-
pamente medicale cumpărate 
fără respectarea procedurilor de 
achiţii publice, relatează hot-
news.ro.

Curtea de Conturi a verifi-
cat modul în care spitalele au 
cheltuit în 2015 fondurile vi-
rate de Ministerul Sănătăţii 
pentru achiziţia de echipa-

mente şi aparatură medicală. 
Inspectorii Curţii reclamă în 
raportul citat şi faptul că Mi-
nisterul Sănătăţii „nu a veri-
ficat în mod corespunzător 
modul de aplicare a dispozi-
ţiilor legale referitoare la achi-
ziţionarea de echipamente 
medicale cu respectarea prin-
cipiilor de economicitate şi 
eficientă, la nivelul unităţilor 
sanitare subordonate şi la ni-
velul unităţilor sanitare de 
subordonare locală".

Prejudiciul total calculat de 
Curtea de Conturi se ridică la 
61,7 milioane de lei în 2015.

„Îmi asum crearea unui me-
canism de prioritizare şi mo-
nitorizare a investiţiilor din 
sistemul sanitar până în luna 
septembrie”, a spus Vlad Voi-
culescu, ministrul Sănătăţii.
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Can-can în Clujul interbelic: Rozsika, tentația lui Brătianu
Tarifele practicate de fetele care îşi vindeau trupul în perioada interbelică variau de la un preţ derizoriu, cât un bilet la cinema şi 

până la preţuri exorbitante. Rozsika era preferata celebrului politician român I.C. Brătianu. PAGINA 6

ZERO soluții pentru 
aglomeraţia din Cluj
Infrastructura actuală nu mai poate înghiți traficul rutier.

Arterele din Cluj-Napoca nu pot fi extinse, numărul de maşini este în creştere de la an la an, oraşul nu are 
inele de circulaţie complet funcţionale. În ultimii cinci ani, numărul de autoturisme înmatriculate în judeţ 
a crescut cu 17%, în aceeaşi perioadă investiţiile în infrastructura rutieră fiind inexistente.  Pagina 3 
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Anunţ de interes public
Regia Autonomă de Termofi care Cluj-Napoca anunţă 

întreruperea furnizării apei calde menajere din 26.07.2016, 
ora 06:00 până în 27.07.2016 ore 23:00 la blocurile arondate 
punctelor termice 11, 12, 26, 27, 28 Mărăști, 1, 2, 3, 4 PATA, 
Cipariu și Venus, ca urmare a unor lucrări la reţeaua de apă 
fi erbinte.

Vor fi  afectate blocurile de locuinţe de pe străzile: Calea 
Dorobanților nr. 70-109, Năsăud 4-20, Aurel Vlaicu 2-10, 
Arieșului, Aurel Suciu, Bistriței, Godeanu, N. Titulescu, Paskaly, 
Muncitorilor, Iugoslaviei, Liviu Rebreanu, Tache Ionescu, 
Cipariu, C-tin Brancuși, Năsăud, 21 Decembrie 1989, Al. Vaida 
Voievod, Venus și străzile adiacente acestora.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate.

R.A. Termofi care Cluj-Napoca

ŞOARA 17°/25° Î

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Odată cu venirea verii se 

termină şi şcoala. Vacanţa 

de vară este o bucurie 

pentru cei mici şi o “băta-

ie” de cap pentru părinţi. 

Monitorul de Cluj vă prezin-

tă principalele activităţi 

pe care copiii le-ar putea 

avea în vacanţa mare.

Dacă în trecut părinţii îşi 

duceau copiii la ţară la bunici 

pe timpul verii şi scăpau de 

o “grijă”, acum tot mai puţini 

părinţi pot opta pentru o ast-

fel de variantă. De la dansuri 

la cursuri despre cosmos, pă-

rinţii clujeni au zeci de vari-

ante la alegere în privinţa ac-

tivităţilor educative pe care ar 

putea să le facă cei mici pe 

parcursul verii.

Învaţă despre stele 
şi asteroizi

Spre exemplu la Caravana 

Veseliei cei mici învaţă în fi e-

care săptămână despre alte te-

me. Dacă în această săptămâ-

nă copiii învaţă despre lumea 

cosmică, în săptămânile tre-

cute au învăţat despre “Cluj-Na-

poca, oraşul meu”, lumea plan-

telor sau a animalelor, iar în 

săptămânile viitoare aceştia 

vor învăţa despre fi lme, cărţi 

sau vor face sport.

„Pe timpul oricărei vacan-

ţe avem un program de dimi-

neaţă de la ora 08:00 până 

seara la ora 18:00. Este şi va-

riantă intermediară până la 

ora 13:30. Copiii învaţă lu-

cruri noi pe diferite tematici 

de cultură generală. În aceas-

tă săptămână cei mici învaţă 

despre stele, cum se formea-

ză ele, despre constelaţii, ga-

laxii, iar într-o zi mergem cu 

cei mici la observatorul astro-

nomic. Cei care stau cu copi-

ii sunt pedagogi. Ba mai mult 

avem şi profesori internaţio-

nali. Desfăşurăm un proiect 

cu o organizaţie studenţeas-

că, iar în luna iulie au fost do-

uă fete din China şi de săptă-

mâna viitoare vin trei profe-

sori din Egipt şi o profesoară 

din Indonezia. Ei desfăşoară 

jocuri cu micuţii pentru că 

predarea în engleză este des-

tul de difi cilă”, ne-a declarat 

administratorul Caravanei Ve-

seliilor din Cluj-Napoca, Ni-

coleta Petean.

La Palatul Copiilor au fost 

numeroase cursuri la începu-

tul vacanţei, iar în aceste mo-

ment cei mici pot pleca în ta-

bere pe mai multe zile. Aici 

ei pot fi  lăsaţi sub suprave-

gherea pedagogilor şi să înve-

ţe grafi că, să danseze, să în-

veţe limba engleză sau să fa-

că sport.

„Noi oferim două tabere. 

Avem serie de grafi că din 2 în 

9 august, pe urmă o serie de 

limba engleză din 9 în 16. De 

asemenea, organizăm tabere 

de dans şi de sport”, a decla-

rat directoarea Monica Horo-

dinca de la Palatul Copiilor 

din Cluj.

Corabie magică 
pentru cei mici

Un alt loc inedit pentru a 

vă lăsa copilul pe timpul zi-

lei este şi Kidsland Totto Spa-

ce din mallul din cartierul 

Gheorgheni. Aici copiii găsesc 

casa lui Totto, pe o corabie 

magică care îi va duce în lu-

mea poveştilor.

„Mascota noastră îi aş-

teaptă zilnic pe toţi copiii 

cu vârsta între 7 luni şi 12 

ani pentru a se juca împre-

ună cu cele mai frumoase 

jucării. Alături de Totto şi 

de ajutoarele lui vor desco-

peri cele mai amuzante jo-

curi şi vor avea ocazia să 

cunoască şi să interacţione-

ze cu alţi copii de toate vâr-

stele. Corabia este împărţi-

tă pe 5 zone, astfel încât să 

satisfacă nevoia de joacă a 

tuturor copiilor în funcţie 

de vârsta lor: Baby Zone (7 

luni şi 3 ani), Home Zone 

(mai mari de 2 ani), Play 

Zone (mese de fotbal, bili-

ard, hochei şi două jocuri 

video PlayStation 3), Playgro-

und Zone (zona de labirint, 

destinată copiilor de peste 

3 ani), Party Zone (zona des-

tinată aniversărilor)”, au 

spus reprezentanţii Kidsland.

Labirint spectaculos

Un loc de joacă în care 

copiii sunt “în lumea lor” 

este şi Happy Park de la 

complexul comercial din Flo-

reşti. Aici cei mici se pot 

“pierde” într-un labirint su-

praetajat, cu tobogane şi cu-

buri mari de construit. De 

asemenea, mai există şi un 

bazin cu mingiuţe, castel 

gonflabil uriaş şi multe al-

te jucării distractive. “Se asi-

gură servicii de supraveghe-

re a copiilor pe durata cum-

părăturilor”, au spus repre-

zentanţii Happy Park.

Cât costă?

Pentru a vă duce copilul 

astfel de centre trebuie să ştiţi 

că preţurile încep de la 4 lei 

şi pot ajunge până la 200 de 

lei pe săptămână sau chiar 

mai mult. Plata se face pe săp-

tămână sau pe zi sau chiar pe 

oră în unele cazuri, în func-

ţie de centru. Unele parcuri 

oferă şi servicii de catering 

copiilor, un meniu fi ind esti-

mat la 10 lei.

Unde se pot distra copiii 
vara cât părinţii sunt la job?
Vremurile în care copiii erau duşi la bunici la ţară pe timpul verii au apus.

Asociaţiile transportatorilor 

locali solicită guvernului să in-

tervină asupra preţurilor pen-

tru asigurările auto obligatorii 

(RCA) în sensul îngheţării aces-

tora la valorile medii calculate 

de ASF pentru luna iunie a a-

cestui an.

"Solicităm Guvernului în-

gheţarea primelor RCA la valo-

riile medii prezentate de ASF 

pentru luna iunie 2016, tarife 

pe care ASF le consideră că ofe-

ră stabilitate fi nanciară şi care 

stau la baza relansării pieţei 

asigurărilor RCA din România, 

aşa cum au declarat reprezen-

tanţii Autorităţii.

Guvernul poate dispune mă-

suri cu caracter temporar pen-

tru combaterea creşterii exce-

sive a preţurilor sau chiar blo-

carea acestora", au transmis re-

prezentanţii transportatorilor.

Astfel, la categoria autou-

tilitare/autocamioane, toate 

vehiculele cu masa totală ma-

ximă de până la 3,5 tone, in-

diferent de clasa de bonus – 

malus, ar urma să plătească 

o primă de 1.117 lei pe 12 

luni, vehiculele între 3,5 to-

ne şi 7,5 tone ar urma să achi-

te o primă de 1.966 lei pen-

tru un an, vehiculele între 7,5 

tone şi 16 tone vor plăti un 

tarif RCA de 2.207 lei pe an, 

iar vehiculele cu masă de pes-

te 16 tone vor putea cumpă-

ra un RCA la un preţ de 8.489 

lei pentru un an.

Asociaţiile transportatori-

lor cer ca îngheţarea tarife-

lor să se facă printr-o hotă-

râre valabilă pe şase luni, ca-

re însă să poată fi  prelungită 

succesiv pentru durate de câ-

te cel mult trei luni.

Tarifele RCA ar putea fi îngheţate
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ARS OPINIÆ

România lucrurilor neterminate

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

E vară, e vremea vacanţelor și 
concediilor, a călătoriilor și se-
jururilor îndelung așteptate, iar 
Europa e biciuită cu știri despre 
atacurile teroriste. Desigur, nu 
toţi cetăţenii „bătrânului conti-
nent” sunt implicaţi direct în 
evenimente tragice și, de bună-
seamă, nu toţi sunt afectaţi di-
rect de efectele acelor întâm-
plări sângeroase. Dar tot la știri 
auzim că, în mod sensibil, se schimbă destinaţiile de vacanţă, 
iar unele zone au început să fi e ocolite. Deloc întâmplător, în 
opinia mea, au fost lovite de teroriști Riviera franceză și Turcia 
(de pildă), ca două dintre destinaţiile turistice de vară principa-
le pentru Europa. Constatăm că ţara noastră face parte și ea 
din această nouă și „specială” hartă europeană de „concediu 
vrs. teroare”, cu toate benefi ciile și ororile ei.
Așadar, românii care s-au decis „s-o lase mai moale” cu străi-
nătatea anul acesta se pot întoarce cu faţa către destinaţiile ro-
mânești, căci, o spun cu mâna pe inimă, au unde merge, au ce 
găsi, au ce vedea. Cu un singur amendament: să nu uite nic io 
clipă că şi ei, la fel ca noi toţi, suntem români.
Am avut plăcerea, zilele trecute, a unui periplu de câteva zile 
care a cuprins, la ducere, Valea Arieșului, cu întoarcere la Cluj 
pe un traseu care a inclus zona turistică Beliș-Fântânele. Am 
putut așadar să constat, încă o dată, că în România mare gă-
sim, la tot pasul, o sumedenie de Românii mai mici, ce arată 
metonimic ţara noastră așa cum este. Cea dintâi concluzie este 
că trăim într-o incredibilă „amestecătură” de lucruri. Da, vom 
putea vedea, dincolo de frumuseţea locurilor, că oamenii, oa-
recum, „s-au trezit“ şi au început să facă, să întreprindă, să 
mişte pentru a valorifi ca potenţialul natural care există acolo. 
E limpede că s-a schimbat ceva, că nu găsești doar peisaj fru-
mos, „întovărășit” cu sărăcie lucie, case mici din lemn, împrăș-
tiate pe coclauri și oameni nevoiași. Pe fi rul văii ce „ordonea-
ză” Apusenii vei întâlni acum, tot mai des și tot mai îndrăzneţ, 
și case frumoase și pensiuni, îndeosebi, unde vin turiști, atrași 
de farmecul natural al zonei, ce aduc venituri localnicilor și in-
viorează economic acest perimetru unic. Exact așa cum ar tre-
bui să fi e. Dar, evident, că nu e totul. E clar că vorbim doar 
despre un început, că pildele bune sunt prea puţine și că unele 
lucruri sunt făcute amatoristic, răzleţ, „în doru lelii”. Valea 
Arieșului s-a umplut, cumva, de pensiuni, dar alături de o con-
strucţie nouă și impunătoare, stă o dărăpănătură sau coteţul, 
împrejmuirea e relativă sau gardul lipsește cu totul, la drum 
(șosea) e pusă la uscat și la vedere stiva de bușteni sau de 
scânduri. Unde nu întâlnești câte o vacă pe marginea drumu-
lui, vei găsi câte o mașină abandonată, cu fi erăria ruginită, 
sau un tractor parcat în mijlocul drumului. Șamd
Dar înainte de a ne uita la case, suntem nevoiţi să vorbim des-
pre drumuri, să ne întrebăm cum e posibil să nu fi e construite 
căi de acces potrivite, măcar pentru investiţiile, nu puţine, care 
s-au făcut deja. Într-adevăr, nu găsești o sută de metri de as-
falt care să semene cu următorul, unul e cu găuri, altul e cră-
pat, unul e denivelat, altul e prea strâmt, unul o gri, altul e ne-
gru etc., semn al perindării „la cârma cetăţii” a tututor neprice-
puţilor, profi torilor și iresponsabilor din teritoriu și din ţară. 
Drumurile de aici arată, ca un palimpsest, cine, ce și când a 
trecut pe aici, imortalizându-și neputinţa sau ticăloșia.
Să zicem c-ai depăsit faza trecerii cu mașina pe fi rul apei și-ai in-
trat într-o pensiune. Am zis că, pe alocuri, s-au făcut investiţii se-
rioase, că s-au folosit fonduri europene (sunt convins, mai puţi-
ne decât s-ar fi  putut), că s-au învăţat și format câteva deprin-
deri de turism profesionist. E un început (bun), direcţia este co-
rectă, s-au făcut niște pași mari, sunt turiști din toată ţara, dar 
ajungem, inevitabil, la detalii, cele care fac diferenţa. Acea dife-
renţa care te ajută să faci pasul înainte spre turiști de toate cate-
goriile, inclusiv străini, mai atenţi, mai pretenţioși. Așadar, dacă 
ai ales bine un perimetru, pe malul Arieșului, ai construit o pen-
siune frumoasă pe bani europeni (și nu numai), dotată și clasa-
tă la standardele turistice, de ce să nu fi i atent la câteva „mici 
detalii”? De pildă, drumul de acces de ce să fi e abrupt și pietruit 
și nu asfaltat, împrejmuirea de ce să nu fi e inclusă în „estetica 
locului”, aleile interne, amenajate și sigure, iar gazonul, tuns tot 
timpul? Iar în minunata piscină cu apă încălzită să nu sară și să 
stropescă copii și tineri, aparent, complet lipsiţi de educaţie, de 
elementare noţiuni de etică comportamentală publică.
Cum e posibil să ai cel mai mare ghetar în lume la Scărișoara 
și să nu-l valorifi ci la maxim? Se fac vizite, există public, dar 
totul are un aspect comun, anodin, fără pregnanţă, început, 
dar împietrit la jumătate. Parchezi mașina în curtea unui să-
tean (?), unde, lângă o splendidă șură cu paie (cu produse 
tradiţionale), găsești o colibă de lemn dărăpănată, înnegrită 
de ploi, apoi intri în pădure pe o „cărare” să ajungi la pește-
ră. Iar traseul de vizitare a obiectului principal (gheţarul) este 
simplist, expeditiv, superfi cial. Cobori, te plimbi scurt, apoi 
urci, fără a avea acces și posibilitatea de a vedea de aproape 
partea cea mai spectacuoasă a peșterii, cu stalactite și stalac-
mite. În fi ne, nu sunt specialist, nu dau sfaturi.
Pleci de acolo cu ceva neimplinit.
Apusenii ar putea oferi un exemplu strălucit (cultural, turistic, 
economic) de îmbinare de tradiţie cu contemporaneitate.

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.

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Arterele din Cluj-Napoca 

nu pot fi  extinse, numărul 

de maşini este în creştere 

de la an la an, oraşul nu 

are inele de circulaţie 

complet funcţionale. Aşa 

arată, pe scurt, situaţia 

trafi cului rutier la ora 

actuală în municipiu.

Raportul “Planul de Mobi-

litate Urbană Durabilă Cluj-Na-

poca” arată o realitate deja 

cunoscută atât de şoferi cât şi 

de pietoni: oraşul este sufo-

cat de trafi c, în ultimii ani nu 

s-a făcut nimic pentru creşte-

rea capacităţii infrastructurii 

rutiere, iar arterele nu pot fi  

extinse. Ce se poate face în 

acest caz pentru decongesti-

onarea trafi cului? Acesta va fi  

subiectul unei dezbateri pu-

blice care va avea loc joi la 

sediul Primăriei Cluj-Napoca.

Clujul are o problemă se-

rioasă, potrivit “Planului de 

Mobilitate Urbană Durabilă 

Cluj-Napoca”: nu are inele de 

circulaţie complet funcţiona-

le şi arterele nu pot fi  extin-

se. “Reţeaua este preponde-

rent radială, principalele ar-

tere de circulaţie, afl ate în pre-

lungirea drumurilor naţiona-

le care converg în oraş, întâl-

nindu-se în zona ultracentra-

lă. Spre deosebire de alte ora-

şe de talia sa, oraşul nu be-

nefi ciază de inele de circula-

ţie complet funcţionale. Arte-

rele rutiere nu au fost în ge-

neral planifi cate cu posibili-

tatea extinderii lor ulterioa-

re”, se arată în document.

Prea multe maşini, prea 
puţine benzi de circulaţie

Numărul de autoturisme a 

crescut în ultimii ani. Maşinile 

înmatricultate în judeţul Cluj 

în ultimii cinci ani sunt mai 

multe cu 17%, la care se adau-

gă şi autoturismele studenţilor 

şi ale celor care lucrează şi lo-

cuiesc în Cluj, dar au maşinile 

înmatriculate în localităţile de 

unde provin.

Sunt tot mai multe autotu-

risme, dar drumurile sunt la 

fel, ceea ce duce la o aglome-

raţie tot mai mare. “Numărul 

de benzi de circulaţie este in-

sufi cient, iar infrastructura de 

transport în comun nu bene-

fi ciază de căi dedicate. În ul-

timii cinci ani, numărul de au-

toturisme înmatriculate în ju-

deţul Cluj a crescut cu 17% 

(de la 163. 831 în 2010 la 191. 

315 în 2014), în aceeaşi peri-

oadă investiţiile în creşterea 

capacităţii infrastructurii ruti-

ere fi ind practic inexistente. 

Cum era de aşteptat, conges-

tia în spaţiul urban a crescut 

semnifi cativ”, este explicat în 

“Planul de Mobilitate Urbană 

Durabilă Cluj-Napoca”.

59.000 de autoturisme 
intră zilnic din Floreşti

Conform datelor înregistra-

te în februarie 2015, pe intra-

rea vestică din oraş (Calea Flo-

reşti, la vest de nodul N) se în-

registrează în fi ecare zi lucră-

toare 58.660 de vehicule (adi-

că mai mult decât au fost înre-

gistrate la ultimul recensământ 

naţional de circulaţie pe cea 

mai aglomerată intrare din Bu-

cureşti: DN 1 dinspre Otopeni). 

Acest volum de trafi c este dis-

tribuit pe străzi cu intersecţii la 

nivel şi cu cel mult două benzi 

de circulaţie pe sens.

Potrivit documentului citat, 

volumele de trafi c sunt mai ri-

dicate decât capacitatea proiec-

tată pentru unele tronsoane de 

drum, în special pe axa vest-est, 

la vest de centrul oraşului. În 

plus, spre deosebire de alte ora-

şe, lărgirea drumurilor nu se nu-

mără printre opţiunile posibile.

Cele mai aglomerate 
intersecţii

În “Planul de Mobilitate 

Urbană Durabilă Cluj-Napo-

ca” se arată că numeroase in-

tersecţii sunt extrem de aglo-

merate la orele de vârf, sin-

gura soluţie pentru rezolva-

rea congestiei fi ind reducerea 

volumelor de trafi c deservite 

sau denivelarea acestora. Prin-

tre aceste intersecţii se afl ă: 

Calea Mănăştur/Str. Câmpu-

lui; Str.Câmpului/Str. Frunzi-

şului/Str. Izlazului; Calea Mo-

ţilor/Str. G. Coşbuc; Str. Ho-

rea/Str. G-ral Dragalina/Str. 

Dacia; Str. Cuza Vodă/Piaţa 

Avram Iancu/Bd. 21 Decem-

brie 1989; Str. Fabricii/Bd. 21 

Decembrie 1989/Aleea Bibli-

otecii/Str. Aurel Vlaicu.

Degeaba se plâng şoferii 
de aglomeraţie între Cluj şi Floreşti
Soluţii pentru lărgirea carosabilului străzilor din Cluj-Napoca nu există.

Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj anun-

ţă faptul că operatorul 

aerian, Turkish Airlines, 

a decis să amâne pentru 

moment debutul zboruri-

lor care ar fi  trebuit să 

aibă loc astăzi.

Reprezentanţii aeroportului 

clujean susţin că amânarea a 

avut loc din cauza situaţiei 

geo-politice din Republica Tur-

cia din această perioadă.

„Vom reveni cu detalii a-

supra noii date de demarare 

a zborurilor companiei aeri-

ene Turkish Airlines de pe 

Aeroportul Internaţional 

Cluj”, au declarat reprezen-

tanţii Aeroportului Interna-

ţional „Avram Iancu” Cluj. 

Aeroportul din Cluj anunţa 

în data de 2 iunie 2016 fap-

tul că operatorul aerian 

Turkish Airlines va începe 

operarea de zboruri regula-

te pe ruta Cluj-Napoca – Is-

tanbul – Cluj-Napoca înce-

pând din luna iulie.

Destinaţia Istanbul ar fi  ur-

mat să fi e operată cu o frec-

venţă de 4 zboruri pe săptă-

mână, în zilele de luni, marţi, 

joi şi sâmbătă.

Compania aeriană Turkish 

Airlines este membru Star Alli-

ance, prima şi cea mai mare 

alianţă de companii aeriene 

din lume, încă din anul 2008. 

Asigurând a 4-a cea mai ma-

re reţea de rute din lume, 

Turkish Airlines operează zbo-

ruri către nu mai puţin de 235 

destinaţii internaţionale din 

113 ţări,respectiv 49 destina-

ţii interne.

Zborurile ar fi urmat să 

fie efectuate către şi de la 

Aeroportul Internaţional Is-

tanbul Atatürk clasat pe lo-

cul 11 la nivel mondial în 

categoria celor mai aglome-

rate aeroporturi, înregistrând 

în anul 2015 un trafic de 

61,8 milioane pasageri.

La nivel european, Aero-

portul Internaţional Atatürk 

se clasează pe poziţia a 3-a 

în categoria aeroporturilor 

de peste 25 milioane de pa-

sageri, conform statisticii 

ACI Europe.

Turkish Airlines amână zborurile 
de pe Aeroportul „Avram Iancu” Cluj

Să fi i şofer pe unele străzi din Cluj-Napoca, la orele amiezii, poate fi  un adevărat calvar
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COMUNICAT DE PRESĂ

Clarifi cări privind accesarea de fi nanţări europene în urma comunicatului PNL

Ca urmare a afi rmaţiilor grupului de consilieri PNL, afi rmaţii tendenţioase, cu note 
ironice şi cinice, uşor teatrale pe alocuri, ce denotă fără echivoc o lipsă crasă de respect 
în adresarea către cetăţean, precizez următoarele:

După cum am menţionat și în comunicatul de presă anterior, de la lansarea apelurilor 
de proiecte, și anume jumătatea anului 2015, ne afl ăm astăzi în faţa unui termen extrem 
de scurt, sfârșitul lunii august 2016, pentru depunerea cererilor de fi nanţare ce vor fi  
fundamentate pe documentaţiile tehnice – studii de fezabilitate (SF) și documentaţiile 
de avizare ale lucrărilor de intervenţie (DALI). Deși administraţia anterioară a avut la 
dispoziţie un interval de timp generos pentru a efectua toate demersurile necesare pentru 
depunerea cererilor de fi nanţare, de la jumătatea anului 2015 până astăzi nu au fost 
alocate de la bugetul local sumele necesare pentru documentaţiile tehnice. Fără aceste 
documentaţii tehnice nu se pot depune cererile de fi nanţare. Conform termenelor impuse 
în Ghidurile Solicitantului lansate până la această dată, cu ocazia primei rectifi cari de 
buget (luna iulie 2016) vom aloca sumele necesare pentru realizarea documentaţiilor 
(SF/DALI) aferente proiectelor cu termene scurte de depunere.

În ciuda afi rmaţiilor grupului de consilieri PNL, care, în detrimentul unei activităţi 
susţinute pentru binele orașului și al cetăţenilor, aleg să transmită comunicate de presă 
de tip cancan cu nuanţe sarcastico-teatrale, reiterez faptul că acesta este primul pas 
concret al municipalităţii în vederea accesării fi nanţărilor disponibile în perioada 2014-2020. 
Realizarea documentaţiilor tehnice pentru aceste proiecte reprezintă un pas esenţial și 
anume, trecerea de la stadiul declarativ și de prezentare a proiectelor de către fosta 
administraţie, extins nejustifi cat pe o foarte lungă perioadă de timp, la stadiul concret 
de realizare și depunere a proiectelor.

Pe această cale adresez un îndemn către membrii grupului de consilieri liberali, un 
îndemn către o abordare în interesul cetăţeanului, o abordare concretă, bazată pe fapte, 
proiecte și rezultate. O astfel de atitudine, distructivă, nu are nici o legătură cu binele 
cetăţeanului și servește unui singur scop, iar acel scop este un scop politic. Reamintesc 
grupului de consilieri PNL faptul că mesajul electoratului turdean în ceea ce privește fosta 
administraţie a fost unul extrem de clar. În momentul de faţă Turda se confruntă cu situaţie 
delicată din punct de vedere fi nanciar, și anume, un grad de îndatorare de aproximativ 
19,1%, procese pe rol de peste 20 de milioane de lei și credite de achitat. Această situaţie 
este rezultatul a 12 ani de guvernare PDL-PNL iar remedierea acestei situaţii, în benefi ciul 
cetăţenilor și orașului, trebuie să constituie cu prioritate obiectul activităţii dumneavoastră, 
asupra căruia să vă concentraţi toate eforturile, atenţia și energia.

La momentul fi nalizării acţiunilor de control care se derulează și se vor derula și în 
viitor la Primăria Municipiului Turda, vom comunica opiniei publice faptele și rezultatele 
guvernării locale a celor care azi lansează atacuri politice în loc să contribuie la dezvoltarea 
proiectelor pentru oraș și la funcţionarea corectă a instituţiilor, spre binele turdenilor, 
despre care au uitat în totalitate în ultimii ani.

Municipiul Turda
PRIMAR - Cristian Octavian Matei

ROMÂNIA

Tel: 0264/313160     Fax: 0264/317081
e-mail: primaria@primariaturda.ro, www.primariaturda.ro

Evoluţia pozitivă a leului, 

începută la scurt timp 

după decizia britanicilor 

de a ieşi din UE, a conti-

nuat şi ieri, când el s-a 

apreciat în faţa principa-

lelor valute.

Cursul euro a scăzut de 

la 4,4612 la 4,4444 lei, cel 

mai mic curs al ultimelor 

opt luni. Faţă de data de16 

iunie, când a fost atins ma-

ximul ultimilor doi ani şi 

patru luni de 4,5396 lei, scă-

derea monedei unice este de 

peste 9,5 bani.

Piaţa valutară s-a deschis 

la 4,4520 – 4,4550 lei valori 

apropiate de cele înregistra-

te vineri după-amiază. Cere-

rea mare de monedă naţio-

nală, care nu este afectată de 

turbulenţele externe, a cobo-

rât cotaţiile până la un mi-

nim de 4,4430 lei. Tranzacţi-

ile de la oră 14:00 se realizau 

la 4,4450 – 4,4480 lei.

Pentru perioadă următoa-

re este de aşteptat ca rapor-

tul euro/leu să se consoli-

deze în jurul pragului de 

4,45 lei, investitorii conti-

nuând să fie interesaţi de 

plasamente în active care 

pot oferi randamente cât mai 

ridicate, precum leul sau 

zlotul polonez.

Modifi cări pot apare în ca-

zul în care ofi cialii Rezervei 

Federale americane ar trans-

mite miercuri seară un me-

saj puternic în privinţa creş-

terii dobânzilor din SUA. În-

să majoritatea analiştilor cred 

că o astfel de măsură va fi  

lăsată pentru fi nalul acestui 

an sau începutul lui 2017.

Cursul dolarului american 

a stagnat la 4,0459 lei, iar 

cotaţiile lui din piaţă au fl uc-

tuat între 4,042 şi 4,0464 lei.

Moneda elveţiana nu a pro-

fi tat de aprecierea ei pe pie-

ţele internaţionale la 1,082 – 

1,085 franci/euro, astfel că 

media a scăzut de la 4,1051 

la 4,1045 lei.

Monedele din regiune se 

apreciau la rândul lor faţă de 

euro, cea poloneză la 4,357 – 

4,367 zloţi iar cea maghiară 

la 312,5 – 313,7 forinţi.

Perechea euro/dolar cobo-

ra la 1,0953 – 1,0997 dolari, 

evoluţie normală având în ve-

dere evenimentele sângeroa-

se din Germania dar şi par-

cursul mult mai bun al eco-

nomiei SUA comparativ cu 

cea din zonă euro.

În piaţa londoneză specia-

lizată, preţul unciei de aur 

scădea la fi xingul de ieri di-

mineaţă la 1.315 dolari faţă 

de 1.321 dolari la cel de vi-

neri seară.

Sunt folosite date şi infor-

maţii disponibile până la oră 

14:00.  (R.G.)

Euro a pierdut, în 5 săptămâni, 9,5 bani

PIAŢA VALUTARĂ

Piaţa muncii pare un cerc 

vicios. Multe companii se 

plâng că nu găsesc candi-

daţii potriviţi pentru pozi-

ţiile pe care le au libere. 

Pe de altă parte, mulţi 

candidaţi nici nu aplică – 

sau nu iau în serios – 

ofertele de pe piaţa mun-

cii. Unde se produce rup-

tura şi care sunt cauzele?

Cât de mult contează sala-

riile, benefi ciile extrasalariale, 

mediul de lucru şi renumele 

companiei arată cel mai recent 

studiu realizat de Catalyst, ci-

tat de Business Magazin.

Pe primul loc în topul cri-

teriilor luate în considerare în 

alegerea unui angajator se afl ă 

în continuare pachetul salari-

al oferit, criteriu care a mar-

cat o creştere de 19 procente 

faţă de anul trecut, arată cel 

mai recent studiu „Cei mai 

doriţi angajatori”.

„Deşi pachetul salarial este 

principalul criteriu în alegerea 

angajatorului, să fi e bine plătit 

este doar al treilea obiectiv pro-

fesional al celor care sunt în că-

utarea unui loc de muncă. At-

mosfera de lucru plăcută a ur-

cat pe locul al doilea în topul 

criteriilor, iar acest lucru se da-

torează în mare măsură şi fap-

tului că angajatorii investesc din 

ce în ce mai mult în realizarea 

de spaţii de lucru creative şi di-

namice, precum şi în oferirea 

de opţiuni distractive pentru re-

încărcarea bateriilor în timpul 

petrecut la job”, arată Alexan-

dra Stancu, talent attraction & 

employer branding coordinator 

în cadrul Catalyst România.

Alt criteriu în alegerea an-

gajatorilor, explică Alexandra 

Stancu, este reprezentat de no-

ile provocări profesionale, în-

trucât candidaţii îşi doresc să 

fi e într-un continuu proces de 

creştere şi dezvoltare profesio-

nală. Din acest motiv, în mo-

mentul în care simt că organi-

zaţia în care îşi desfăşoară ac-

tivitatea nu le mai poate oferi 

noi provocări profesionale, ca-

ută un alt loc de muncă.

La fel de adevărat este în-

să că sunt angajaţi care urmă-

resc permanent ofertele de pe 

piaţă, iar în momentul în ca-

re apare un anunţ interesant 

aplică la poziţia care le-a tre-

zit interesul. La polul opus 

sunt candidaţii care nu apli-

că la joburile deschise în ca-

drul companiei preferate, prin-

cipalul motiv fi ind faptul că 

sunt încredinţaţi că nu au su-

fi cientă experienţă. Însă, aten-

ţionează Alexandra Stancu, 

„acest lucru este infl uenţat şi 

de faptul că marea majorita-

tea a angajatorilor publică un 

profi l ideal al candidatului că-

utat pentru poziţiile deschise, 

profi l ideal care este şi destul 

de greu de întâlnit în piaţă”.

Conform studiului, interne-

tul este principala unealtă de 

informare pentru cei care sunt 

în căutarea unui loc de mun-

că; o simplă navigare pe un 

portal de joburi poate da o 

imagine de ansamblu cu pri-

vire la care sunt companiile 

care angajează şi profi lurile 

căutate. Pe poziţia a doua în 

rândul canalelor de informare 

se plasează site-urile compa-

niilor, cu paginile dedicate ce-

lor care vor să aplice: peste 

50% dintre respondenţii stu-

diului intră direct pe site-ul fi r-

mei care îi interesează. Astfel, 

pot afl a mai multe detalii cu 

privire la activitatea compani-

ei, structura organizaţională, 

precum şi experienţa de anga-

jat în cadrul companiei, deta-

liază aceasta. „Din acest mo-

tiv, actualizarea site-ului com-

paniei sau realizarea unei pa-

gini de carieră locale în cazul 

companiilor multinaţionale ar 

trebui să devină o prioritate 

pentru strategia de comunica-

re a brandului de angajator”, 

consideră Alexandra Stancu.

Peste trei sferturi dintre res-

pondenţii studiului „Cei mai 

doriţi angajatori” şi-au actua-

lizat CV-ul sau profi lul de pe 

reţelele sociale în momentul 

în care şi-au căutat un job, iar 

aproape două treimi (65%) 

dintre ei au şi aplicat la un loc 

de muncă despre a cărui dis-

ponibilitate au fost publicate 

informaţii pe o platformă de 

carieră. 

Fuga angajaţilor după joburi 
şi a companiilor după specialişti
Ce caută şomerii şi ce canale de recrutare folosesc angajatorii din România?

Cei afl ați în câmpul muncii își doresc să devină specialiști în domeniul lor de activitate
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Noua conducere a PSD 

Cluj vrea să reconstruias-

că partidul, astfel că au 

început deja reorganizări-

le la nivelul unor fi liale 

din judeţ.

PSD-iştii clujeni vor să 

reorganizeze câteva filiale 

din judeţ, printre care cea 

de la Câmpia Turzii şi Hue-

din.

Aceştia încep însă cu or-

ganizaţia municipală. Noul 

şef al PSD Cluj Horia Nasra 

a constituit noul Birou Per-

manent Municipal al PSD 

Cluj-Napoca din care fac 

parte: Horia Nasra, Augus-

tin Oprea, Răzvan Colcer, 

Rebeca Uşurelu, Viorel Da-

niş, Călin Blănari, Cătălin 

Croitoru, Maria Macrea, An-

drei Zorilescu, Olivia Argin-

tariu, Cristian Grigore, Dan 

Morar, Maria Dan, Vasile 

Ilea, Tudor Lăpuşan, Alis 

Costescu, Ioan Păcurar, Adri-

an Cerlincă, Sergiu Handru, 

Gheorghe Semenescu, 

Tothfalusi Andras, Ioan An-

draş şi Horaţiu Lăpuşan.

Cât despre alegerile par-

lamentare care vor avea loc 

în noiembrie, aici nimic nu 

este bătut în cuie, o listă ur-

mând să fie anunţată la 

toamnă. În prezent, PSD Cluj 

are trei parlamentari- doi 

deputaţi (Aurelia Cristea şi 

Cornel Itu) şi un senator-Ale-

xandru Cordoş care au ace-

leaşi şanse ca orice alt so-

cial democrat. Rămâne ast-

fel de văzut care dintre ei 

se va regăsi pe lista întoc-

mită de noua echipă a PSD, 

având în vedere că unii din-

tre ei au o imagine “şifona-

tă” în prezent.

„O listă vom anunţa în 

toamnă. Toţi pornesc de la 

aceleaşi şanse, dar este im-

portantă şi activitatea lor”, a 

spus Horia Nasra.

Vă reamintim, la sfârşitul 

lunii iunie, preşedintele PSD 

Liviu Dragnea a făcut o mu-

tare surprinzătoare şi l-a 

schimbat pe Remus Lăpu-

şan cu Horia Nasra la con-

ducerea PSD Cluj. Numirea 

acestuia a fost făcută de Co-

mitetul Executiv Naţional al 

PSD, după o analiză a re-

zultatului alegerilor locale. 

Această decizie de a-l înlo-

cui pe Lăpuşan cu Nasra a 

fost luată după ce Remus 

Lăpuşan şi-ar fi înaintat de-

misia din funcţia de preşe-

dinte al PSD Cluj.

Preşedintele PSD Liviu 

Dragnea a explicat atunci că 

unii lideri de partid din câte-

va judeţe şi-au asumat înfrân-

gerea la alegerile electorale lo-

cale şi au fost înlocuiţi.

„La Cluj, domnul Remus 

Lăpuşan şi-a asumat înfrân-

gerea grea de la municipiul 

Cluj-Napoca cu toate că ju-

deţul a obţinut un rezultat 

bun. Şi Comitetul Executiv 

l-a desemnat pe un tânăr pre-

şedinte organizaţiei judeţene 

interimar, Horia Nasra, ur-

mând ca la Cluj să discutăm 

şi despre Biroul Permanent 

Judeţean. Acolo vrem să fa-

cem o echipă preponderent 

formată din tineri, membri 

PSD. Sigur, şi cu colegi din 

generaţiile mai apropiate din 

generaţia mea, dar majorita-

tea Biroului Permanent Jude-

ţean interimar va fi  formată 

din tineri care să încerce să 

găsească totuşi o variantă 

pentru municipiul Cluj-Na-

poca pentru că nu mai accep-

tă nimeni în partid înfrânge-

rile tradiţionale de la muni-

cipiul Cluj-Napoca“, declara 

Dragnea.  (A.M.C.)

Ce planuri are Horia Nasra pentru PSD Cluj

HORIA NASRA | 
președinte PSD Cluj

 „O listă vom anunţa 
în toamnă. Toţi 
pornesc de la 
aceleaşi şanse, dar 
este importantă 
şi activitatea lor.“

Horia Nasra a anunțat reorganizarea unor fi liale din județ

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Clujenii au trimis în 

Parlament patru senatori, 

însă în momentul de faţă 

sunt reprezentaţi doar de 

trei. Liberalul Alin Tişe 

şi-a încheiat mandatul în 

Legislativ când a decis să 

rămână la şefi a 

Consiliului Judeţean Cluj.

Nici în sesiunea parlamen-

tară care s-a încheiat senato-

rii nu s-au înghesuit să legi-

fereze prea mult, lăsând să 

treacă o serie de proiecte în 

mod tacit. Au avut grijă, în 

schimb, să promoveze iniţia-

tive care i-a vizat şi pe ei şi 

mai ales proiecte sociale care 

dau bine în an electoral. Au 

venit, pe de altă parte şi cu 

proiecte care nu au reprezen-

tat o prioritate pentru clujeni.

Laszlo Attila (UDMR) a avut 

15 iniţiative legislative în a-

ceastă sesiune parlamentară, 

însă nici o declaraţie politică. 

Dintre acestea amintim o pro-

punere legislativă pentru mo-

difi carea şi completarea Legii 

privind alegerea Senatului şi 

a Camerei Deputaţilor, precum 

şi pentru organizarea şi func-

ţionarea Autorităţii Electorale 

Permanente, o propunere pen-

tru modifi carea şi completarea 

Legii pentru alegerea adminis-

traţiei publice locale, precum 

şi pentru modifi carea şi com-

pletarea Legii nr.393/2004 pri-

vind Statutul aleşilor locali.

Laszlo Attila a vizat însă 

şi domeniul sănătăţii, având 

o iniţiativă privind Statutul 

personalului profesionist ope-

rativ de intervenţie din cadrul 

Serviciilor de Ambulanţă ju-

deţene şi al Serviciului de Am-

bulanţă Bucureşti-Ilfov . Une-

le dintre aceste iniţiative se 

afl ă în dezbatere la Senat, al-

tele sunt în lucru, la comisii-

le parlamentare.

Alexandru Cordoş (PSD) a 

avut 31 de iniţiative legislati-

ve, dintre care amintim una 

pentru modifi carea şi comple-

tarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.111/2010 privind 

concediul şi indemnizaţia lu-

nară pentru creşterea copiilor 

şi una pentru înfi inţarea Mu-

zeului Locomotivelor din Dej, 

dar şi una privind statutul per-

sonalului feroviar. Senatorul a 

susţinut şi două declaratii po-

litice, însă s-a remarcat prin 

proiectul care propunea ca ma-

mele care se întorc mai repe-

de la serviciu să primească mai 

mulţi bani. El vroia ca părin-

ţii care revin la muncă înain-

te de termenul legal de doi ani 

să primească pe lângă salariu 

şi jumătate din indemnizaţia 

care i se acorda dacă ar fi  stat 

acasă cu copilul.

Senatorul Marius Nicoară 

(PNL) a avut 33 de iniţiative, 

dintre care amintim o propu-

nere legislativă pentru modi-

fi carea unui articol din Legea 

nr.210/1999 privind concediul 

paternal, una pentru modifi -

carea şi completarea Legii 

53/2003 – Codul Muncii, însă 

Nicoară a venit cu un proiect 

care a stârnit o serie de reac-

ţii. Mai exact, iniţiativa sa pro-

mitea angajaţilor reducerea 

săptămânii de lucru la patru 

zile, cu zece ore lucrătoare. 

Proiectul a fost respins în Se-

nat. De asemenea, el a susţi-

nut şi nouă declaraţii politice.

Pe site-ul Senatului nu a-

par însă informaţii despre ac-

tivitatea fostului senator Alin 

Tişe, care între timp a deve-

nit preşedinte al Consiliului 

Judeţean Cluj. Alin Tişe amin-

tea însă, la începerea sesiunii 

parlamentare, de proiecte pre-

cum Spitalul Regional de Ur-

genţă, „Cluj, Capitală Euro-

peană a Tineretului” şi „Cluj, 

Capitală Culturală Europea-

nă” sau proiectul privind pis-

ta Aeroportului din Cluj.

Cât au muncit senatorii clujeni 
în ultima sesiune parlamentară
În sesiunea parlamentară care s-a încheiat, aleşii clujeni au avut multe iniţiatiave legislative cu impact 
social, având în vedere că este un an electoral.
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COM’ON Cluj-Napoca 

este proiectul de bugeta-

re participativă, început 

anul trecut, prin care 

tinerii care vin cu idei 

care să schimbe oraşul 

primesc finanţare. Ideile 

trebuie să fie mici şi să 

presupună costuri de 

implementare reduse.

Până în 23 iulie, data limi-

tă de înscriere a ideilor, au 

fost depuse 163 de iniţiative 

de către 101 grupuri. “Parti-

ciparea a fost deschisă orică-

rui grup de iniţiativă format 

din minim 3 tineri care locu-

iesc în Cluj-Napoca, au vâr-

sta cuprinsă între 14 şi 35 de 

ani, fără nici un fel de restric-

ţie cu privire la pregătire/ex-

perienţă, sex, etnie etc. La 

acest moment, iniţiatorii pro-

iectului lucrează la identifi -

carea iniţiativelor propuse de 

grupuri de tineri cu oportu-

nităţi reduse, va urma comu-

nicarea numărului exact al 

acestora. Grupurile de iniţi-

ativă au avut posibilitatea de 

a propune un proiect cu un 

buget maxim de 9.000 lei. 

Alocarea fi nanciară din par-

tea municipalităţii va fi  de 

maxim 4.500 de lei”, au de-

clarat organizatorii.

Ce se va întâmpla cu idei-

le tinerilor? Ele vor fi  verifi ca-

te tehnic numai pentru a ve-

dea dacă propunerile sunt re-

alizabile din punctul de vede-

re al unor legi şi reglementări. 

Nu se va elimina niciun pro-

iect, numai dacă este efectiv 

nerealizabil. În această fază 

vor fi  contactate grupurile de 

iniţiative dacă se va sesiza o-

rice problemă pentru a le aju-

ta să îşi adapteze ideea. După 

aceea, ideile tinerilor vor fi  cla-

sifi cate prin vot. Comunitatea 

clujeană va decide între 14 au-

gust–4 septembrie care sunt 

cele mai sprijinite proiecte. Vo-

tul se va derula online, iar cla-

sifi carea va fi  făcută exclusiv 

pe baza voturilor.

Care iniţiative vor fi spri-

jinite? Vor fi sprijinite cel 

puţin 55 de iniţiative, plus 

5 iniţiative ale grupurilor de 

tineri cu oportunităţi redu-

se. Poate şi mai multe, de-

pinzând de bugetul ideilor 

propuse. Totodată, cei care 

nu vor reuşi să prindă finan-

ţare de la Primărie, vor fi 

încurajaţi să obţină fondu-

rile pe alte căi.

163 de idei mărunte pentru schimbarea Clujului
În cadrul proiectului de bugetare participativă COM’ON Cluj-Napoca, 101 grupuri au venit cu 163 de idei care să schimbe comunitatea.

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

În trecut, străzile pe care 

erau bordeluri erau sem-

nalizate cu lumina roşie a 

felinarelor. Tocmai de 

aceea, străzile cu pricina 

au fost botezate strada 

Roşie. Aşa, clienţii în cău-

tare de plăceri carnale 

ştiau că la poarta cu feli-

nar roşu găseau întot-

deauna ce căutau. Prin 

contrast, străzile cufunda-

te în beznă erau semnul 

că fetele din acele case 

erau serioase. Străzile de 

acest fel au fost botezate 

cu numele de strada 

Neagră.

Ca peste tot în lume, şi în 

Cluj s-a practicat dintotdeau-

na prostituţia. De-a lungul vre-

mii, nu s-a schimbat mare lu-

cru în ceea ce priveşte cea mai 

veche profesie din lume. La 

fel ca acum, şi atunci unele 

fete îşi racolau clienţii în stra-

dă şi practicau tarife cât un 

bilet la cinema, iar altele îşi 

ofereau serviciile departe de 

ochii lumii, pentru nume im-

portante din lumea bună.

Cetăţuia, locul de amor 
ieftin

În Cluj, în perioada inter-

belică sexul pe bani puţini 

se practica pe Cetăţuie. Aco-

lo prestau fetele fără şcoală, 

majoritatea ţigănci şi care 

nici nu aveau pretenţii fi nan-

ciare mari din partea clien-

ţilor. Istorisirile de can-can 

ale Clujului spun că o parti-

dă de amor cu fetele de pe 

Cetăţuie costa cât un bilet la 

cinema. “În perioada inter-

belică, pe Cetăţuie funcţio-

nau cele mai ieftine borde-

luri. În vremea respectivă, 

elevii de la Bariţiu (care avea 

sediul în actuala clădire a U-

niversităţii Tehnice de pe 

strada George Bariţiu) erau 

ademeniţi de fetele de pe Ce-

tăţuie. Un bilet la prestaţia 

lor era exact cât un bilet la 

prestaţia de cinematograf. A-

ceste istorisiri fac parte din 

can can-urile Clujului”, a 

spus profesorul de istorie 

Vladimir Bogosavlievici în 

cadrul unui tur ghidat în cen-

trul oraşului, organizat la 

sfârşitul săptămânii trecute.

„Studenta” 
lui I.C. Brătianu

Dacă pe Cetăţuie se vin-

deau ieftin fetele, exact opu-

sul era pe actuala stradă Ino-

cenţiu Micu Klein. Aici nu 

ajungea oricine. Fetele îşi vin-

deau trupul doar celor din lu-

mea bună, celor cu bani şi 

funcţii. Istorisirile despre lu-

mea mondenă a Clujului in-

terbelic spun că I.C. Brătia-

nu avea o “studentă” pe la 

care trecea ori de câte ori ve-

nea la Cluj. “Fosta casă Pa-

naiot (aşa îl chema pe pro-

prietar) era “o facultate de fi -

losofi e”, dar era pe plată. Aici 

(pe strada Inocenţiu Micu 

Klein – n.red.) erau locurile 

cele mai scumpe de prostitu-

ţie din Cluj, aici erau cele mai 

scumpe bordeluri. Fetele prac-

ticau nişte preţuri de trei sa-

larii medii pe economia in-

terbelică. Nu îşi permitea ori-

cine să meargă”, a povestit 

profesorul de istorie în tim-

pul turului ghidat.

„Se spune că premierul nos-

tru interbelic, I.C. Brătianu fă-

cea aici «meditaţii» cu o dom-

nişoară de etnie maghiară, Ro-

zsika i se spunea. Când ve-

nea la Cluj în vizită dădea 

«meditaţii» cu această dom-

nişoară”, a mai spus Vladimir 

Bogosavlievici.

Strada Florilor, 
echivalenta străzii Roşii 
din alte oraşe

Dacă în alte oraşe, stră-

zile cu bordeluri şi cu fete 

care vindeau amor se nu-

meau strada Roşie, la Cluj, 

strada se numea strada Flo-

rilor. „Strada aceasta era nu-

mită strada Grâului sau a 

Florilor, dar nu se referea la 

florile propriu zise, ci la fe-

tele de la «Conservator», 

«Filosofie», «Litere». Aici 

practicau prostituţia doar fe-

tele care aveau liceu. Cele-

lalte, fără şcoală, erau pe 

Cetăţuie. Acolo plata pentru 

prestaţie echivala cât un bi-

let de film în perioada in-

terbelică”, a explicat profe-

sorul de istorie.

80 de bordeluri, 
înregistrate ofi cial

În perioada interbelică, 

profesorul Dominic Stanca 

a fost cel care a făcut o sta-

tistică a bordelurilor şi pros-

tituatelor din Cluj. 80 de 

bordeluri şi 200 de prostitu-

ate, cu acte în regulă pre-

stau în acea perioadă. Vâr-

sta fetelor era între 18 şi 30 

de ani, vârsta legală la care 

îşi puteau începe activitatea 

fiind 17 ani.

Profesorul Bogosavlievici 

a menţionat că fiecare fată 

care îşi vindea trupul pe 

bani avea un carneţel în ca-

re erau notate toate bolile. 

Dacă în alte oraşe din ţară, 

prostituatele sufereau des-

tul de des de sifilis, în Cluj 

blenoragia era mai des în-

tâlnită.

Tinerele care ofereau amor 

pe bani erau şi subiectul unor 

reclamaţii şi plângeri ale pu-

ritanilor. „În acea perioadă 

erau plângeri din partea pu-

ritanilor din cauză că prosti-

tuatele consumau alcool şi fă-

ceau tot felul de glume cu tre-

cătorii”, a menţionat Bogosa-

vlievici.

Bordelurile, interzise 
de ziua lui Stalin

Potrivit profesorului clu-

jean, în 1930 s-a promulgat o 

lege sanitară care interzicea 

bordelurile, dar numai calita-

tea de patron era incrimina-

tă, nu şi activitatea bordelu-

lui. Prostituata trebuia să se 

înregistreze separat şi să plă-

tească impozit.

Dacă în perioada interbe-

lică, bordelurile au fost în fl oa-

re, sfârşitul lor a venit în 21 

decembrie 1949 de ziua lui 

Stalin. La acea dată au fost 

interzise bordelurile, activita-

tea fi ind considerată ilegală.

Prostituţia s-a mutat 
în fabricile de textile

Vladimir Bogosavlievici a 

explicat că în perioada comu-

nistă, după desfi inţarea bor-

delurilor, prostituatele au fost 

mutate în fabricile de textile, 

dar multe au ajuns  mari doam-

ne prin căsătorie.

În timpul comunismului, 

se spune că vânzătoarea unei 

tutungerii din Piaţa Muzeului 

era un fel de matroană. Tot în 

acea perioadă, în anii ’80, 

prostituate „neofi ciale” erau 

la Hotelul Continental şi la 

Belvedere.

Can-can-urile Clujului interbelic: 
Locurile unde fetele îşi vindeau trupul
Dacă în unele oraşe, străzile cu bordeluri se numeau strada Roşie, în Cluj se numea strada Florilor.
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Cele mai ieftine bordeluri din Cluj, în perioada interbelică, erau pe Cetăţuie
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Decizia lui Alin Tişe de a 

renunţa la Centrul de 

Deşeuri pentru un incine-

rator stârneşte nemulţu-

mirea activiştilor de 

mediu.

“Alin Tişe a anunţat din 

nou preferinţa sa pentru un 

incinerator în loc de un Cen-

tru de Management Integrat 

al Deşeurilor. Este o promi-

siune a campaniei electora-

le. Incineratorul este o teh-

nologie poluantă la care ţă-

rile vestice încep să renunţe 

în favoarea reciclării”, consi-

deră activistul de mediu Adri-

an Dohotaru.

„Tehnologia actuală este 

departe de a elimina polua-

rea şi de a reutiliza efi cient 

energia produsă prin ardere. 

Cenuşa, zgura extrem de to-

xică sunt fi e înglobate în ma-

teriale de construcţii, fi e de-

pozitate la rampă. La rândul 

ei, energia obţinută din ar-

derea deşeurilor municipale 

nu este doar poluantă, ci şi 

foarte costisitoare, compro-

mite politicile de evitare a 

producerii deşeurilor, pro-

gramele de reciclare şi încu-

rajează în schimb extragerea 

de resurse. Mai mult, inci-

nerarea susţine un sistem 

economic liniar bazat pe ex-

ploatare, producţie, consum, 

distrugere şi, în consecinţă, 

pe consumul nelimitat al re-

surselor fi nite ale planetei”, 

spune Elena Rastei, din par-

tea Zero Waste.

Dohotaru consideră că de-

claraţiile lui Tişe se schimbă 

constant, “de aceea trebuie să 

avem puţină încredere în ca-

pacitatea sa de a administra 

problema deşeurilor”.

„În urmă cu nici o lună fă-

cea referire la o nouă rampă 

temporară, acum vorbeşte de 

un incinerator în locul cen-

trului de deşeuri unde tot el 

a inaugurat lucrările de des-

chidere a şantierului. Proiec-

tul iniţial era anunţat de Alin 

Tişe în timpul primului man-

dat, în anul 2012, şi cu ter-

men de fi nalizare de 14 luni. 

Administraţia sa este una din-

tre principalele responsabile 

pentru întârzierea proiectului 

de management al deşeurilor, 

deşi acel proiect avea la rân-

dul său probleme majore de 

locaţie şi fi rme contractate şi 

mai ales pentru că nu avea 

un design elaborat pentru de-

pozitare colectivă şi reciclare. 

Nu doar că incineratorul ar fi  

alţi bani risipiţi ai contribua-

bililor, dar la fel ar fi  şi cen-

trul de deşeuri abandonat. 

Merită subliniat că centrul e 

întârziat nu doar din cauza 

incompetenţelor, ci şi din ca-

uza corupţiei dovedite”, spu-

ne activistul de mediu.

Dohotaru atrage atenţia că 

România este codaşă la reci-

clare atâta timp cât are o ra-

tă de 1% faţă de media UE de 

aproximativ 32%, potrivit da-

telor din EUROSTAT din 2015.

Săptămâna trecută, preşe-

dintele Consiliului Judeţean 

Alin Tişe a recunoscut că pro-

iectul Centrului de Deşeuri 

este compromis în totalitate 

şi spunea că până la fi nalul 

anului există mari şanse ca 

judeţul să decidă să renunţe 

să mai construiască acest 

obiectiv. Tişe spune că până 

la fi nalul anului se va lua o 

decizie dacă proiectul Cen-

trului de Deşeuri va mai con-

tinua. În locul acestuia, Con-

siliul Judeţean se gândeşte 

să construiască un incinera-

tor de deşeuri.

Activiştii de mediu se opun 
incineratorului de deşeuri

Un raport al Camerei de 

Conturi Cluj arată faptul 

că bugetul Consiliului 

Judeţean Cluj a fost pre-

judiciat cu 4 milioane 

de euro.

Ziar de Cluj a pus mâna 

pe raportul Camerei de Con-

turi Cluj, semnat de şeful in-

stituţiei, Marius Câmpan, re-

feritor la auditul fi nanciar 

nr. 1912/30.05.2016 „asupra 

conturilor anuale de execu-

ţie bugetară ale Unităţii Ad-

ministrativ Teritoriale pe anul 

2015”. Potrivit auditorilor pu-

blici, "suma totală a abate-

rilor de la legalitate şi regu-

laritate care au infl uenţe a-

supra contului de execuţie, 

precum şi asupra altor for-

mulare care alcătuiesc situ-

aţiile fi nanciare (bilanţ, cont 

de rezultat patrimonial), în-

tocmite la data de 31 decem-

brie 2015 este de 17.897.601 

lei la ordonatorul principal 

de credite şi terţiari".

Potrivit documentului ci-

tat, principalele abateri care 

au avut infl uenţă directă a-

supra contului de execuţie al 

exerciţiului fi nanciar supus 

auditării sunt: în perioada 

2015-2016 au fost acordate şi 

plătite majorări ale indemni-

zaţiei pentru preşedinţii şi vi-

cepreşedinţii consiliului ju-

deţean în sumă brută de 

14.699 lei; bugetul Consiliu-

lui Judeţean a fost prejudici-

at în anul 2015 prin pierde-

rea fi nanţării execuţiei obiec-

tivului de investiţie "Parc In-

dustrial Tetarom IV", contrac-

tată cu Ministerul Dezvoltă-

rii Regionale şi Administraţi-

ei Publice, prin suspendarea 

contractului de execuţie şi 

prin plata nelegală a unor 

materiale (echipamente nee-

lectrice), lipsa din patrimo-

niu, în valoare de 5.204.441 

lei, sumă aferentă unor lu-

crări neexecutate; concesio-

narea de lucrări publice pen-

tru proiectarea, fi nanţarea, 

construirea, darea în exploa-

tare, întreţinerea, operarea şi 

asigurarea garanţiei totale 

prin activităţi de service şi 

mentenanţă a parcărilor şi a 

unui hotel de 4 stele din pe-

rimetrul Aeroportului Inter-

naţional Cluj-Napoca, fi ind 

estimate venituri reprezen-

tând redevenţa neîncasată în 

sumă de 9.221.663 lei; au fost 

acordate nelegal fi nanţări ne-

rambursabile unor asociaţii 

şi fundaţii, în condiţiile în ca-

re acestea au desfăşurat şi re-

alizat activităţi care au gene-

rat profi t, fi ind cauzat un pre-

judiciu judeţului Cluj în su-

mă de 204.122 lei.

Conducerea Consiliului Ju-

deţean Cluj spune că va con-

testa acest raport.

“Consiliul Judeţean a for-

mulat, în data de 14 iulie o 

contestaţie la Camera de Con-

turi Cluj prin care a argumen-

tat punctul de vedere referi-

tor la aspectele sesizate. În 

acest context, având în vede-

re faptul că decizia Camerei 

de Conturi Cluj nu are carac-

ter defi nitiv şi executoriu, Con-

siliul Judeţean Cluj aşteaptă 

soluţionarea respectivei con-

testaţii, urmând ca, în cazul 

unei eventuale respingeri a 

acţiunii de către Comisia de 

contestaţii a Curţii de Conturi 

a României, aceasta să fi e ata-

cată la instanţa competentă, 

respectiv Tribunalul Cluj. De 

îndată ce va exista o astfel de 

decizie defi nitivă şi irevoca-

bilă pronunţată de instanţele 

abilitate, Consiliul Judeţean 

Cluj va trece la punerea ei în 

executare”, a transmis condu-

cerea CJ Cluj.

Bugetul Consiliului Judeţean, 
prejudiciat cu 4.000.000 de euro

Primarul localităţii Floreşti, 

Horia Şulea, vrea să declare 

stare de alertă la nivelul 

comunei, din cauza unei 

situaţii create în legătură 

cu deşeurile menajere.

Potrivit unui comunicat trans-

mis ieri, în momentul de faţă, 

serviciul de salubritate care ac-

ţionează în localitate se afl ă în 

imposibilitatea colectării deşe-

urilor menajere de la populaţie, 

ca urmare a faptului că nu i se 

mai permite depunerea lor în 

rampa autorizată pe care o fo-

losea şi cu administratorul că-

reia avea contract.

“Având în vedere toate aces-

te aspecte, am solicitat Institu-

ţiei Prefectului Judeţului Cluj 

acordul pentru declararea stării 

de alertă pe raza comunei Flo-

reşti, ca urmare a situaţiei ser-

viciilor de salubritate, situaţie 

concretizată prin imposibilita-

tea depozitării deşeurilor într-o 

rampă autorizată”, a spus pri-

marul comunei Floreşti, Horia 

Şulea. Potrivit comunicatului, 

la mijlocul lunii, operatorul de 

servicii de salubritate, Quatro 

Eco Salub, a fost notifi cat de că-

tre fi rma Salprest Rampă de sus-

pendarea contractului care îi 

permitea depozitarea deşeurilor 

la rampa ecologică.

„Acesta a motivat suspenda-

rea contractului prin faptul că 

rampa pe care o operează s-a 

umplut şi nu mai poate primi 

noi transporturi. Rampa tempo-

rară ce deserveşte municipiul 

Cluj-Napoca este şi ea aproape 

de limită, aşa că depozitarea de-

şeurilor nu ne-a fost permisă. 

Transportul acestor deşeuri me-

najere la rampe din alte judeţe 

cu autospecialele de colectare 

este imposibil având în vedere 

că aceste transporturi ar dura 

aproximativ 10 ore/ autospeci-

ală. Problema este una acută, 

fi ind similară la nivelul întregu-

lui judeţ, Clujul neavând în acest 

moment o rampă autorizată de 

depozitare a deşeurilor mena-

jere”, se arată în comunicat.

Conforma aceleiaşi surse, 

operatorul de servicii de salu-

britate, Quatro Eco Salub, se 

confruntă şi cu un blocaj fi nan-

ciar, din cauza datoriilor înre-

gistrate de Asociaţiile de Propri-

etari, via fi rmele de administra-

ţie, acestea ajungând la aproxi-

mativ 500.000 lei.

Primarul Floreştiului, Ho-

ria Şulea, a declarat, ieri, că 

starea de alertă va permite pri-

măriei să treacă peste nişte eta-

pe de avizări de la diverse in-

stituţii în vederea înfi inţării u-

nei platforme pe care să fi e 

descărcate din autospeciale de-

şeurile colectate de la popula-

ţie şi apoi încărcate în contai-

nere şi transportate pe o ram-

pă din Oradea.

La rândul său, purtătorul de 

cuvânt al Prefecturii Cluj, 

Ana-Maria Danciu, a declarat 

luni că situaţia semnalată de 

edilul comunei Floreşti va fi  ana-

lizată în regim de urgenţă.

„Va trebui să aibă loc şi o ve-

rifi care în teren a situaţiei şi vom 

face şi demersuri la Consiliul 

Judeţean pentru găsirea unei 

soluţii, deoarece această insti-

tuţie gestionează proiectul Cen-

trului de Management Integrat 

al Deşeurilor (CMID)”, a decla-

rat Ana-Maria Danciu.

Din data de 26 iunie 2015, 

platforma temporară de stoca-

re a deşeurilor care deservea 

Clujul şi care se afl ă la Pata Rât, 

la marginea oraşului Cluj-Na-

poca, a fost închisă defi nitiv. În 

apropierea rampei de la Pata Rât 

ar fi  trebuit să funcţioneze acest 

Centru Integrat de Management 

al Deşeurilor. Proiectul a înce-

put în urmă cu câţiva ani şi es-

te implementat cu fonduri eu-

ropene de Consiliul Judeţean 

Cluj. Valoarea proiectului euro-

pean este de 107.520.112,98 lei.

Din 2012 şi până în prezent, 

construcţia nu a putut fi  fi nali-

zată din cauza unor probleme 

de proiectare şi de administra-

re a proiectului. Ultimul termen 

de fi nalizare al acestui Centru 

de Management Integrat al De-

şeurilor a expirat în octombrie 

2014, când CJ Cluj a reziliat con-

tractul cu cele patru fi rme care 

se ocupau de realizarea lui. 

Acum, noua conducere a Con-

siliului Judeţean Cluj ia în cal-

cul abandonarea proiectului Cen-

trului de Deşeuri şi construirea 

în locul lui a unui incinerator 

de deşeuri.

Comuna Floreşti, cu o po-

pulaţie înregistrată de peste 

30.000 de locuitori, este cea 

mai mare din ţară. Este o loca-

litate limitrofă municipiului 

Cluj-Napoca, funcţionând, prac-

tic, ca un cartier al acestui oraş, 

deoarece mulţi dintre locuito-

rii comunei lucrează sau studi-

ază în Cluj-Napoca.

Prima comună care declară stare 
de urgenţă din cauza gunoaielor
Primarul comunei Floreşti cere acordul Prefecturii să declare stare de alertă din cauza deşeurilor.

Anul trecut, zeci de primari 
i-au cerut prefectului 
Gheorghe Vușcan decreta-
rea stării de urgenţă pen-
tru că nu mai pot susţine 
fi nanciar costurile cu 
transportul deșeurilor în 
alte judeţe. Ei dădeau vina 
pe Consiliul Judeţean des-
pre care spunea că s-a do-
vedit incapabil să găseas-
că o soluţie la problema 
depozitării gunoaielor. Ei 
au cerut atunci amenaja-
rea unei rampe temporare 
de deșeuri, solicitare care 
a rămas în aer și la aceas-
tă oră. Doar municipiului 
Cluj-Napoca, prin RADP, și-
a făcut propria rampă de 
depozitare a deșeurilor 
temporară până în 2020.

Revolta primarilor
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1. Ce este colectarea selectivă şi reciclarea deşeurilor?
Colectarea selectivă a deşeurilor se referă la păstrarea se-

parată a deşeurilor în funcţie de tipul şi natura acestora. De 

exemplu o variantă ar fi  colectarea a fracţiei umede separat 

de fracţia uscată iar altă variantă ar fi  colectarea selectivă a 

deşeurilor pe mai multe categorii: deşeuri de hârtie/carton, 

plastic, metal, sticlă şi deşeuri organice.

Reciclarea deşeurilor este procesul tehnologic prin care un tip 

de deşeu (ex. Hârtie, plastic, metal) este considerat materie pri-

mă şi este transformat în alt produs, cu aceleaşi caracteristici 

sau un produs diferit, cu alte funcţii. De exemplu, sticla poate 

fi  reciclată la infi nit, deci un borcan din sticlă poate fi  transfor-

mat la infi nit tot în ambalaj de sticlă iar un ambalaj de tip PET 

poate fi , de exemplu, transformat tot în ambalaj de plastic dar 

poate de asemenea fi  transformat în obiecte de îmbrăcăminte 

sau poate intra în componenţa pavajelor sau a ţiglelor.

În concluzie, generatorii de deşeuri nu pot spune că reci-

clează deşeurile, acesta fi ind un proces tehnologic, dar contri-

buie considerabil la acest proces prin colectarea selectivă a de-

şeurilor. Astfel, colectarea selectivă a deşeurilor este etapa cea 

mai importantă din cadrul gestiunii deşeurilor, care contribu-

ie considerabil la creşterea gradului de reciclare a acestora.

2. Cum se realizează colectarea selectivă a deşeurilor 
în Municipiul Cluj-Napoca şi de când a fost implementa-
tă de Rosal?

Rosal s-a organizat în sensul colectării selective începând 

cu anul 2011 dezvoltând acest sistem de-a lungul timpului. 

Felul în care Rosal a organizat colectarea selectivă în Muni-

cipiul Cluj-Napoca a fost prezentat în articole de presă ante-

rioare. Pe scurt, acest proces se desfăşoară prin:

- program separat de colectare a deşeurilor reciclabile – 

hârtie/carton, plastic, metal, cu o maşină distinctă, în zilele: 

marţi în Grigorescu, miercuri în Gruia, joi în Manastur, vineri 

şi sâmbătă în Zorilor şi sâmbăta în Centru şi Făget; (progra-

mul detaliat, pe străzi, poate fi  consultat pe: http://www.ro-

sal.ro/pdf/program-ridicare-deseuri-rosal-dec-2015.pdf

- program separat de colectare a deşeurilor de sticlă, cu o 

maşină distinctă în ziua de joi după masa;

- proiect pilot de colectare selectivă a deşeurilor mena-

jere în zonele rezidenţiale cu blocuri prin punct de colec-

tare selectivă subterană a deşeurilor; primul punct de acest 

fel este situat în Zorilor, pe strada Luceafărului; acesta a 

fost realizat printr-o investiţie de 15.000 de euro din par-

tea Rosal iar la solicitarea Primăriei Municipiului Cluj-Na-

poca acest proiect se poate extinde; Rosal are capacitatea 

de a implementa acest sistem pe tot sectorul pe care îl de-

serveşte;

- colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje prin recipi-

ente de tip igloo, primite în custodie de la Eco-Rom Ambala-

je pentru a fi  gestionate de Rosal, printr-un acord de parte-

neriat; acestea sunt situate în 60 de locaţii de pe domeniul 

public al Municipiului, stabilite de către Primăria Municipiu-

lui Cluj-Napoca; locaţia acestora poate varia în funcţie de eve-

nimentele care au loc în Municipiul Cluj-Napoca dar şi de lu-

crările de reabilitare a străzilor; lista actualizată a acestora 

poate fi  consultată pe site-ul Rosal.

- colectarea selectivă a deşeurilor de ambalaje prin recipi-

ente de tip igloo, prin colaborare cu Ecorom Ambalaje; aces-

tea sunt situate în 61 de locaţii de pe domeniul public al Mu-

nicipiului, stabilite de către Primăria Municipiului Cluj-Napo-

ca; locaţia acestora poate varia în funcţie de evenimentele ca-

re au loc în Municipiul Cluj-Napoca dar şi de lucrările de re-

abilitare a străzilor; lista actualizată a acestora poate fi  con-

sultată pe site-ul Rosal.

- campanii de colectare selectivă a deşeurilor de echipa-

mente electrice şi electronice care în anul 2016 au avut şi au 

loc lunar, în ultima sâmbătă din lună;

3. Cum sunt valorifi cate deşeurile colectate selectiv?
După colectarea fracţiei uscate separat de deşeurile menajere, 

deşeurile reciclabile sunt supuse unui proces de sortare manuală 

şi apoi sunt transmise către reciclatori fi nali (agenţi economici au-

torizaţi care folosesc deşeurile pe post de materii prime pentru a 

le transforma în alte produse) pe categorii de deşeuri.

De ce este nevoie de sortarea deşeurilor dacă acestea sunt co-

lectate selectiv? Pentru că reciclatorii primesc doar deşeuri de o 

anumită categorie, iar plasticul de exemplu, poate fi  de foarte mul-

te tipuri (ex. PET, PE, HDPE, etc.); trebuie luată de asemenea în 

considerare situaţia în care deşeurile nu sunt colectare selectiv 

foarte corect iar în compoziţia fracţiei uscate a deşeurilor sunt în-

tâlnite foarte frecvent şi deşeuri care nu se pot recicla.

Astfel, Rosal colaborează cu un agent economic autorizat 

care sortează pe mai multe categorii de deşeuri aşa numita 

fracţie uscată colectată separat de fracţia umedă care este 

compusă în principal din deşeuri organice.

Reciclarea deşeurilor colectate de Rosal ajung, în general, 

la reciclatori din Suceava, Buzău, Bucureşti şi Ungaria, aspect 

care depinde de mai mulţi factori.

4. De ce este bine ca populaţia să separe deşeurile menaje-
re de cele reciclabile şi care sunt benefi ciile acestui proces?

Colectarea selectivă a deşeurilor la sursă este importantă 

în primul rând pentru evitarea contaminării deşeurilor reci-

clabile în special a hârtiei şi scăderea calităţii acestora în ca-

drul procesului de reciclare. Astfel, dacă deşeurile de hârtie 

sunt amestecate cu cele de la bucătărie există riscul ca aces-

tea să nu mai poată fi  reciclate sau să fi e reciclate dar nu la 

potenţialul maxim, în urma sortării acestora.

Avantajele colectării selective a deşeurilor constau, succint, 

în: (1) economia de energie, (2) economia de resurse nerege-

nerabile, (3) economisirea spaţiului necesar depozitării deşeu-

rilor, (4) evitarea degradării mediului prin depozitarea deşeu-

rilor pe sol şi reducerea gradului de extragere a resurselor ne-

regenerabile, (5) dezvoltarea durabilă, (6) crearea de noi locuri 

de muncă în domeniul reciclării şi valorifi cării deşeurilor.

Colectarea selectivă este de asemenea importantă, cel pu-

ţin în contextul în care în Cluj-Napoca nu există staţie auto-

mată de capacitate mare care să sorteze toate deşeurile ma-

najere generate. Astfel, în lipsa unei sortări a întregii canti-

tăţi de deşeuri menajere generate, cantitatea de deşeuri care 

ajung la reciclare se bazează în principal pe deşeurile care se 

colectează selectiv la sursă.

Dacă ne referim strict la situaţia Municipiului Cluj-Napo-

ca unde încă nu există staţie de sortare automată sau depo-

zit ecologic de deşeuri, colectarea selectivă a deşeurilor are 

un rol extrem de important ca prim pas în creşterea cantită-

ţilor de deşeuri care se trimit spre reciclare.

În cazul în care deşeurile nu sunt colectate selectiv iar 

deşeurile reciclabile sunt amestecate cu deşeurile mena-

jere, acestea (1) ajung să fie depozitate pe o platformă 

temporară de unde apoi vor trebui transportate la distan-

ţe foarte mari de la locul de generare, (2) se pierde o can-

titate mare de materii prime care ar minimiza impactul a-

supra mediului datorat exploatării de noi resurse natura-

le, (3) nu se ating ţintele de reciclare şi valorificare a de-

şeurilor impuse de UE fapt care ar putea declanşa măsuri 

financiare în acest sector (în urma declanşării procedurii 

de infringement), etc.

În acest context facem apel către generatorii de deşeuri (a-

tât populaţie cât şi agenţi economici) să anunţe intenţia de a 

colecta selectiv deşeurile pentru a putea fi  incluşi în programul 

utilajelor care colectează aceste tipuri de deşeuri – (1) sticlă şi 

(2) hârtie/carton, plastic, metal (mail: rosalcluj@rosal.ro).

Mulţumim tuturor celor care se implică în procesul de co-

lectare selectiva a deşeurilor.

Pentru funcţionarea acestui sistem care implică mai mulţi 

agenţi, e nevoie de colaborare şi de îndeplinirea obligaţiilor din 

fi ecare parte. Populaţia trebuie să îşi asume responsabilitatea a-

cestui proces de colectare selectiva la sursă iar agenţii economici 

trebui să aibă persoane instruite în sensul gestiunii deşeurilor 

care să colaboreze îndeaproape cu companiile de salubritate.

Mai multe informaţii cu privire la colectarea selectivă a de-

şeurilor se pot obţine şi de pe site-ul Rosal Grup, secţiunea su-

cursala Cluj-Napoca (http://www.rosal.ro/suc-rosal-cluj.php), 

unde este prezent inclusiv un ghid de colectare selectivă a de-

şeurilor cu detalii în acest sens. 

Colectarea selectivă a deşeurilor, primul pas spre reciclarea deşeurilor

PUBLICITATE
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Smartphone-urile oferă 

multe benefi cii, precum 

posibilitatea de a afl a o 

mulţime de informaţii 

într-un timp scurt şi de a 

comunica în timp real cu 

aproape oricine din lume. 

Însă, aceste dispozitive 

implică şi multe pericole, 

mai ales pentru persoane-

le care nu sunt sufi cient 

de mature pentru a le 

folosi. Unul dintre cele 

mai dezbătute şi contro-

versate subiecte ale 

momentului este: care 

este vârsta potrivită pen-

tru a-i da unui copil un 

telefon inteligent?

Dacă în 2012 vârsta medie 

la care copiii din societăţile 

vestice primeau un smartpho-

ne era 12 ani, acum aceasta a 

scăzut la 10 ani, potrivit unui 

studiu al fi rmei de cercetare a 

pieţei Infl uence Central.

Unii copii au propriul tele-

fon la vârste mult mai mici, 

inclusiv la vârsta de 4 ani. O 

mămică i-a dat băiatului ei 

gadgeturi să se joace cu ele 

încă de la vârsta de trei ani, 

deoarece, potrivit ei, erau sin-

gurele lucruri care îl linişteau. 

De la vârsta de 4 ani, copilul 

are propriul lui telefon inte-

ligent, un model mai vechi 

din familie şi ştie să îl folo-

sească înainte de a învăţa să 

scrie sau să numere.

„Nu ştiu dacă este bine sau 

nu faptul că are propriul 

smartphone. A fost un copil agi-

tat şi telefoanele, tabletele şi al-

te electronice erau singurele lu-

cruri care îl linişteau. Cred şi că, 

într-un fel, nu te poţi opune evo-

luţiei tehnologiei”, a declarat ea 

pentru go4it.ro.

Partea bună în acest caz 

este că cel mic nu a devenit 

dependent de gadget.

„În weekend-uri şi vacan-

ţe se joacă în continuare cu 

copiii şi are multe activităţi 

în aer liber. Se plimbă cu bi-

cicleta, se joacă cu mingea. 

Uneori nu se atinge de 

smartphone toată ziua”, a 

mai spus mămica.

„Cred că vârsta la care co-

pii primesc propriul smartpho-

ne va continua să scadă, de-

oarece părinţii s-au săturat să 

le dea copiilor telefoanele lor 

pentru a se juca”, a declarat 

Stacy DeBroff, directorul exe-

cutiv al Infl uence Central, pen-

tru New York Times.

James P. Steyer, directo-

rul executiv al organizaţiei 

non-profit Common Sense 

Media, care testează conţi-

nute şi produse dedicate fa-

miliilor, are o regulă strictă 

pentru proprii copii: aceştia 

vor primi smartphone-uri 

atunci când ajung la liceu. 

Steyer spune că aşa cei mi-

ci vor învăţa să pună pe preţ 

pe comunicarea faţă în faţă 

şi vor ajunge să aibă o re-

zistenţă mai mare la tenta-

ţii.

Potrivit studiilor efectu-

ate până acum, cu cât un 

copil primeşte un telefon in-

teligent mai târziu, cu atât 

mai bine. Asta deoarece 

smartphone-urile distrag 

atenţia copiilor de la cel mai 

important lucru din viaţa 

lor, şcoala, şi îi expun la ris-

curi precum hărţuirea onli-

ne, sexting-ul sau pedofili.

Datele organizaţiei Salvaţi 

Copiii arată că unul din doi 

copii a fost hărţuit în mediul 

online în ultimul an, iar din 

cele 1,8 miliarde de imagini 

încărcate zilnic pe internet, 

720.000 prezintă scene de 

pornografi e infantilă, însem-

nând 0,03% din total. Mai 

mult, conform Bitdefender, 

circa 500 de imagini cu copii 

abuzaţi sexual (imagini rea-

le sau editate) sunt vândute 

online la fi ecare 60 de secun-

de, iar una din cinci fete şi 

unul din zece băieţi vor su-

feri forme diverse ale abuzu-

lui sexual în mediul online 

până la vârsta de 18 ani. Tot-

odată, o treime dintre copiii 

cu vârste între 7 şi 17 ani au 

fost expuşi conţinutului por-

nografi c în ultimele 12 luni.

Care este vârsta potrivită pentru a-i da unui copil un smartphone?

INTERNET

1 din 2
copii a fost hărţuit în mediul online în ultimul an, 
potrivit datelor de la Salvaţi Copiii
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Există foarte multe tele-

foane de seniori în maga-

zine. De cele mai multe 

ori însă, acestea sunt des-

tul de lente şi oferă o 

experienţă de utilizare 

frustrantă. Cu un pic de 

efort, vă puteţi crea însă 

propriul Android pentru 

vârstnici, astfel încât 

bunicii voştri să fi e în 

trend cu moda.

Adopţia smartphone-urilor 

la scară largă este, din multe 

puncte de vedere, un lucru 

foarte bun. Fiecare dintre noi 

poate intra rapid pe internet, 

poate face câteva poze, îşi 

poate verifi ca emailul şi poa-

te folosi servicii de videocon-

ferinţă, gen Skype sau Face-

time. Din păcate, în funcţie 

de vârstă, aceleaşi dispoziti-

ve pot părea complexe, cu 

prea multe funcţii inutile şi 

greu de înţeles.

Soluţia aparentă la aceas-

tă problemă este să vă orien-

taţi către achiziţia unuia din-

tre multiplele modele de te-

lefoane de seniori, informea-

ză playtech.ro. Acestea nu 

sunt neapărat smart, dar au 

butoane mari, câteva funcţii 

simple şi destul de multe li-

mitări. Datorită fl exibilităţii 

sistemului de operare Andro-

id, mai există însă o soluţie 

nu foarte evidentă. Aceasta 

implică utilizarea unui laun-

cher gratuit care vă schimbă 

complet interfaţa telefonului 

pentru a o face mult mai pri-

etenoasă cu persoanele care 

au probleme de vedere sau 

care, pur şi simplu, nu prea 

se descurcă cu un smartpho-

ne obişnuit.

Opţiuni speciale

Pentru a crea propriul dis-

pozitiv din categoria tele-

foane de seniori, puteţi ape-

la la unul dintre multele la-

unchere de Android pe ca-

re le găsiţi gratuit în Google 

Play destinate acestui scop. 

Telefoanele mai recente de 

la Samsung sau LG au in-

cluse astfel de funcţii în pa-

noul de configurare al apa-

ratelor, pentru a simplifica 

semnificativ interacţiunea 

persoanelor atehnice cu e-

le. În orice altă situaţie, re-

comandarea celor de la play-

tech.ro este să apelaţi la 

Necta Launcher. Instalarea 

este la fel ca oricărei alte 

aplicaţii de mobil şi sunt 

şanse foarte mari să se ac-

tiveze implicit după insta-

lare. Opţional, s-ar putea să 

fie nevoie să activaţi noul 

launcher din meniul Settings 

– Launcher al telefonului 

vostru.

Marele avantaj al Necta, 

faţă de concurenţă, constă 

în faptul că schimbă com-

plet interfaţa dispozitivului 

şi include aplicaţii la fel de 

simple, cu aceleaşi culori, 

pentru cele mai importante 

funcţii ale aparatului: came-

ră, mesaje, galerie foto, ape-

lare. Astfel, experienţa de 

utilizare va fi  una mult mai 

fl uidă şi nu va implica tran-

ziţii bruşte între diferite fon-

turi şi culori. Practic, veţi 

obţine un smartphone ideal 

pentru seniori, cu doar câ-

teva opţiuni pe care trebuie 

să le personalizaţi înainte să 

pasaţi telefonul unui părin-

te sau bunic.

Din momentul în care veţi 

debloca telefonul cu noul la-

uncher, veţi fi  întâmpinaţi de 

icoane mari sugestive şi un 

scris clar şi îngroşat. Fără ac-

cesarea vreo unui meniu su-

plimentar, ajungeţi printr-o 

atingere la WiFi, alarmă sau 

lanternă. Merită lăudat faptul 

că, exceptând meniul de ajus-

tare al parametrilor de func-

ţionare al telefonului şi, im-

plicit, de activare sau dezac-

tivare al Necta Launcher, toa-

te celelalte programe şi utili-

tare se asortează cu interfaţa 

ecranului principal şi sunt in-

clude în Necta.

Ideal ar fi  să defi niţi din 

start lista contactelor favori-

te cu care utilizatorul termi-

nalului să interacţioneze ra-

pid. Modifi cări ulterioare se 

pot aduce doar din meniul 

Setting al Necta. În rest, nu 

veţi face foarte multe tapuri 

pentru a vedea cât de mult 

au fost simplifi cate toate par-

ticularităţile de interacţiune 

cu telefonul. Partea de for-

mare a numerelor nu putea 

fi  mai clară, iar utiltarul de 

captură foto/video include 

doar două butoane, dintre 

care unul declanşează cap-

tura şi cel de-al doilea face 

tranziţia din mod foto în vi-

deo şi invers. Galeria foto nu 

include nici un fel de artifi -

cii care să necesite explica-

ţii suplimentare.

Buton SOS

Destul de important ar fi  

şi butonul SOS care, la atin-

gere, expediază locaţia exac-

tă a utilizatorului către un 

contact favorit predefi nit. Al-

te două butoane afl ate în prim 

plan vă ajută să afl aţi rapid 

propriul număr de telefon şi 

locaţia exactă pe o hartă. Din 

lista de aplicaţii instalate, nu 

lipseşte posibilitatea ancoră-

rii unui program în ecranul 

principal.

Per ansamblu, Necta La-

uncher uşurează atât de mult 

interacţiunea unei persoane 

cu un smartphone Android, 

încât pare surprinzător că es-

te gratuit.

Cum să-i înveţi pe bunici 
să folosească smartphone-ul
În funcţie de vârstă smartphone-urile pot părea complexe, cu prea multe funcţii inutile şi greu de înţeles.

Programul Necta îi ajută pe seniori să folosească smartphone-ul, prin comenzi mai simple şi intuitive.
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ P.F. cumpăr ap.1 cameră în 

cart. Grigorescu/Plopilor/Gră-

dini Mănăștur, exclus demisol/

mansardă. Ofer plata pe loc. Fă-

ră agenţii. Tel. 0770-388671. 

(5.7)

¤ CUMPĂR URGENT garsonieră.

Exclus cart. Plopilor.

Aștept telefoane la 0760-
185659. (10.20)

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

Zorilor, Bună-Ziua, 
Gheorgheni, Grigorescu.

Exclus agenţii.

Aşteptăm oferte la tel. 
0727-477.173.

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând două case + anexe în Tu-

reni, în aceeași curte (se vinde și 

separat), supr. totală 6500 mp, 

curte, livadă, teren arabil, utili-

tăţi, apă, gaz, curent, întăbulat, 

preţ negociabil.

Inf. suplimentare la tel. 

0745-182440.

P.F. schimb casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.

Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând teren în Beliș, zona Că-
tun-Pleș, intravilan, front 100 m 
direct la Lacul Fântânele-Beliș, în 
supr. de 7800 mp, C.F., drum de 
acces pe la Giurcuţa, preţ 6 euro/
mp. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0744-653097. (5.7)

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

P.F. vând 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. 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 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 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, 

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.

preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0745-251703.

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

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

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

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

SERVICII

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

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

¤ Execut amenajări interioare 
lavabil, vopsesc în ulei, repar 
spaleţi. Aștept oferte serioase, 
ofer seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-362823. (5.7)

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

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

¤ Montăm uși și geamuri, auto-

rizat Porta Doors. Informaţii la 
te.l 0745-993104.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

DIVERSE

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

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

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

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr colecţie de fanioane, 
medalii românești, poze vechi, in-
signe românești, cu fotbaliști, deco-
raţii, fotografi i, cer și ofer seriozita-
te. Aștept oferte serioase. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (6.7)

¤ Vând colecţie cu actori străini și 
români, poze alb/negru și color. 
Aștept oferte serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (6.7)

¤ Vând coleţie de șerveţele vechi. 
Aștept oferte. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (6.7)

¤ Cumpăr suporţi de pahare din 
carton (biscuiţi) de bere, suc, apă, 
de preferat mărci de bere româ-
nești, rog oferte serioase. Inf. la tel. 
0749-174082 (6.7)

DONAŢII

¤ DONEZ 3 GRĂMEZI DE FÂN.

Sunaţi la tel. 0721-356.827. (Nicu)

MATRIMONIALE

¤ Eu berbec, 41 de ani, caut o 
domnișoară drăguţă pentru o rela-
ţie cât se poate de serioasădin Cluj 
pentru prietenie. Aștept telefoane 
la nr. 0752-362823. (4.7)

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

¤ În conformitate cu OUG 
195/2005 privind protecţia me-
diului, aprobată prin Legea 
265/2006, cu modifi cările și com-
pletările ulterioare și Ord. 
1798/2007, S.C. ISACOMP FLA 
S.R.L. anunţă începerea demersu-
rilor în vederea obţinerii autoriza-
ţiei de mediu pentru obiectivul 
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Vidanjarea apelor uzate”, loc. 
Dezmir, str. Perilor nr. 13, jud. 
Cluj. Eventualele sugestii și recla-
maţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 
99, în zilele de luni: 8.30-18.30, 
marţi, miercuri, joi: 8.30-16.30, 
vineri: 8-30-14.00. (1.1)

URBANISM

¤ Biserica Baptistă Creștină nr. 1 
anunţă iniţierea Planului Urba-
nistic de Detaliu pentru "Realiza-
re acces auto, amenajare parcare 
și spaţiu verde", pe strada Ospă-
tăriei nr. 10-12, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj. Consultarea propunerii 
se poate realiza în cadrul Primă-
riei Cluj-Napoca, serviciul Urba-
nism, camera 62. (1.1)

¤ Morariu Ștefan Florin anunţă 

iniţierea Planului Urbanistic de De-
taliu pentru “Extindere, amenaja-
re activităţi terţiare, amplasare fi r-
ma luminoasă, amenajări, împrej-
muire, operaţiuni notariale”, pe 
strada Clinicilor nr. 9A, Cluj-Napo-
ca, jud. Cluj. Consultarea propune-
rii se poate realiza în cadrul Primă-
riei Cluj-Napoca, camera 62. (1.1)

¤ S.C. Transilvania Construct In-
vest S.R.L., anunţă iniţierea Planu-
lui Urbanistic de Detaliu pentru 
“Construire imobil mixt, amena-
jări exterioare, împrejmuire pro-
prietate, racorduri și branșamente 
la utilităţi”, pe strada Constantin 
Brâncuși nr. 73-79, Cluj-Napoca, 
jud.Cluj. Consultarea propunerii se 
poate realiza în cadrul Primariei 
Cluj-Napoca, camera 62. (1.1)

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

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

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

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

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

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persone energice, deschise,amabile care sa a-
sigure servicii de curatenie la standard inalte de calitate in-
tr-o atmosfera placuta, relaxanta.

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

ne 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 cli-
entilor nostri, iar noi iti vom oferi:
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atrac-

tiv;
–  salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si re-

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

www.batrom.ro

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

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

de la 19 lei mp.
Hidroizolații bituminoase

Tel. 0759 071 322

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping

12:30 Comorile Parmei

13:00 EURO polis

14:00 Telejurnal

15:00 Teleshopping

15:30 Maghiara de pe unu

16:55 Nocturne

17:55 Dosar România

18:55 Exclusiv în România

19:45 Sport

20:00 Telejurnal

20:50 Filler Jocurile Olimpice 
21:00 Meteo

21:10 Adio, Tovarăși! – Război 
și pace

22:05 Filler Jocurile Olimpice 
Rio 2016

22:15 Nebunii de pe Madison 
Avenue – Hands and Knees

23:10 Am ales Paradisul

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Mireasă pentru fi ul meu

16:00 Observator

17:00 Acces direct

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 Poftiţi de vă iubiţi

23:30 Un show păcătos

PRO TV

12:00 Lecţii de viaţă

13:00 Știrile Pro TV

14:00 Tatăl

16:00 Ce spun românii

17:00 Știrile Pro TV

18:00 Iarna răzbunării

19:00 Știrile Pro TV

20:00 Las fi erbinţi

21:00 Foltbal: Sparta Praga – 
Steaua

23:00 Știrile Pro TV

23:30 Spion pe cont propriu

PRIMA TV

12:10 Cireașa de pe tort

13:30 Teleshopping

14:00 Focus 14

14:30 Teleshopping

15:00 Mondenii

16:00 Cronica netului

16:30 Focus

17:00 Trăsniţii

18:00 Focus

19:30 Mama mea gătește 
mai bine

20:30 Academia lui Horia

22:00 Jurnalul unui burlac

22:30 Trăsniţii

23:15 Focus din inima 
României

23:45 Răsplata

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D

13:30 Te vreau lângă mine

16:00 Teleshopping

16:45 Teo Show

18:45 Știrea zilei

19:00 Știrile Kanal D

20:00 Furtună pe Bosfor

23:00 WOWbiz

LOOK TV

12:00 Look de campion

13:00 Casa Poporului

14:30 Arena Eroilor

15:00 National Icons

15:30 Fotbal Look – Special

16:00 Meci Fotbal Liga I

18:00 Fotbal Look – Special

19:00 Poveștile României

20:00 Big Boletus

21:00 National Icons

21:30 Liga Magazin

22:30 Look de campion

23:30 Meci Fotbal CFR Cluj – 
Concordia Chiajna

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. Soce Impex S.A. anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Desfi inţare Imobile existente şi 
construire ansamblu cu funcţiuni mixte, împrejmuire, 
amenajări exterioare, racorduri şi branşamente la utilităţi, 
organizare de şantier“, propus a fi  amplasat în Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanţilor nr. 27-29, jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni-vineri între orele 
9.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr. 99, bl. 9B, cod 400609, fax 0264-410716, e-mail: 
office@apmcj.anpm.ro. 

LICITAŢIE PUBLICĂ

Societatea Profesionala INSOLV 2007 SPRL Filiala Cluj, 
în calitate de lichidator judiciar, al SC Probuono Consulting 
SRL, Cod de identifi care fi scală 25823363, Sediul social 
în Municipiul Turda, str. Gheorghe Bariţiu, nr.102, judeţul 
Cluj, Număr de ordine în registrul comerţului J12/1526/2009,

ORGANIZEAZA

In temeiul art.156 din Legea nr. 85/2014 privind 
procedura insolvenţei

VANZAREA PRIN LICITATIE PUBLICĂ CU STRIGARE

A bunului mobil constand in: „autoturism marca 
Volkswagen Golf, 1.4 benzina, având număr de 
înmatriculare CJ-84-PRB, an fabricatie 2002“;

Pretul de pornire a licitatiei pentru bunul mobil scos la 
vanzare este 4.590 lei, pret ce nu contine TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 01.08.2016 orele 13.30 
la sediul ales de catre lichidatorul judiciar din Cluj Napoca, 
str. Ion C. Bratianu, nr.28, ap.1, jud. Cluj. In cazul 
neadjudecarii bunului debitoarei licitatia va fi  reluata in 
data de 03.08.2016 si 05.08.2016 precum si in zilele de 
luni, miercuri si vineri a urmatoarei saptamani respectiv 
08.08.2016, 10.08.2016 si 12.08.2016, in acelasi loc si 
la aceasi ora. Taxa de participare la licitatie in suma de 
100 lei plus TVA si garanţia de participare la licitaţie în 
valoare de 15% plus TVA din preţul de strigare a bunului 
mobil se vor achita pana la inceperea sedintei de licitatie.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefoanele: 
0742017430 si 0740846422.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Primaria comunei Apahida, Judetul Cluj, organizeaza 
concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice 
temporar vacantă de Consilier juridic I Principal la Serviciul 
de Administraţie Publică Locală, astfel:

-  proba scrisă în data de 16.08.2016 – ora 10,00 la 
sediul Primăriei comunei Apahida;

-  interviul în data de 18.08.2016 – ora 10,00 la sediu 
Primărei comunei Apahida.

Candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:
-  studii superioare juridice de lungă durată absolvite 

cu diplomă de licenţă
- 5 ani vechime în specialitatea studiilor

Dosarele se pot depune în termen de 8 zile de la data 
publicării prezentului anunţ în Monitorul Ofi cial, Partea a III-a.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei 
comunei Apahida, str. Libertatii, nr. 122, judetul Cluj si la 
telefon 0264 231797.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – 
Centrul Judeţean Cluj, cu sediul pe Bulevardul Muncii, nr.18, 
Cluj-Napoca, scoate la concurs funcţia publică de execuţie 
vacantă de consilier debutant la Compartiment Economic, 
Recuperare Debite și Administrativ din cadrul Centrului 
Judeţean Cluj, în termenul prevăzut de O.U.G. nr. 45/2008.

Condiţie: studii universitare de licenţa absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, 
absolvite cu diploma de licenţa sau echivalentă, de 
specialitate: economice.

Vechime: Nu necesită vechime în specialitatea studiilor 
necesare exercitării funcţiei publice pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie de consilier, grad profesional debutant

Concursul se va desfășura în data de 08.08.2016 – 
proba scrisă (ora 10.00), la sediul Centrului Judeţean Cluj, 
B-dul Muncii, nr. 18, Cluj-Napoca.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul 
Centrului Judeţean Cluj, în termen de 8 zile de la data 
publicării prezentului anunţ în Monitorul Ofi cial al României, 
partea a-III-a și în presă, respectiv până în data de 
02.08.2016 ora 16.00.

Relaţii suplimentare la telefon: 0264/456454.
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Clujean vicecampion 
la decathlon
Clujeanul Răzvan Roman, de la 
CS Universitatea Cluj, a devenit 
vicecampion naţional la deca-
thlon la Campionatul Naţional 
de probe combinate la atle-
tism. Cu 6862 de puncte 
Răzvan Roman a obţinut tilul 
de vicecampion naţional. 
Competiţia a fost câștigată de 
Ionel Irinel Cojan de la CS 
Muscel CL – CSU Pitești, care a 
adunat la cele zece probe de 
concurs 7121 puncte. Răzvan 
Roman și-a mai trecut în luna 
februarie a acestui an titlul de 
campion naţional la probe 
combinate, la heptathon, infor-
mează site-ul ofi cial al CS U 
Cluj. Următoarea competiţie 
pentru atleţii universitari este 
programată în luna octombrie, 
când va avea loc la București fi -
nala Campionatului Naţional 
de Maraton Seniori și Tineret.

Selecţionerul 
Angliei, la cea mai 
mare provocare
Numirea ca selecţioner al naţio-
nalei de fotbal a Angliei este 
„cea mai mare provocare” din 
cariera lui Sam Allardyce, a de-
clarat tehnicianul ieri, în prima 
conferinţă de presă după înlo-
cuirea lui Roy Hodgson în urma 
rezultatelor slabe ale echipei la 
EURO 2016, scrie BBC, citat de 
Agerpres. Cel mai mare atu al 
lui Allardyce este „manage-
mentul personal”, a spus, des-
pre relaţia cu jucătorii, cel care 
în sezonul trecut a reușit s-o 
menţină pe Sunderland în 
Premier League. „Am antrenat 
câţiva jucători de clasă mondia-
lă. Fernando Hierro, Youri 
Djorkaeff, Jay Jay Okocha, Gary 
Speed, Nicolas Anelka și 
Michael Owen. Am antrenat 
câţiva jucători talentaţi. Partea 
bună e că îţi fac viaţa mai ușoa-
ră, ei știu ce vrei. Pentru mine 
va fi  foarte excitant să lucrez cu 
elita fotbaliștilor englezi, fi ind-
că vor aplica foarte repede idei-
le”, a spus fostul antrenor al lui 
Newcastle, Blackburn și West 
Ham, conform sursei citate.

Cazul Rapid, amânat
Comisia de Disciplină a 
Federaţiei Române de Fotbal a 
amânat pentru maine cazul clu-
bului Rapid București privind 
participarea în sezonul 
2016-2017 al Ligii I. „Nu am 
fost în sală, dar s-a amânat 
pentru miercuri. Noi am adus 
contractele, tot, să le prezen-
tăm, dar s-a amânat”, a decla-
rat fi nanţatorul clubului, Valerii 
Moraru, care a fost present la 
sediul Ligii Profesioniste de 
Fotbal alături de soţia sa 
Violeta Moraru și de doi avo-
caţi. Adunarea Generală a Ligii 
Profesioniste de Fotbal stabilise 
iniţial data de 21 iulie ca ter-
men limită pentru acceptarea 
sau nu a echipei giuleștene în 
ediţia 2016-2017 a Ligii I, în 
funcţie de suspendarea execu-
tării hotărârii de faliment. În lo-
cul formaţiei Rapid ar putea 
evolua ACS Poli Timișoara, ulti-
ma echipă retrogradată din se-
zonul precedent.

Pe scurt

Ovidiu CORNEA
redactia@monitorulcj.ro

CFR Cluj a pornit cu drep-

tul în noul sezon al Ligii 

1, după ce a învins acasă 

cu 2-0 duminică seară 

Concordia Chiajna. 

Următoarea echipă care 

ajunge în Gruia va fi  

Dinamo Bucureşti.

Concordia Chiajna a început 

mai bine jocul programat dumi-

nică seară în Gruia, în etapa 1 

a sezonului 2016-2017 din Liga 

1 şi a avut o primă mare ocazie 

prin Roşu, care a scăpat singur 

spre poartă (minutul 26) dar a 

trimis balonul în bară. Oaspeţii 

au cerut apoi penalty, în minu-

tul 36, reclamând un henţ în ca-

reu, dar arbitrul a lăsat jocul să 

continue. Reluarea tv avea să 

confi rme henţul. La cealaltă poa-

ră Larie a reluat spectaculos din 

foarfecă, dar Bălgrădean a prins.

Două goluri în două minute

După o primă repriză albă, 

clujenii au reuşit să marcheze 

în cea de-a doua repriză de do-

uă ori în două minute. Mai în-

tâi, Cristian Lopez a fi nalizat cu 

latul în minutul 67 o fază cur-

sivă a gazdelor. La faza urmă-

toare Bruno Guima a trimis cu 

capul în plasă în minutul 68 du-

pă o centrare din bandă, la doar 

câteva minute după ce l-a înlo-

cuit pe Cristian Bud. „Mă bu-

cur că am dat gol, dar pentru 

mine important e să câştige echi-

pa, nu contează că marchez eu 

sau altcineva. Obiectivul nostru 

este să intrăm în play-off şi de 

acolo vom vedea”, a declarat 

Guima după încheierea meciu-

lui. Antrenorul Vasile Miriuţă 

s-a felicitat pentru inspiraţia de 

a-l trimite la momentul potrivit 

în teren pe atacantul portughez: 

“E un jucător de caracter, căru-

ia şi dacă îi dai doar 10 minute 

face tot ce poate pentru a-şi aju-

ta echipa”, a întărit Miriuţă. Con-

cordia Chiajna nu a reuşit să re-

vină în joc până la fi nal, astfel 

că tabela s-a „închis” la 2-0 pen-

tru gazde.

Formaţiile de start

Antrenorii celor două echi-

pe, Vasile Miriuţă şi Emil Săn-

doi, au aliniat următoarele 

formule: CFR Cluj: Marc – Lo-

pes, Mureşan, Larie, Camora 

– Petrucci, Păun, Ruiz Carlos, 

Jakolis (’87 Ţînc) – Bud (’64 

Bud), Lopez (’77 Horj). An-

trenor: Vasile Miriuţă. Con-

cordia Chiajna: Bălgrădean – 

Feussi (’76 Serediuc), Tincu, 

Melinte, Mamele, Bucurică – 

Grădinaru (’75 Răducanu), 

Cristescu, Madeira, Roşu – Pe-

na. Antrenor: Emil Săndoi

Derby cu Dinamo acasă

În urma rezultatului din pri-

ma etapă elevii lui Miriuţă ob-

ţin primele 3 puncte din ediţia 

2016-2017 a Ligii 1 şi mai au 

de recuperat doar altele 3 pâ-

nă la 0, în condiţiile în care au 

pornit în noua ediţie de cam-

pionat cu o penalizare de 6 

puncte. Pentru CFR urmează 

sâmbătă de la 18.30 deplasa-

rea de la FC Botoşani. În urmă-

toarea partidă de acasă, în eta-

pa programată între 5-8 august 

2016, CFR Cluj va da piept cu 

Dinamo Bucureşti, echipă ca-

re a debutat în forţă în noul se-

zon, cu o victorie cu 4-1 în de-

plasare cu Astra Giurgiu.

Camora: nu am vorbit 
pe nimeni de rău

După meciul cu Chiajna, că-

pitanul CFR-ului, Mario Camo-

ra, afl at aproape de a face par-

te din naţionala României, a 

subliniat din nou că nu a dorit 

să îl lezeze sub nicio formă pe 

Răzvan Raţ, jucător de pe ace-

laşi post cu el. Declaraţia căpi-

tanului formaţiei clujene dintr-o 

publicaţie sportivă portugheză 

i-a fost interpretată în sensul că 

Raţ are 35 de ani şi ar trebui să 

lase naţionala. „Nu e prima da-

tă când dau interviu prin tele-

fon, iar cineva vrea să îţi inter-

preteze greşit cuvintele şi îţi fa-

ce rău. Nu am cum să probez. 

De aceea l-am sunat pe Raţ şi 

am vrut să îi explic situaţia. Nu 

pot să schimb mentalitatea. De 

când sunt în România nu am 

vorbit de rău pe nimeni şi nu 

veţi auzi aşa ceva de la mine 

până îmi voi termina cariera”, 

a declarat căpitanul CFR-ului, 

citat de Ştiri de Sport. Camora 

ar putea debuta în naţionala Ro-

mâniei pe 4 septembrie cu Mun-

tenegru, pe Cluj Arena.

Debut cu dreptul pentru 
CFR în noul sezon din Liga 1
CFR Cluj a învins cu 2-0 Concordia Chiajna în prima etapă a noului sezon din Liga 1.

Echipa clujeană va întâlni în următorul meci de acasă Dinamo

Tenismanul Dragoş Dima, 

de la Clubul Sportiv 

Universitatea Cluj, a 

devenit al treiela român 

din clasamentul ATP, el 

reuşind să câştige în 

weekend un nou turneu 

futures, la Piteşti.

Dragoş Dima a urcat pe lo-

cul 359 în ierarhia ATP la sim-

plu, urmându-le lui Adrian 

Ungur, locul 201, legitimat tot 

la Universitatea Cluj şi lui Ma-

rius Copil, locul 165. Dragoş 

Dima a câştigat sâmbătă, 23 

iulie, turneul futures de la Pi-

teşti, după ce a dispus în fi -

nală de francezul Jordan U-

biergo, cu scorul de 6-2, 7-5. 

Pentru sportivul legitimat la 

CS Universitatea Cluj este al 

patrulea titlu de futures la sim-

plu în anul 2016, după cele 

de la Bucureşti, Bacău şi din 

Croaţia. Saltul lui Dima a fost 

coroborat cu coborârea lui Pe-

tru-Alexandru Luncanu, care 

a ajuns de pe 353 pe 371. Vic-

tor Hănescu este al cincilea 

român din ierarhia ATP, pe lo-

cul 419, deşi nu a mai concu-

rat în ultima perioadă.

Dacă la simplu România 

nu are niciun sportiv în pri-

mii 100, la dublu situaţia es-

te diferită, Horia Tecău afl ân-

du-se pe locul 11, în timp ce 

Florin Mergea a ajuns pe 16. 

Situaţia arată mult mai bine 

la feminin, unde Simona Ha-

lep se menţine pe locul 5 WTA, 

fi in întrecută de americanca 

Serena Williams, de german-

ca Angelique Kerber, de Gar-

bine Muguruza (Spania) şi de 

Radwanska. Simona are un 

avans de peste 1.000 de punc-

te faţă de următoarea clasa-

tă, Venus Williams. Irina Be-

gu este pe 30, Monica Nicu-

lescu şi Sorana Cîrstea au sta-

ţionat, pe 61, respectiv 88, iar 

Patricia Ţig încheie top 100. 

După victoria la dublu de la 

Washington Monica Nicules-

cu ocupă cel mai bun loc din 

cariera sa la dublu, 23, iar An-

dreea Mitu a urcat 20 de lo-

curi, până pe 73, după titlul 

câştigat la Bastad. Irina Begu 

se afl ă în continuare pe 46, 

iar Raluca Olaru pe 62.

Un clujean, al treilea tenisman 
român în clasamentul ATP

Franţa a devenit campioa-

nă europeană Under 19 la 

fotbal, iar site-ul UEFA a 

făcut o selecţie a jucători-

lor care s-au remarcat în 

cadrul turneului şi care 

ar putea deveni în curând 

vedete şi la seniori.

Remarcaţii UEFA de-a lun-

gul turneului din Germania, 

unde Franţa s-a impus dumi-

nică în fi nala cu Italia îi includ 

pe: Kévin Augustin – PSG (echi-

pă de club), Franţa (naţiona-

lă) atacant (poziţie), golghte-

rul turneului; Steven Bergwijn, 

atacant, PSV, Olanda; Josip 

Brekalo, Wolfsburg, Germania, 

extremă; Federico Dimarco, In-

ternazionale, Italia, fundaş; Di-

ogo Gonçalves, Benfi ca, Por-

tugalia, mijlocaş; Manuel Lo-

catelli, AC Milan, Italia, mijlo-

ca; Kylian Mbappé, Monaco, 

Franţa, atacant; Phillipp Ochs, 

Hoffenheim Germania, mijlo-

caş; Xaver Schlager, Salzburg, 

Austria, mijlocaş, Dominic So-

lanke, Chelsea, Anglia, ata-

cant. Amintim, Franţa a deve-

nit campioană europeană Un-

der 19 după ce a învins în fi -

nală duminică Italia cu 4-0. În 

semifi nale Italia a trecut de 

Anglia cu 2-1, iar francezii s-au 

impus în faţa Portugalei cu 3-1.

Tinerele vedete 
din fotbalul mondial
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