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POLITICĂ

Gabriel Oniga „zboară” 
din PSD, de „majorat”
După 18 ani petrecuţi în PSD, fostul 

consilier local Gabriel Oniga a fost ex-

clus din partid.  Pagina 5

EDUCAŢIE

Profesorii clujeni rămân 
primii la titularizare
Cel mai ridicat procent de note peste 7 

sau egale cu 7 s-a înregistrat în județul 

Cluj (58,9%).  Pagina 4

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

ACTUALITATE

Prins în flagrant de poliţişti în timp 
ce vindea bilete false la Untold

ACTUALITATE

Exodul continuă. Nouă români 
pleacă din ţară în fiecare oră. 

Un tânăr de 19 ani a fost 
prins în fl agrat de poliţiştii din 
Bucureşti în timp ce vindea bi-
lete false la Untold. Bărbatul es-
te cercetat pentru înşelăciune.

„Poliţiştii din cadrul Secţi-
ei 2 au fost sesizaţi de către 
un tânăr cu privire la săvârşi-
rea unei infracţiuni de înşelă-
ciune, asupra fratelui său, o 
persoană necunoscută oferin-
du-i spre vânzare, cu suma de 
500 de lei, la data de 11 iulie., 
două bilete de acces la un fes-
tival de muzică din municipiul 
Cluj-Napoca, din perioada 3 – 
6 august 2017, realizând apoi 
că biletele în cauză erau false. 
Ulterior, tânărul a găsit un 
anunţ pe internet, similar cu 
cel prin care a fost înşelat fra-
tele său, iar în urma unor dis-
cuţii cu vânzătorul, au stabi-

lit să se întâlnească, pentru a 
achiziţiona două bilete pentru 
concertele menţionate”, trans-
mite Poliţia Capitalei.

Poliţiştii spun că au supra-
vegheat întâlnirea iar după ce 
„victima a primit două înscri-
suri printate cu denumirea bi-
let acces festival şi i-a înmâ-
nat vânzătorului o sumă de 
bani în schimbul acestora, bă-
nuitul a fost imobilizat şi con-
dus pentru audieri la sediul 
subunităţii”.

Prejudiciul, estimat la 800 
de lei, a fost recuperat inte-
gral şi restituit persoanelor în 
drept.

În urmă cu câteva zile, Mo-
nitorul de Cluj scria despre fra-
udele grosolane la Untold din 
partea falşilor proprietari de a-
partamente.

Ţara noastră se laudă cu cea 
mai mare creştere economică, 
dar exodul continuă. Dacă ro-
mânii ar râmâne, bugetul sta-
tului ar câştiga de pe urma lor 
jumătate de miliard de euro 
anual.

România pierde anual oa-
meni în echivalentul unui oraş 
de nivel mediu, precum Sla-
tina sau Tulcea. Şi anul aces-
ta, se estimează că vor pleca 
definitiv din ţară aproximativ 
85 de mii de români. 

La un calcul simplu, popu-
laţia României scade cu nouă 
români în fiecare oră. Sunt cei 
care părăsesc ţara cu gândul 
să nu se mai întoarcă, scrie 
digi24.ro.

Sociologii cred că stimula-
rea natalităţii şi deschiderea 
graniţelor pentru străinii care 

vor să muncească aici ar pu-
tea fi soluţii pentru a acoperi 
deficitul de forţă de muncă. 
Până atunci Statul doar con-
tabilizează pierderi.

La un calcul simplu, dacă 
cei 85.000 de români care au 
emigrat anul trecut ar fi  rămas 
în ţară şi s-ar fi  angajat pe sa-
lariul mediu pe economie, în 
consum ar fi  intrat mai mult 
de jumătate de miliard de eu-
ro pe an. Iar la această sumă 
se adaugă şi altele.

Un studiu al Organizaţiei 
Naţiunilor Unite arată că sunt 
3.400.000 de români în Dias-
pora. Cifra reprezintă 17% 
din populaţia României. Es-
te unul dintre cele mai mari 
procente pentru o ţară care 
nu a fost afectată de conflic-
te armate.
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Cum se îngroapă o gaură 
de 2 milioane de euro
Consilierii judeţeni vor vota astăzi rezilierea contractului cu firma UTI, după ce forul judeţean 
nu a fost in stare in 7 ani de zile să predea firmei amplasamentul stabilit pentru construirea 
unui parking suprateran şi a unui hotel la Aeroportul Cluj. Pagina 6

12 străzi au fost afectate de vremea rea. Decorul dezolant creat de furtună 
însumează copaci, parapeți și cabluri de electricitate la pământ. Pagina 3

Furtuna a făcut ravagii în Cluj

Suntem mai predispuşi 
la infarct vara sau iarna? 
Medicii clujeni ne lămuresc. P. 7

Curtea de Conturi impută CJ Cluj pierderi de 2 milioane de euro
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Poliţia 112
Pompieri 112
Salvarea 112
Jandarmeria 956
Protecţia civilă, Salvamont 982
Salvamont Băișoara
0264-777.867
 Salvamont Vlădeasa 
0264-624.967
Asistenţă socială 979
Informaţii C.F.R. 952
Deranjamente Gaz 928
 Protecţia Consumatorului
0264-431.368
 Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727
 Poliţia Secţia 2 (Mărăști) 
0264-450.043
Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni
Bună Ziua) 0264-414.006
 Poliţia Secţia 4 (Mănăștur) 
0264-452.190
Poliţia Secţia 5
(Gruia – Grigorescu)
0264-582.777
 Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 
0264-453.397
 Poliţia Secţia 7 (Someșeni)
0264-416.646
Agenţia C.F.R. 0264-432.001
Autogara Cluj 0264-435.278

 Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702
Primăria Cluj 0264-596.030
Telefonul primarului 948
 Primăria Mănăștur
0264-480.627
Primăria Mărăști
0264-413.355
Primăria Iris 0264-435.040
Primăria Someșeni
0264-435.050
Primăria Grigorescu
0264-585.831
Primăria Turda
0264-313.160
Primăria Dej 0264-211.790
Primăria Gherla
0264-241.926
Primăria Huedin
0264-351.548
Prefectura 0264-591.637
Consiliul local 0264-503.300
Serviciul Stare Civilă
0264-596.030
Ridicări auto 0264-444571
RATCJ 0264-503.700
Electrica Cluj 0264-595.721
RAJAC 0264-591.444
Spitalul Judeţean
0264-597.852
Spitalul CFR 0264-598.270
Spitalul Militar 0264-598.381
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Despre Transylvania 

Medical Center – vremuri 

noi, abordare nouă, medi-

cină nouă.

Transylvania Medical 

Center este un centru de să-

nătate şi medicină, diagnos-

ticare şi tratare integrativă, 

care utilizează cele mai mo-

derne metode din medicina 

biofizică şi naturistă: medi-

cina viitorului. Pe lângă a-

paraturile de diagnosticare 

şi tratament ultra moderne, 

centrul nostru beneficiază 

de o importantă experienţă 

medicală, aplicată în peste 

25 de ani de practică, la pes-

te 30.000 de pacienţi.

Centrul nostru are o abor-

dare diferită, integrând medi-

cina clasică, cea tradiţională, 

naturistă, homeopată cu me-

dicina biofi zică, totul spre be-

nefi ciul pacientului.

Transylvania Medical 
Center are o abordare 
unică prin:

•Evaluarea completă 

(prin măsurarea frecvente-

lor celulelor, a ţesuturilor 

sănătoase, identificarea unor 

agenţi patogeni – virusuri, 

micoze, bacterii, alergii, in-

toleranţe alimentare, iden-

tificarea sensibilităţilor le-

gate de mucoasă)

•Identificarea cauzelor 

bolilor ( nu doar a simpto-

melor)

•Digitalizarea unei baze de 

date suplimentare faţă de ba-

za de date a aparatelor (în 25 

de ani de experienţă în medi-

cină integrativă în Germania 

a Dr. Haldor Holesch)

•Schemă de tratament per-

sonalizată

•Testarea compatibilităţii 

medicamentelor (pentru fi e-

care pacient în parte)

•Vindecarea bolilor consi-

derate cronice (alergii, boli 

autoimune)

Transylvania Medical 
Center, centru de sănăta-

te şi medicină integrativă, 

vă invită la evenimentul: 

„Identificăm cauzele boli-
lor, nu tratăm doar simp-
tomele” dedicat informării 

publicului asupra alergii-

lor şi a dezechilibrelor sis-

temului imunitar.

Evenimentul îşi propune să 

aducă în atenţia publicului ca-

uzele care pot produce aceste 

probleme de sănătate, întâlni-

te în mod alarmant în rândul 

copiilor şi tinerilor, şi totoda-

tă să dezvăluie participanţilor 

un concept holistic pentru un 

stil de viaţă sănătos.

Acest eveniment se adresea-

ză tuturor celor care doresc să 

rămână informaţi în legătură 

cu cele mai noi proceduri de 

diagnosticare şi tratament, şi 

să descopere metode inovatoa-

re de diagnosticare şi tratament 

pentru diverse afecţiuni, din 

sfera medicinei integrative.

Evenimentul va avea loc 

în data de 27 iulie 2017, ora 

19:00, la hotel Golden Tulip 
Ana Dome, iar în cadrul aces-

tuia se vor prezenta metode 

integrative de diagnosticare 

şi tratare:

- prezentarea amănunţită 

a câtorva dintre cele mai în-

tâlnite afecţiuni (alergii şi in-

toleranţe alimentare)

- testimoniale din partea 

parienţilor şi ocazia de a le 

adresa întrebări despre pro-

cesul de vindecare

- sesiune de întrebări în plen

- networking unde veţi 

putea să îi abordaţi direct 

pe medicii noştri cu între-

bări specifice.

Evenimentul se va încheia 

cu un concert Mihail Sandu, 

un muzician versatil şi pasio-

nat de arta, ce va fi  prezent la 

eveniment, unde va încânta pu-

blicul cu piesele care l-au făcut 

celebru şi atât de îndrăgit!

Moderatorul evenimentu-

lui va fi  îndrăgitul Bogdan Bob 

Rădulescu.

Intrarea liberă!
Participarea se face pe ba-

ză de confi rmare la adresa: 

events@transilvaniahealing.ro

Detalii despre eveniment 

puteţi afl a online: https://goo.

gl/UoSbY4

Vă aşteptăm cu drag!

Transylvania Medical Center vă invită la evenimentul - 
„Identificăm cauzele bolilor, nu tratăm doar simptomele”

România a aprobat, în ul-

timii 8-10 ani, doar 50 de me-

dicamente noi, comparativ 

cu 650 aprobate în Uniunea 

Europeană, atrage atenția, 

marți, Consiliul Investitorilor 

Străini (FIC), într-o scrisoa-

re deschisă adresată 

autorităților.

„Fondurile alocate pentru 

sistemul de sănătate trebuie 

cheltuite în mod efi cient și 

înțelept; au existat numeroa-

se situații, amplu investiga-

te de presă și de autoritățile 

competente, în care fonduri-

le alocate pentru achizițiile 

din domeniul sănătății nu au 

fost cheltuite corespunzător. 

Fondurile trebuie alocate și 

cheltuite transparent și pe ba-

za unor criterii de 

performanță”, se spune în 

document.

Infrastructura sistemului 
de sănătate, 
modernizată 

În acest context, FIC reco-

mandă creșterea bugetului alo-

cat medicamentelor bazat pe 

măsuri obiective prin extin-

derea bazei de contribuție pen-

tru bugetul FNUASS sau alte 

acțiuni de transparentizare. 

De asemenea, infrastructura 

sistemului de sănătate trebu-

ie modernizată rapid în Ro-

mânia, autoritățile trebuind 

să accepte că fondurile dispo-

nibile nu acoperă toate nevo-

ile și, astfel, este necesară pri-

oritizarea cheltuielilor.

„Deși în ultimii ani buge-

tul pentru sănătate a crescut, 

nivelul fondurilor alocate pen-

tru infrastructură și echipa-

mente a rămas constant. În 

același timp, bugetul pentru 

medicamente (BaT) a fost sta-

bilit la nivelul consumului din 

trimestrul al IV-lea al anului 

2011 și a fost menținut la acel 

nivel în ultimii ani, de aceea 

recomandăm creșterea buge-

tului alocat medicamentelor 

bazat pe măsuri obiective prin 

extinderea bazei de contribuție 

pentru bugetul FNUASS sau 

alte acțiuni de  transparenti-

zare”, menționează investito-

rii străini.

Pe termen lung

În plus, pe termen lung 

este necesar un cadru predic-

tibil și transparent pentru 

fi nanțarea sistemului de să-

nă ta te,  precum ș i 

îmbunătățirea cadrului legis-

lativ pentru dezvoltarea par-

teneriatului public-privat în 

România.

„Tratamentele medicale 

trebuie să rămână pe piața 

din România și pacienții tre-

buie să aibă acces la aces-

tea în timp util pentru a nu 

le afecta starea de sănăta-

te. Pacienții trebuie să aibă 

acces rapid la medicamen-

te și terapii inovative con-

form standardelor UE, Ro-

mânia fiind cu mult sub a-

ceste standarde. În ultimii 

8-10 ani, România a apro-

bat doar 50 de medicamen-

te noi comparativ cu 650 

aprobate în UE”, atrage 

atenția FIC.

În opinia acestora, cetățenii 

trebuie să aibă acces la tra-

tamente inovatoare și stan-

darde rezonabile, fără discri-

minări.

România a aprobat, în ultimii ani, 
doar 50 de medicamente noi
Consiliul Investitorilor Străini recomandă creşterea bugetului pentru medicamente.
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Furtuna continuă să 

facă ravagii în 

Cluj-Napoca. După ce 

în urmă cu două zile 

Administraţia 

Naţională de 

Meteorologie a emis 41 

de atenţionări şi aver-

tizări de fenomene 

meteorologice pericu-

loase, care au vizat o 

mare parte din ţară, 

ploaia şi vântul puter-

nic s-au intensificat, 

acţionând în rafale 

puternice. În munici-

piul Cluj-Napoca furtu-

na a blocat stradă după 

stradă, doborând copa-

cii, parapeţii şi cablu-

rile de electricitate.

Reprezentanţii ISU au co-

municat: „Au fost angrena-

te pentru a interveni în lo-

caţiile afectate în judeţul 

Cluj ca urmare a fenome-

nelor meteo extreme şase 

echipaje ale ISU Cluj” Po-

trivit datelor oferite de aceş-

tia în cursul zilei, 12 străzi 

au fost afectate de furtună: 

„Au fost semnalate arbori 

şi ramuri de arbori căzute 

pe străzile Detunata şi Al-

verna, Elicei, Ostaşilor şi 

Eremia Grigorescu din mu-

nicipiul Cluj-Napoca.”

Nu s-au semnalat victi-

me, deşi în unele zone, oa-

menii au fost la un pas să 

fie electrocutaţi din cauza 

cablurilor de energie elec-

trică căzute peste şosele şi 

maşini: „Au existat cabluri 

de transport de energie elec-

trică căzute peste un cami-

on”, a spus ISU Cluj.

Furtuna le-a dat bătăi 
de cap autorităţilor

Copaci au căzut pe caro-

sabil şi între localităţile Cala-

tele şi Dealu Negru. Pe stra-

da Plopilor au căzut arbori şi 

cabluri electrice de alimenta-

re a tramvaiului. Aici circula-

ţia a fost blocată. În cartierul 

Grigorescu cablurile de elec-

trictate au făcut scurtcirciut, 

iar în ciuda spectacolului ofe-

rit, situaţia a fost cât se poa-

te de periculoasă pentru tre-

cători: „Furtuna a generat un 

scurt circuit pe o stradă din 

cartierul Grigorescu.”

La acestea se adaugă şi ra-

vagiile din centru făcute de vi-

jelie: „În Piaţa Unirii un aco-

periş a fost deteriorat ca ur-

mare a fenomenelor meteo ”, 

au adăugat reprezentanţii ISU.

În afara municipiului 

Cluj-Napoca au fost înregistra-

te trei străzi pe care au căzut 

arbori şi cabluri de electricita-

te, motiv pentru care au inter-

venit în sprijinul ISU şi alte or-

gane abilitate pentru a reabili-

ta situaţia creată de furtuna pu-

ternică: „În sprijinul ISU pen-

tru pagubele inregistrate în a-

fara municipiului Cluj-Napoca 

au mai fost mobilizate forţe ale 

Servicilor Voluntare pentru Si-

tuaţii de Urgenţă din localităţi-

le Gilău, Mărgău şi Poliţia Lo-

cală a munuicipiului.”, se ara-

tă în comunicatul Inspectora-

tului pentru Situaţii de Urgen-

ţă al judeţului Cluj.

După fi ecare furtună, 
Clujul arată ca după război

De fi ecare dată când plouă, 

Clujul se transformă într-un 

mare lac, iar străzile sunt com-

plet inundate. Acestea arată ca 

după potop, iar pietonii, dacă 

au neşansa să circule prea aproa-

pe de carosabil, sunt ţinte si-

gure ale unui duş din cap pâ-

nă-n picioare cu noroi. În mai 

multe zone din oraş, canaliza-

rea nu face faţă cantităţilor ma-

ri de apă. Ultimul exemplu es-

te strada Plopilor, care zace sub 

apă, fi e că e vorba de o furtu-

nă majoră sau doar de câţiva 

stropi de ploaie. De vină ar fi  

canalizările realizate de mân-

tuială, iar în unele zone chiar 

lipsa gurilor de canalizare.

Clujenii vor trebui să se 

obişnuiască cu acest decor de-

zolant, deoarece codul galben 

de ploi emis de meteorologi 

este valabil până miercuri di-

mineaţa, la ora 3.00. Zonele 

vizate sunt Banat, Crişana, 

Oltenia, Maramureş, Transil-

vania, nord-vestul Moldovei 

şi vestul Munteniei.

„În intervalul menţionat, 

în toate zonele de munte, pre-

cum şi în Banat, Crişana, Ol-

tenia, Maramureş, Transilva-

nia, nord-vestul Moldovei şi 

vestul Munteniei vor fi  peri-

oade cu instabilitate atmosfe-

rică accentuată ce se va ma-

nifesta prin intensifi cări ale 

vântului cu aspect de vijelie, 

frecvente descărcări electrice, 

averse ce vor avea şi caracter 

torenţial şi căderi de grindi-

nă. În intervale scurte de timp 

sau prin cumulare se vor în-

registra cantităţi de apă ce vor 

depăşi 20...25 l/mp şi punc-

tiform 50...60 l/mp", transmi-

te Administraţia Naţională de 

Meteorologie.

Furtuna continuă să facă ravagii în Cluj. 
12 străzi au fost afectate de vremea rea.
Decorul dezolant creat de furtună însumează copaci, parapeţi şi cabluri de electricitate la pământ. 

În urma furtunii, în județul Cluj mai multi copaci au cazut pe carosabil și pe mașini

Trei persoane rămân în 

continuare internate în 

spitalele din Cluj-Napoca 

şi Oradea, după furtuna 

de la Bulz, judeţul Bihor.

Reprezentanţii Spitalului 

Clinic Judeţean de Urgenţă 

Oradea au declarat, marţi, că 

patru din cei şase pacienţi in-

ternaţi în noaptea de dumini-

că spre luni, răniţi în urma 

furtunii din localitatea biho-

reană Bulz, pot fi  externaţi, 

scrie Mediafax.

La Spitalul Clinic Judeţean 

de Urgenţă din Cluj-Napoca, 

se mai afl ă o pacientă, a că-

rei stare de sănătate evoluea-

ză bine. Ea a fost consultată 

pentru fracturile şi hematoa-

mele pe care le-a suferit la cap 

şi faţă după ce a fost lovită 

de o bârnă şi va rămâne in-

ternată, pentru continuarea 

tratamentului şi investigaţii-

lor medicale, au declarat me-

dicii din Cluj.

Un tânăr de 23 de ani, ca-

re a fost operat de doi medici 

neurochirurgi, după ce un co-

pac a căzut pe cortul în care 

se afl a, este în continuare în 

stare gravă.

„Pacientul de pe terapie in-

tensivă este intubat, ventilat, 

dă semne de trezire, evoluţia 

e uşor favorabilă, dar rămâne 

sub urmărire atentă. Trei pa-

cienţi de pe chirurgie vor fi  ex-

ternaţi astăzi (marţi – n.r.), de 

pe neurochirurgie încă o paci-

entă va fi  externată. O pacien-

tă rămâne internată sub supra-

veghere şi tratament. Astfel, 

doi mai rămân internaţi”, au 

spus medicii de la Oradea.

Furtuna de la Bulz - 
O femeie rămâne 
internată la Cluj

Preotul acuzat de infracţi-

uni de racolare de minori 

în scopuri sexuale, se auto-

suspendă din preoţie pe 

motive medicale.

Preotul Cristian Pomohaci, 

acuzat de racolare de minori în 

scopuri sexuale, a depus o cere-

re de autosupendare din preoţie, 

invocând motive medicale, a de-

clarat, purtătorul de cuvânt al 

Patriarhiei, Vasile Bănescu.

„Preotul Pomohaci a depus 

o cerere de autosuspendare din 

preoţie, invocând motive medi-

cale. Mâine (n.red miercuri) es-

te ultima zi din cele 30 pe care 

le-a avut la dispoziţie pentru a 

aduce probe reale în favoarea 

nevinovăţiei sale. Până acum, 

nu a adus niciuna. Dacă nici 

mâine (n.red miercuri) nu adu-

ce un argument consistent, poi-

mâine (joi- n.red.) se va declan-

şa cercetarea Consistoriului epar-

hial. Mâine sau poimâine (mier-

curi sau joi – n.red.) Arhiepi-

scopia Alba Iulia va oferi un co-

municat de presă pe această te-

mă”, a declarat Bănescu, potri-

vit Mediafax.

Parchetul de pe lângă În-

alta Curte de Casaţie şi Justi-

ţie a preluat dosarul deschis 

de Parchetul de pe lângă Ju-

decătoria Târgu Mureş, în ca-

re preotul Cristian Pomohaci 

este acuzat de infracţiuni de 

racolare de minori în scopuri 

sexuale, în cauză urmând a fi  

făcute cercetări, au declarat 

reprezentanţii Parchetului pen-

tru Mediafax.

Sesizarea a fost făcută după 

ce în spaţiul public a apărut o 

înregistrare audio în care preo-

tul Cristian Pomohaci i-ar fi  pro-

mis unui adolescent că îl va plă-

ti dacă va întreţine relaţii sexu-

ale cu el. Spre fi nalul înregistră-

rii, cel care se presupune a fi  

preotul Pomohaci, îi spune bă-

iatului că între ei doi a fost, de 

la bun început, „ceva special”, 

amintindu-i cum s-au întâlnit.

Pomohaci „se cântă” şi nu mai cântă

Recitalul lui Cristian 
Pomohaci, preotul-cân-
tăreţ acuzat și cercetat 
de racolare de minori în 
scopuri sexuale, a fost 
scos din programul 
Festivalului Internaţional 
de Folclor „Serbările 
Transilvane“ de la Cluj. 
Decizia a fost luată luni.

Directorul manifestării, 
Tiberiu Groza, cel care l-a 
invitat pe Pomohaci la 
Cluj, a declarat, pentru 
„Adevărul“, că organiza-
torii festivalului au ajuns 
la concluzia că vor scoate 
recitalul lui Pomohaci din 
program din dorinţa de a 
nu scinda publicul în pro 
Pomohaci și contra 
Pomohaci, dar și pentru a 
nu aduce o imagine ne-
gativă asupra festivalului.

Pomohaci nu 
este dorit la Cluj
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Universitatea 

Babeş-Bolyai organizea-

ză, în perioada 26-28 

iulie 2017, cea de-a patra 

ediţie a Conferinţei 

ERMAS, care va benefi -

cia de participarea unui 

economist distins cu 

Premiul Nobel, dar şi a 

altor economişti de 

marcă din întreaga lume.

Astfel, ediţia din acest an 

a Conferinţei găzduite de 

Facultatea de Ştiinţe Econo-

mice şi Gestiunea Afaceri-

lor din cadrul UBB va fi des-

chisă de Eric Maskin (Har-

vard University), laureat al 

Premiului Nobel pentru Eco-

nomie, care va primi şi ti-

tlul de Doctor Honoris Ca-

usa al UBB.

Printre invitaţii de marcă 

ai evenimentului se numără 

şi Ariel Pakes (Harvard Uni-

versity), Aureo de Paula (U-

niversity College London) şi 

Victor Rios-Rull (University 

of Pennsylvania).

Iniţiată în anul 2014, se-

ria de conferinţe ERMAS îşi 

propune să reunească anual 

cercetători economişti de pre-

stigiu, ediţia din acest an fi -

ind prima deschisă cercetă-

torilor străini, în timp ce ma-

nifestările anterioare au fost 

dedicate cercetătorilor eco-

nomişti români sau cunos-

cători ai limbii române, afi -

liaţi unor universităţi/insti-

tute de cercetare din afara 

ţării, precum şi pentru cole-

gii acestora care activează în 

România.

„Vorbim despre o confe-

rinţă cu un impact major a-

supra cercetării ştiinţifice 

economice din România, ca-

re încearcă să stabilească o 

colaborare pe termen lung 

cu instituţiile şi cercetăto-

rii economişti de prestigiu 

din întreaga lume. Prin acest 

eveniment extrem de im-

portant pentru cercetarea 

economică încercăm nu doar 

să aducem şi să valorificăm 

în ţară experienţa şi rezul-

tatele cercetărilor ştiinţifi-

ce ale românilor din dias-

pora şi ale cercetătorilor in-

ternaţionali, ci şi să stabi-

lim un cadru mai strâns de 

cooperare între mediul aca-

demic şi instituţiile respon-

sabile de implementarea po-

liticilor sociale şi economi-

ce”,  a f i rmă decanul 

Facultății de Științe Econo-

mice și Gestiunea Afaceri-

lor din cadrul UBB, conf. 

univ. dr. Răzvan Mustață.

Eric Maskin, laureat al 
premiului Nobel, DHC al UBB

După reevaluarea lucrări-

lor contestate la proba 

scrisă din cadrul concur-

sului pentru titularizare, 

9.772 de candidaţi au obţi-

nut note peste 7 (notă 

necesară angajării pe peri-

oadă nedeterminată), a 

informat, marţi, Ministerul 

Educaţiei Naţionale 

(MEN).

Potrivit MEN, reevaluarea 

lucrărilor contestate la proba 

scrisă din cadrul concursului 

naţional pentru ocuparea pos-

turilor didactice/catedrelor va-

cante/rezervate din învăţămân-

tul preuniversitar a generat o 

majorare cu 1,90% a ratei no-

telor peste 7 sau egale cu 7, 

mai exact de la 45,73% (rezul-

tate iniţiale) la 47,63% (rezul-

tate fi nale).

În total au fost depuse 3.804 

contestaţii (18,32% din tota-

lul lucrărilor evaluate iniţial). 

În cazul a 3.659 de contesta-

ţii (96,19%), notele au fost 

modifi cate astfel: pentru 2.278 

de lucrări contestate, notele 

iniţiale au fost mărite, în timp 

ce pentru 1.381 de lucrări, no-

tele iniţiale au fost micşorate.

118 candidaţi au obţinut no-

ta 10, iar 9.772 note între 7 şi 

9,99 (47,06% — procent majo-

rat de la 45,16 cât a fost iniţial 

după primele rezultate), 6.876 

de candidaţi — note între 5 şi 

6,99 (în scădere de la 33,08% 

la 33,07%), iar 4.006 candidaţi 

— note între 1 şi 4,99 (în scă-

dere de la 21,19% la 19,29%).

Cifrele nu s-au modifi cat 
prea mult la Cluj

După contestaţii, cel mai ri-

dicat procent de note peste 7 

sau egale cu 7 s-a înregistrat 

în judeţul Cluj (58,9%), cel 

mai scăzut, în judeţul Călăraşi 

(25%). În Capitală, procentul 

s-a situat la 55,02% (cel mai 

ridicat fi ind în Sectorul 4 — 

67%). Înaintea contestaţiilor, 

cadrele didactice care au can-

didat pe un post didactic în ju-

deţul Cluj au obţinut în pro-

cent de 58.81 note peste 7.

Din promoţia de anul aces-

ta, 44,64% dintre candidaţi au 

obţinut note peste 7 (în creş-

tere de la 43,07%), iar 32,92% 

— note între 5 şi 6,99 (în scă-

dere de la 32,95%).

Pentru angajarea pe perioa-

da nedeterminată (titulariza-

re), candidaţii trebuie să obţi-

nă minimum nota 7 atât la pro-

ba scrisă, cât şi la proba prac-

tică/inspecţia specială la cla-

să în profi lul postului. Pentru 

angajarea pe perioada deter-

minată (suplinire), candidaţii 

trebuie să obţină minimum no-

ta 5 atât la proba scrisă, cât şi 

la proba practică/inspecţia spe-

cială în profi lul postului.

La proba scrisă din cadrul 

concursului naţional pentru 

ocuparea posturilor didacti-

ce/catedrelor vacante/rezer-

vate din învăţământul preu-

niversitar s-au prezentat 

23.816 candidaţi. 2.972 de 

candidaţi s-au retras din con-

curs din motive personale sau 

medicale, în conformitate cu 

prevederile metodologiei, 30 

de candidaţi au fost eliminaţi 

pentru fraudă, iar lucrările a 

5 candidaţi au fost anulate la 

centrele de concurs din mo-

tive legate de nerespectarea 

metodologiei. Alte 40 de lu-

crări au fost anulate în cen-

trele de evaluare, astfel că 

numărul total al lucrărilor no-

tate a fost de 20.763.

Astăzi, repartizarea 
pe posturi

Repartizarea pe posturi titu-

larizabile (angajare pe perioadă 

nedeterminată) a candidaţilor 

care au obţinut note peste 7 sau 

egale cu 7 atât la proba scrisă, 

cât şi la proba practică/inspec-

ţia specială la clasă în profi lul 

postului va avea loc miercuri, 

26 iulie, în şedinţe de repartiza-

re organizate de inspectoratele 

şcolare judeţene. La nivel naţi-

onal sunt disponibile 4.930 de 

posturi didactice/catedre vacan-

te pentru angajare pe perioadă 

nedeterminată (titularizabile), 

cu 508 mai multe decât anul 

trecut (4.422). Dintre acestea, 

2.861 de posturi didactice/cate-

dre vacante sunt în mediul ur-

ban şi 1.691 în mediul rural.

Candidaţii care au obţinut 

cel puţin nota 5 (cinci) atât la 

proba scrisă, cât şi la proba 

practică/inspecţia specială în 

profi lul postului vor fi  anga-

jaţi pe perioadă determinată 

(suplinitori). În acest scop au 

fost publicate 58.486 de pos-

turi didactice/catedre vacante 

şi rezervate (31.782 în mediul 

urban şi 26.704 în mediul ru-

ral), informează MEN.

Profesorii clujeni rămân primii 
pe ţară la titularizare
Cel mai ridicat procent de note peste 7 sau egale cu 7 s-a înregistrat în Cluj (58,9%), după soluţionarea contestaţiilor.

După contestaţii, cel mai ridicat procent de note peste 7 sau egale cu 7 s-a înregistrat în judeţul Cluj (58,9%)
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După 18 ani petrecuţi în 

PSD, fostul consilier local 

Gabriel Oniga a fost exclus 

în urma unei decizii luate 

de conducerea organizaţiei 

municipale, deţinută interi-

mar de senatorul Vasile Ilea.

Motivul- lipsa activităţii în 

partid şi neplata cotizaţiei. 

Despre Oniga se ştie însă că 

nu s-a “încolonat” prea des 

în spatele liderului PSD Li-

viu Dragnea şi că este un sus-

ţinător al lui Victor Ponta.

Odată cu Gabriel Oniga a 

fost exclus din PSD şi Mihnea 

Stoica, fost candidat pentru 

postul de consilier local la ale-

gerile din iunie 2016 şi susţi-

nător al Aureliei Cristea.

Oniga a aflat ultimul

În ultima perioadă Gabriel 

Oniga şi a manifestat public 

convingerile deloc pro-Drag-

nea. Despre decizia de exclu-

dere a afl at ultimul şi a postat 

un mesaj pe Facebook.

„Am afl at şi eu (la nivel 

de bârfă încă) că aş fi  fost 

exclus din PSD după mai bi-

ne de 18 ani.

Nu am nicio comunicare ofi -

cială dar cică ar fi  vorba despre 

„deviaţionism” în motivare. Sper 

că-i o glumă!”, a scris Oniga.

Ulterior, acesta a completat 

pentru Monitorul de Cluj; „Am 

afl at şi eu pe surse că am fost 

exclus şi se pare că aşa a fost. 

Într-o şedinţă, ţinută într-un bi-

rou -nu ştiu în baza cărui sta-

tut şi cum- eu şi Mihnea Stoi-

ca am fost excluşi. Regulamen-

tul, statutul partidului are niş-

te prevederi clare cu privire la 

excludere: trebuie să îţi spui 

punctul de vedere, să fi i mus-

trat în prima fază, să fi i înştiin-

ţat în scris, excluderea e o for-

mă extremă şi este ultima pe 

lista sancţiunilor. Dar nu des-

pre asta e vorba aici, să ne în-

ţelegem … cum au spus ei -lip-

sa activităţii şi neplata cotizaţi-

ei… Urmează alegeri interne şi 

unii aşa înţeleg să îşi consoli-

deze poziţia. Unora le este fri-

că şi să candideze singuri. Cu 

singuranţă voi contesta decizia, 

o să folosesc toate mijloacele 

pe care le am la dispoziţie, pen-

tru că este vorba de munca mea 

de 18 ani. E penibil să se pună 

problema că aş fi  făcut sau nu 

aş fi  făcut ceva pentru PSD. Am 

făcut tot ce mi-a stat în putin-

ţă şi niciodată rău. Sancţiunea 

adevărată şi anume delictul de 

opinie, că despre asta e vorba 

aici, asta se sancţionează -de-

lictul de opinie şi faptul că nu 

m am încolonat drept în spate-

le lui Dragnea- nu cred că sunt 

motive de excludere în 2017”, 

a declarat Gabriel Oniga.

Doar o contabilizare 
a membrilor

Liderul PSD Cluj Horia 

Nasra spune pe de altă par-

te că a fost vorba de o con-

tabilizare, o evaluare a tu-

turor membrilor de partid.

„În această perioadă orga-

nizăm o contabilizare a mem-

brilor de partid şi sunt unde-

va la 15.000. Colegii care nu 

au avut o activitate în ulti-

mul an- nu au mai venit de-

loc la partid, nu au partici-

pat la acţiunile partidului, ba 

mai mult în anumite iposta-

ze au şi atacat partidul şi l-au 

pus într-o lumină difi cilă- în 

cazul lor am luat această de-

cizie”, a declarat Nasra.

Senatorul Vasile Ilea nu 

putut fi  contactat pentru a 

oferi o declarație în acest sens.

Fostul consilier Gabriel Oniga 
„zboară” din PSD Cluj, de „majorat”
Fostul consilier local PSD Gabriel Oniga a fost exclus din partid, după o şedinţă la care nu a fost invitat să participe.

Gabriel Oniga, fost consilier local PSD Cluj Horia Nasra, președintele PSD Cluj

Scopul educativ şi pre-

ventiv al pedepsei poate 

fi atins doar prin priva-

rea de libertate în ceea 

ce o priveşte pe Elena 

Udrea, arată judecătorii 

instanţei supreme în 

motivarea condamnării 

fostului ministru al 

Turismului la şase ani 

cu executare în dosarul 

„Gala Bute”.

„Infracţiunile comise 

sunt de o gravitate sporită 

având în vedere că persoa-

ne deţinând funcţii publice 

importante la cel mai înalt 

nivel – ministru, director 

general al Companiei Naţi-

onale de Investiţii, secretar 

general al ministerului sau 

consilier personal al minis-

trului s-au implicat în me-

canisme infracţionale pen-

tru favorizarea anumitor 

operatori economici dispuşi 

la rândul lor să „restituie” 

un procent din sumele în-

casate, cu consecinţa atin-

gerii semnificative a prin-

cipiului liberei concurenţe 

şi însuşirii, fără drept, a 

unor importante sume de 

bani folosite de inculpata 

Udrea Elena Gabriela în in-

teresul său personal sau al 

Organizaţiei PDL Bucu-

reşti”, potrivit motivării.

Totodată, potrivit judecă-

torilor, banii primiţi ca mi-

tă de Elena Udrea au un 

cuantum deosebit de ridi-

cat, iar prejudiciul produs 

Ministerului Dezvoltării es-

te semnificativ.

În ceea ce îl priveşte pe 

fostul ministru al Turismu-

lui, potrivit judecătorilor 

instanţei supreme, „scopul 

educativ şi preventiv al pe-

depsei aplicate inculpatei 

Udrea Elena nu poate fi 

atins decât prin privare de 

libertate având în vedere 

gradul de pericol social ri-

dicat al faptelor comise, 

cuantumul deosebit de ri-

dicat al sumelor de bani pri-

mite cu titlu de mită, cali-

tatea în care a comis fapte-

le – aceea de ministru, pre-

judiciul însemnat cauzat 

Ministerului Dezvoltării Re-

gionale şi Turismului”.

Scopul pedepsei aplicate Elenei Udrea 
- atins doar prin privarea de libertate Deputatul Victor Ponta a 

susţinut marţi, în contex-

tul anunţului premierului 

Mihai Tudose privind 

renunţarea la taxa de soli-

daritatea şi menţinerea 

plăţii CAS şi CASS la 

angajator, că acesta nu 

este „un mod de guverna-

re serios”.

„Deja acest joc nu mai es-

te comic, ci devine chiar ri-

dicol! Tot ce anunţă Dragnea 

că se face vine Tudose şi 

anunţă că NU se face — dar 

asta nu este un mod de gu-

vernare serios! E clar că vi-

ziunea economică 'lati-

no-americană' a lui Liviu 

Dragnea este doar un şir de 

gogoşi populiste nesustena-

bile — dar asta merge dacă 

vrei să conduci CJ Teleor-

man sau 'Teldrum' SA / la 

nivelul unei ţări că România 

şi a unui partid că PSD dez-

astrul e inevitabil în acest 

mod! Aloooo — aţi auzit de 

faptul că în economie, fi sca-

litate, politici bugetare cele 

mai inportante noţiuni sunt 

'stabilitate şi predictibilita-

te'?!?!”, a scris Victor Ponta 

pe pagina de Facebook.

Premierul Mihai Tudose a de-

clarat marţi că Executivul nu va 

introduce taxa de solidaritate.

„Concluzia astăzi este că 

putem să o trecem (taxa de 

solidaritate — n.r) la discuta-

te şi uitate. (...) Era prea ma-

re deranjul, dacă vreţi”, a ex-

plicat prim-ministrul.

Totodată, Mihai Tudose a 

precizat şi că taxele de genul 

CAS, CASS vor continua să 

fi e plătite de angajator.

„Cele două taxe (CAS şi 

CASS — n.r.) vor rămâne pe 

modelul actual. Toate taxele 

de genul acesta, CAS, CASS, 

vor fi  plătite de angajator, fi -

indcă astfel riscăm”, a mai 

spus premierul.

Ponta critică guvernarea PSD

GABRIEL ONIGA | fost consilier local

 „Am aflat şi eu pe surse că am fost exclus şi se pare că aşa a fost. Într-o 
şedinţă, ţinută într-un birou -nu ştiu în baza cărui statut şi cum- eu şi 
Mihnea Stoica am fost excluşi. Regulamentul, statutul partidului are nişte 
prevederi clare cu privire la excludere: trebuie să îţi spui punctul de vedere, 
să fii mustrat în prima fază, să fii înştiinţat în scris, excluderea e o formă 
extremă şi este ultima pe lista sancţiunilor.(...) Urmează alegeri interne şi 
unii aşa înţeleg să îşi consolideze poziţia. Unora le este frică şi să candideze 
singuri. Cu singuranţă voi contesta decizia, o să folosesc toate mijloacele 
pe care le am la dispoziţie, pentru că este vorba de munca mea de 18 ani “

HORIA NASRA | 
liderul PSD Cluj

 „În această perioadă 
organizăm o 
contabilizare a 
membrilor de partid 
şi sunt undeva la 
15.000. Colegii care 
nu au avut o 
activitate în ultimul 
an- nu au mai venit 
deloc la partid, nu 
au participat la 
acţiunile partidului, 
ba mai mult în 
anumite ipostaze au 
şi atacat partidul şi 
l-au pus într-o 
lumină dificilă- în 
cazul lor am luat 
această decizie“

VICTOR PONTA | parlamentar

 „Deja acest joc nu mai este comic, ci devine chiar 
ridicol! Tot ce anunţă Dragnea că se face vine 
Tudose şi anunţă că NU se face — dar asta nu 
este un mod de guvernare serios!“



6 ADMINISTRAȚIE monitorulcj.ro | miercuri, 26 iulie 2017

Consilierii judeţeni vor vota 

astăzi rezilierea contractului 

cu fi rma UTI, după ce forul 

judeţean nu a fost în stare în 

7 ani de zile să predea fi rmei 

amplasamentul stabilit pen-

tru construirea unui parking 

suprateran şi a unui hotel la 

Aeroportul Cluj. Acum, prin 

acest demers, Consiliul 

Judeţean încearcă să transfe-

re vina neconstruirii parkin-

gului şi a hotelului în sarci-

na fi rmei UTI.

Mai mult, Curtea de Conturi 

impută Consiliului Judeţean Cluj 

pierderi de 9,2 milioane de lei 

(2,04 milioane euro) pentru ve-

nituri nerealizate din contractul 

cu UTI. Ca să nu îi mai impute 

Curtea de Conturi Consiliului 

Judeţean şi în acest an aceste 

pierderi, Alin Tişe a decis rezi-

lierea contractului cu fi rma UTI.

Contract încheiat de Tişe 
şi reziliat tot de Tişe

În 2010, se încheia un con-

tract între Consiliul Judeţean 

Cluj (pe atunci preşedintele in-

stituţiei era tot Alin Tişe) şi SC 

UTI Parking & Hotel Manage-

ment SRL pentru construirea 

unui parking etajat şi a unui ho-

tel. Un an mai târziu, în 2011, 

au fost suspendate obligaţiile 

fi rmei UTI de construire a 

parking-ului auto etajat şi a ho-

telului până la data când Con-

siliul Judeţean va preda ampla-

samentului necesar construirii 

acestora.

Suspendarea obligaţiei SC UTI 

Parking & Hotel Management 

S.R.L. de construire a parkingu-

lui etajat a fost determinată de 

existenţa pe amplasamentul atri-

buit în vederea edifi cării parkin-

gului, a mai multor imobile ca-

re asigurau desfăşurarea activi-

tăţii Direcţiei Generale a Vămii, 

a Unităţii Speciale de Aviaţie din 

cadrul Ministerului Administra-

ţiei şi Internelor, precum şi a unor 

societăţi care realizau activităţi 

conexe aviaţiei, generatoare de 

venituri pentru Aeroport, în te-

meiul unor contracte de locaţiu-

ne încheiate pentru o perioadă 

de cinci ani, respectiv până în 

anul 2016.

De abia anul acesta, Consi-

liul Judeţean a reuşit să reloche-

ze entităţile care îşi desfăşurau 

activitatea în clădirile existene 

pe amplasamentul necesar pen-

tru construirea parkingului au-

to etajat, dar surpriză: UTI nu 

a semnat actul în vederea însu-

şirii amplasamentului.

Cu toate că a avut termen 

până în 21 iulie să semneze pen-

tru preluarea amplasamentului, 

UTI nu a semnat documentul, 

iar Tişe a decis rezilierea con-

tractului.

Potrivit proiectului de hotă-

râre, Consiliul Judeţean Cluj a 

notifi cat UTI că a încălcat preve-

derile contractuale.

„Concesionarului i se va no-

tifi ca rezilierea contractului con-

form căruia nerespectarea tu-

turor obligaţiilor asumate prin 

contract de către concesionar, 

în mod culpabil şi repetat (?!), 

dă dreptul părţii lezate, conce-

dentul, de a considera contrac-

tul pe deplin reziliat, precum 

şi de a pretinde plata de dau-

ne-interese”, se arată în proiec-

tul de hotărâre care va fi  votat 

mâine de consilierii judeţeni.

Trebuie spus că proiectul a 

fost propus şi poartă semnătu-

ra vicepreşedintelui Marius Mîn-

zat, spre deosebire de celelalte, 

care într-o majoritate covârşi-

toare, poartă semnătura preşe-

dintelui Alin Tişe.

Vicepreşedintele CJ Cluj, Ma-

rius Mînzat (PNL), explică de-

cizia iniţierii proiectului de ho-

tărâre: „Neînţelegeri în derula-

rea contractului iniţial, despre 

asta e vorba. Nu s-a primit ni-

mic de la UTI până în 21 iulie. 

În situaţia respectivă mergem 

mai departe cu rezilierea con-

tractului. Rezilierea contractu-

lui aşa cum am solicitat-o noi”.

Conducerea Consiliului Ju-

deţean Cluj se aşteaptă şi la 

un proces cu UTI după deci-

zia de astăzi de reziliere a con-

tractului.

„E foarte probabil ca UTI să 

nu fi e de acord cu rezilierea şi 

în astfel de situaţii va încerca 

să-şi apere interesele în instan-

ţă, cred, interese care cred ei că 

le-au fost încălcate. Din punc-

tul nostru de vedere, noi avem 

dreptate, contractul nefi ind res-

pectat am hotărât să îl rezilierm. 

Ce urmează? Categoric parca-

rea va fi  administrată de Consi-

liul Judeţean. Dar la toate pla-

nurile noastre pot apărea pie-

dici legate de contestaţii”, a mai 

spus Mînzat.

Ce se va întâmpla 
după ziua de mâine

După decizia rezilierii con-

tractului, parcarea actuală ar 

urma să treacă fi e în adminis-

trarea aaeroportului, fi e să se 

ocupe de ea Consiliul Jude-

ţean. O altă variantă ar fi  de-

mararea unei licitaţii pentru 

găsirea unei alte fi rme care să 

se ocupe de construirea parkin-

gului şi a hotelului.

„Proiectul acesta numai aşa 

poate să meargă înainte, UTI nu 

mai vrea să facă acel hotel, 

atunci ideea economică cea mai 

bună ar fi  ca totuşi parcarea să 

fi e la aeroport când a fost când-

va. Undeva este vorba de o re-

glementare a situaţiei de acum 

câţiva ani. Nu erau aşa mulţi 

bani încasaţi din redevenţă, mult 

mai mulţi bani ar veni pentru 

Consiliu Judeţean, de fapt, pen-

tru Aeroport dacă am rezilia 

contractul. Am mai avut noi o 

discuţie pe vremea mandatului 

meu. Eu speram să mai scadă 

preţurile. Sunt preţuri foarte ma-

ri pentru oamenii de rând şi ră-

sar tot felul de parcări clandes-

tine în faţa aeroportului. De ce 

să nu încaseze aeroportul acei 

bani că ei trebuie să-şi susţină 

investiţiile. aeroportul a spus că 

dacă li se dă lor administrarea 

şi terenul vor face ei acest parking 

suprateran. Asta e un câştig şi 

pentru judeţ şi pentru popula-

ţie.”, spune vicepreşedintele 

Vakar Istvan (UDMR).

Şi consilierul judeţean Re-

mus Lăpuşan (PSD) spune că 

rezilierea contractului este sin-

gura variantă.

„E singura variantă (n.red. 

rezilierea contractului) să deblo-

căm situaţia pentru că sigur nu 

se va face niciodată. Ar trebui 

reluate discuţiile, licitaţie, să gă-

sim pe cineva care să facă par-

carea. Sunt discuţii pe termen 

scurt să se ocupe Consiliul Ju-

deţean de parcare. Dar la câte 

investiţii are, nu cred că va îşi 

va permite lucrul acesta, nici 

aeroportul nu poate să se ocu-

pe pentru că are alte proiecte. 

Noi am fost cei care am ridicat 

problema acestui contract, am 

spus că nu e în regulă cu con-

tractul, că ar trebui făcut ceva, 

trebuie să fi m consecvenţi. Ori-

cum au profi tat la maximum 

cei de la UTI de când s-a înche-

iat contractul”, spune Lăpuşan.

Cum îngroapă consilierii judeţeni 
o gaură de 2 milioane de euro
Tişe şi consilierii judeţeni şterg astăzi urmele unei ţepe de 5 ani. Cum să îngropi o gaură de milioane de euro?

În perioada următoare Aeroportul nu va benefi cia de extinderea parcării

Scări noi în zona Expo Transilvania
Lucrările de reabilitare a scărilor care leagă cartierul 
Aurel Vlaicu de cartierul Bulgaria și Complexul 
Studențesc Mărăști în zona Expo Transilvania s-au 
fi nalizat, a anunţat ieri Primăria Cluj-Napoca. 
„Lucrările au constat în consolidarea zidului de spri-
jin, montarea de borduri și pavaj pe o suprafața 

aproximativă de 400 mp, montarea  de balustrade 
metalice, precum și aplicarea de tencuieli decorati-
ve. Scările au o lățime medie de 3,2m și lungimea 
de 62m. Lucrările au fost realizate de RADP Cluj-
Napoca, iar costul acestora a fost de 174.300 de 
lei”, spun reprezentanţii municipalităţii.

Fotografia zilei

Potrivit Curţii de Conturi, „concesionarea de lucrări publice pentru 
proiectarea, fi nanţarea, construirea, darea în exploatare și întreţine-
rea parcărilor și a unui hotel de 4* din perimetrul Aeroportului 
Internaţional Avram Iancu Cluj s-a efectuat fără respectarea preve-
derilor legale, fi ind estimate venituri nerealizate în sumă de 
9.222.000 lei (2,04 milioane euro).

„În urma derulării procedurii de atribuire a contractului de conce-
siune aferent executării obiectivului «Lucrări în vederea extinderii 
parcării auto existente, construirii unui nou parking auto etajat și 
a unui hotel de 4* în perimetrul Aeroportului Internaţional 
Cluj-Napoca» a fost desemnat câștigătoare SC UTI Facility 
Management SA București, valoarea redevenţei pentru extindere 
parcare și parking a fost de 250.000 euro (fără TVA) indexată cu 
procentul de creștere/scădere înregistrat de trafi cul de pasageri 
pe aeroport aferent anului precedent, iar valoarea redevenţei 
pentru hotel până la punerea în funcţiune de 230.898 euro/an 
(fără TVA) și valoarea redevenţei pentru hotel după punerea în 
funcţiune de 12% din venitul brut. Ca urmare a fi nalizării proce-
durii, a fost încheiat contractul de concesiune de lucrări publice în 
luna august 2010. Datorită faptului că judeţul Cluj, prin Consiliul 
Judeţean, nu a predat amplasamentul stabilit, în anul 2011 s-a 
convenit suspendarea temporară a construirii parcării și a hotelu-
lui și s-a stabilit plata unei redevenţe în cuantum de 66.250 eu-
ro/an, deși în documentaţia de atribuire s-a prevăzut faptul că te-
renul, facilităţile existente și bunurile aferente vor fi  predate în 
starea în care se afl ă la data respectivă și fără nici o garanţie în 
privinţa posibilității de a fi  utilizate”, arată auditorii.

Bani pierduţi

Viceprimarul liberal Dan 

Tarcea este de părere că 

alocarea sumei de 34 de 

milioane lei pentru muni-

cipiul Cluj-Napoca nu va 

ajunge în conturile 

Primăriei decât în următo-

rii trei ani.

 “Municipul Cluj-Napoca a 

primit suma de 34 de milioa-

ne de lei. Am primit bani pen-

tru creşe, pentru grădiniţe. E 

ok, e foarte bine ca am primit 

aceşti bani. Noi am avut 13 

proiecte pe care am cerut par-

te de fi nanţare şi am primit 

pentru 5. Am primit bani pen-

tru două grădiniţe, Mănăştur 

şi Grigorescu, Podul Trian ca-

re este deja gata, pentru po-

dul Porţelanului şi pentru Po-

dul Garibaldi. Dacă e să mă 

întrebaţi pe mine, nu vor ve-

ni banii pentru că aceste su-

me sunt pe următorii trei ani 

şi am mari reţineri că aceşti 

bani vor veni cu adevărat la 

unităţile teritorial administra-

tiv teritoriale, în forma aceas-

ta. S-a aprobat din pix pentru 

că nu are România în momen-

tul de faţă capacitatea, şi la 

cum merg lucrurile, în care tu 

tai tot, creşti salariile, foarte 

bine că au crescut salariile, nu 

are România de unde să sus-

ţină. Uitaţi-vă şi la datoria ex-

ternă a României care a cres-

cut exponenţial, suntem la cea 

mai mare datorie externă a Ro-

mâniei din toate timpurile, 

chiar mai mare decât cea din 

perioada de criză. Din neferi-

cire, cred că lucrurile nu vor 

merge într-o direcţie foarte bu-

nă şi vom resimţi aceste deci-

zii în primăvara anului viitor 

prin scumpiri, prin majorări”, 

a afi rmat Dan Tarcea.

Viceprimarul liberal este de 

părere că Guvernul ar trebui să 

aloce de urgenţă banii pentru 

realizarea studiilor de fezabili-

tate pentru autostrada urbană.

Dan Tarcea, despre alocările 
bugetare: „Au fost făcute din pix”
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unele zonele ale 
Turzii

Ministerul Dezvoltării 

Regionale, 

Administraţiei Publice 

şi Fondurilor Europene 

a dat publicităţii lista 

obiectivelor de investi-

ţii şi sumele alocate 

Programului National 

de Dezvoltare Locala 

(PNDL II) în perioada 

2017-2020, cu Ordine 

MDRAPFE aprobate, 

stadiu 19 iulie 2017.

Iată lista investiţiilor 

aprobate pentru localităţi-

le din mediul rural, din zo-

na Turzii.

Banii vor lua drumul 

administraţiilor locale din 

mediul rural din zona Tur-

zii, în baza unor proiecte 

depuse pentru finanţare.

Aiton:

–Furnizare dotări pen-

tru Dispensar Uman Aiton, 

comuna Aiton, județul 

Cluj 117.000,00

–Modernizare străzi în 

comuna Aiton, județul. 

Cluj 3.125.029,00

Băişoara:

– Reţele de canalizare 

menajeră şi canal colector 

Săcel Băişoara, în localita-

tea Săcel comuna Băişoa-

ra, judeţul Cluj 

3.514.560,00.– Reabilitarea 

şi dotarea Dispensarului 

uman din comuna Băişoa-

ra, judeţul Cluj 699.065,00

– Modernizare străzi de 

pământ în Staţiunea Munte-

le Băişorii, comuna Băişoa-

ra, judeţul Cluj 2.750.804,00

Călăraşi:

– Modernizare drum co-

munal DC 62 de la km 

1+330 la km 6+400 în sa-

tul Călăraşi Gară, comuna 

Călăraşi, judeţul Cluj 

3.763.661,39

Ceanu Mare:

– Sistem de canalizare 

menajeră cu staţie de epu-

rare în localitatea Ceanu 

Mare, comuna Ceanu Ma-

re, judeţul Cluj 16.571.101,00

– Construire centru me-

dical în comuna Ceanu Ma-

re, județul. Cluj 1.115.500,00

Frata:

– Modernizare ruta oco-

litoare DJ 150 şi drumuri de 

interes local în comuna Fra-

ta, judeţul Cluj 5.560.204,00

Iara:

– Extindere alimentare 

cu apă Cacova Ierii, comu-

na Iara 3.865.068,00

– Canalizare menajeră 

cu staţie de epurare în co-

muna Iara, județul Cluj 

18.180.225,00.

– Furnizare dotări pentru 

Şcoala Gimnazială Iara cu 

cls. V-VIII şi Şcoală primară 

cu cls. I-IV Iara, comuna Ia-

ra, jud. Cluj 168.000,00

– Modernizare şi reabi-

litare Şcoală cu cls. I-IV 

din localitatea Iara, comu-

na Iara, jud Cluj 

949.655,00

– Construire centru de 

sănătate în localitatea Ia-

ra, comuna Iara, județul  

Cluj 1.458.862,00

Luna:

– Înfiinţare dispensar 

uman în comuna Luna 

595.325,00

Mihai Viteazu:

– Reabilitarea, eficien-

tizarea şi extinderea reţe-

lei de iluminat public în 

comuna Mihai Viteazu, ju-

deţul Cluj 214.719,51

Moldoveneşti:

– Infiinţare reţea de a-

pă în localitatea Podeni, 

comuna Moldoveneşti, 

județul Cluj 2.000.000,00.

– Modernizarea siste-

mului de alimentare cu a-

pă în comuna Moldove-

neşti şi înfiinţare reţea de 

apă în localitatea Stejeriş, 

comuna Moldoveneşti, ju-

deţul Cluj 5.598.101,00.

Petreştii de Jos:

– Construire dispensar 

comunal uman în comuna 

Petreştii de Jos , județul 

Cluj 1.279.959,24

Ploscoş:

– Modernizare DC 69 

şi DC 64 în comuna 

Ploscoş, județul  Cluj 

6.372.519,96.

Sănduleşti:

– Extindere şi moderni-

zare sediu primărie în lo-

calitatea Sănduleşti, com. 

Sănduleşti, județul Cluj 

300.000,00

– Lucrari de reabilitare 

reţea de iluminat public în 

comuna Sănduleşti jude-

ţul Cluj 250.000,00.

Tritenii de Jos:

– Reţea de canalizare în sa-

tul Pădureni, comuna Tritenii 

de Jos, jud. Cluj 4.869.709,39.

Tureni:

– Modernizare infrastruc-

tură rutieră în comuna Tu-

reni, jud. Cluj 5.668.178,43

Valea Ierii:

– Modernizare Şcoala 

Gimnazială în comuna Va-

lea Ierii, judeţul Cluj 

3.866.072,00

– Modernizare drumuri 

de interes local în comu-

na Valea Ierii, judeţul 

Cluj

Care sunt sumele alocate prin PNDL 
pentru comunele din zona Turzii

Pe ordinea de zi a şedin-

ţei consiliului local 

Turda de joi 20 iulie, au 

fi gurat şi două proiecte 

de hotărâre ce vizează 

modernizarea şi reabili-

tarea drumurilor din 

zona Băilor Sărate.

Primul proiect de hotă-

râre prevede aprobarea 

Documentaţiei de avizare 

a lucrărilor de intervenţie 

(DALI) la obiectiv, celălalt, 

face referire la aprobarea 

proiectului „Reabilitare şi 

modernizare infrastructu-

ră rutieră şi utilităţi din 

corpul drumului în Băile 

Turda” şi a cheltuielilor le-

gate de proiect.

Valoarea totală a proiec-

tului, care va fi finanţat 

din fonduri europene (Pro-

gramul Operaţional Regio-

nal 2014 – 2020, axa prio-

ritară 7), se ridică la suma 

de 22.422.531,76 lei inclu-

siv TVA, echivalentul a 

4.968.541,71 euro.

Proiectul este posibil ca 

urmare a obţinerii de că-

tre Municipiul Turda a sta-

tutului de staţiune balne-

oclimatică , şi vizează as-

faltarea unui număr de 20 

de străzi, însumând 7.8 ki-

lometri, din cartierul Băi-

le Sărate.

Reţeaua de drumuri a că-

rei reabilitare se vizează prin 

acest proiect, în lungime to-

tală de circa 8 kilometri, cu-

prinde străzile Alunişului, 

Barbu Lăutaru, Caisului, 

Câmpului, Castanilor, Cire-

şului, Frăgărişte, George 

Enescu, Gheorghe Dima, Mă-

rului, Nucului, Piersicului, 

Prunului, Şesului şi Vişinu-

lui, împreună cu aleile Ale-

xandru Borza, Băilor, Durgă-

ului, Mureş, respectiv Olt.

Consilierii locali din Turda şi-au dat acordul 
pentru modernizare drumului din Băile Turda

Pagina 3
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Program – Zilele 
Municipiului Turda

În premieră anul acesta, 

ZMT le-a pregătit turdeni-

lor un adevărat festival 

culinar! Timp de 3 zile, 

turdenii se vor putea delec-

ta cu cele mai speciale 

bucate autohtone şi nu 

numai!

În perioada 11-13 august, 

aleile Parcului Central vor 

găzdui bucătari de prestigiu, 

preparatele cele mai repre-

zentative ale localurilor tur-

dene, dar şi oaspeţi din stră-

inătate, care vor găti în faţa 

tuturor, mâncărurile specifi -

ce ţărilor din care provin.

Vineri 11 august – Ziua 1
Începând cu ora 11.30, re-

staurantele turdene îşi vor 

prezenta cel mai special pre-

parat, apoi urmând degusta-

rea şi asezonarea meniului 

specifi c local cu bautura. De 

asemenea, va avea loc şi un 

târg de produse tradiţionale.

Sâmbătă 12 august – Ziua 2
Bucătari din Franţa, Polo-

nia, Ungaria, Serbia şi Ucrai-

na vor face o demonstraţie 

pe cinste! Fiecare va prepara 

o reţetă tradiţională, specifi -

că statului din care provine, 

urmând ca toate preparatele 

să fi e date apoi la degustare.

Duminică 13 august – Ziua 3
În cea de a treia zi a Festi-

valului de Bucătărie Turdeană 

vom doborî un record, vom pre-

găti cel mai mare Balmoş din 

istoria Turzii! Circa 300 de litri 

de Balmoş vor delecta turdenii 

care vor participa! Toate porţi-

ile vor fi  distribuite gratuit!

Vă aşteptăm!

Festival de Bucătărie 
Turdeană – ediția I
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Nu mai puţin de 12 
militari americani 
s-au rănit în timpul 
unui exerciţiu 
de paraşutare, 
în cadrul Swift 
Response 17-1, ce a 
avut loc în noaptea 
de vineri spre 
sâmbătă la Baza 71 
Aeriană Câmpia 
Turzii.

Potrivit reprezentantului ar-

matei americane, Brent M. Willi-

ams, din cadrul Operaţiunii Atlan-

tic Resolve, ofi ţer care se ocupă 

de comunicare, cei 12 militari 

care au suferit răni în urma pa-

raşutării au fost internaţi la Spi-

talul Militar. În urma tratării me-

dicale, zece vor fi  externaţi în 

decurs de 24-48 de ore, iar alţi 

doi urmează să rămână internaţi 

pentru tratament şi observaţii.

Brent Williams a precizat că 

starea tuturor celor 12 militari 

este stabilă, iar rănile au fost 

minore.

„Acest tip de operaţiuni aeri-

ene reprezintă un tip de antre-

nament foarte riguros, dar com-

portă un anumit nivel de risc. 

Liderii noştri fac eforturi să re-

ducă acest risc şi să identifi ce 

măsurile de siguranţă şi să pre-

vină aceste riscuri sau acciden-

tele care se pot întâmpla, dar 

acesta este riscul. Am efectuat şi 

eu asemenea antrenamente, am 

sărit cu paraşuta din avion, nu 

este deloc o aterizare uşoară”, a 

declarat Brent William, telefonic, 

corespondentului Agerpres.

El a subliniat că deşi repre-

zentanţii forţelor armate ameri-

cane iau „foarte în serios” ori-

ce incident, oricât de minor, fap-

tul că 12 militari din cei 500, 

câţi au participat la operaţiunea 

aeriană, au suferit răni minore, 

este considerat „un procent sa-

tisfăcător de mic”.

Un singur caz mai serios

Doar un militar din cei 12 ca-

re au suferit traumatisme în tim-

pul operaţiunilor de paraşutare 

pe câmpul de lângă Baza 71 Ae-

riană de lângă Câmpia Turzii a 

mai rămas internat în spital, cei-

lalţi 11 fi ind externaţi duminică.

Potrivit comandantului Spi-

talului Militar Cluj-Napoca, Doi-

na Baltaru, militarul care a ră-

mas internat este diagnosticat 

cu contuzie la coloană, dar nu 

are fracturi. Ceilalţi militari, ca-

re acum sunt externaţi, fusese-

ră internaţi după exerciţiu cu 

traumatisme uşoare, majorita-

tea fi ind entorse.

Exerciţiul din noaptea de vi-

neri spre sâmbătă a presupus 

paraşutarea a 500 de militari pe 

baza de la Luna, din apropiere 

de Câmpia Turzii. Baza a fost 

locul desfăşurării altor două 

exerciţii care s-au desfăşurat vi-

neri şi sâmbătă. În cadrul pri-

mului exerciţiu, nouă avioane 

Hercules C130 au paraşutat teh-

nică militară grea lângă bază, 

iar în cursul dimineţii de sâm-

bătă a avut loc un alt exerciţiu 

de asalt bazat pe un scenariu 

care presupunea înconjurarea 

şi ocuparea bazei aeriene.

În cadrul exerciţiului, vineri, 

la Baza aeriană din localitatea 

Luna, de lângă Câmpia Turzii, 

un număr de 9 avioane Hercu-

les C130 au paraşutat, la ora 

11,00, tehnică militară grea.

Avioanele, care proveneau 

de la Baza aeriană Papa din Un-

garia, au transportat tehnică mi-

litară grea, printre care şi vehi-

cule Humvee (n. red. – din en-

gleză High Mobility Multipur-

pose Wheeled Vehicle). Paraşu-

tarea, care a avut loc pe un câmp 

de lângă Luna a durat 3,30 mi-

nute, potrivit scenariului.

Toate acestea au avut loc în 

cadrul exerciţiului Swift Respon-

se 17-1, exerciţiu de sprijin pen-

tru exerciţiul multinaţional Sa-

ber Guardian 2017, la care au 

participat forţe şi mijloace din 

regimentele americane 143 In-

fanterie Texas şi 2 Cavalerie, re-

spectiv 800 de militari şi tehni-

ca aferentă, din Forţele Aeriene 

Române, aeronave MiG-21 Lan-

ceR, IAR-330 Socat, personal şi 

tehnică aferentă, iar din Forţe-

le Terestre Române au partici-

pat aproximativ 150 de militari 

cu transportoare amfi bii blinda-

te şi sisteme de apărare antiae-

rienă Gepard.

SR17-1 este un exerciţiu mul-

tinaţional întrunit anual, con-

dus de Forţele Terestre ale SUA 

în Europa, în scopul dezvoltă-

rii interoperabilităţii forţelor ae-

ropurtate aliate. SR17-1 s-a des-

făşurat în perioada 18-23 iulie 

în mai multe localităţi din Bez-

mer şi Novo Selo Training Area 

în Bulgaria, Baza Aeriană Papa 

din Ungaria, Cincu şi Câmpia 

Turzii în România.

Incident cu 12 paraşutişti răniţi 
la „Swift Response 17-1”

Mii de oameni au participat 

sâmbătă 22 şi duminică 23 

iulie 2017, la Târgul de Fete 

de pe Muntele Găina, una 

dintre cele mai importante 

sărbători ale moţilor, care 

are loc de peste 200 de ani 

în judeţul Alba. Spectatorii 

s-au bucurat de un program 

divers, ce a cuprins expozi-

ţii ale meşterilor populari şi 

spectacole folclorice susţi-

nute de interpreţi şi ansam-

bluri din mai multe zone 

ale ţării.

Ediţia din acest an a eveni-

mentului a debutat sâmbătă, la 

ora 14, cu un moment evocator 

dedicat sărbătoririi a 193 de ani 

de la naşterea eroului şi marti-

rului naţional Avram Iancu. Mo-

mentul a avut loc la complexul 

muzeal care poartă numele „Cră-

işorului Munţilor”, fi ind organi-

zat de Societatea Cultural – Pa-

triotică „Avram Iancu”, adminis-

traţia publică locală şi Consiliul 

Judeţean Alba. Evocarea a de-

butat cu sunetele tulnicăreselor 

din Avram Iancu, depuneri de 

fl ori la bustul eroului, urmate de 

discursuri ale istoricilor, ofi ciali-

tăţilor locale şi judeţene. Cel mai 

emoţionant moment al evocării 

dedicate lui Avram Iancu a fost 

reprezentaţia lui Dumitru Fărcaş, 

care a cântat la taragot, a recitat 

poezii, fi ind aplaudat îndelung 

de cei prezenţi.

În centrul comunei Avram I-

ancu, manifestările culturale au 

continuat cu târgul meşterilor 

populari din judeţul Alba şi ex-

poziţia de fotografi e etnografi -

că „Timp străvechi”, evenimen-

te organizate sub coordonarea 

Centrului de Cultură „Augustin 

Bena” Alba. De la ora 17 a avut 

loc un spectacol folcloric pe sce-

na amplasată în curtea şcolii, 

unde au evoluat mai multe an-

sambluri şi solişti vocali.

Duminică, sărbătoarea a 

continuat pe Muntele Găina. 

De la ora 10 a fost săvârşită o 

slujbă de Te Deum şi a avut 

loc un Ceremonial de depu-

nere de coroane în memoria 

lui Avram Iancu – Erou al Na-

ţiunii Române, alături de tul-

nicăresele din Avram Iancu şi 

Fanfara „Augustin Bena” a ju-

deţului Alba. Apoi, de la ora 

11, a început spectacolul de 

folclor, susţinut de Ansam-

bluri folclorice şi interpreţi 

din judeţele Gorj, Arad, Bi-

hor, Cluj şi Alba.

Târgul de Fete de pe Munte-

le Găina este un eveniment ce 

se desfăşoară anual în comuna 

Avram Iancu, dar şi pe un pla-

tou montan la o altitudine de 

1467 de metri, această manifes-

tare fi ind menţionată prima da-

tă în documente în anul 1816. 

Aici se adunau locuitorii din 

Munţii Apuseni pentru a face 

schimb de produse dar era şi 

un prilej pentru întâlnirea şi că-

sătoria tinerilor din zone înde-

părtate. În zilele noastre, Târgul 

de Fete de la Găina s-a transfor-

mat într-o importantă sărbătoa-

re folclorică.

Începând cu anul 2006, Târ-

gul de Fete de pe Muntele Găi-

na este marcă înregistrată a Con-

siliului Judeţean Alba şi are ca 

slogan îndemnul: „Hai pe Mun-

tele Găina, hai pe muntele dra-

gostei!”.

Cum a fost anul acesta la Târgul de Fete?
Informare cu privire la demersurile şi ac-

ţiunile întreprinse de CAA ca urmare a sesi-
zărilor cetăţenilor despre mirosul neplăcut 

din unele zonele ale Turzii
În noaptea de vineri, 14 iulie 2017, a fost înregis-

trată o sesizare telefonică la dispeceratul CAA prin ca-
re se reclama un miros puternic neplăcut pe Str. Pri-
măverii din municipiul Turda. În urma sesizării echipe-
le de intervenţie CAA s-au deplasat la faţa locului și au 
constatat situaţia exprimată în sesizare. În vederea dis-
persării mirosului au fost efectuate manevre de venti-
lare a caminului de vizitare cât și de spălare a acestu-
ia cu ajutorul vidanjei.

În continuare, echipele CAA au întreprins acţiuni în 
vederea identifi cării zonei de provenienţă a substanţe-
lor ce ar putea provoca mirosul neplăcut, fi ind stabilit 
un perimetru a sursei acestora și anume fabricile din zo-
na industrială, ulterior zona fi ind redusă la doua punc-
te de monitorizare – doi agenţi economici.

Luni, 17 iulie 2017, au fost efectuate verifi cări prin in-
spectarea caminelor de colectare ale agenţilor econo-
mici iar la unul dintre aceștia s-au constatat deversări 
de substanţe în sistemul de canalizare, în cămine fi ind 
prezentă la suprafaţa apei menajere o peliculă de ule-
iuri însoţită de mirosul înţepător sesizat și de cetăţeni.

Marţi, 18 iulie 2017, au fost prelevate probe de ape 
uzate de agentul economic în cauză, acestea fi ind trimi-
se pentru analize de laborator. CAA a sesizat autorităţi-
le, Poliţia Locală și Garda de Mediu, în vederea luării 
măsurilor care se impun în astfel de cazuri.

CAA a acţionat cu toate resursele pe care le are la dis-
poziţie în vederea remedierii acestei situaţii astfel încât 
cauza disconfortului cetăţenilor să fi e identifi cată și eli-
minată în cel mai scurt timp posibil.
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Zilele Municipiului 
Turda, ediţia 2017, 
se anunţă a fi  una 
dintre cele mai 
complexe ediţii care 
au avut loc la Turda. 
Organizatorii au 
anunţat că Zilele 
Municipiului Turda 
2017 va aduce 
turdenilor nu mai 
puţin de 65 de 
evenimente, în peste 
15 locaţii din oraş.

Alte cifre înaintate sunt: 

peste 40 de artişti, peste 100 

de agenţi economici implicaţi 

şi peste 30.000 de spectatori 

aşteptaţi la evenimente!

Un balon cu aer cald 
de mari dimensiuni

Din cele 65 de evenimen-

te, 11 sunt premiere absolute 

la Zilele Municipiului Turda:

• Expoziţie de biciclete şi 

scutere;

• Parcul cu Flori (în Parcul 

Central);

• Expoziţie de tehnică militară;

• Festival de bucătărie tur-

deană;

• Târg Internaţional de Bu-

siness;

• Festival de Teatru în aer 

liber pentru copii (în Par-

cul Central);

• Cupa de mini fotbal amical 

(echipe ale companiilor loca-

le şi ale instituţiilor publice);

• Turda văzută din balon 

(detalii mai jos);

• Lumea de sticlă;

• Cel mai mare balmoş din is-

toria Turzii (distribuit gratuit 

la peste 1.500 de participanţi);

• Expoziţie de produse tra-

diţionale.

Printre noutăţile aduse de 

această ediţie, se numără şi 

ineditul balon cu aer cald de 

mari dimensiuni (30 metri 

înălţime – cât un bloc cu 7 

etaje), care va zbura în zona 

Parcului Teilor (Micro, str. Ti-

neretului). Balonul va putea 

fi  folosit de turdenii care vor 

câştiga un concurs lansat în 

perioada următoare pe pagi-

na de Facebook a Primăriei 

Turda, pentru a vedea oraşul 

de sus şi pentru a se fotogra-

fi a de la înălţime.

Tot în premieră pentru Zilele 

Municipiului Turda, organizato-

rii au lansat şi un website dedi-

cat evenimentului: www.zilele-

turzii.ro, unde vor fi  publicate 

toate informaţiile despre eveni-

ment şi programul şi complet.

Campionat de minifotbal 
organizat cu ocazia 
Zilelor Turzii

Organizatorii campiona-

tului de minifotbal din Tur-

da, în colaborare cu Primă-

ria Turda, au pregătit un tur-

neu amical cu ocazia Zile-

lor Municipiului Turda 2017.

Opt echipe vor participa 

la acest turneu, acestea fi-

ind împărţite în două gru-

pe. Partidele din faza gru-

pelor se vor desfăşura în da-

ta de 29 iulie, urmând ca 

semifinalele şi finala să ai-

bă loc în data de 12 august. 

Meciurile din faza grupelor 

vor avea loc pe terenul Com-

paniei de Apă Arieş din zo-

na străzii 21 Decembrie, în 

timp ce finala şi semifinale-

le vor avea loc la CNMV.

Ateliere de cusut 
modele tradiţionale la 
Muzeul de Istorie Turda

Muzeul de Istorie Turda 

alaturi de Primaria Munici-

piului Turda organizează vi-

neri, 11 august, în cadrul Zi-

lelor Municipiului Turda în-

cepand cu ora 14.30, atelie-

rul de cusut modele traditio-

nale. Camasa, piesa princi-

pala a portului traditional ro-

manesc este vedeta expoziti-

ei „Ia cu ciupag", găzduită 

de muzeu începând din luna 

mai a acestui an. Expoziţia 

aduce în prin plan piese ves-

timentare reprezentative pen-

tru zona etnografi că a Văii 

Arieşului. Sub indrumarea 

muzeografi lor si a mesteru-

lui popular Constantin Mari-

oara, participantii vor deprin-

de un mestesug pe care il cu-

nosc din ce in ce mai putini. 

Elementele decorative ale ca-

masii cu ciupag vor fi  de a-

semenea prezentate in cadrul 

acestui atelier.

Noutăţi la Zilele Municipiului Turda

Partidele se vor desfășura pe parcursul a două reprize de 
15 minute.
Grupa A: Aboliv, Poliţia Locală, Patroni Firme, Presa Locală
Grupa B: Poliţia Turda, Pompierii Turda, CAA Turda, Penny Market

• Ora 9:00, Aboliv – Presa Locală

• Ora 9:35, Poliţia Turda – Penny Market

• Ora 10:10, Patroni fi rme – Poliţia Locală

• Ora 10:45, Pompierii Turda – CAA

• Ora 11:20, Presa Locală – Poliţia Locală

• Ora 11:55, Penny Market – CAA

• Ora 12:30, Aboliv – Patroni fi rme

• Ora 13:05, Poliţia Turda – Pompierii Turda

• Ora 13:40, Patroni fi rme – Presa Locală

• Ora 14:15, Pompierii Turda – Penny Market

• Ora 14:50, Poliţia Locală – Aboliv

• Ora 15:25, CAA – Poliţia Turda

Programul Campionatului de minifotbal

În ultima săptămână au 

început lucrările de 

modernizare a străzilor şi 

în cartierul Micro 1, 

urmând ca până la jumă-

tatea lunii august să fi e 

reabilitate următoarele 

străzi:

• Str. Rapsodiei

• Str. Baladei

• Str. Constructorilor (28-33)

• Str. Liliacului

• Str. Crinilor

Lucrările sunt executate cu 

fonduri de la bugetul local şi 

constau în asfaltarea carosa-

bilului şi trotuarelor, iar va-

loarea totală a investiţiei este 

de 364.333,57 lei.

În cartierul Micro 3 au în-

ceput lucrările de reabilitare 

şi modernizare a străzilor în 

luna iunie. Până în acest mo-

ment lucrările sunt fi nalizate 

în proporţie de 50%. Au fost 

executate sau se afl ă în curs 

de execuţie lucrări pe urmă-

toarele străzi:

• Str. Zorilor (fi nalizate: par-

tea carosabilă, trotuare, 

amenajări parcări şi accese 

blocuri)

• Str. Nuferilor (lucrările sunt 

în curs de execuţie)

• Str. Narciselor (lucrările sunt 

în curs de execuţie)

În perioada imediat ur-

mătoare, vor începe lucră-

rile la parcarea din faţa Pie-

ţei Micro 3, care va fi asfal-

tată integral, iar în paralel 

vor fi efectuate lucrările de 

reparaţii în incinta pieţei. 

Valoarea totală a lucrărilor 

este de 1.100.000 de lei cu 

TVA, investiţie realizată din 

bugetul local.

Ce prevede strategia 
de modernizare

Având în vedere faptul că 

în municipiul Turda se va 

lucra pe 4 linii de finanţa-

re, strategia municipalităţii 

este de a folosi banii buge-

tului local în zonele care nu 

pot beneficia de fonduri eu-

ropene sau guvernamenta-

le. Astfel, în perioada 2017 

– 2018 lucrările se vor des-

făşura după următoarea 

schemă:

• străzile principale vor fi 

asfaltate printr-un program 

european care are la ba-

ză Planul de Mobilitate 

Urbană;

• 20 de străzi din cartierul Băi 

vor fi  asfaltate printr-un pro-

gram european ca urmare 

a obţinerii statutului de Sta-

tiune Balneoclimatică;

• 3 străzi din cartierul indus-

trial vor fi  asfaltate cu fon-

duri guvernamentale prin 

PNDL;

• în cartiere şi în zonele ca-

re nu pot benefi cia de fon-

duri europene sau guver-

namentale se lucrează cu 

fonduri de la bugetul local.

Primăria Municipiului Tur-

da va publica în perioada 

imediat următoare un plan 

amplu în cadrul căruia vor 

fi  menţionate nominal toate 

străzile care vor fi  asfaltate, 

conform actualului plan de 

guvernare locală.

Cea mai mare alocare 
pentru municipiul Turda

Reamintim că municipiul 

Turda a primit 31.257.377.60 

de lei de la Ministerul Dez-

voltării Regionale, Adminis-

traţiei Publice şi Fondurilor 

Europene, prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Lo-

cală (PNDL). Suma fiind una 

considerabilă, care va folo-

si la asfaltarea străzilor din 

municipiu şi la reabilitarea 

a 4 şcoli şi licee. Primăria 

Municipiului Turda a reuşit 

astfel să obţină cea mai im-

portantă sumă alocată prin 

programele guvernamenta-

le, din istoria Turzii.

Ministerul Dezvoltării Re-

gionale, Administraţiei Pu-

blice şi Fondurilor Europe-

ne (MDRAPFE) a început 

implementarea etapei a do-

ua a Programului Naţional 

de Dezvoltare Locală 

(PNDL), prin care vor pri-

mi finanţare toate proiecte-

le eligibile ale administraţi-

ilor publice locale.

Situaţia lucrărilor de reabilitare şi modernizare a străzilor din municipiul Turda
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Dr. Iulia Diaconescu, medic 

primar cardiolog în 

Cluj-Napoca spune că pro-

centual, vara infarctele sunt 

mai puţine decât iarna. Şi 

pentru că este foarte cald, 

medicul clujean ne oferă 

câteva sfaturi în privinţa 

folosirii aerului condiţionat.

Reporter: Care este cea mai 
frecventă afecţiune cardiacă?

Dr. Iulia Diaconescu: De de-

parte, cea mai frecventă afecţiu-

ne cardiacă cu care se prezintă 

pacienţii la consult este hiper-

tensiunea arterială. Nu sună spec-

taculos, dar este una din bolile 

care, nedescoperită şi netratată 

la timp, duce la complicaţii atât 

cardiace cum sunt insufi cienţa 

cardiacă, aritmiile sau cardiopa-

tia ischemică, cât şi la complica-

ţii neurologice (accident vascu-

lar cerebral) sau renale.

Una din consecinţele acce-

sului pacienţilor la tensiometre-

le electronice este (auto)diagnos-

ticarea mai rapidă şi iniţierea 

precoce a tratamentului medi-

camentos sau nemedicamentos.

Mulţi tineri suferă de insufi -
cienţă cardiacă. Ce este a-
ceasta?

Insufi cienţa cardiacă nu es-

te o boală unitară, ci este con-

secinţa unei boli cardiace ca-

re nu a fost diagnosticată şi 

tratată la timp sau pentru ca-

re nu există un tratament spe-

cifi c, aşa cum spuneam mai 

sus. Insufi cienţa cardiacă nu 

este o afecţiune specifi că pen-

tru tineri, însă, într-adevăr, în 

ultima perioadă există un pro-

cent în creştere al tinerilor cu 

insufi cienţă cardiacă. Frec-

vent, aceasta este consecinţa 

miocarditelor (infecţii cel mai 

des de natură virală care afec-

tează miocardul – muşchiul 

inimii- a cărei forţă de con-

tracţie scade), a infarctelor 

miocardice ce apar la vârste 

din ce în ce mai tinere (con-

secinţa fumatului, stresului şi 

sedentarismului pe fondul u-

nei predispoziţii genetice. Sunt 

familii în care există genera-

ţii cu infarcte sau decese car-

diace la 45-50 ani. Mai rar 

există boli cardiace congeni-

tale care să se complice cu in-

sufi cienţă cardiacă. Asta da-

torită diagnosticării mai pre-

coce, din copilărie, a acestor 

boli, existenţei unui registru 

naţional de boli cardiace con-

genitale şi a aparaturii din ce 

în ce mai performante. Aces-

tea duc la descoperirea lor în 

timp util. Bolile cronice cum 

este hipertensiunea arterială 

nu duc la insufi cienţă cardia-

că la vârstă tânără.

Suntem mai predispuşi la 
infarct vara, din cauza căl-
durii, sau iarna?

Iarna-anotimpul rece- es-

te cel în care numărul infarc-

telor miocardice este cel mai 

crescut, în special în luna fe-

bruarie. Nu înseamnă că va-

ra nu există infarcte, dar pro-

centual sunt mai puţine de-

cât iarna. Aritmiile sunt mai 

frecvente vara şi oscilaţiile 

tensiunii arteriale.

În ce fel afectează sau in-
fl uenţează aerul condiţio-
nat sănătatea inimii?

Folosirea aerului condiţi-

onat poate scădea frecventa 

afecţiunilor cardiovasculare 

care determină adresarea pa-

cienţilor la cardiolog sau la 

serviciul de urgenţă. Tempe-

raturile extreme pot deter-

mina decompensarea unei 

boli cardiace stabile până în 

acel moment sub tratament, 

iar aerul condiţionat evită a-

ceste temperaturi extreme. 

Contează însă modul şi tem-

peratura de folosire a apara-

telor de aer condiţionat, pre-

cum şi existenţa fi ltrelor de 

calitate care să evite propa-

garea unor microbi sau par-

ticule care pot declanşa sau 

agrava o afecţiune respirato-

rie. Iar de la plămâni la ini-

ma e doar un pas.

La ce temperatură trebuie 
reglat aerul condiţionat?

Aerul condiţionat trebu-

ie setat la o temperatură ca-

re să fie resimţită drept con-

fortabilă de către toţi cei din 

camera sau birou, iar acest 

confort este dat de mulţi fac-

tori: hainele purtate (dacă 

este ţinută office sau casu-

al), sexul (femeile preferă 

şi sunt adaptate unor tem-

peraturi uşor mai ridicate 

faţă de bărbaţi), vârstă ( 

vârstnicii au o fereastră mai 

"îngustă" de confort termic), 

greutatea corporală. Aceas-

tă temperatură este în jurul 

valorii de 22 grade. Din punct 

de vedere al diferenţei de 

temperatură între aerul con-

diţionat şi aerul exterior- o-

mul setează o temperatură 

de confort pentru interior, 

nu o diferenţă de tempera-

tură. Această temperatură 

este cea mai importantă iar 

în zona noastră climatică nu 

se pune problema unor va-

riaţii de 50 de grade între 

exterior şi interior.

„Aritmiile şi oscilaţiile tensiunii arteriale, 
mai frecvente vara decât în sezonul rece”
Suntem mai predispuşi la infarct vara, din cauza căldurii, sau dimpotrivă iarna? Specialiştii clujeni ne lămuresc.

Dr. Iulia Diaconescu, medic primar cardiolog

Cercetători de la 

Institutul Politehnic 

Naţional (IPN) din 

Mexic au descoperit pro-

prietăţi anticancerigene 

în epicatechină, o mole-

culă prezentă în ciocola-

tă, potrivit institutului 

citat de EFE.

„Specialiştii au realizat stu-

dii şi au observat că această 

moleculă poate distruge ce-

lulele canceroase în mod se-

lectiv, fără să le afecteze pe 

cele sănătoase”, a precizat 

institutul într-un comunicat.

În urmă cu un deceniu 

molecula denumită epica-

techină, care se găseşte în 

condiţii naturale în cacao, 

vinul roşu sau ceaiul ver-

de, a fost asociată cu pro-

prietăţi antioxidante bene-

fice oamenilor.

De mai mulţi ani, cerce-

tătorii de la IPN au realizat 

studii proprii cu această mo-

leculă orientată însă spre 

combaterea cancerului. În 

experimentele lor, ei au des-

coperit că epicatechina pro-

gramează celulele canceroa-

se pentru a se autodistruge.

Cercetările au fost reali-

zate în laborator pe culturi 

celulare, însă acum oame-

nii de ştiinţă vor realiza ex-

perimente pe modele ani-

male pentru a verifica efici-

enţa lor pe fiinţele vii.

Ei au  descoperit de ase-

menea că dacă această mo-

leculă interacţionează cu ea 

însăşi, sub anumite condi-

ţii, poate forma altele supli-

mentare.

În laborator, specialiştii 

de la IPN au combinat epi-

catechina cu alte substanţe 

utilizate în terapii clinice 

precum paclitaxel (Taxol), 

tamoxifen (Tamoxifen) şi au 

descoperit că le accelerea-

ză efectul şi reduce doza ne-

cesară de medicamente.

Totuşi, cercetările pe ani-

male au demonstrat că în 

organismul şoarecilor de la-

borator epicatechina modi-

ficată poate fi uşor metabo-

lizată şi să nu ajungă astfel 

la celula canceroasă.

Pe această bază, s-a de-

marat o fază experimenta-

lă pentru a dezvolta nano-

particule care încapsulea-

ză epicatechina, căreia i-a 

fost adăugat un anticorp 

care caută tumoarea, fără 

a devia de la traseul său 

prin organism.

Pe termen mediu, cerce-

tătorii speră să depășească 

această etapă și să poată în-

cepe testările pe oameni.

Ciocolata are proprietăţi 
de combatere a cancerului

O fetiţă sud-africană, năs-

cută seropozitivă, trăieşte 

de aproape nouă ani fără 

medicamente şi este sănă-

toasă, singurul său trata-

ment fi ind cel de care a 

benefi ciat în primele luni 

de viaţă, informează un 

studiu dat publicităţii 

luni, relatează AFP.

Aceste cazuri de remisie 

fără tratament pe viaţă sunt 

rare şi încă inexplicabile. 

Este numai al treilea caz de 

acest gen în rândul copiilor, 

subliniază acest studiu pre-

zentat la conferinţa interna-

ţională privind cercetările 

asupra SIDA de la Paris.

„Acest nou caz ne întă-

reşte speranţele de a putea 

într-o zi să-i scutim pe co-

piii seropozitivi de povara 

unui tratament pe viaţă, tra-

tându-i pentru o scurtă pe-

rioadă la vârsta cea mai re-

dusă”, a spus Anthony Fa-

uci, director al Institutului 

american pentru alergii şi 

boli infecţioase (NIAID), la 

originea studiului.

„O recidivă este mereu po-

sibilă, ca în toate cazurile de 

remisie. Dar faptul că aceas-

tă remisie s-a întins pe o pe-

rioadă atât de lungă lasă să 

se creadă că poate fi  durabi-

lă”, a explicat pentru AFP o 

altă cercetătoare autoare a 

studiului, dr. Avy Violari, din 

cadrul universităţii Witwa-

tersrand de la Johannesburg.

Începând de la vârsta de 

2 luni, această fată a bene-

ficiat de tratamente antire-

trovirale, care împiedică dez-

voltarea virusului SIDA. Du-

pă zece luni, tratamentul a 

fost deliberat oprit în cadrul 

studiului, după ce prezenţa 

virusului a fost redusă pâ-

nă la un nivel nedetectabil.

Opt ani şi nouă luni mai 

târziu, virusul HIV este tot 

în stare inactivă la fetiţă, 

chiar dacă ea nu urmează 

un tratament.

Nu este vorba despre o 

vindecare, întrucât virusul 

HIV este încă prezent, no-

tează AFP. Dar acesta este 

atât de slăbit încât nu se 

poate nici multiplica, nici 

transmite la o altă persoa-

nă, chiar în absenţa unui 

tratament. În mod normal, 

trebuie urmat un tratament 

cotidian pe viaţă pentru a 

ajunge la aceste efecte.

Născută seropozitivă, 
dar trăieşte fără medicamente 
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Suntem alături de colega noastră Rusu Cristina 
Ştefania în aceste momente de grea încercare, 

pricinuite de trecerea la cele veşnice a tatălui drag.
Sincere condoleanţe întregii familii îndoliate!

Colectivul
Casei de Asigurări de Sănătate Cluj

CONDOLEANŢE

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.
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

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

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

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriez ap. cu 3 camere, 
decomandat, et. ¾, cart. Zori-
lor, str. Pasteur, mobilat, com-
plet utilat, bucătărie personali-
zată, C.T., izolat interior și exte-
rior, termopane triplu stratifica-
te, 2 băi, balcon închis, inter-
net. Informaţii și relaţii la tel. 
0264-454273 sau 
0744-893000. (6.7)

GARSONIERE

¤ CUMPĂR garsonieră.Exclus 
cart. Plopilor.Aștept telefoane la 
tel. 0760-185659. (8.15)

CASE/CABANE

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

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

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

¤ Vând casă cu anexe, în satul 
Adalin, com. Dragu, jud. Sălaj. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0755-709180. (8.13)

TERENURI

¤ Vând teren pentru construcţii, 
investiţie, nuci, aluni, etc., în 
com. Rădaia (la 12 km de 
Cluj-Napoca), în supr. de 4400 
mp, utilităţi apă, energie electri-
că, drum asfaltat, front 26 ml, 
preţ 7 euro/mp, negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0740-951320. (6.7)

¤ Sovata Băi, vând teren pentru 
vilă de 619 mp, cu utilităţi în 
apropiere, în centrul localităţii. 

Relaţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (6.7)

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 

front la drum de servitute 

36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 

0753-222 759.

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

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

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

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

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

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

ÎNCHIRIERI

Două fete căutăm 
pentru închiriat 

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

de pe str. Aurel Vlaicu, 
utilat mobilat.

Oferim max. 330 euro
Cerem şi oferim 

seriozitate.
Aşteptăm telefoane 

la 0743-572905.

LOCURI DE MUNCĂ

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

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer serio-

zitate. Sunaţi la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

Societate comercială angajăm 

muncitor necalifi cat. Oferim celor 

care se alătură echipei:

- locuri de muncă legale în Germania

- se încheie contract cu fi rma fără 

taxe și comisioane de intermediere

- pachet salarial motivant

- transport asigurat de la cazare la 

locul de muncă.

Cerinţă obligatorie:

- cunoașterea limbii germane la 

nivel conversaţional.

Detalii la numerele de telefon: 

0786.536.498 sau 0786.536.497, 

de luni până vineri în intervalul 

orar 9.00 – 17.00.

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

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

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

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

SERVICII

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

¤ Expert contabil ofer servicii de 
evidenţă contabilă, salarizare, bi-
lanţuri de lichidare. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0752-120355. (7.7)

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

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

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

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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Cumpăr ARO 10, 4x4, în stare 
de funcţionare. Aștept oferte la 
tel. 0740-876853. (7.7)

¤ Vând motoscuter cu mici defec-
ţiuni. Informaţii suplimentare la 
tel. 0741-028813. (7.7)

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

ELECTRO

¤ Vând player GVG DVX 420, 
nou, la preţul de 50 RON; radio 
cu ceas Otany, preţ 30 RON; ra-
dio cu ceas Bluesky cu 30 RON. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0751-462551. (7.7)

UZ CASNIC

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

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

maţii suplimentare la tel. 
0741-278287.

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

¤ Vâna aragaz în stare bună de 
funcţionare și diverse. Informaţii și 
relaţii la tel. 0264-454273 sau 
0744-893000. (5.7)

¤ Vând două seturi de vase inox 
”Zepter”, cu termostat pe capac, 
cu câte 16 piese/set, în ambalaje 
originale, preţ 900 RON/set, puţin 
negociabil. Informaţii la tel. 
0744-479172. (5.7)

¤ Vând mașină de cusut produc-
ţie germană, marca ”Necker-
mann”, în stare perfectă de 
funcţionare, preţ 1900 RON, ne-
gociabil. Relaţii la tel. 
0364-882575. (7.7)

¤ Vând cuptor de preparat pâine, 
marca Philips, nou, ambalaj origi-
nal. Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0745-569336. (7.7)

¤ Vând mașină de scris mecanică 
în stare bunâ de funcţionare. 
Pentru informaţii suplimentare 
aștept să mă sunaţi la tel. 
0722-515094. (7.7)

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

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

MEDICALE

¤ Vând aparat pentru termo-
masaj ”Ceragem”. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0741-266069. (6.7)

MOBILIER

¤ Vând ușă + toc ușă, MDF cu-
loare lemn natur, cu feronerie + 
chei, preţ 300 RON, negociabil. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0741-278287.

¤ Vând două măsuţe elegante 
pentru perteceri, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0740-323779. (6.7)

¤ Vând dulap cu o ușă, din che-
restea rășinoase, vopsit maro, 
preţ la aprecierea clientului. Su-
naţi la tel. 0740-323779. (6.7)

¤ Vând scăunel pentru plajă sau 
grădină, preţ la aprecierea cum-
părătorului. Aștept telefoane la 
0740-119939. (6.7)

¤ Vând scaune pentru terase, 
grădină, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0745-569336. (7.7)

DIVERSE

¤ Vând adidași ”Victory”, nr. 46, 
negri, puţin folosite, preţ 50 RON 
și bicicletă pentru copii ”First Bi-
ke” categoria Super Kid, cu gu-
me, 16 x 1,85, albă, preţ 100 
RON, negociabil. Informaţii la tel. 
0751-452551. (5.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 role, 
aparatul este nou, marcă străină. 
Preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (6.7)

¤ Vând două seturi de oale de in-
ox ”Zepter”, compuse de 20 buc/
set și două seturi de cuţite cera-
mice, toate în ambalaje originale. 
Preţ 250 euro/set oale și 35 eu-
ro/set cuţite, negociabil. Informa-
ţii suplimentare la tel. 
0744-479172. (6.7)

¤ Vând două corturi de două per-
soane, culoare albastru, sac de dor-
mit și saltea din piele 10 kg, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-591965. (6.7)

¤ Vând coniac de 47° și ţuică de 
prune de 5 ani, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, din 
care unul de lână, lucrat manual, 
preţ negociabil. Aștept telefoane la 
0264-591965. (6.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, 
aproape nouă. Relaţii suplimen-
tare la tel. 0740-240238. (6.7)

¤ Vând două perechi de role din 
piele nr. 36-38, preţ negociabil. Su-
naţi la tel. 0264-591965. (6.7)

¤ Dacă ai spaţiu, vând un lămâi de 
aprox. 1,5 m, preţ negociabil. Aș-
tept telefoane la 0741-028813 sau 
0364-418678, după ora 16. (6.7)

¤ Vând polen crud, roiuri și fami-
lii de albine. Inf. și relaţii supli-
mentare tel. 0722-515094. (7.7)

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

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

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

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

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

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

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr bancnote de 10.000 lei, 
100.000 lei, 50.000 lei, 500.000 
lei și 1.000.000 lei, varianta de 
plastic, orice cantitate, indiferent de 
calitate. Aștept oferte serioase la 
tel. 0749-174082. (6.7)

¤ Pentru colecţionarii de artă, vând 
12 bucăţi de piese de artizanat din 
aramă, statuete, tave cu pahare, 
candele, serviciu de ţuică, carafă, 
scrumieră, cafea, etc, preţ negocia-
bil. Inf. la tel. 0264-591965. (6.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare că-
prior (ţap) și colţi de mistreţi, 
un colţ a fost medaliat, preţ ne-
gociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (6.7)

¤ Mobilă de sufragerie stil pen-
tru pretenţioși, de peste 200 de 
ani, în stare excepţională. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (5.7)

¤ Cumpăr cărţi, hărţi, atlase do-
cumente, globuri geografi ce 
vechi de înainte de 1945, în 
limba romănă, maghiară, latină 
sau orice altă limbă. Sunaţi la 
tel. 0745-700486. (6.7)

¤ Vând colecţie de actori, alb-ne-
gru și color, în stare bună. Sunaţi 
la tel 0749-174082 (7.7)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (ma-
șină de scris neagră, aparat foto 
cu burduf, radio, tablouri, icoa-
ne). Aștept oferte la tel. 
0740-876853. (6.7)

¤ Cumpăr obiecte promoţionale 
Marlboro, genţi, chibrituri, scru-
miere, reclame, brichete, insigne, 
afi șe, etc., orice obiect pe care 
scrie Malboro. Cer și ofer seriozi-
tate. Tel. 0749-174082. (6.7)

MATRIMONIALE

¤ Tânăr clujean, 42 de ani, caut 
jumătatea inimii mele, o doamnă 
sau domnișoară pentru o relaţie 
de lungă durată, poate să aibă 
copil și să fi e de la ţară. Aștept te-
lefoane la 0759-101504. (5.7)

ANIMALE

¤ Cine a pierdut o cășelușă de 
companie de talie medie, afectu-
oasă, în cart. Plopilor, alb cu ne-
gru, să sune la tel. 0364-143848

LICITAŢIE PUBLICĂ

Direcţia Generală Regională a Fi-
nanţelor Publice Cluj prin Serviciul 
Fiscal Municipal Turda, cu sediul în 

Turda, str. P-ţa. Romană, nr. 15B, 
vinde la licitaţie publică în data de 
10.08.2017, ora 10.00, bunurile 
imobile constând în: – Imobil situat 
în intravilanul municipiului Turda, 
str. Războieni, nr. 6, jud. Cluj, în-
scris în Cartea funciară nr. 
55381-C1-U1 Turda (provenită din 
conversia pe hârtie a CF nr. 13627 
Turda), constând în spaţiu de pro-
ducţie compus din: la demisol, 2 
depozite congelate, sas, sală com-
presoare frig, 3 depozite frigorifi ce, 
1 cameră preambalare, sală spăla-
re, la parter 1 baie, sală de mese, 
sas, hol, 2 vestiare, magazie pro-
duse fi nite balcon, cu suprafaţă uti-
lă 195.5 mp, cu cota parţilor comu-
ne indivize aferente de 78/100-a 
parte din clădirea executată pe te-
renul din CF col. nr. 55831, nr. top 
1837/1/1, în suprafaţă de 215 
mp, din care cota de 167/215-a 
parte teren aferent sub A1 număr 
topografi c 1837/1/1/S/I; – Imobil 
situat în intravilanul municipiului 
Turda, str. Războieni, nr. 6, jud. 
Cluj, înscris în Cartea funciară nr. 
55381-C1-U2 Turda (provenită din 
conversia pe hârtie a CF nr. 13627 
Turda) – constând în apartament 
compus din: cameră, baie, suprafa-
ţă utilă de 55.94 mp, cu cota parţi-
lor comune indivize aferente de 
22/100-a parte din clădirea execu-
tată pe terenul din CF col. 55831, 
nr. top. 1837/1/1, în suprafaţă de 
215 mp, din care cota de 48/215-a 
parte teren aferent, de sub A1 nu-
măr top. 1873/1/1/S/II; – Imobil 
situat în municipiului Turda, str. 
Războieni, nr. 6, jud. Cluj, înscris în 
Cartea funciară nr. 53310 Turda 
(provenită din conversia pe hârtie a 
CF nr. 10637 Turda) constând în te-
ren categoria de folosinţă „curţi, 
construcţii”, în suprafaţă de 343 
mp de sub A1, nr. topografi c 
1837/1/3, situate în localitatea 
Turda, str. Războieni, nr. 6, preţ de 
evaluare/ de pornire al licitaţiei 
562.574 lei (exclusiv TVA *), greva-
te de următoarele drepturi reale și 
privilegii, după caz: Creditori, Sar-
cini: Primăria Turda; Birou Executor 
Judecătoresc Tamas Marcu. Bunuri 
proprietatea debitorului SC Europa 
Construct Grup SRL, preţul de eva-
luare sau de pornire a licitaţiei fi ind 
conform informaţiilor de mai sus. 
Informaţii suplimentare pot fi  obţi-
nute la sediul SFM Turda, str. P-ţa. 
Romană, nr. 15B, camera 8, tele-
fon 0264.314941, interior 125 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro – anunţuri – 
vânzarea prin licitaţie a bunurilor 
sechestrate.

URBANISM

¤ HAVADI BUTYKA GHEORGHE SI 
ASOCIAŢII cu domiciliul / sediul în 
jud. Cluj, municipiul Cluj-Napoca, 
str. str. Alexandru Papiu Ilarian, 
nr. 42, anunţă iniţierea elaborării 
PLAN URBANISTIC ZONAL pentru 
obiectivul „P.U.Z. PENTRU PARCE-
LARE SI CONSTRUIRE LOCUINTE – 
STR. OAŞULUI, NR. 151-153, 
mun. Cluj Napoca, jud. CLUJ". 
Documentaţia poate fi  consultată 
la sediul Primăriei – Serviciul Ur-
banism – Camera 62. (1.1)

PIERDERI

¤ Pierdut carnet de student pe 
numele BITTO VÄINA CLAIRE, Fa-
cultatea de Medicină Dentară la 
UMF. Îl declar nul. (1.1)

¤ Pierdut certifi cat de inregistrare 
si certifi cate constatatoare pentru

J12/2813/2017, CUI 3765480. 
Le declar nule. (1.1)
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:30 Teleshopping

13:00 Aici, acum

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbeste corect!

15:00 Maghiara de pe unu

16:00 Stiri

16:05 Maghiara de pe unu

17:00 Telejurnal

17:30 Secrete de razboi

18:30 Pulsul zilei

19:35 Pulsul zilei

19:59 La pas prin Sinaia

20:00 Telejurnal

20:50 Sport

21:00 Romania 9

22:00 Romania 9

22:30 Izolati in Romania

23:00 Ora de stiri

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 2K1 cu Mirela Vaida

16:00 Observator

17:00 Acces Direct

19:00 Observator

20:00 In puii mei

20:30 Insula iubirii

23:30 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Stirile Pro TV

14:00 Pasiune neimblanzita

16:00 Lectii de viata

17:00 Stirile Pro TV

18:00 Ce spun romanii

19:00 Stirile Pro TV

20:30 Las fi erbinti

21:30 Fara scapare

23:30 Stirile Pro TV

23:45 Cavalerul de otel

PRIMA TV

12:00 Teleshopping

13:00 Secrete de Stil

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

14:45 Mama mea gateste 
mai bine

16:00 Zestrea domnitei Ralu

18:00 Focus

19:30 Mama mea gateste 
mai bine

20:30 Apel de urgenta

21:30 Dosarele DNA

22:30 Trasniti din NATO

23:15 Focus din inima 
Romaniei

23:45 Cronica Carcotasilor 

KANAL D

 12:00 Stirile Kanal D

13:00 Te vreau langa mine

15:00 Teo Show

16:30 Bravo, ai stil!

18:45 Stirea zilei

19:00 Stirile Kanal D

20:00 Bahar: Viata furata

22:30 WOWbiz

LOOK TV

 12:00 FOTBAL LOOK

13:00 Tonik Show

14:00 Casa Poporului

15:30 Prima Doamna

16:30 Celebrity

17:30 Povestile Romaniei

18:30 Casa Poporului

20:00 Sporturi extreme

20:30 FOTBAL LOOK

21:00 Fotbal Liga 1 Betano

23:00 FOTBAL LOOK

www.batrom.ro

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

  
TOATE ANVELOPELE 
SI JANTELE INTR-UN 

SINGUR LOC!! 

 Anvelope – Jante – Vulcanizare – Hotel Anvelope 

 
www.adax.ro      www.adax.ro      www.adax.ro 

 
Str. Aurel Vlaicu nr. 150 Cluj Napoca 

Tel. Mobil :  0722.619.317  
Tel. Fix :       0264.411.691  
Email :      office@adax.ro 

 Cele mai bune 
preţuri și servicii 

 Experienţă de 
peste 20 ani 

 Disponibilitate 
mare în stoc  

 Orice anvelopa 
sau janta la 
comanda  

2.619.317
4.411.691  
@adax.ro

cii

a 

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR !
CTP Cluj-Napoca S.A. va opera urmatoarele modifi cari 

de programe si trasee, ca urmare a restrictionarii circulatiei 
rutiere pe Spl. Independentei in intervalul 25.07.2017 (ora 
4:30) – 26.07.2017 (ora 24:00):

1. Circulatia tramvaielor pe linia de tramvaie nr. 102 se 
suspenda. Tramvaiele vor fi  inlocuite in acest interval cu 
autobuze, care vor circula pe linia 101A (traseu deviat in 
ambele sensuri din Spl. Independentei pe str. Uzinei Electrice 
– Al. Stadionului – G. Cosbuc – Card. I. Hossu – Horea – 
P-ta Garii). Se suspenda statiile Cluj Arena si Parcul Central.

2. Linia metropolitana M26 va fi  deviata din Spl. Independentei 
pe str. Uzinei Electrice – Al. Stadionului – G. Cosbuc.

Va multumim pentru intelegere.

LICITAȚIE PUBLICĂ

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL, desemnată în calitate 
de lichidator judiciar al societăţii GONDOR SECURITY SRL 
(fosta GOMBOȘ SECURITY SRL) – în faliment, in bankruptcy, 
en faillite, organizează licitaţie publică cu strigare pentru 
vanzarea următoarelor bunuri din patrimoniul debitoarei:

1. bunuri mobile constând în:
- echipamente de protecţie, laptop și mobilier;
- un număr de 13 autoturisme, un scooter marca Piaggio 

și o remorcă marca Pongratz 206U;
2. bunul imobil constând în:
- Cabană din lemn situată în localitatea Sovata jud. Mureş, 

în suprafaţă de 98,51 mp, cu menţiunea că terenul pe care 
este amplasată cabana nu este proprietatea societăţii 
GONDOR SECURITY SRL deci nu face obiectul vânzării.

Preţul de pornire în cadrul ședinţelor de licitaţie va fi  de 
90% din valoarea evaluată în cadrul procedurii.

Licitaţia va avea loc în data de 01.08.2017 ora 15:00, 
in Cluj Napoca, str. Ludwig van Beethoven nr. 29A, jud. 
Cluj. Documentaţia de înscriere va putea fi  depusă până la 
ora 15:00, în ziua anterioară licitaţiei. În caz de neadjudecare 
licitaţia se va repeta în datele de 11.08.2017, 25.08.2017, 
08.09.2017, 22.09.2017.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0264.432.603

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă DRAGOŞ GIURA, 
în calitate de lichidator judiciar al Ergotisz SRL (în faliment, en 
faillite, in bankruptcy), cu sediul în Cluj-Napoca, Aleea BĂIŢA, Nr. 
3, Ap. 35, Judet Cluj, înregistrată la ONRC sub nr. : J12/1015/2007 
și având CUI 21249960, organizează licitaţie publică pentru 
vânzarea următoarelor bunuri: Atelier mobil cu utilaje – 50350lei, 
Auto Opel Astra avariat (s.s. W0L0TGF4815189884) – 6365 lei, 
Autoutilitara Mercedes defecta (s.s. VSA63133213052302) – 
1710 lei, Autoutilitara Volkswagen LT (s.s. WV1ZZZ2DZ1H009968) 
– 17100 lei, Scuter Malaguti – 142,5 lei, Pachet Materii prime 
– 3838 lei, Pachet stocuri-marfuri – 13528 lei, Pachet Obiecte 
invetar – 18933,5 lei.

Total bunuri – 116004,5 lei.
La sumele de mai sus se adaugă TVA.
Licitaţia va avea loc în data de 31.07.2017, ora 13.00 în 

Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr 8, ap 2B, jud. Cluj. Înscrierea la 
licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini și depunerea garanţiei 
de participare de 10% din preţul bunului licitat + TVA (condiţii 
obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore 
înainte de organizarea licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia 
publică se va repeta în aceleași condiţii în data de 07.08.2017, 
ora 13.00, 14.08.2017, ora 13.00, 21.08.2017, ora 13.00, 
respectiv în data de 28.08.2017, ora 13.00.

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel 
0721414183
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Cotidianul turc Yeni Akit a 

lansat marţi pe prima pagină 

un atac la adresa Germaniei, 

apreciind că această ţară sub 

conducerea cancelarului 

Angela Merkel este mai rea 

decât cea din timpul regimu-

lui nazist al lui Adolf Hitler, 

relatează DPA.

Ziarul citat, de orientare is-

lamistă şi proguvernamenta-

lă, susţine că turcii din Ger-

mania nu mai benefi ciază de 

tratament în cazul afecţiuni-

lor medicale, că lucrătorii tur-

ci au fost concediaţi şi că per-

soanele de origine turcă nu 

mai pot închiria apartamente 

pe teritoriul german.

„Germania lui Merkel a de-

păşit-o în oprimare şi ură pe 

cea a lui Hitler”, scrie publi-

caţia citată.

Nu există nicio dovadă că 

numeroasa comunitate turcă 

din Germania este tratată în 

acest fel, comentează DPA.

Un alt cotidian proguvern-

mental turc, Star, consacră pri-

ma pagină lui Peter Steudtner, 

un activist pentru drepturile 

omului şi profesor german ca-

re a fost arestat în această lu-

nă în Turcia, pe care publica-

ţia citată îl numeşte un „an-

trenor al haosului”.

Ziarul citat susţine că Ste-

udtner urma să organizeze o 

revoltă antiguvernamentală 

cu ştiinţa ambasadei germa-

ne în Turcia, afi rmând că el a 

folosit un program numit 

'Elephant”.

În ultimele săptămâni re-

laţiile dintre Germania şi Tur-

cia s-au tensionat, în parte din 

cauza arestării lui Peter Ste-

udtner şi a altor nouă activişti 

pentru drepturile omului, prin-

tre care şi şefa fi lialei turce a 

organizaţiei Amnesty Interna-

tional. Doi jurnalişti germani 

sunt în prezent încarceraţi în 

Turcia.

Brexitul nu înseamnă, nu a 

însemnat și nu va însemna re-

tragerea Marii Britanii din lu-

me, a dat asigurări marți mi-

nistrul britanic de externe Bo-

ris Johnson, transmite dpa.

Brexitul înseamnă, „dimpo-

trivă, că dorim să rămânem în 

relații foarte bune cu toți prie-

tenii și partenerii noștri euro-

peni și să încheiem cu ei un 

acord de comerț liber foarte 

bun”, a declarat șeful diplomației 

britanice într-o conferință de 

presă la Wellington, în prima 

sa vizită în Noua Zeelandă.

Ministrul britanic a sublini-

at că cei care au votat, la refe-

rendumul de anul trecut, în fa-

voarea ieșirii Regatului Unit din 

Uniunea Europeană nu au fost 

ostili imigranților, ci au vrut 

doar să se asigure că guvernul 

de la Londra poate ține migrația 

sub control.

„Am fost primar al Londrei, 

unde 40% din populație s-a 

născut în străinătate”, a amin-

tit Boris Johnson.

„A fi  deschis față de talen-

te este un lucru foarte bun, dar 

care, în orice societate, trebuie 

gestionat și ținut sub control. 

Despre asta a fost vorba cu 

Brexitul”, a comentat șeful 

diplomației britanice.

Germania lui Merkel, mai 
rea decât cea a lui Hitler

Brexitul nu înseamnă 
retragerea din lume

Aproape 300 de oameni au 

murit până acum în Sri 

Lanka în cea mai mare 

epidemie de febră dengue 

din istoria ţării, a anunţat 

luni Fundaţia Thomson 

Reuters, citându-l ca sursă 

pe preşedintele organizaţi-

ei naţionale a Crucii Roşii, 

Jagath Abeysinghe. 

Numărul de îmbolnăviri 

creşte rapid, potrivit orga-

nizaţiilor umanitare.

Ministerul sănătăţii de la 

Colombo afi rmă că virusul fe-

brei dengue, transmis de ţân-

ţari, a infectat anul acesta 

103.000 de srilankezi, aproa-

pe de două ori mai mulţi de-

cât în 2016. Pacienţii continuă 

să se prezinte la spitalele su-

praaglomerate, mai ales în 

vestul ţării, regiunea cea mai 

afectată de epidemie.

Deşi febra dengue este en-

demică în insula din sudul In-

diei şi în general în sud-estul 

Asiei, virusul a evoluat, iar 

populaţia nu are imunitate 

împotriva noii tulpini, a ex-

plicat Novil Wijesekara, unul 

din liderii Crucii Roşii din Sri 

Lanka.

Eforturile de asigurare a 

asistenţei pentru Sri Lanka 

s-au intensificat după inun-

daţiile catastrofale şi alune-

cările de teren din luna mai. 

În sezonul musonului, din 

iunie până în septembrie, 

febra dengue se răspândeş-

te însă mai rapid, din cau-

ză că umezeala favorizează 

înmulţirea ţânţarilor. Fede-

raţia Internaţională a Crucii 

Roşii a pus la dispoziţie fon-

duri pentru ajutoare de ur-

genţă pentru 307.000 de oa-

meni, în provinciile lovite 

cel mai greu — Colombo, 

Gampaha şi Kalutara.

Potrivit Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii, sute 

de milioane de oameni sunt 

infectaţi anual cu virusul 

dengue, iar boala este acum 

prezentă în peste 100 de ţă-

ri, faţă de numai nouă în 

1960. Numărul de cazuri a 

crescut în această perioadă 

de la 15.000 la 390 de mi-

lioane pe an

Sute de morţi în Sri Lanka

Trei români au murit şi alţi 

şase au fost răniţi marţi dimi-

neaţa, în jurul orei 06.00, 

într-un accident pe o auto-

stradă din Ungaria, informea-

ză MAE. Victimele se afl au 

într-un microbuz care se 

îndrepta spre România.

Microbuzul avea nouă cetă-

ţeni români la bord, inclusiv şo-

ferul, fi ind înmatriculat în Bul-

garia. Autovehiculul a lovit un 

tir înmatriculat în Polonia, sta-

ţionat pe partea dreaptă a dru-

mului, au declarat pentru Medi-

afax surse apropiate anchetei.

„Consulatul General al Ro-

mâniei la Gyula are în aten-

ţie accidentul produs în dimi-

neaţa zilei de 25 iulie a.c. şi 

a întreprins demersuri pe lân-

gă autorităţile locale în vede-

rea obţinerii unor informaţii 

suplimentare. Potrivit infor-

maţiilor disponibile momen-

tan, accidentul s-a soldat cu 

decesul a trei cetăţeni români, 

precum şi cu rănirea altor şa-

se cetăţeni români, care au 

fost transportaţi şi internaţi 

la spitale din proximitate”

Victimele se afl au într-un 

microbuz care se îndrepta spre 

România. Nu s-a stabilit, până 

în acest moment, care au fost 

cauzele care au dus la produ-

cerea accidentului.

„Toate cele nouă victime cir-

culau la bordul unui microbuz 

care se îndrepta spre România. 

Până în prezent, circumstanţe-

le în care s-a produs accidentul 

nu au fost clarifi cate. De ase-

menea, o echipă mobilă împre-

ună cu şeful ofi ciului consular 

s-au deplasat în regim de ur-

genţă, la locul accidentului şi 

la spitalele din zonă pentru a 

acorda sprijinul necesar. Con-

sulatul General al României la 

Gyula monitorizează cu priori-

tate cazul şi este în contact cu 

autorităţile locale, fi ind pregă-

tit să acorde asistenţă consula-

ră, în funcţie de solicitări", trans-

mite MAE.

Trei români morţi şi alţi şase răniţi, 
într-un accident pe o autostradă din Ungaria

Uniunea Europeană are o 

abordare „protecţionistă” 

faţă de Statele Unite, acuză 

preşedintele american, 

Donald Trump, deşi el este 

acuzat de Bruxelles şi de 

lideri ai ţărilor europene de 

o serie de măsuri comercia-

le controversate.

„Lucrăm la un acord co-

mercial major cu Marea Bri-

tanie. Ar putea fi  foarte mare 

şi foarte atrăgător. Locuri de 

muncă!”, a transmis Donald 

Trump marţi prin Twitter.

„Uniunea Europeană este 

foarte protecţionistă faţă de 

Statele Unite. Să înceteze!”, a 

adăugat Donald Trump.

Donald Trump a denun-

ţat în mod repetat surplusul 

comercial al Germaniei în 

relaţia cu Statele Unite. Li-

derul de la Casa Albă a aver-

tizat că ar putea impune ta-

xe vamale companiilor ger-

mane. În acelaşi timp, Wa-

shingtonul este într-o dis-

pută privind importurile şi 

exporturile de oţel cu Bra-

zilia, Canada, Uniunea Eu-

ropeană, China, Japonia şi 

Mexic.

Planul Administraţiei Do-

nald Trump de a impune ta-

rife suplimentare la impor-

turile de oţel din raţiuni de 

siguranţă naţională probabil 

va atrage acţiuni de "protec-

ţie" din partea Uniunii Eu-

ropene, au atras atenţia de 

curând surse politice şi din 

industria de profi l.

Donald Trump a decis şi 

retragerea Statelor Unite 

din Acordul climatic de la 

Paris, atrăgându-şi critici 

privind încercarea de a le 

acorda avantaje companii-

lor americane, care astfel 

nu vor mai fi obligate să 

respecte standarde stricte 

de protejare a mediului în-

conjurător.

Abordarea protecţionistă 

a Administraţiei Donald 

Trump riscă să genereze un 

"război comercial", a aver-

tizat Camera de Comerţ ger-

mană (DIHK). "Trăim într-o 

lume în care un război co-

mercial nu poate fi  exclus", 

declara recent Volker Treier, 

şeful Direcţiei pentru relaţii 

externe a Camerei de Comerţ 

germane (DIHK). Un aver-

tisment similar a fost lansat 

de ministrul german de Ex-

terne, Sigmar Gabriel.

Avertismentul lui Trump 
pentru Uniunea Europeană
Donald Trump avertizează: UE trebuie să înceteze abordarea 
„protecţionistă” faţă de Statele Unite.

Donald Trump a decis şi retragerea Statelor Unite din Acordul climatic de la Paris
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Bilanţul delegaţiei 

României a ajuns astfel 

la 16 medalii, dintre 

care patru de aur, cinci 

de argint şi şapte de 

bronz. 

La tenis de masă, Alina Geor-

giana Zaharia şi Alex Manole 

au cucerit medalia de aur în 

proba de dublu mixt, după 3-2 

(12-10, 11-7, 4-11, 6-11, 11-9) în 

fi nala cu francezii Oceane Gu-

isnel/Joe Seyfried. În fi nala pe 

echipe, Franţa (Guisnel, 

Seyfried) a dispus de România 

(Zaharia, Manole) cu 2-0. 

Seyfried l-a învins pe Manole 

cu 3-0 (11-6, 11-8, 11-9), iar Gu-

isnel a trecut de Zaharia cu 3-1 

(5-11, 11-6, 11-4, 11-8).

La lupte libere, România 

şi-a întregit bilanţul cu o 

medalie de aur cucerită de 

Vlad Caraş la categoria 97 

kg şi una de bronz câştiga-

tă de Cătălina Axente, la ca-

tegoria 75 kg. Ion Pîslaru a 

fost şi el aproape de meda-

lie, dar a pierdut meciul de-

cisiv şi s-a clasat pe locul 5 

la categoria 86 kg.

Atleţii au cucerit primele 

lor medalii la Abidjan, două 

în proba feminină de 10.000 

m, unde Roxana Bîrcă a câş-

tigat cu timpul de 35 min 31 

sec 13/100, urmată de spor-

tiva marocană Hanane 

Qallouj, 35 min 34 sec 69/100, 

bronzul fi ind adjudecat de 

Monica Mădălina Florea, în 

35 min 38 sec 37/100.

Bronz la triplusalt

O medalie de bronz a fost 

câştigată de Cristian Bujin la 

triplusalt, cu 13,20 m. La 800 

m, ambii români au ocupat 

locul 8, Florina Pierdevară fi -

ind cronometrată cu timpul 

de 2 min 05 sec 48/100, iar 

Valentin Voicu în 2 min 01 

sec 90/100. Cristi Nicuşor Bo-

boc a terminat pe locul 6 la 

triplusalt, cu performanţa de 

15,58 m. Petre Rezmiveş a 

terminat pe locul patru în fi -

nala probei de 100 m, cu tim-

pul de 10 sec 46/100. 

Echipa feminină de bas-

chet a României a învins Tu-

nisia cu scorul de 84-67 (22-14, 

19-18, 18-19, 25-16) şi s-a ca-

lifi cat în sferturile de fi nală.

57 de sportivi, 
la 6 discipline

Pentru echipa antrenată 

de Dragan Petricevic au evo-

luat Diana Moraru 3 punc-

te, Sonia Ursu 26 puncte, 9 

recuperări, 3 pase decisive, 

Ioana Ghizilă 11 puncte, 4 

recuperări, 1 pase decisive, 

Dora Ardelean 11 puncte, 3 

recuperări, 1 pase decisive, 

Alexandra Dumitrache 1 pa-

se decisive, Izabella Lovasz 

1 recuperări, 1 pase decisi-

ve, Kincso Kelemen 14 punc-

te, 1 recuperări, 1 pase de-

cisive, Alina Podar 1 recu-

perări, 1 pase decisive, Te-

odora Neagu 3 puncte, 3 re-

cuperări, 1 pase decisive, 

Paul Lenart 9 puncte, 3 re-

cuperări, Ana Ferariu 7 

puncte, 3 recuperări. Româ-

nia participă cu 57 de spor-

tivi, la 6 discipline (atle-

tism, tenis de masă, lupte 

libere şi africane, judo, bas-

chet feminin, ciclism pe şo-

sea), la a opta ediţie a Jo-

curilor Francofoniei, găz-

duită în perioada 21-30 iu-

lie de oraşul Abidjan din 

Cote d’Ivoire. 

La precedenta ediţie a 

Jocurilor Francofoniei, des-

făşurată la Nisa, în Franţa, 

România a cucerit 9 meda-

lii de aur, 10 de argint şi 4 

de bronz. 

Dacă până acum a par-

ticipat la ambele segmen-

te ale Jocurilor Francofo-

niei, sport şi cultură, anul 

acesta România va fi repre-

zentată doar în întrecerile 

sportive.

Jocurile Francofoniei 2017: România 
a cucerit şapte noi medalii la Abidjan
Sportivii români au cucerit, luni, şapte noi medalii, trei de aur, una de argint şi trei de bronz, 
la Jocurile Francofoniei de la Abidjan (Cote d’Ivoire). 

La precedenta ediţie a Jocurilor Francofoniei, România a cucerit 9 medalii de aur, 10 de argint şi 4 de bronz

Lorand Balint, director de 

marketing al Federaţiei 

Române de Handbal în 

mandatul preşedintelui 

Alexandru Dedu, a vorbit 

la Sports Business 

Academy depre cum şi-a 

propus FRH să facă din 

handbal un sport naţional.

„Dacă ne uităm la market-

ing-ul din România, cel mai 

greu e să păstrăm proiectele 

aici, să nu plece în alte desti-

naţii. Sunt cel puţin 3 zone în 

care nu poate să dispară co-

municarea şi marketing-ul dez-

voltate local: umorul, muzica 

şi sportul. Marea provocare 

pentru noi e să reuşim ca mar-

keting local, să facem oame-

nii să stea mai aproape de spor-

tul local decât de cel interna-

ţional.” a explicat Lorand Ba-

lint în exclusivitate pentru 

Sports Business Academy.

„Mi-a spus directorul de 

marketing de la Telekom, ma-

cedonean, că e o performanţă 

foarte mare faptul că am luat 

medalia de bronz la Mondia-

le, dar să vedem când o luăm 

pe a doua sau a treia, deoare-

ce în Balcani nu prea se în-

tâmplă să ai constanţă în re-

zultate. Marea provocare este 

să creezi un sistem care să a-

sigure consistenţă, consecven-

ţă în ceea ce întreprinzi şi în 

fi nal o continuare a rezultate-

lor bune şi foarte bune. Asta 

trebuie să facă Federaţiile, pen-

tru că am dat şi vom da cam-

pioni, dar vrem o constanţă la 

vârful performanţelor”, dezvă-

luie Lorand Balint.

În concepţia lui Balint, la 

handbal publicul român se îm-

parte în 4 categorii: „Fanaticii, 

cei care urmăresc zilnic hand-

bal, ştiu clasamente, etc. Sunt 

cam 3% din populaţia Româ-

niei. 25% din populaţie urmă-

resc handbalul, dar numai da-

că le dai pe tavă, dacă le apa-

re cumva în faţă o transmisie 

live sau o ştire. 40% din po-

pulaţie vine la succes, adică 

numai atunci când un sportiv 

sau o echipă câştigă medalii, 

titluri sau meciuri. Aceştia a-

par la succes, dar dispar la în-

frângeri, şi se întâmplă la toa-

te sporturile. Publicul care vi-

ne la sport din plăcere sau in-

vitat de un prieten sau ca obli-

gaţie faţă de cineva sau ca o 

ieşire mondenă.”

Handbalul va deveni sport naţional?

LORAND BALINT |  director de marketing 
al Federaţiei Române de Handbal

 „Fanaticii, cei care urmăresc zilnic handbal, ştiu 
clasamente, etc. Sunt cam 3% din populaţia 
României. 25% din populație urmăresc 
handbalul, dar numai dacă le dai pe tavă, dacă 
le apare cumva în faţă o transmisie live sau o 
ştire. 40% din populație vine la succes, adică 
numai atunci când un sportiv sau o echipă 
câştigă medalii, titluri sau meciuri. Aceştia apar 
la succes, dar dispar la înfrângeri, şi se întâmplă 
la toate sporturile.“
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De la Ardealul 
Cluj, în Serie B

Un jucător de la Ardealul Cluj, 
Andrei Ioan Cordea a fost trans-
ferat la echipă italiană din Serie 
B, Novara. Tânărul mijlocaș, 
impresariat de Sorin Paraschiv, 
a jucat și la echipa naţională de 
juniori U18 a României. Școala 
de fotbal Ardealul Cluj a reușit 
un transfer extrem de impor-
tant prin Cordea, mai ales din 
punct de vedere fi nanciar, club 
ar fi  încasat suma de 70.000 de 
euro în schimbul jucătorului. 
Sezonul trecut, Cordea a reușit 
să marcheze un gol în amicalul 
României cu Muntenegru de la 
Buftea, scor fi nal 2-1. 
Internaţionalul a avut, de ase-
menea, o reușită importantă 
anul trecut când a reușit să 
marcheze împotriva echipei 
Dinamo U19 în semifi nala Ligii 
Elitelor, scor fi nal 4-2 pentru 
Ardealul Cluj.

Halep, a doua 
cea mai plătită 
jucătoare
Românca Simona Halep se afl ă 
pe locul doi atât în clasamentul 
WTA cât și într-un top al celor 
mai bine plătite jucătoare. În 
cariera sa, Halep a strâns 
33.054 de dolari americani, 
mai exact 18.742.090 de dolari 
în 597 meciuri jucate. Pe locul 
trei se afl ă Agnieszka 
Radwanska 32.469 
(26.527.620 de dolari în 817 
meciuri), pe locul patru 
Caroline Wozniacki 31.078 
(23.930.471 de dolari în 770 
meciuri) iar pe locul 5 Garbine 
Muguruza 30.864 (13.858.137 
de dolari în 449 meciuri).

Scrimă: România, 
locul 6 la Mondialele 
de la Leipzig
Echipa masculină de sabie a 
României a ocupat locul șase la 
Campionatele Mondial de scri-
mă de la Leipzig (Germania), 
luni, după ce a fost învinsă de 
Iran în ultimul meci cu scorul 
de 45-43. În prima partidă 
pentru locurile 5-8, România, 
în componenţa Tiberiu 
Dolniceanu, Alin Badea, Iulian 
Teodosiu, Mădălin Bucur, a în-
vins puternica formaţie a Rusiei 
cu scorul de 45-38. În optimi, 
tricolorii câștigaseră că 45-24 în 
faţa Japoniei, pentru ca în sfer-
turi să fi e întrecuţi de Coreea 
de Sud cu 45-32. Ungaria și 
Coreea de Sud vor juca fi nala 
probei, în timp ce Italia a cuce-
rit bronzul, după 45-40 cu echi-
pa SUA, în fi nala mică. La 
Mondialele de anul trecut, de 
la Rio de Janeiro, România 
(Alin Badea, Ciprian Gălăţanu, 
Tiberiu Dolniceanu, Iulian 
Teodosiu) a cucerit bronzul. 
Rusia a luat aurul, iar Ungaria 
a obţinut medaliile de argint.

Pe scurt

”U” Cluj a primit vestea 

de care se ferea, CFR-ul 

şi-a înscris echipa a doua 

în Liga a III-a.

„Chiar am vorbit la Fede-

raţie şi suntem primii pe ca-

re îi va înscrie. Suntem echi-

pă de Liga 1 şi avem dreptul 

să ne înscriem şi echipă în Li-

ga a 3-a. Va începe campio-

natul pe 6 august, dacă nu 

mă înşel. Vom avea echipa a 

doua. Avem jucători care vor 

mai rămâne în afara lotului şi 

vor juca acolo, fotbalişti de 

pe lista B care se încadrează 

în criteriile de la Liga a 4-a. 

Totul este foarte serios. Înscri-

em CFR II, este ofi cial. Vom 

mai aduce câţiva jucători. Nu 

dau nume, mai sunt în lucru 

unul sau doi. Avem şi mulţi 

tineri de perspectivă, care e 

păcat să nu joace la echipa a 

II-a”, a declarat preşedintele 

clubului, Iuliu Mureşan, pen-

tru Digisport.

Managerul sportiv al Uni-

versităţii, Ioan Ovidiu Sabău 

nu a fost însă încăntat de i-

dee de la început.

„Eu sper să nu jucăm cu 

CFR Cluj în Liga a III-a. Sper 

să mergem noi în altă serie 

sau ei să meargă pentru că 

nu mi se pare că ar fi bine 

pentru oraş. Sunt foarte mul-

te interpretări şi să nu se în-

ţeleagă greşit că nu aş vrea 

să joc sportiv, dar aş vrea 

să evităm aceste discuţii, 

scandaluri, provocări. Noi 

avem alte obiective în mo-

mentul de faţă, un alt drum 

şi sper ca şi ei să înţeleagă 

că ar fi bine să nu ne întâl-

nim în Liga a III-a.” a măr-

turisit Sabău.

Universitatea a fost repar-

tizată în seria a V-a din Li-

ga a III-a. Cele cinci serii pre-

zintă fi ecare 16 echipe, care 

vor disputa în acest sezon 

30 de meciuri. 

Oficial! CFR și-a înscris echipa a doua în Liga a III-a

 IULIU MUREŞAN | președintele clubului

 „Chiar am vorbit la Federaţie şi suntem primii pe care îi va înscrie. Suntem 
echipă de Liga 1 şi avem dreptul să ne înscriem şi echipă în Liga a 3-a. Va începe 
campionatul pe 6 august, dacă nu mă înşel. Vom avea echipa a doua. Avem 
jucători care vor mai rămâne în afara lotului şi vor juca acolo, fotbalişti de pe 
lista B care se încadrează în criteriile de la Liga a 4-a. Totul este foarte serios. 
Înscriem CFR II, este ofi cial. Vom mai aduce câţiva jucători. Nu dau nume, mai 
sunt în lucru unul sau doi.“

Raluca SAS
sport@monitorulcj.ro

Mijlocaşul crede că echipa 

sa are mari şanse sezonul 

acesta să dea lovitura, 

deoarece a transferat foarte 

mulţi jucători de valoare.

Păun, în vârstă de 22 ani, 

a vorbit despre ultimul meci 

cu campioana Viitorul: „A fost 

un meci greu. Am pregătit 

foarte bine partida pe tot par-

cursul săptămâni trecute, am 

ştiut ce facem şi acest lucru 

s-a văzut şi sâmbătă. Într-ade-

văr ne-am închis bine şi cei 

de la viitorul nu aveau spaţii 

şi vedeam că erau frustraţi pe 

teren, nu îşi creau ocazii cea 

ce ei fac la fi ecare meci. Noi 

am văzut meciul Viitorului cu 

Gaz Metan, ştiam ce trebuie 

să facem, să nu le dăm şan-

sa să îşi creeze ocazii. Eu con-

sider că am făcut un meci tac-

tic perfect”, a declarat jucă-

torul CFR-ului, în cadrul emi-

siunii „Divizia locală”.

Păun a vorbit şi despre 

schimbările care au avut loc la 

CFR în această pauză compe-

tiţională: „Pot să spun că acum 

suntem mai liniştiţi că am ie-

şit din insolvenţă. Noi aştep-

tam asta de mult, de ceva timp. 

S-au schimbat multe la CFR 

Cluj, au venit mulţi jucători noi, 

avem o altă bancă tehnică, dar 

cred că cu timpul vom deveni 

o echipă puternică şi vom pu-

tea bate pe oricine. Toţi sunt 

jucători de valoare, toţi sunt ju-

cători buni, cu experienţă. Cu-

lio mi-a plăcut foarte mult, îl 

ştiam din prima perioadă. Nu 

am fost coleg cu el prima dată 

şi acum chiar mă bucur că sun-

tem colegi. Este un jucător ex-

traordinar. A demonstrat-o şi 

în prima parte la CFR. De ase-

menea, şi Hoban este un jucă-

tor mai în vârstă dar şi el alear-

gă mult şi îşi face treabă.

În cea ce priveşte regula 

U21, Păun nu mai intră în 

vizor. Acum, Cristi Manea, 

noul fundaş dreaptă a 

CFR-ului, benefi ciază de a-

ceastă regulă. Adrian, însă 

îşi doreşte să fi e observat de 

selecţionerul României: „Eu 

la fi ecare meci îmi doresc să 

joc cât mai bine să atrag pri-

virile lui Daum. Dacă voi fa-

ce meciuri bune şi îmi voi 

ajuta echipa cu siguranţa se 

va uita şi la mine.”

Concurenţă acerbă 
pentru Păun

Adrian Păun are concu-

renţă mare pe partea ofensi-

vă, Moutinho este jucătorul 

care i-ar putea lua locul. 

„Concurenţa este bună, tre-

buie să fi m motivaţi şi să ne 

arătăm adevărata valoare. Ce 

va decide antrenorul şi care 

va considera el că este mai 

în formă acela va intra în te-

ren. Şi în atac este concu-

renţă mare. „Toţi sunt ata-

canţi buni, cum am arătat şi 

în primul meci, noi putem 

juca şi cu doi atacanţi. Eu 

cred că vom mai juca în acest 

sistem. Omrani este, de ase-

menea, un jucător extraor-

dinar”, a mărturisit Păun.

Întrebat de noul antrenor, 

Dan Petrescu, jucătorul a de-

clarat: „Este un antrenor care 

îşi impune stilul, îl ştim cu toţi 

cum este. Nu pot să spun că 

este un antrenor dur, face şi 

glume cu noi la antrenament. 

Ne-a spus că nu va fi  dur cu 

noi. Cred că este de bun augur 

venirea dânsului la echipă”.

Poftă mare de 
Europa League

„Trebuie să o luăm treptat, 

obiectivul nostru, în momen-

tul de faţă, este să terminăm 

printre primele trei. Şi anul tre-

cut a fost obiectivul principal 

de a intra în play-off, pentru 

că am avut probleme mari cu 

depunctarea, cu insolvenţa. 

Anul acesta avem o echipă mai 

bună, trebuie să fi m mai omo-

geni dar asta o să vină cu tim-

pul. Era important pentru noi 

să jucăm în Europa, orice fot-

balist îşi doreşte să joace în Eu-

ropa League sau Champions 

League. Sper ca anul acesta să 

terminăm pe un loc bun şi să 

evoluăm şi noi în Europa. La 

fel îmi doresc ca echipele ro-

mâneşte agregate în cupele eu-

ropene să meargă cât mai de-

parte. Au toate echipele adver-

sar cu nume, dar acolo pe te-

ren se joacă 11 contra 11, am-

bele echipe vor avea şansa lor”, 

a concluzionat mijlocaşul.

Păun: „CFR-ul va deveni o echipă 
puternică ce va bate pe oricine”
Adrian Păun şi-a prelungit contractul, pentru încă trei ani, cu formaţia din Gruia.

Păun este un produs al „feroviarilor”

COTĂ

700.000
de veuro este cota lui Adrian Păun, conform site-
ului de specialitate transfermarkt.com
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