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ADMINISTRAȚIE

„Buftea de Cluj” 
în impas
Primăria Cluj-Napoca riscă să piardă 
fi nanțarea europeană pentru construirea 
Centrului Regional de Industrii Creative și 
IT din dealul Lomb. Paginile 4-5

POLITCĂ

Pleacă sau nu pleacă 
Radu Moisin ?
Consilierul răspunde zvonurilor privind 
plecarea sa din forul local.  Pagina 3

SOCIAL

Povestea unui african 
stabilit în Cluj-Napoca
Diane Inamahoro, o tânără din Burundi, a 
străbătut jumătate de glob ca să fi e împreu-
nă cu soţul ei, originar din Cluj. Pagina 10

Prefectura Cluj nu a fost de acord cu instituirea stării de urgență în 
județ, mizând pe faptul că Primăria Feleacu își va da acordul pentru 
amenajarea rampei temporare de depozitare a deșeurilor. Atât pre-

fectul Gheorghe Vușcan, cât și primarul Emil Boc susțin că groapa 
de gunoi nu este închisă și că administratorul rampei „mai face tran-
sferuri de deșeuri să nu se ajungă la capacitate maximă.” Paginile 4-5

Rampa Salprest, ba e închisă, ba nu e. Cineva minte !

Au găsit soluția:
MUTĂ GUNOIUL de ici, colo !

ACTUALITATE

ANI: Primarul din Huedin, în conflict 
de interese. El spune că nu.

POLITICĂ

Tăriceanu cere demiterea preşedintei 
ÎCCJ şi a procurorului şef al DNA

Primarul din Huedin, Mircea 
Moroşan, a fost găsit în confl ict 
de interese administrativ, întrucât 
a semnat dispoziţia prin care s-a 
aprobat numirea soţiei sale în 
funcţia de manager al Spitalului 
Orăşenesc Huedin. „În calitate de 
primar, Mircea Moroşan a semnat 
dispoziţia prin care s-a aprobat 
numirea soţiei sale în funcţia de 
Manager al Spitalului Orăşenesc 
Huedin, contractul de manage-
ment, precum şi dispoziţii şi acte 
adiţionale ulterioare, prin care se 
aprobă prelungirea contractului 
de management, încălcând, ast-
fel, dispoziţiile art. 76, alin. (1) 
din Legea nr. 161/2003”, se arată 
în comunicatul ANI.

Potrivit ANI, în perioada de-
cembrie 2010 – ianuarie 2013, în 
această calitate, soţia sa a obţinut 
de la Spitalul Orăşenesc Huedin 
venituri din salarii în cuantum de 
140.715 lei. "Este vorba de un vid 
legislativ. Ei confundă venitul ma-
terial cu salariul. În anul 2010 a 
fost un concurs organizat de DSP 
şi Consiliul de Administrare. Vreau 
să-i dau un judecată la Curtea de 
Apel. Dacă ar fi  să ne luăm după 
ce zic ei toţi primarii sunt în in-
compatibilitate pentru că ei îşi 
semnează salariul", a declarat pri-
marul Huedinului, Mircea Moro-
şan. Moroşan a fost ales primar 
al oraşului Huedin în 2008, din 
partea PDL.

Senatorul Călin Popescu Tări-
ceanu, alături de mai mulţi colegi 
din PLR, i-a transmis, marţi, o scri-
soare deschisă preşedintelui Kla-
us Iohannis, în care îi cere "să le 
înlăture, prin demitere ori prin de-
misie, din funcţiile pe care le ocu-
pă în mod nedemn, pe Livia Stan-
ciu şi Laura -Codruţa Kovesi".

Tăriceanu cere demiterea pro-
curorului-şef al DNA şi a preşe-
dintei ÎCCJ în urma "evenimen-
tului care a avut loc pe 21 mai, 
când Curtea de Apel Bucureşti 
a stabilit defi nitive nevinovăţia 
cetăţeanului Mariana Rarinca, 
care a petrecut mai mult de şa-
se luni în arest preventiv, pen-
tru o faptă pe care nu a comis-o 

şi pentru care nu au existat ni-
ciodată probe”.

„Doamna Rarinca, un cetă-
ţean fără infl uenţă sau legături 
politice, a fost arestată pe ne-
drept, şi cu sfi darea oricăror ga-
ranţii constituţionale, de către Di-
recţia Naţională Anticorupţie, 
condusă de Codruţa Kovesi, în 
urma unui denunţ calomnios fă-
cut de preşedintele ÎCCJ, Livia 
Stanciu. Într-o asemenea situa-
ţie, în care drepturile şi libertăţi-
le fundamentale ale unui cetă-
ţean obişnuit au fost încălcate de 
către doi înalţi magistraţi, în mod 
deliberat şi cu rea credinţă”, se 
arată în scrisoarea semnată de 
Călin Popescu-Tăriceanu.
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A de zile de când prefectul Gheorghe Vușcan a luat act de 

demisia președintelui Consiliului Județean Horea Uioreanu. 

CÂND ORGANIZAȚI ALEGERILE 
PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN ?

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

Jaful de la drumul turistic Răchiţele –Ic Ponor,
„recuperat” din buzunarul clujenilor
După mai bine de 6 ani de zile, drumul turistic Răchițele – Ic Ponor ar putea fi finalizat în această iarnă. Din cauza 
întârzierilor și degradărilor lucrărilor, Consiliul Județean Cluj e bun de plată. Pagina 2

Păianjeni și șerpi veninoși în amfiteatrele UBB

Studenţii unei prestigioase facultăţi din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” au parte de senzaţii tari. 
Când intră la curs, cadrul didactic este înconjurat de tarantule și reptile. Prin această metodă studenții 
sunt învățați cum să-și controleze emoțiile. Paginile 6-7
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Spitalul CFR 0264-598.270
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TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

9
0
/14

0
C

Ploaie

10°/14° Variabil

9°/14° Variabil

6°/13° Ploaie

12°/14° Ploaie

9°/12° Variabil

4°/9° Ploaie

6°/11° Variabil

11°/19° Variabil

ISSN 2065 – 6408

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

Director general I Sorin Stanislav
Director editorial I Paul Niculescu

REDACŢIA
Editor coordonator: Bianca Preda

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

ADMINISTRAŢIE & PUBLICITATE

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

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

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

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

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

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

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

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

Tiparul executat la Garamond Tipografie SRL.

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

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

Câmpia Turzii
Flavia Țăran, Ionuţ Hușanu, – dtp

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

Tanțău

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

Redactor responsabil de număr: Bianca Preda
eveniment@monitorulcj.ro, tel.: 0264/59.77.00 int. 125

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

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Licitaţia pentru fi naliza-

rea drumului turistic de 

la Răchiţele-Ic Ponor a 

fost adjudecată, lucrările 

urmând a fi  fi nalizate 

până în luna noiembrie. 

Acest proiect este unul din 

multele proiecte ratate ale CJ 

Cluj, cu numeroase nereguli şi 

cu o expertiză care arată că tot 

ce s-a construit până acum pu-

ne în pericol siguranţă rutieră 

şi pietonală, experţii propunând 

inclusiv demolarea a ceea ce s-a 

construit. Pagubele vor fi  supor-

tate de Consiliul Judeţean Cluj.

Proiectul întrerupt în anul 

2013 va fi  reluat, cel mai pro-

babil, la începutul lunii iunie a 

acestui an, după expirarea ter-

menului de depunere a contes-

taţiilor, respectiv 2 iunie. Lici-

taţia a fost câştigată de Asoci-

erea Drumuri şi Poduri Judeţe-

ne Cluj SA – SC Cridov SRL, 

cu o propunere fi nanciară de 

13.324.190,24 lei, fără TVA.

„Proiectul de reabilitare a 

drumului Răchiţele –Ic-Ponor 

zace de prea multă vreme. 

Vrem ca această lucrare să fi e 

una de calitate. E ultimul tren. 

E mare sărbătoare pentru noi. 

E ca şi cum am tăia panglica”, 

a precizat Vakar Istvan, preşe-

dintele CJ Cluj.

Bani plătiţi 
din buzunarul clujenilor

Din cauza întârzierilor şi 

a degradării lucrărilor, Con-

siliul Judeţean Cluj va trebui 

să aloce, în plus, pentru acest 

proiect, 1,2 milioane de lei, 

doar pentru aducerea lucră-

rilor la starea lor iniţială, aşa 

cum au fost abandonate în 

2012. În ceea ce priveşte lu-

crările care mai trebuie exe-

cutate, este vorba de turna-

rea a două straturi de asfalt, 

balast şi piatră spartă, există 

probleme legate de siguran-

ţa circulaţiei, marcaje, rigole 

şi parapeţi.

„Am găsit la acest proiect 

multe probleme, un investi-

tor care dăduse în judecată 

Consiliul Judeţean şi care câş-

tigase, rezilierea contractu-

lui, nouă poduri cu proble-

me. Am reuşit deblocarea si-

tuaţiei pe poduri, toate ne-

conformităţile au fost rezol-

vate, a mai rămas partea de 

execuţie, tot ce s-a deteriorat 

plus asfaltul. Am făcut un ca-

iet de sarcini pentru restul de 

execuţie, am deschis licitaţia. 

Am estimat valoric licitaţia 

la 18 milioane de lei, dar în 

fi nal s-a ajuns la 13 milioa-

ne de lei. O să reuşim să-l 

terminăm anul acesta. Avem 

un antrerenor care va intra 

în şantier în cel mai scurt 

timp posibil. Tehnic, această 

lucrare se poate termina în 

trei luni de zile. Săptămâna 

viitoare vom da ordinul de 

începe a lucrărilor. Trebuie 

să fi nalizăm aceste lucrări pâ-

nă la sfârşitul lunii noiem-

brie, altfel riscăm să pierdem 

fondurile europene”, a decla-

rat Mircea Avram, directorul 

RAADPP Cluj.

Răchiţele – Ic-Ponor, 
poveste fără sfârşit

Lucrările la drumul turis-

tic Răchiţele – Ic – Ponor, lung 

de 20,5 kilometri, au început 

în 2009. La şase ani de la de-

mararea lucrărilor, autorităţi-

le judeţene nu au fost capa-

bile să fi nalizeze lucrarea fi -

nanţată în proporţie de 86% 

din fonduri europene.

„Când s-a licitat acest con-

tract în 2009, valoarea lui e-

ra de 34 de milioane de lei, 

după care, când s-au făcut ac-

tele adiţionale, s-a ajuns la o 

valoare de 47 de milioane de 

lei, iar acum s-a ajuns la su-

ma de 42 de milioane de lei. 

Am făcut o economie de 5 mi-

lioane de lei. Fostului con-

structor i s-au decontat toate 

lucrările mai puţin garanţia 

de 8 milioane de lei”, a mai 

spus Avram.

1,2 mil. lei bagă CJ
în găurile de pe drumul
Răchițele – Ic Ponor
Banii sunt necesari pentru a readuce drumul și lucrările la situația dinainte 
de a fi abandonate de vechiul constructor în 2012. Bătaia de joc a fost incredibilă.

600 de metri 
de asfalt în 5 ani

În 2008, Consiliul 
Judeţean Cluj încheia un 
contract cu fi nanţare euro-
peană privind moderniza-
rea infrastructurii de acces 
în zona turistică Răchiţele-
Prislop- Ic Ponor, contribu-
ţia UE fi ind de 43 de mili-
oane de lei, iar termenul 
de execuţie era de 18 luni. 
În iulie 2009 s-a încheiat 
contractul de lucrări, con-
tract care a fost câștigat de 
către Asocierea MBS 
Group, Alfa Rom de la 
Satu Mare și Nemzetközi 
Betonut, Ungaria.

MBS Group aparţine fostu-
lui consilier local PDL din 
Turda Gabriel Silagy. 
Numele lui Silagy apare în 
dosarul de corupţie al pre-
ședintelui CJ Cluj Horea 
Uioreanu. Procurorii spun 
că acesta i-ar fi  dat lui 
Uioreanu prin intermediari 
peste 33.000 de lei, la în-
ceputul lui 2013. Un an 
mai târziu, în februarie 
2014 Uioreanu a depus o 
plângere penală la DNA 
Cluj împotriva fi rmei MBS 
Group pe motiv că și-a bă-
tut joc de lucrările la dru-
mul turistic Răchiţele-Ic 
Ponor.

O expertiză tehnică arată 
că fi rma fostului consilier 
local din Turda a folosit 
materiale inferioare față 
de cele prevăzute în pro-
iectul tehnic, care nu rezis-
tă în timp, neavând clasa 
minimă de rezistenţă.

VAKAR ISTVAN |  președintele Consiliului 
Județean Cluj

„Vrem ca această lucrare să fi e una de 
calitate. E ultimul tren. E mare sărbătoare 
pentru noi. E ca şi cum am tăia panglica“
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Zilele trecute, ziardecluj.ro 

scria despre o posibilă ple-

care a consilierului local 

liberal Radu Moisin (foto) 

din forul local.

Mai exact, site-ul prevedea 

o retragere în contextul unor 

divergenţe pe care Moisin le-ar 

fi  avut cu primarul munici-

piului Cluj-Napoca Emil Boc.

Contactat telefonic de Mo-

nitorul de Cluj pentru a con-

fi rma sau infi rma informaţii-

le, Radu Moisin nu a lămurit 

lucrurile foarte clar.

„Nu au fost divergenţe, re-

laţia mea cu primarul Emil 

Boc este o relaţie colegială bu-

nă, aş putea spune că avem 

chiar o relaţie amicală, iar în 

acest moment nu este cazul 

de o plecare a mea din Con-

siliul Local Cluj-Napoca. Pro-

babil că la un moment dat voi 

face o analiză, dar repet, în 

acest moment nu se pune ast-

fel problema, nu este o ches-

tiune de zile. Acum mă con-

centrez pe prezent, nu pe vi-

itor“, a spus Radu Moisin.

Vă reamintim că zilele tre-

cute, Moisin anunţa pe pagi-

na sa de Facebook că şi-a în-

cheiat mandatul la Organiza-

ţia de Tineret a fostului PDL 

Cluj.

Pleacă sau nu pleacă 
(în viitorul apropiat) 
Moisin de la CL ?

Comisia de cod electoral a 

adoptat, marţi, în unani-

mitate, proiectul de lege 

privind alegerile parla-

mentare, stabilind că ale-

gerile vor fi  pe liste parla-

mentare, cu prag electoral 

de 5%, iar norma de 

reprezentare să fi e un 

deputat la 73.000 locuitori 

şi un senator la 168.000 

locuitori.

Potrivit acestei norme de 

reprezentare, vor fi  308 depu-

taţi la care se adaugă cei 18 

deputaţi ai minorităţilor şi de-

putaţii de diaspora şi 134 de 

senatori.

Preşedintele comisiei, Mi-

hai Voicu (PNL) a precizat că 

vor fi  „300 şi un pic“ de de-

putaţi, nefi ind stabilit clar nu-

mărul de parlamentari de di-

aspora, având în vedere că 

PNL va susţine dublarea nu-

mărului acestora de la 4 de-

putaţi de diaspora la 8 şi de 

la 2 senatori de diaspora la 4.

„Nu ştiu acum să vă spun 

cât vor fi  300 şi un pic de de-

putaţi şi proporţional senato-

rii. Sigur, că fi ecare grup a 

avut o propunere, noi, de la 

liberali, am fi  avut o propu-

nere cu o normă un pic mai 

mare, dar, nefi ind foarte mul-

te diferite şi era necesar un 

vot de două treimi, toate gru-

purile s-au raliat la propune-

rea UDMR. În opinia mea, nu 

este tranşat numărul parla-

mentarilor de diaspora, pro-

punerea noastră va fi  să avem 

8 deputaţi şi 4 senatori de di-

aspora, este propunerea PNL“, 

a spus Voicu.

El a spus că este cel mai 

mic număr de parlamentari 

de până acum.

„Este cel mai mic număr 

de parlamentari pe care l-am 

avut vreodată în România. Da-

că ne referim la acel referen-

dum, trebuie să citim referen-

dumul complet, referendumul 

s-a referit la o singură Came-

ră şi cu 300 de parlamentari, 

atunci când Parlamentul va 

avea o singură Cameră atunci 

voi admite că o singură Ca-

meră poate funcţiona cu 300 

de aleşi, două camere nu pot 

funcţiona cu 300 de aleşi“, a 

explicat Voicu.

Vicepreşedintele comisiei, 

Gabriela Podaşcă (PSD) a de-

clarat că se reduce numărul de 

parlamentari, există un vot pe 

liste şi „cu siguranţă lucrurile 

vor merge mai bine decât pâ-

nă acum cu votul uninominal”.

„Vorbim de 308 deputaţi şi 

134 de senatori, plus 18 mi-

norităţi şi 4 plus 2 de la dias-

pora, asta înseamnă 330 de 

deputaţi. Ne raportăm la si-

tuaţia extrem de difi cilă a nu-

mărului mare de parlamen-

tari“, a explicat Podaşcă.

Biroul Permanent al Sena-

tului va fi  convocat miercuri 

la 14,30 pentru a lua act de 

depunerea proiectului de le-

ge a alegerilor parlamentare 

şi va stabili termene pentru 

depunerea amendamentelor 

de către senatori, a spus Voi-

cu, arătând că miercurea vii-

toare se va acorda votul pe 

proiect în Senat.

Legea alegerii Legislativului, aprobată: vot pe liste, 
prag de 5% şi tot peste 400 de parlamentari

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Demisia lui Ioan Olelelu 

(PSD) şi automat prelua-

rea conducerii de către 

liberalul Mihai Seplecan 

va schimba confi guraţia 

în Consiliul Judeţean 

Cluj.

Ioan Deac, următorul pe 

lista USL încurcă lucrurile în 

forul judeţean pentru că deo-

camdată nu există o demisie 

a sa înregistrată nici la orga-

nizaţia judeţeană a PNL, nici 

la cea municipală, adică la 

PNL Câmpia Turzii.

Pe de altă parte, Ioan De-

ac ar avea o adeziune depu-

să la partidul lui Călin Popes-

cu Tăriceanu, Partidul Liberal 

Reformator (PLR). Astfel, nici 

foştii parteneri USL nu ştiu 

încă ce au de făcut în perioa-

da următoare.

PSD aminteşte 
de „episodul 
Cristian Matei“

Foştii parteneri de alianţă 

USL, liberalii şi social demo-

craţii de la Cluj, spun că nu 

vor pune piedici validării aces-

tuia.

Liderul PSD Cluj Remus 

Lăpuşan aminteşte de situa-

ţia de anul trecut, în care PNL 

a ţinut în stand-by PSD când 

a tergiversat validarea lui Cris-

tian Matei în CJ Cluj. O ase-

menea situaţie s-ar putea re-

peta şi în acest caz, spune Lă-

puşan.

Astfel, în momentul de fa-

ţă, există două variante: Ioan 

Deac ar avea nevoie de sem-

nătura liderilor judeţeni ai ve-

chiului USL- Remus Lăpuşan, 

preşedinte PSD Cluj, Marius 

Nicoară, lider PNL Cluj şi Şer-

ban Rădulescu, preşedinte PC 

Cluj. Cea de-a doua variantă 

este aceea potrivit căreia De-

ac ar avea nevoie de semnă-

tura Steluţei Cătăniciu, preşe-

dinte PLR Cluj.

„Aşteptăm să ne spună cei 

de la Biroul Juridic al CJ cum 

se va proceda. Există două va-

riante, ori semnătura doam-

nei Cătăniciu, ori a mea, a 

domnului Nicoară, şi a dom-

nului Rădulescu. Eu nu mă 

opun, cred că nici Nicoară nu 

are motive să nu semneze, 

aşa cum a făcut cu Cristian 

Matei anul trecut, pentru că 

atunci ar fi  abuz în serviciu“, 

a explicat Remus Lăpuşan.

În acelaşi timp, copreşe-

dintele PNL Cluj Marius Ni-

coară dă asigurări că nu va 

bloca nimic, în privinţa vali-

dării lui Deac. „Voi semna da-

că va trebui şi va fi  nevoie, 

nu am de ce să mă împotri-

vesc“, a spus Nicoară.

Consilierul 
„în două luntri“

Ioan Deac nu şi-a depus 

demisia din PNL, dar nici nu 

şi-a anunţat colegii în acest 

sens. Mai mult, el nici nu răs-

punde la telefon, pentru a ex-

plica cum stau lucrurile.

„Potrivit legii, dacă acesta 

şi-a depus adeziunea la un par-

tid, nu trebuie neapărat să îşi 

dea demisia de la celălalt par-

tid, în cazul de faţă PNL Iar ce-

ea ce pot să vă spun sigur es-

te că nu şi-a depus nicio demi-

sie la PNL Câmpia Turzii şi că 

este într-adevăr un apropiat al 

PLR“, a spus liderul PNL Câm-

pia Turzii, Dorin Lojigan.

Ioan Deac este născut în 

1953, este de profesie electro-

nist, dar în prezent este bro-

ker în asigurări la o fi rmă din 

Câmpia Turzii.

La alegerile din 2012 a can-

didat pe lista USL, iar la acel 

moment era membru în Biro-

ul Municipal al PNL Câmpia 

Turzii.

Efectele „ordonanţei traseiştilor“ 
sunt resimţite şi la Consiliul Judeţean Cluj
Foştii parteneri USL nu vor bloca validarea unui nou consilier judeţean, chiar dacă acesta este traseist.

Consilierii Județeni urmează să valideze un „traseist”

REMUS LĂPUȘAN | 
președinte PSD Cluj

„Există două 
variante, ori 
semnătura doamnei 
Cătăniciu, ori a 
mea, a domnului 
Nicoară, şi a 
domnului 
Rădulescu. Eu nu 
mă opun, cred că 
nici Nicoară nu are 
motive să nu 
semneze“

MARIUS NICOARĂ | 
copreședinte PNL Cluj

„Voi semna dacă va 
trebui şi va fi  
nevoie, nu am de 
ce să mă 
împotrivesc“
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IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR !

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA anunta, 
cu caracter experimental, incepand cu data de 2 iunie 2015, 
prelungirea traseului liniei 22 de microbuze, din str. I. 
Moldovan (Spit. de Boli Infectioase), pe str. L. Pasteur – 
str. Viilor (Spitalul de Recuperare) – giratie str. Observatorului 
si retur, cu infi intarea a doua noi statii: in dreptul Spit. de 
Recuperare (la urcare) si, respectiv, in apropierea intersectiei 
str. L. Pasteur – str. I. Moldovan (la coborare). Linia va 
functiona in zilele lucratoare dupa urmatorul program:

Plecari P-ta Garii:  6,00 – 7,00 – 8,00 –– 13,00 – 14,00;
 Plecari str. Viilor (Spit. de Recuperare): 6,25 – 7,25 – 
8,35 –– 13,25 – 14,30.

Modifi carile sunt facute pentru a veni in sprijinul celor 
interesati, din zona Spitalului de Recuperare, a strazilor 
Viilor, Pasteur si adiacente, in speranta ca numarul calatorilor 
va creste considerabil.

                                                                                                        

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Şedinţă de urgenţă, marţi, 

la Prefectura Cluj în încer-

carea de a găsi o rezolvare 

la criza gunoaielor, după 

ce preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj, Vakar 

Istvan, a cerut convocarea 

Comitetului pentru Situaţii 

de Urgenţă şi decretarea 

stării de urgenţă. 

„E o criză iminentă, astăzi 

(n.red.) avem noroc că sunt 15 

grade Celsius afară şi nu 29 de 

grade cum a fost în urmă cu 

două zile. Oricând, la tempe-

raturi ridicate, poate izbucni o 

epidemie”, a comentat Vakar.

Cu toate acestea, prefectul 

judeţului Cluj, Gheorghe Vuş-

can, nu a considerat necesa-

ră decretarea unei stări de ur-

genţă şi nici convocarea Co-

mitetului pentru Situaţii de 

Urgenţă pe motiv că „proble-

ma poate fi  soluţionată de 

operatorii de salubritate care 

au datorii restante sau de că-

tre Consiliul Local Feleacu”.

Mircea Vereş, reprezentant 

al SC Salprest Rampă, socie-

tatea care administrează ram-

pa de deşeuri de la Pata Rât, 

a declarat, marţi, că rampa a 

fost închisă deoarece s-a de-

păşit capacitatea de stocare.

„Am închis rampa tempora-

ră de la Pata Rât în noaptea de 

luni spre marţi, deoarece s-a de-

păşit capacitatea de stocare a 

gunoaielor. Închiderea este pe 

termen nelimitat, astfel încât 

aici nu se vor mai putea depo-

zita deşeuri. Noi vom încerca 

să mai transportăm o parte din 

deşeurile care sunt acum depo-

zitate în altă parte, să mai fa-

cem loc, dar nu ştiu cât va mai 

dura această operaţiune”, a spus 

Vereş. „Din data de 26 mai, ni-

ciun oprator de salubritate nu 

este lăsat să intre şi sa depozi-

teze pe platforma de stocare 

temporară Pata Rât pe motiv de 

neplata facturilor la termen con-

form contractelor încheiate”, se 

arată şi în notifi carea transmi-

să către administraţia publică 

locală şi judeţeană de către re-

prezentanţii Salprest Rampă.

Vakar: Noroc cu 
temperaturile de afară

Preşedintele CJ Cluj, Vakar 

Istvan, se bazează în continu-

are pe vremea ploioasă şi pe 

temperaturile mai scăzute din 

ultimele zile, în încercarea de 

a masca criza deşeurilor.

„Ne afl ăm într-o situaţie de 

criză. Notifi cările fi rmei care 

gestionează actuala rampă de 

deşeuri îşi fac efectul deja de 

ieri dimineaţă. Cerem convo-

carea Comitetului pentru Situ-

aţii de Urgenţă. Până joi sunt 

câteva zile când deşeurile vor 

ajunge până în grindă. Cerem 

domnului prefect să convoace 

Comitetul pentru Situaţii de 

Urgenţă, este o criză iminen-

tă. Noroc că nu este cald afa-

ră pentru că dacă stau o peri-

oadă mai mare deşeurile în 

stradă există un risc de epide-

mii. Am avut noroc că ieri au 

fost 15 grade afară, dacă am 

aveam o căldură ca alaltăieri 

de 29 grade? Poate oricând să 

izbucnească o epidemie. Cred 

că am făcut tot ce era absolut 

legal pentru a obţine acordul 

de la comuna Feleacu”, a de-

clarat Vakar Istvan.

Vuşcan şi Boc susţin că 
rampa nu este închisă

Gheorghe Vuşcan spune 

că rampa nu este închisă şi 

că în continuare se ridică de-

şeurile. „Am chemat pe cei 

Pe ploaie, gunoiul nu 
Ieri, a fost prima zi în care clujenii au rămas cu gunoiul în faţa casei. În loc să 
oficialii din Consiliul Judeţean se bucură că temperaturile de afară au scăzut. Tot 

Construirea Centrului 

Regional de Industrii 

Creative şi IT, cunoscut şi 

sub numele de Buftea de 

Cluj, a ajuns în impas din 

cauza fi rmei Valve 

International care este în 

insolvenţă.

În aceste condiţii, luni, Pri-

măria Cluj-Napoca a decis re-

zilierea contractului cu fi rma 

constructoare şi acum este ne-

voită să organizeze din nou 

licitaţie pentru continuarea lu-

crărilor, scrie Ziar de Cluj. Pe 

lângă faptul că desemnarea 

unui alt constructor se poate 

prelungi dacă apar contesta-

ţii la licitaţie, autorităţile lo-

cale sunt presate şi de terme-

nul de fi nalizare a lucrărilor. 

Dacă proiectul nu este înche-

iat până în decembrie 2015, 

Primăria Cluj-Napoca pierde 

fondurile europene. După 31 

decembrie 2015 nici un leu 

nu se mai decontează de la 

UE şi dacă un proiect nu s-ar 

termina, de la 1 ianuarie 2016 

toţi banii rămaşi ar trebui plă-

tiţi de la bugetul local sau na-

ţional”, declara primarul Emil 

Boc, anul trecut, în cadrul u-

nei vizite la şantierul Buftea 

de Cluj.

Valve International a câş-

tigat licitaţia, în 2012, cu o 

ofertă de 42 milioane lei, fă-

ră TVA. Finanţarea Buftea de 

Cluj se realizează din fonduri 

europene (50%) şi din buge-

tul local (50%). Firma Valve 

International a cerut insolven-

ţa la Tribunalul Brăila încă de 

anul trecut, dar cu toate aces-

tea a promis autorităţilor lo-

cale că va continua lucrările 

la Centrul Regional de Indus-

trii Creative şi IT din Lomb. 

Cum era de aşteptat, nu şi-a 

putut respecta promisiunea 

astfel că s-a ajuns în situaţia 

rezilierii contractului.

Şantierul este în stadiul 
de 65%

Reprezentanţii Primăriei 

Cluj-Napoca au declarat că 

în acest moment, proiectul 

este fi nalizat 65%. „Jumăta-

te din fi nanţare este din fon-

duri europene şi jumătate din 

fonduri proprii. La momen-

tul acesta este fi nalizat 65%. 

Vorbim, practic, de o diferen-

ţă de 35% din valoarea fi nan-

ţării, jumătate banii munici-

piului şi jumătate bani euro-

peni. În măsura în care reu-

şim să pornim lucrările, sun-

tem încrezători că banii vor 

fi  cheltuiţi până la sfârşitul 

anului. Nu luăm în acest mo-

ment în calcul riscul de a re-

turna fondurile europene”, a 

explicat purtătorul de cuvânt 

al Primăriei, Oana Buzatu 

pentru Ziar de Cluj.

Centrul Regional de Exce-

lenţă pentru Industrii Creative 

(CREIC) se întinde pe o supra-

faţă de 7 hectare, are prevăzu-

tă o clădire cu patru corpuri de 

13.000 mp utili, clădirea cu-

prinde studiouri de fi lmare, de 

înregistrare audio, ateliere de 

producţie şi spaţiu de birouri. 

De asemenea, vor fi  create 334 

locuri de parcare, din care 209 

vor fi  în subteran. O altă com-

ponent importantă este amfi -

teatrul verde care va fi  un ele-

ment important pentru organi-

zarea de diferite evenimente.

Primăria a mai avut de-a 
face cu fi rme în faliment

Valve International nu es-

te prima fi rmă care a înche-

iat contract cu Primăria 

„Buftea de Cluj” în impas. Banii 

Horațiu Cătărig și Mihai Seplecan (vice președinți CJ Cluj), Emil Boc (primarul municipiului Cluj-Napoca), Grigore Crăciun 
de Mediu), Mircea Avram (director RAADPP) și Gheorghe Vușcan (prefectul județului Cluj) au dezbătut problema deșeurilor 
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MISIUNEA ECONOMICĂ A UNEI DELEGAŢII DE FIRME DIN UNGARIA,
PE AUTOMATIZĂRI INDUSTRIALE, ENERGIE ŞI SISTEME DE TRANSMISIE

ŞI AMBALAJE DE HÂRTIE

Enterprise Europe Network, prin intermediul Centrului de Transfer Tehnologic CENTI 
Cluj-Napoca şi PRIMOM – Fundaţia pentru Promovarea Întreprinderilor din Nyíregyháza, 
Ungaria, organizează, în data de 4 iunie 2015, la Cluj-Napoca, o misiune economică în 
următoarele domenii de activitate: automatizări industriale, energie şi sisteme de 
transmisie, precum şi ambalaje de hârtie.

Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca și PRIMOM – Fundaţia pentru Promovarea 
Întreprinderilor din Nyiregyhaza, Ungaria, organizaţii Enterprise Europe Network, organizează, 
în data de 4 iunie 2015, o misiune economică la care vor participa 4 fi rme din Ungaria.

Întâlnirile dintre fi rmele maghiare și cele românești, participante la misiunea economică, 
sunt programate pe parcursul unei singure zile, acestea urmând a avea loc la sediul 
Institutului de Cercetări pentru Instrumentaţie Analitică (ICIA) Cluj-Napoca, strada Donath 
nr. 67, cartier Grigorescu.

Firmele interesate să primească informaţii suplimentare despre misiunea economică, 
în vederea participării la întâlnirile cu fi rmele din Ungaria, sunt rugate să contacteze Centrul 
de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca pe e-mail centi@icia.ro sau telefon 0264 420590, 
persoana de contact: Laura Cristina Luca, până la data de 2 iunie 2015.

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

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

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

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

 

 
 

 
 

pute aşa de tare
găsească soluţii pentru remedierea situaţiei, 
ce mai pot spera e ca vremea să rămână în continuare așa.

cu responsabilităţi, să vedem 

ce soluţii legale găsim să de-

păşim acest moment. Au ve-

nit şi cei de la Salprest Ram-

pă să ne ajute să depăşim a-

ceastă situaţie delicată. Nu 

ştiu dacă, marţi, se ridică de-

şeurile, dar înţelegerea a fost 

că se deblochează situaţia pâ-

nă se reautorizează o altă su-

prafaţă de teren pe care să 

funcţioneze o rampă tempo-

rară. Rampa nu este închisă. 

Dimineaţă era închisă, nu se 

permitea depozitarea deşeu-

rilor de operatorii care au da-

torii la Salprest Rampă, pâ-

nă nu îşi plătesc datoriile”, a 

spus Gheorghe Vuşcan, pre-

fectul judeţului Cluj.

Ideea că rampa nu este în-

chisă este susţinuă şi de Emil 

Boc. „Rampa nu este închisă 

ofi cial în acest moment, a 

fost doar o notifi care. Va fi  

joi o şedinţă la Consiliul Lo-

cal Feleacu pentru a debloca 

situaţia şi a reglementa ra-

portul contractual dintre co-

mună şi CJ Cluj. Marţi se de-

pun deşeuri, rampa nu este 

la capacitatea maximă, ad-

ministratorul rampei mai fa-

ce transferuri de deşeuri să 

nu se ajungă la capacitatea 

maximă”, a spus, la rândul 

său, primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc.

Pe ultima sută de metri, la 

şedinţa de la Prefectura Cluj 

şi-a făcut apariţia şi primarul 

comunei Feleacu, Nicolae Ba-

lea, la mâna căruia stă soluţi-

onarea crizei gunoaielor. Aces-

ta nu a făcut nicio declaraţie.

În cursul zilei de astăzi, 

reprezentanţii CJ Cluj se vor 

deplasa la sediul Primăriei 

Feleacu pentru a pune la 

punct detaliile cu privire la 

proiectul de hotărâre pe ca-

re Consiliul Local Feleacu ur-

mează să îl voteze în şedin-

ţa de joi.

europeni ar putea fi pierduţi

Cluj-Napoca şi apoi a intrat 

în insolvenţă. Astfel, parkin-

gul de pe Negoiu este con-

struit tot de o fi rmă falimen-

tară: Construdava –Icco Energ 

SRL. Lucrările se desfăşoară 

foarte lent din cauză că fi r-

ma nu mai are muncitori, 

dar cu toate acestea repre-

zentanţii Primăriei Cluj-Na-

poca dau asigurări că şanti-

erul se afl ă în grafi c. Şi 

parkingul de pe strada Fabri-

cii a fost ridicat tot de o fi r-

mă afl ată în insolvenţă, Con-

cefa SA din Sibiu. Din cau-

ză că fi rma se afl a în insol-

venţă, lucrările au fost în-

cheiate cu întârziere, mai 

exact la doi ani peste expi-

rarea termenului ofi cial.

(șeful Agenției pentru Protecția Mediului), Bogdan Postea (șeful Gărzii 

VAKAR ISTVAN | 
Președinte CJ Cluj

 „Am avut noroc că 
ieri au fost 15 grade 
afară, dacă am 
aveam o căldură ca 
alaltăieri de 29 
grade? Poate 
oricând să 
izbucnească o 
epidemie. Cred că 
am făcut tot ce era 
absolut legal pentru 
a obţine acordul de 
la comuna Feleacu“
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Câini, pisici, tarantule, 

reptile, gândaci. Nu sun-

tem la o grădină zoologi-

că, ci într-o sală de curs 

de la o prestigioasă facul-

tate din cadrul 

Universităţii Babeş-Bolyai 

din Cluj-Napoca. Aşa înţe-

lege o profesoară să le 

predea studenţilor un 

curs prin care îi învaţă 

să-şi controleze emoţiile.

La Facultatea de Psiholo-

gie, studenţii au parte de un 

curs de psihologie animală, 

susţinut de profesoara Alina 

Rusu. În fi ecare săptămâna, 

studenţii au parte de surpri-

ze, căci profesoara le oferă 

oportunitatea de a îşi studia 

propriul lor animal, studenţii 

având ocazia să vină în sala 

de curs cu propriul animal de 

companie. În lipsa acestora, 

Alina Rusu le oferă tinerilor 

ocazia să experimenteze pe 

animale aduse de ea.

„Literatură de specialitate 

din domeniul interacţiunii 

om-animal indică faptul că pre-

zenţa animalelor de companie 

în context terapeutic sau edu-

caţional facilitează percepţia 

mediului că fi ind unul natural, 

primitor şi care centrează aten-

ţia pe momentul prezent. Ast-

fel, formele de viaţă plăcute, 

cum sunt animalele de compa-

nie, au potenţialul de a îmbu-

nătăţi atenţia executivă a stu-

denţilor, cu condiţia că aceştia 

să aibă atitudini pozitive faţă 

de animale şi să nu manifeste 

alergii şi/sau fobii faţă de ani-

male”, declară Alina Rusu.

Cursul de Psihologie Ani-

mală se ţine la Facultatea de 

Psihologie şi Ştiinţe ale Edu-

caţiei din anul 2001, ca disci-

plină opţională şi atrage pes-

te o sută de studenţi în fi eca-

re an. Pe lângă studenţii spe-

cializării Psihologie (zi şi dis-

tanţă), la curs participă ade-

sea şi studenţi de la fi lozofi e, 

medicină umană, medicină 

veterinară, biologie, fi zică etc.

„Prezenţa animalelor de 

companie la acest curs, precum 

şi la cursul postuniversitar de 

Terapia şi activităţile asistate 

de animale pentru persoane cu 

nevoi speciale este permisă din 

anul 2012. Animalele prezente 

ajută adesea la exemplifi carea 

unor metode specifi ce studiu-

lui comportamentului animal, 

cum ar fi  observaţia şi alcătu-

irea lanţurilor de secvenţe com-

portamentale”, a mai spus pro-

fesoara.

Avantajele cursului

„Un curs de psihologie ani-

mală aduce o serie de avanta-

je privind însuşirea unor me-

tode ştiinţifi ce de studiu al com-

portamentului animal, înţele-

gerea unor modele şi teorii pri-

vind selecţia naturală, selecţia 

sexuală, comunicarea, învăţa-

rea, reproducerea, creşterea pu-

ilor, găsirea hranei, instinctele, 

întrebările de tip «cum se în-

tâmplă un fenomen» şi «care 

este valoare adaptativă a aces-

tuia» şi multe altele. Toate a-

ceste teme sunt relaţionate cu 

înţelegerea comportamentului 

uman, oferindu-se de fi ecare 

dată posibilităţi de analiză ba-

zată pe exemple a noţiunilor 

predate. Pe lângă un subiect re-

dacţional bazat pe un articol 

ştiinţifi c din domeniu, studen-

ţii mai au ca sarcină de absol-

vire a cursului, realizarea unui 

proiect numit «My Pet», prin 

care aceştia dovedesc abilităţi-

le lor de a observa un animal 

în manieră ştiinţifi că”, a mai 

spus Alina Rusu.

Cum reacţionează 
animalele când 
se întâlnesc cu studenţii

Până în prezent, Alina Ru-

su spune că nu au fost între-

gistrate incidente de tip agre-

siv din partea animalelor faţă 

de studenţi. „La începutul cur-

sului, studenţii sunt informaţi 

că orice animal de companie 

(câine, pisica) are posibilităţi 

biologice de apărare şi, pentru 

a preveni efi cient un potenţial 

atac, este necesară o cunoaşte-

re cât mai precisă a predictori-

lor atacului, cum ar fi : semne 

ale stresului, istoric al agresivi-

tăţii, posture comportamenta-

le specifi ce, emisii vocale şi al-

tele. Animalele prezente la curs 

sunt de obicei câini cu dresaj 

de obedienţă sau cu pregătire 

în domeniul terapiei asistate de 

animale, deci având un nivel 

crescut de predictibilitate com-

portamentală”, a mai precizat 

profesoara.

Rusu mai spune că în mo-

mentul mângâierii unui ani-

mal, „devenim mai atenţi la 

mişcările noastre, se reglează 

nivelul impulsivităţii şi se di-

minuează nivelul hormonilor 

de stres circulanţi”.

„Studiile din domeniul in-

teracţiunii om-animal arată că 

prezenţa animalelor de com-

panie are potenţialul de a creş-

te calitatea şi intensitatea re-

laţiilor inter-umane. Animale-

le exotice încep să devină tot 

mai frecvente în Europa, ca 

urmare, este nevoie de o cu-

noaştere cât mai bună a nevo-

ilor acestora, precum şi a com-

portamentului lor, astfel încât 

să se asigure o stare de bine 

(welfare) a lor. Studiile de spe-

cialitate sugerează că, pentru 

a modela comportamentul u-

nei persoane, este important 

să se modeleze mai întâi ati-

tudinile şi nivelul de cunoştin-

ţe în ceea ce priveşte o anu-

mită specie de animal. Studen-

ţii au şansa de a veni în con-

tact cu animale exotice, sub 

supravegherea atentă a biolo-

gilor, care oferă educaţie adec-

vată, dar şi a psihologilor, ca-

re explică emoţiile asociate cu 

interacţiunea cu astfel de ani-

male, precum şi utilitatea unor 

Inedit: O profesoară de la Universitatea
înconjurată de tarantule şi reptile când 
Studenţii unei prestigioase facultăţi din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” au parte de senzaţii tari când intră la 

Șerpi, tarantule, gândaci, câini și pisici fac obiectul de studiu la cursurile Alinei Rusu

Cea de-a 14-a ediţie a 

Festivalului Internaţional 

de Film Transilvania va 

debuta vineri, la 

Cluj-Napoca, publicul 

cinefi l fi ind invitat până 

pe 7 iunie să ia parte la 

concerte, proiecţii de fi lm 

şi întâlniri cu invitaţii 

TIFF, printre care se 

numără actorii Nastassja 

Kinski şi Isaach de 

Bankolé.

Regizorul şi directorul Fes-

tivalului Internaţional de Film 

Transilvania (TIFF), Tudor Giur-

giu, spune, într-un interviu, că 

TIFF, care va debuta vineri la 

Cluj-Napoca, înseamnă mult 

mai mult decât fi lm, organiza-

torii propunând „o sărbătoare 

a oraşului, a regiunii”.

Directorul TIFF, Tudor Giur-

giu, a povestit, într-un inter-

viu acordat Mediafax, despre 

evenimentele pe care publicul 

nu trebuie să le rateze, dar şi 

despre Depozitul de Filme, ca-

re a fost recondiţionat în ur-

ma unei campanii desfăşura-

te la ediţia de anul trecut a 

evenimentului cinematografi c.

El a precizat că, la cea de-a 

14-a ediţie, Depozitul de Fil-

me este pregătit pentru con-

certe, proiecţii de fi lm şi spec-

tacole de teatru, afi rmând, tot-

odată, că spaţiul îi va ajuta 

pe cinefi li să „iasă un pic din 

agitaţia oraşului”.

De asemenea, Giurgiu a 

afi rmat că familia care era pre-

zentă anul trecut în spaţiul 

Depozitului de Filme încă lo-

cuieşte acolo, precizând că 

vor „conexista foarte bine u-

nii cu alţii”. „Familia în con-

tinuare stă acolo, ne-am dis-

trat cu copii, se bucură că o 

să facem activităţi acolo, pro-

babil nici ei nu au unde să 

meargă”, a declarat Giurgiu.

Directorul TIFF a relatat că 

publicul este invitat la Bonţi-

da, acolo unde, în primul we-

ekend, la Castelul Banffy, va fi  

programul „Weekend la Cas-

tel”. „Este important pentru că 

în timpul zilei copii vor putea 

să se joace, vor fi  o serie de 

ateliere, de activităţi pentru fa-

milii, seara, pe 30 mai, va fi  un 

spectacol special al unor fran-

cezi de la Compagnie des Qui-

dams, ei vin cu o formă de tea-

tru de stradă foarte elaborată 

şi foarte spectaculoasă şi, evi-

dent, a doua seară este fi lm şi 

muzică, francezii de la Zenzi-

le, care fac un dub foarte bun, 

vor face un acopaniament live 

la „Berlin: Symphony of a Gre-

at City" (un documentar regi-

zat de Walter Ruttmann, în 

1927, n.r.)”, a declarat Giurgiu.

Bugetul din acest an al TI-

FF se ridică la suma de 1,7 mi-

lioane de euro.

Reporter: TIFF 14 înseam-
nă şi 12 fi lme care intră în 
competiţia pentru trofeul 
Festivalului Internaţional 
de Film Transilvania. Cum 
aţi descrie această compe-
tiţie?
Tudor Giurgiu: Cel mai bine 

Mihai Chirilov, colegul meu, 

ar putea să o facă, el ştie cât 

de bune sau mai bune sunt 

faţă de alţi ani fi lmele. Ştiu 

doar că există cineaşti pe ca-

re îi cunosc, am auzit de fi l-

mele lor, este un fi lm islan-

dez în competiţie, care tocmai 

vine de la Cannes „Rams” 

(premiul secţiunii Un Certain 

Regard, n.r.), a fost un mare 

succes la Cannes. Știu, de câţi-

va ani, competiţia este un fel 

Tudor Giurgiu: TIFF înseamnă mai mult decât film. Am propus o 

Tudor Giurgiu, directorul TIFF
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a Babeş-Bolyai este 
le predă studenţilor
un curs.

astfel de interacţiuni în trata-

mentul fobiilor. Se explică fap-

tul că există anumite animale 

(păianjeni, şerpi) care sunt 

adesea asociate cu fobii, iar a-

ceastă asociere era una de a-

părare în trecutul evoluţionist 

al specie noastre, sau chiar în 

prezent, în cazul oamenilor 

care trăiesc în medii mai pu-

ţin urbanizate”, a mai spus 

profesoara.

Deţinătorii de animale 
ocolesc bolile de inimă 
şi diabetul

Rusu mai spune că deţi-

nătorii de animale de com-

panie „tind să aibă un nivel 

mai crescut al empatiei faţă 

de alte forme de viaţă, să ai-

bă un risc mai scăzut al bo-

lilor cardio-vasculare, al di-

abetului, să fi e perceptuți 

cafi ind mai responsabili so-

cial etc”.

„Deţinerea unui animal de 

companie poate facilita înţe-

legerea unor aspecte specifi -

ce ale psihologiei animale, 

dar nu condiţionează abili-

tatea studenţilor de a inves-

tiga ştiinţifi c, a analiza şi a 

înţelege modele, teorii şi da-

te legate de viaţa animalelor 

din perspectiva interacţiunii 

optime a acestora cu mediul. 

Cursul de Psihologie Anima-

lă se aliniază la bibliografi e 

de ultima oră privind studii-

le în teren şi condiţii semi-na-

turale ale diferitelor catego-

rii de comportamente, ofe-

rind încontinuu punţi de le-

gătură şi teren de dezbatere 

înspre alte discipline, cum ar 

fi : genetică, neurofi ziologia, 

psihologia socială, psiholo-

gia dezvoltării şi psihologia 

evoluţionistă”, conchide Ali-

na Rusu. 

(Articol scris de Florina 
Homei, studentă la Jurna-
lism, FSPAC-UBB, anul I)

sărbătoare a oraşului, a regiunii
de loc unde toată lumea vrea 

să vadă fi lmele, sunt proiec-

ţii închise, cred că şi anul aces-

ta la TIFF va fi  unul dintre 

atracţiile principale ale festi-

valului.

Vorbind de evenimente co-
nexe pe care TIFF le are în 
program, nu vă este teamă 
că s-ar putea pierde un pic 
esenţa evenimentului cine-
matografi c?
Nu, pentru că TIFF înseamnă 

mult mai mult decât fi lm. Noi 

am propus de fapt o sărbătoa-

re a oraşului, a regiunii. Lu-

crul acesta se întâmplă şi la 

Sibiu, la Festivalul de Teatru. 

Vedeţi teatru de bună calitate, 

dar şi multe alte evenimente 

conexe. Practic, Sibiul devine 

o scenă întreagă, la fel este şi 

Clujul, în timpul TIFF. De câţi-

va ani ne delocalizăm, nu sun-

tem doar prezenţi în centru, 

avem evenimente în Mănăş-

tur, la Depozitul de Filme, deci 

TIFF a iradiat şi ceva din spi-

ritul festivalului, indiferent că 

e fi lm, teatru, muzică, cred că 

începe să se găsească în tot 

mai multe zone din oraş. Nu 

cred că este un pericol.

După 14 ani de existenţă, 
unde se poziţionează TIFF 
pe harta festivalurilor in-
ternaţionale?
Acum sunt multe clasifi cări, to-

puri, şi eu sunt bucuros că în 

mod constant suntem... . Acum 

vreo trei ani, IndieWire (publi-

caţie de specialitate, n.r.) a pu-

blicat cele 30 de festivaluri din 

lume unde trebuie să mergi, 

cele mai tari, iar România era 

acolo prin TIFF. Suntem acre-

ditaţi FIAP, asta înseamnă cea 

mai importantă entitate, orga-

nizaţie care dă pulsul în ceea 

ce priveşte clasifi carea festiva-

lurilor, suntem în zona superi-

oară a unor festivaluri compe-

titive cu multe secţiuni, sun-

tem în eşalonul imediat după 

Cannes, Berlin, Veneţia, festi-

valurile mari şi dacă vorbeşti 

cu cineaştii o să-i auzi spunând 

că la Cluj au avut, mulţi din-

tre ei, cea mai spectaculoasă, 

specială experienţă de festival. 

Suntem căutaţi, numărul de în-

scrieri (numărul fi lmelor, n.r.) 

este foarte mare an de an şi 

cred că, din Europa, suntem 

alături de Lisabona, prin Indi-

eLisboa, festivaluri care sunt 

foarte apreciate pentru origina-

litatea programului, pentru ti-

pul acesta de evenimente care 

populează necinematografi ce, 

evenimente care dau sare şi pi-

per agendei locale şi cred că 

stăm foarte bine.

La cursul Psihologie Animală, Conf. univ. dr. Alina Rusu își îndeamnă studenții să vină cu animalele 
lor de companie
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
supr. de 56 mp utili, ultracentral, 
P-ţa Mihai Viteazul, parter, reno-
vat recent, ideal pentru locuinţă, 
cabinete, birouri sau alte activi-
tăţi silenţioase, geamuri la stradă 
și curte interioară, preţ 54.000 
euro. Fără agenţii. Inf. suplimen-
tare la tel. 0264-439296 sau 
0762-258062. (1.7)

¤ P.F. vând 2 camere, confort, 
central, et. ¼, curte mare închisă, 
geamuri spre curte cu abrori și 
bănci, loc de joacă pentru copii. 
Relaţii la tel. 0751-271474. (3.7)

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă în Cluj-Napoca, str 
Dunării nr. 35, 3 camere, bucătă-
rie, antreu și baie, cu garaje, con-
strucţie din cărămidă, teren în su-
pr. de 300 mp. Preţ negociabil. 
Realţii la tel. 0741-100529. (1.7)

¤ Cumpăr casă veche cu suprafa-
ţă mică de teren sau spaţiu co-
mercial în Cluj. Aștept oferte la 
tel. 0740-876853. (3.7)

¤ Vând casă în zonă rezidenţială, 
în cart. Borhanci, Aleea Violetelor 
nr. 1, teren în supr. de 607 mp, 
la parter, living, bucătărie, baie, 
WC, cămară, terasă, la etaj 3 ca-
mere, balcon, terasă, hol, baie, 
WC. Inf. la tel. 0264-550331 sau 
0725-442163. (3.7)

¤ Vând IEFTIN casă cu 3 camere, 
grajd, șură, coteţe, curte și grădi-
nă mare, în satul Sumurducu, 
com. Sânpaul, jud. Cluj, la 29 km 
de Cluj-Napoca. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0753-057929. 
(4.7)

¤ P.F. vând casă la ţară, la 60 
km de Cluj, compusă din 3 came-
re + hol, în supr. de 70 mp + 
500 mp curte, apă de Cluj, gaz la 
poartă, cu acte în regulă, preţ 
negociabil. Inf. şi relaţii supli-
mentare la tel. 0755-568802. 
(4.10)

P.F. vând casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni. Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751760639

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţie în Cluj-Napoca, str. Becaș nr. 
34, supr. 3900 mp, cu front de 
19,5 m și 200 m lungime, cu toa-
te utilităţile pe teren, cu C.F. + 
C.U., P+2 sau case înșiruite, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare la 
tel. 0741-100529. (1.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol. Aștept 
oferte la tel. 0740-876853. (3.7)

¤ Cumpăr teren de 500 mp pen-
tru construcţie vilă, sau de 1500 
mp pentru construcţie case înșiru-
ite, liber sau cu casă demolabilă, 
în zona Grigorescu (P-ţa 14 Iulie, 
E. Grigorescu, Donath, O. Goga), 
Gheorgheni (Arieșului, Artelor, V. 
Lupu, T. Ionescu Albinii), Bulgaria 
(P-ţa 1848-Clujana), front min. 
16 m, aproape de mijloacele de 
transport în comun. Tel. 
0748-111295. (3.7)

¤ P.F. vând teren în Cluj-Napoca, 
str. Dealul Fânaţelor F.N., la 100 
m de autobuzul nr. 39, în supr. 
6200 mp, cu 180 m front la toa-
te utilităţile de pe teren, preţ ne-
gociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (3.7)

¤ P.F. vând teren în Cara, la 19 
km de Cluj, în supr. de 2800 mp, 
preţ negociabil. Aştept oferte la 
tel. 0755-568802. (4.10)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii, în Făget, aproape de 
Cal. Turzii, supr. 4200 mp, se 
poate vinde şi mai puţin, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0755-568802. (4.10)

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

P.F. vând 1145 mp de teren 
intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 
front la drum de servitute 
36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.
Informaţii la tel. 
0756-091346.

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

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

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

ÎNCHIRIERI

CASE

¤ P.F. dau în chirie pe termen 
lung, la casă cu grădină, acces 
auto, apartament cu 3 camere, 
decomandate, dependinţe + te-
rasă, C.T., utilat, mobilat clasic, , 
contorizat, în cart. Andrei Mure-
șanu, pe str. Predeal, după 1 iu-
nie, preţ 300 euro/lună. Inf. su-
plimentare la tel. 0264-440108 
sau 0743-515388. (4.7)

SPAȚII

¤ P.F. închiriez două garaje subte-
rane, în cart. Bună Ziua, str. Mir-
cea Zaciu nr. 12-18, cu ușă auto-
mată, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (3.7)

¤ P.F. dau în închiriere garaj din 
beton, situat în cart. Grigorescu în 
curtea blocului din str. Fântânele 
nr. 5, vis-à-vis de Institutul de Chi-
mie. Inf. la tel. 0364-404101, 
0771-382360. (3.7)

SCHIMBURI

APARTAMENTE

¤ P.F. schimb apartament cu 2 ca-
mere, bucătărie + 3 beciuri, în su-
pr. de 56 mp utili și beciurile 12-13 
mp, zonă ultracentrală, lângă Hala 
Agroalimentară – P-ţa M. Viteazul, 
la parter, ideal pentru persoane în 
vârstă, cabinete, sediu fi rmă sau 
depozit, cu casă, singur în curte + 
grădină, în cartierele periferice a 
Clujului, cu acte în regulă, la înţele-
gere plătesc diferenţă. Fără inter-
mediari. Tel. 0264-439296 sau 
0762-258062. (1.7)

¤ Schimb apartament afl at în cart. 
Gheorgheni, 4 camere decoman-
date, două băi, balcon îngrijit, et. 
4/4, fără probleme, cu apartament 
cu 2 camere decomandate, la et. 
1, cu balcon + diferenţă. Inf. și rela-
ţii suplimentare la tel. 
0728-061570. (5.7)

CASE

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

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

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

Tel. 0723-564777. (20.20)

LOCURI DE MUNCĂ

GRĂDINIŢA BIOBEE
scoate la concurs de titularizare

şase posturi 

de educatoare.
C.V.-urile se trimit la 

contact@biobee.ro. (1.1)

Firmă de curățenie, 
angajăm

OPERATORI DE 
CURAȚENIE

în centrul comercial din 
Cluj – Iulius Mall.
Condiții salariale 

avantajoase.
Tel. 0745-595.312. (4.7)

¤ Magazin Chanttal Polus recru-

tează consilieri vânzări; (ajutor) 
şef magazin, program 6.5-8 ore, 
venituri 1000 minim-2000-2500, 
depinzând de experienţa profesi-
onală. 0729-073.236/ 
0735-610205; ovidiana@chant-
tal.ro; chanttal.ramona@gmail.
com; chanttal.constanta@gmail.
com. (7.10)

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

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

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

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

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

SERVICII

¤ Cosesc cu motocoasă în jurul 
Clujului, spaţii mici și mari. Aștept 
telefoane la nr. de tel. 
0742-220187. (1.7)

¤ Cosesc cu motocoasă în jurul 
Clujului, spaţii mici și mari. Aștept 
telefoane la nr. de tel. 
0742-220187. (7.7)

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând CART, 270 cmc, stare per-
fectă. Inf. și relaţii la tel. 
0740-876853. (2.7)

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

UZ CASNIC

¤ Vând toaster grill, electric, sta-
ţie călcat aburi, mică, preţuri mi-
ci. Inf. la tel. 0748-299885. (6.7)

¤ Vând sobă teracotă, culoare 
verde, preţ forte convenabil. 
Inf. și relaţii la tel. 
0740-395558. (6.7)

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

ELECTRO

¤ Vând motor trifazic de 3 KW, 
cu 300 rot/min. Sunați la tel. 
0751-779367. (5.7)

MOBILIER

¤ Tehnician maseur, califi cat, 
efectuez masaj terapeutic, refl e-
xoterapie, relaxare și anticeluli-
tic. Ofer și cer seriozitate. Inf. și 
relaţii la tel. 0740-395558. (6.7)

DIVERSE

¤ Vând lucernă pentru cosit în su-
pr. de 6000 mp, în zona Gheor-
gheni-Sopor. Merită văzut. Preţ 
negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (1.7)

¤ Vând blugi, tricouri, geci, de 
toate culorile și mărimile, la pre-
ţul de 5 RON/buc. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând ţarc pentru copii. Aștept 
telefoane la 0264-581895. (1.7)

¤ Vând coniac de 47°, preţ 30 
RON/l, ţuică de 53°, preţ 25 
RON/l și vin alb și roșu la preţul 
de 8 RON/l. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând trei pardesie de damă și 
trei de bărbaţi, diferite mărimi, 
stare foarte bună, foarte ieftin. 
Inf. la tel. 0264-591965. (1.7)

¤ Cumpăr cărţi tehnice, emble-
me, brelocuri, cu următoarele au-
toturisme: Oltcit, Trabant, Dacia, 
ARO sau camioane românești. 
Aștept oferte serioase la tel. 

0749-174082. (4.5)

¤ Vând pătuţ pentru copii și bute-
lie de aragaz. Inf. suplimenatre la 
tel. 0264-581895. (5.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, aproa-
pe nouă. Relaţii suplimentare la 
tel. 0740-240238. (5.7)

¤ Aș avea nevoie de o plită albă 
smălţuită, cu dim. 60 x 50 cm, 
pentru aragaz cu patru ochiuri, fa-
bricaţie veche Satu mare, contra 
cost. Rog sunaţi la tel. 
0728-061570. (5.7)

¤ Vând palton din piele, culoare 
neagră, mărimea nr. 54, la preţ 
convenabil pentru amble părţi. 
Inf. suplimentare la tel. 
0728-061570. (5.7)

¤ Vând doi fi cuși, unul de 1 m și 
culoare alb cu verde, celălalt de 
1,30 m, de culoare verde, arbori, 
preţuri mici. Inf. la tel. 
0748-299885. (7.7)

¤ Vând curele din piele natura-
lă, cu cataramă pătrată sau tip 
pafta, cu clichet, foarte elegan-
te, cu lungimea de 1,5 m, lăţi-
mea de 14 mm, pentru toate ti-
purile de pantaloni, preţuri fără 
concurenţă. Tel. 0762-258062. 
(7.7)

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

DONAŢII

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

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr orice fel de obiect pe 
care scrie ”Malboro” (tabachere, 
scrumiere, genţi, șepci, brichete, 
brelocuri). Aștept oferte serioa-
se la tel. 0749-174082. (4.5)

¤ Cumpăr embleme auto, insig-
ne, insigne fanioane, decoraţii 
medalii vechi românești. Sunaţi 
la tel. 0749-174082. (4.7)

ANIMALE

¤ Vând 10 porci pentru tăiat, 
hrăniţi cu cereale și lucenă, 
aprox. 120-140 , pe ales din 4 
bucăţi, preţ 7,50 RON/kg. Inf. la 
tel. 0751-095924 sau 
0741-100529. (1.7)

¤ Crescător de păsări, vând ouă 
pentru consum zilnic, găini, raţe 
și gâște, crescute cu cereale eco-
logice, crescute în gospodărie, 
sunt proaspete și curate. Sunaţi 
la tel. 0762-258062. (7.7)

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

LICITAȚII

¤ DIRECŢIA GENERALĂ REGIONA-
LĂ A FINANŢELOR PUBLICE 
CLUJ-NAPOCA prin SERVICIUL FIS-
CAL MUNICIPAL DEJ, cu sediul în 
loc. Dej, str. M. Eminescu, nr. 2, 
vinde la licitaţie publică în data de 
11.06.2015, ora 10.00, bunuri 
mobile constând în:
1. Contabilitate Expert SQL, Gesti-

une Expert SQL, Salarii Expert 

SQL, Sistem mobil (laptop) Calcu-

lator HP PRO 3010, Sursa de cu-

rent MGE EVOLUTION, Raft fi x cu 

picior RACK 30U, Imprimantă la-

ser LEXMARK X363DN, Licenţa 

software LEGIS, Licenţa software 

OFFICE, Licenţa software antivirus 

SYMC ENDP, Licenţa software ser-

ver T72-02664 OEM, Sistem de 

alarmă VISONIC, Camera video 

SONY HDR-XR155E, Autoturism 

VW GOLF 1,9TDI bunurile sunt 

proprietatea societăţii, S.C. PRO 

DINAMIC S.R.L., cu sediul fi scal în 

loc. Dej, str. Mircea cel Bătrân 

nr.2, bl. N1, sc. N1, AP.2, JUD.

Cluj;

2. UTILAJ pentru RESTAURANT 

MASA RECE, bunul este proprie-

tatea societăţii S.C. SALCIA TRISTA 

S.R.L., cu sediul fi scal în loc. Dej, 

str. Somcutului, nr.160.

Informaţii suplimentare pot fi  ob-

ţinute la sediul SERVICIUL FISCAL 

MUNICIPAL DEJ, str. M. Eminescu, 

nr.2, camera 28, telefon 

0264-216230, int.132, sau acce-

sând pagina de internet a ANAF 

www.anaf.ro-, INFO ANAF-anun-

ţuri vânzarea prin licitaţie a bunu-

rilor sechestrate – STRUCTURA 

DGRFP CLUJ. (1.1)

COMPOSESORATUL 
MĂRGĂU

cu sediul în localitatea 
Mărgău, nr. 77, jud. 

Cluj

telefon 0769-617259

organizează în data de 
08.06.2015, ora 10, 

licitaţie de 
masă lemnoasă 

la drum auto forestier 
cu strigare pentru un 
volum comercial de 

321,94 mc.

Preselecţia va fi  în data 
de 05.06.2015. (1.1)

PIERDERI

¤ STRIDENT TEAM SRL-D, cu se-

diul în Cluj-Napoca, Calea Turzii, 

nr.11, ap. 2, jud. Cluj, 

J12/294/2013, C.U.I. 31170688, 

declar pierdut certifi cat constata-

tor emis de O.R.C. Cluj pentru ac-

tivitate la benefi ciar. Se declară 

nul. (1.1)

¤ Pierdut carte de muncă pe nu-

mele BONŢIDEAN NICOLAE-MA-

RIUS. O declar nulă. (1.1)

¤ Pierdut certifi cat constatator de 

la sediu, eliberat la data de 

13.06.2014, al societatii HRM 

CONSULTING S.R.L., 

J12/2143/2005, C.U.I. 

16523235. Se declară nul. (1.1)

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

ANUNŢURI PUBLICE

S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L., în calitate de titular, 
anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru „PUD – Amplasare staţie mobilă 
de distribuţie carburanţi, totem, împrejmuire teren şi racord 
utilităţi“, propus a fi  amplasat în com. Gilău, sat Gilău, str. 
Principală, fn, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
S.C. IAR Concept Studio S.R.L., Turda, str. Intrarea Armatei, 
nr. 7, jud. Cluj, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, din 
data 26.05.2015.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și 
sugestii, până la data de 15.06.2015, la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-410716, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro.

CRIŞAN DANIEL, în calitate de titular, anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu 
pentru „PUZ – Construire locuinţă“, propus a fi  amplasat 
în Turda, str. Caisului, fn, jud. Cluj.

Prima versiune a PUZ poate fi  consultată la sediul S.C. IAR 
Concept Studio S.R.L., Turda, str. Intrarea Armatei, nr. 7, jud. 
Cluj, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, din data 26.05.2015.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și 
sugestii, până la data de 15.06.2015, la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-410716, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro.
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ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:25 Vorbește corect! 
12:30 Europa mea (reluare)
13:00 Fără etichetă (2015, 
emis. mag.)
Fără etichetă
14:00 Telejurnal 
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Andografi a zilei
15:31 Convieţuiri (doc.) (live)
16:55 Opinii fi scale (emis. info.)
17:10 Se zice că... (div.) (live)
18:30 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.) 
18:40 Împreună (it., 2002, mi-
ni-s., episodul 8) (reluare)
19:35 Vorbește corect! (reluare)
19:45 Sport
19:59 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.) 
21:00 Vorbește liber! (live)
22:00 Biziday (talk show)
22:50 Starea naţiei 
23:50 Anchetele detectivului 
Tom Thorne (2010, f. pol.)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
13:00 Observator
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator 
17:00 Acces direct 
19:00 Observator 
20:00 Observator special 
20:30 Hoţi de onoare (sua-ger., 
2009, f. pol.)
22:30 Un show păcătos (live)

PRO TV

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

20:30 Ferma Vedetelor (2015, 
reality show)
21:45 Europa League: Finala
23:45 Știrile Pro TV

PRIMA TV

12:10 Codul magicienilor (div., 
sezonul 2, episodul 1) (reluare)
13:20 Teleshopping (promo)
13:50 Levintza prezintă (sezonul 
30, episodul 12) (reluare)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Cireașa de pe tort (sezo-
nul 14, episodul 51) (reluare)
16:00 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 54) (reluare)
16:30 Focus (emis. info.)
17:00 Mama mea gătește mai 
bine (emis. culinară, ep. 38)
18:00 Focus (emis. info.)
19:30 Codul magicienilor (div., 
sezonul 2, episodul 2)
20:30 Cronica cârcotașilor (di-
vertisment, sezonul 31, ep. 13)
22:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 55)
23:00 Focus din inima României 
23:30 Click! (life-style, ep. 83)

KANAL D

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

LOOK TV

13:00 Tonik Show (divertis-
ment) (reluare) - Sezonul 4
14:00 Liga I: Pandurii Tg. Jiu - 
CSMS Iași (reluare)
16:00 Top Goluri. Top Ratări 
(emis. sport) (reluare)
16:45 Liga I: U Cluj - Ceahlăul 
Pt. Neamţ (live)
18:45 Liga I: FC Brașov - Gaz 
Metan Mediaș (live)
20:45 Fotbal Look Special (live)
22:00 Tonik Show (div.)
23:00 Cenzurat! (divertisment)

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

transporturilor

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

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

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

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

Angajează

• MUNCITORI NECALIFICAȚI

• MECANIC INTREȚINERE

• STIVUITORIST

Informații la telefon: 
0264-4157188

ANUNŢ DE VÂNZARE

Oferim spre vânzare, prin negociere directă, imobil – 

Construcție birouri -Depozit, compus din P+1 E, situat în 

Str. Tăietura Turcului nr.47, Cluj-Napoca, zona Parcul industrial 

Tetarom 1, cu o suprafață construită de 1351,4 mp, din 

care parter 1.173,3mp și etaj 178,1mp , anul de constructie 

2008, pentru utilizare generală – calitate 1A – fi nisaje 

excepționale, la prețul de pornire de 580.000 EUR + TVA  

Utilizat în ultimi 7 ani ca depozit farmaceutic. 

Persoanele interesate pot solicita informații suplimentare 

precum și documentele conținând descrierea imobilului la 

e-mailul george.caramizaru@aadialab.ro , gabriel.tunaru@

aam.ro, putând trimite și ofertele de preț la același e-mail. 

Terenul în suprafață de 5.600 mp este concesionat de 

la TETAROM 1 S.A. 

Ofertele de cumparare pot fi  trimise pe mail pana la 

data de 30.06.2015, data la care expira perioada de 

depunere a acestora.

LICITAŢIE PUBLICĂ

CITR SPRL, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 
6, jud. Cluj, lichidator a SC CASA AUGUSTIN SRL – în faliment, 
in bankruptcy, en faillite -, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. 
Livezii nr. 63, jud. Cluj, CUI 13069356 și J12/593/2000, 
organizează licitaţie publică competitivă cu strigare cu preţ 
în urcare pentru vânzarea urmatoarelor active:

•  Case vacanta, Com. Valeni, Sat Giurcuta de Sus, Jud. 
Cluj, Scâ181mp, Scdâ219mp, teren 19.055 mp, preţ 
75.847 EURO;

•  Imobil S+P+E+M , Cluj-Napoca, str. Livezii, nr. 63, 
Scâ280mp, Scdâ1027mp, Suâ893mp, teren 324 mp, 
preţ 352.965 EURO;

•  Cota parte de ½ din Teren și construcţie – Cluj-Napoca, 
str. Livezii, nr. 55, teren 443 mp, construcţie regim de 
inaltime D+P+E, Sc de aprox. 305 mp, Sd de aprox. 915 
mp, Suâ732 mp, preț 114.750 EURO;

•  Bunuri mobile reprezentate de echipamente de birou și 
stocuri de mobilier, accesorii mobilier, preț 159.530 lei;
Preţurile nu includ TVA. Va fi  aplicabilă cota de TVA în 

vigoare la momentul vânzării
Licitaţia va avea loc în 03.06.2015, ora 12:00, la sediul 

lichidatorului judiciar. Pentru bunurile neadjudecate licitaţia 
se repetă în 17.06.2015, 01.07.2015, 15.07.2015, 
29.07.2015 respectiv 12.08.2015 la aceasi locatie si ora.

Caietele de sarcini pot fi  achiziţionate de la sediul 
lichidatorului judiciar. Documentaţia de înscriere la licitaţie 
va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data licitaţiei. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0737.888997, 
0726.392520 sau pe www.citr.ro cod anunt CIT2138.

LICITAŢIE PUBLICĂ

C.N.–TRANSELECTRICA S.A. – Sucursala de Transport 
Cluj, cu sediul în strada Memorandumului, nr. 27, loc. 
Cluj-Napoca, judeţul Cluj, cod 400114, organizează licitaţie 
publică cu strigare pentru vânzarea unor mijloace fi xe și 
bunuri materiale.

Licitaţia va avea loc în data 10.06.2015, 17.06.2015 si 
24.06.2015, orele 13:00 și se va desfășura în conformitate 
cu Regulamentul de organizare a licitaţiei publice cu strigare, 
la sediul Sucursalei. Relaţii suplimentare se pot obţine la 
telefon 0264-405.589, fax 0264-405.500 sau mail cosmin.
geodescu@transelectrica.ro. La licitaţie pot participa 
persoane juridice si fi zice conform regulamentului.

Garanţia pentru participare la licitaţie este de 10% din 
valoarea bunului licitat, suma ce se va constitui prin virament 
cu ordin de plata in contul RO09 RNCB 0106 0265 8437 
0001 deschis la B.C.R. Cluj.

Pentru participare la licitaţie solicitanţii vor depune la 
sediul vânzătorului cel mai târziu până în data 10.06.2015, 
17.06.2015 şi 24.06.2015, orele 09:00, documentele 
solicitate prin instructiunile pentru ofertanti.

Documentaţia pentru licitaţie se poate procura de la 
sediul Sucursalei ST Cluj, strada Memorandumului, nr. 27, 
loc. Cluj-Napoca, judeţul Cluj, cod 400114, Serviciul Comercial 
în baza unei cereri scrise.

ANUNȚ PUBLIC

Această informare este efectuată de: Primăria comunei 
Mărgău, judeţul Cluj, comuna Mărgău, localitatea Mărgău, 
str. Principală, nr. 204, judeţul Cluj, telefon 071138035; 
ce intenţionează să solicite de la Administratia Bazinala de 
Apa CRISURI aviz de gospodărire a apelor pentru investiţia 
Alimentare cu apă de uz gospodăresc în localitatea Măgău, 
comuna Mărgău, jud. Cluj

Această investiţie este nouă.
Ca rezultat al realizării investiţiei se va asigura alimentarea 

cu apă pentru nevoile animalelor din gospodăriile cetăţenilor 
și nu vor rezulta ape uzate.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii 
apelor nr. 107/1996, cu modifi cările și completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare 
cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa 
SC MABECO SRL CLUJ-NAPOCA, str. Dorobantilor, nr. 
99-101/32, Cluj-Napoca, reprezentant Beu Mihaela, tel. 
0749 064067, după data de 18.05.2015 (data estimată la 
care se va transmite solicitarea de aviz).

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul
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Cei mai mulţi străini vin 

în Cluj să studieze. Doar o 

mică parte se stabilesc cu 

familia sau pentru un loc 

de muncă. Diane 

Inamahoro, o tânără din 

Burundi, a străbătut 

jumătate de glob ca să fi e 

împreună cu soţul ei.

Este bine cunoscut fap-

tul că cei mai mulţi străini 

vin în Cluj să studieze, mai 

ales Medicina. Mai sunt şi 

cazuri sporadice când ora-

şul de pe Someş devine a 

doua casă pentru străinii ca-

re îşi deschid o afacere, îşi 

găsesc un loc de muncă sau 

iubirea vieţii. Diane Inama-

horo se încadrează în ulti-

ma categorie.

Înainte să îl cunoască pe 

soţul ei, Diane era studentă 

la Facultatea de Drept, locu-

ia în Bujumbura, capitala 

statului Burundi şi nu prea 

ştia încotro să apuce după 

ce va termina studiile. Toc-

mai în acel moment de coti-

tură, l-a cunoscut pe Ştefan, 

clujeanul care avea să îi de-

vină soţ şi pentru care a ales 

să îşi schimbe viaţa radical. 

„Am ajuns aici acum trei ani, 

cu soţul meu care este ro-

mân. Ne-am cunoscut aco-

lo, la mine în ţară şi apoi am 

venit aici, cu el. L-am cunos-

cut la piaţă. El m-a văzut, a 

venit la mine, s-a prezentat, 

am discutat şi de acolo a por-

nit totul. El lucra în Congo, 

ţara vecină şi biroul admi-

nistrativ al fi rmei era în 

Bujumbura astfel că venea 

des în oraş. Când l-am cu-

noscut pe soţul meu, eu ter-

minam Facultatea de Drept 

şi nu ştiam ce să fac după 

ce termin şcoala. Îmi doream 

să încerc ceva nou”, îşi amin-

teşte Diane Inamahoro.

Ea şi Ştefan au două feti-

ţe, una în vârstă de doi ani şi 

cealaltă în vârstă de un an.

„Avem şi noi mămăligă. 
O mâncăm cu lapte”

Tânăra din Burundi afi rmă 

că prima dată când a venit în 

Cluj nu a fost surprinsă foar-

te tare deşi există diferenţă 

foarte mare între cele două 

culturi. „Norocul meu a fost 

că am venit în vară, în luna 

mai şi era cald. Ne-am întâl-

nit cu prietenii lui, oamenii 

erau foarte deschişi şi m-am 

simţit bine. Mi-a fost foarte 

greu cu limba pentru că toa-

tă lumea vorbea engleză, iar 

eu ştiam franceză. Ăsta a fost 

cel mai greu lucru când am 

venit în Cluj prima dată. Mai 

încolo mi-a fost greu cu iarna 

pentru că noi nu avem iarnă 

şi aici am văzut zăpadă pen-

tru prima dată”, povesteşte 

Diane Inamahoro. Ea spune 

că prima atingere a zăpezii i-a 

trezit o senzaţie interesantă, 

dar gândul că vor urma patru 

luni de frig nu i s-a mai părut 

la fel de interesant. „Când ve-

deam cum se jucau copiii cu 

zăpadă pe stradă nu îmi ve-

nea să cred. Acum am învă-

ţat şi cum să mă îmbrac iar-

na. Iarna trecută am încercat 

şi să schiez şi voi mai încer-

ca şi iarna viitoare. Înainte nu 

ştiam nimic”, afi rmă tânăra 

clujeancă.

Din mâncarea tradiţională 

românească, cel mai mult îi 

plac salata de vinete şi arde-

ii copţi. Din punct de vedere 

culinar, România şi Burundi 

au un punct comun: mămăli-

ga. „Avem şi noi mămăligă şi 

o mâncăm cu lapte”, spune 

Diane.

Adună laolaltă 
comunitatea africană

Odată ajunsă în Cluj, a făcut 

un masterat la Facultatea de Şti-

inţe Politice, Administrative şi ale 

Comunicării. „Sunt interesată de 

domeniul integrării migranţilor 

din afara Uniunii Europene, a-

ceasta fi ind şi tema lucrării me-

le de dizertaţie la terminarea mas-

teratului”, spune Diane.

Lucrează şi cu LADO, are 

activităţi de promovare a cul-

turii africane, cel mai recent 

eveniment, o expoziţie de ar-

tă africană având loc ieri, la 

Bastionul Croitorilor.

Diane Inamahoro afi rmă că 

prin activităţile ei încearcă să 

adune laolaltă comunitatea 

africană de aici din Cluj, ea fi -

ind mediator intercultural şi 

expert cooperare internaţiona-

lă pentru dezvoltare, migraţie, 

în cadrul Grupului de Partene-

riat România – Burundi.

Povestea unei tinere 
din Burundi, stabilită în Cluj
În Cluj, trăiesc aproximativ 4.000 de străini, din care 2.800 sunt studenţi. 
La nivel naţional, Bucureştiul are cel mai mare număr de străini.

Diane Inamahoro afi rmă că prin activităţile ei încearcă să adune laolaltă comunitatea africană de aici din Cluj

4.000 de străini trăiesc în Cluj

În Cluj sunt aproximativ 4.000 de străini, 
din care 2.800 sunt studenți. La nivel 
național, cei mai mulți străini care vin în 
România se stabilesc cu familia, urmați de 
cei veniți pentru studii și ultima categorie 
este a celor care au ales România în scop de 
muncă. În România, numărul cel mai mare 

de migranți este în București și în județul 
Ilfov (peste 25.000 de străini), centrele uni-
versitare au un număr mare de străini, estul 
țării are foarte mulți cetățeni din Republica 
Moldova. Ca naționalitate, cei mai mulți 
străini sunt moldovenii, urmați de chinezi, 
turci și sirieni. 
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ANUNŢ DE ANGAJARE

SPITALUL CLINIC JUDEŢEAN DE URGENŢĂ CLUJ NAPOCA
anunţă:

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

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

1 Referent de specialitate Serviciu administrativ

1 Economist Serviciu achizitii publice - contractare

1 Consilier juridic Compartiment juridic

1 Sef serviciu Serviciu evaluare si statistica medicala

2 Economist Serviciu evaluare si statistica medicala

1 Inginer aparatura 
medicala

Compartiment intretinere si reparare aparatura medicala 

1 Inginer Compartiment ATI (Ortopedie-traumatologie)

1 Inginer de sistem Birou informatica

1 Tehnician electronist Compartiment intretinere si reparare aparatura medicala 

4 Spalatoreasa Compartiment spalatorie

4 Bucatar Bloc alimentar 

6 Muncitor necalifi cat Bloc alimentar 

1 Lacatus mecanic Birou tehnic, intretinere

2 Instalator Birou tehnic, intretinere

1 Sudor Birou tehnic, intretinere

1 Instalator-sudor Birou tehnic, intretinere

1 Tamplar Birou tehnic, intretinere

1 Zidar Birou tehnic, intretinere

1 Fochist Birou tehnic, intretinere

1 Croitor Compartiment croitorie

1 Portar Administrativ

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

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

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări 

pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă 

Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

JOI, 28 MAI 2015
Între orele 08:00:20:00

1. Str. Horea între str. Ștefan Ludwing Roth și str. I.L. Caragiale (numerele impare);

Între orele 15:00:20:00
1. Str. Crișan;

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 

acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu apă, 

care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ anunţă de regulă întreruperea furnizării 

serviciului în fi ecare dimineaţă la posturile locale radio-Tv. În cazul avariilor de o urgentă şi/

sau amploare deosebite, pentru care este necesară o intervenţie neîntârziată pentru a evita 

efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai 

fi e posibil. Lucrările programate se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

8.268 " 

400604 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79 
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886 

E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro 

În Superliga a avut loc 

etapa a IX-a, cele 21 de 

eseuri marcate reprezen-

tând un record pentru 

acestă ediţie, o rundă în 

care marea câştigătoare a 

fost CSM Olimpia 

Bucureşti, prin succesul 

din Ghencea, obţinut în 

premieră.

Practic, tigrii, la prima 

victorie pe terenul Stelei din 

istoria întâlnirilor directe, au 

relansat lupta pentru pozi-

ţia secundă, care permite ac-

cesul direct în semifi nale, 

trei echipe având această 

şansă, în ordinea clasamen-

tului la zi, Steaua Bucureşti, 

CSM Olimpia Bucureşti şi 

Ştiinţa Baia Mare.

Zimbrii au mai acumulat 

cinci puncte în clasament 

după victoria obţinută la Cluj 

şi, cu încă patru partide pe 

care le mai au de disputat, 

obiectivul de a juca direct în 

semifi nale este din punct de 

vedere matematic realizabil, 

mai ales că trei dintre aces-

tea vor fi  împotriva adversa-

relor directe, Steaua Bucu-

reşti şi CSM Olimpia Bucu-

reşti.

Etapa a IX-a din Superli-

ga CEC Bank a fost cea mai 

prolifi că din punct de vede-

re a marcării eseurilor, 21 la 

număr, 10 fi ind marcate în 

prima repriză, 11 în partea 

secundă, dintre acestea 6 re-

venind gazdelor şi 15 oaspe-

ţilor.

Ultima etapă a sezonului 

regulat programează partide 

extrem de importante şi spec-

taculoase în acelaşi timp, du-

pă cum urmează: 29 mai, ora 

18:15: CSM Olimpia Bucureşti 

– Dinamo Bucureşti; 30 mai, 

ora 11:00: Ştiinţa Baia Mare – 

Steaua Bucureşti; 30 mai, ora 

13:00: Timişoara Saracens – 

Universitatea Cluj.

Etapa a IX-a, etapa cu cele 
mai multe eseuri marcate

Organizat de federaţia de 

specialitate din Belarus, 

acest turneu este un tri-

but adus în memoria fos-

tului mare antrenor 

Semen Khalipski.

La startul tradiţionalei com-

petiţii amicale de la Minsk 

şi-au anunţat prezenţa naţio-

nalele Rusiei, Ucrainei, Româ-

niei şi Belarus, primele me-

ciuri urmând să se dispute în 

data de 28 mai, cu începere 

de la ora 16:30.

Afl ata în plină campanie 

de pregătire pentru Eurobasket 

Women 2015, reprezentativa 

feminină de baschet a Româ-

niei a încheiat cu un bilanţ 

pozitiv primele meciuri de ve-

rifi care, acumulând cinci vic-

torii din cele şase partide dis-

putate la Galaţi şi Bucureşti 

împotriva selecţionatelor Mol-

dovei, Senegal şi Italiei. Du-

pă alte câteva antrenamente 

efectuate în arena de baschet 

din capitala, după-amiază, 

componentele naţionalei Ro-

mâniei vor pleca spre Minsk, 

urmând să participe, în peri-

oada 28-30 mai, la puternicul 

turneu internaţional „Khalip-

ski Cup”, organizat de fede-

raţia de specialitate din Bela-

rus în memoria fostului ma-

re antrenor Semen Khalipski. 

Un antrenor de legenda, in-

clus în FIBA Hall of Fame, de 

al cărui nume se leagă multe 

dintre performanţele echipei 

Horizont Minsk, precum şi u-

nele rezultate remarcabile ob-

ţinute de echipa fostei URSS, 

în al cărui lot s-au afl at mai 

multe sportive crescute sub 

bagheta sa.

„Este un bun prilej pentru 

a ne testa potenţialul în for-

mula completă înaintea Euro-

basket Women 2015. Vom în-

tâlni echipe naţionale puter-

nice, Rusia, Belarus şi Ucrai-

na, ultima fi ind şi adversara 

noastră din Grupa A la între-

cerile europene de la Timişoa-

ra. Ne dorim să punem la 

punct ultimele detalii tactice, 

să găsim formule optime de 

echipă, dar şi să vedem ceea 

ce nu funcţionează foarte bi-

ne în angrenajul nostru, pen-

tru că după ce ne întoarcem 

în ţară mai avem încă zece zi-

le în care putem să facem ul-

timele corecţii. Atmosfera din 

echipă este foarte bună şi sunt 

încrezător că vom reuşi ca pâ-

nă la ora primului meci de la 

Eurobasket Women 2015, în 

data de 12 iunie, să ajungem 

în pragul de formă dorit”, a 

declarat antrenorul principal 

Florin Nini, care va avea la 

dispoziţie în Belarus un lot 

format din 15 sportive.

După turneul din Belarus, 

echipa României va reveni în 

ţară şi începând din data de 

31 mai îşi va stabili cartierul 

general la Timişoara, în Sala 

Sporturilor „Constantin Jude”, 

locaţie în care va evolua în ca-

drul Grupei A la Eurobasket 

Women 2015, împotriva repre-

zentativelor Franţei, Cehiei, 

Muntenegru şi Ucrainei.

Conform organizatorilor, la 

startul ediţiei din acest an a 

„Khalipski Cup” au confi rmat 

deja prezenţa selecţionatele 

feminine ale Rusiei, Ucrainei, 

României şi Belarus, toate a-

fl ate pe ultima sută de metri 

în pregătirile pentru Euro-

basket Women 2015. Primele 

meciuri din cadrul „Khalipski 

Cup 2015” urmează să se dis-

pute în 28 mai, cu începere 

de la ora 16:30, tricolorele 

noastre având ca prim adver-

sar naţionala Rusiei.

Foto: Căpitanul naționalei 
României, Annemarie Parau,  

pătrunde în stil caracteristic 
în amicalul cu Italia

Naţionala de baschet 
va participa la turneul 
„Khalipski Cup”
Reprezentativa feminină de baschet a României 
va participa, în perioada 28-30 mai, la puternicul 
turneu internaţional de la Minsk, „Khalipski Cup”.

Programul 
meciurilor

Vineri, 28 mai
Rusia – România (ora 16:30)

Belarus – Ucraina (ora 19:00)

Sâmbătă, 29 mai
Ucraina – Rusia (ora 16:30)

România – Belarus (ora 19:00)

Duminică, 30 mai
Ucraina – România (ora 14:00)

Belarus – Rusia (ora 16:30)

Fo
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: 
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n
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a
cu
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Prestaţie bună la 
Cupa „Regatul Cailor”
Pe parcursul a zece zile, în peri-
oada 14-24 mai, Adunaţii 
Copăceni din București a găz-
duit Cupa „Regatul Cailor” și 
două etape de Grand Prix, iar 
Universitatea Cluj a participat 
cu trei cai încălecaţi de Călin 
Nemeș și Paul Ionescu. Călin 
Nemeș a obţinut un loc III la 
proba de Nivel E (1 m) cu 
Funny Flight, iar calul Dorian 
Rose a obţinut un merituos loc 
IV la Finala Silver Tour. Lady 
ShutterFly încălecată de Paul 
Ionescu a obţinut două locuri 
șase la proba de „cai de 5 ani”.

Pe scurt

SPORT

Naţionala 
participă la 
„Khalipski Cup”
Reprezentativa feminină de bas-
chet a României va participa la 
puternicul turneu internaţional 
de la Minsk. Pagina 11

Etapa cu cele mai 
multe eseuri
Cele 21 de eseuri marcate repre-
zentând un record pentru aces-
ta ediţie a  SuperLigii. Pagina 11
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Echipa spaniolă, FC 

Sevilla dispută astăzi a 

doua sa fi nală consecuti-

vă de Europa League, la 

Varşovia, cu Dnepr 

Dnepropetrovsk (21,45, 

ora României), după ce 

anul trecut a învins-o pe 

Benfi ca Lisabona, la lovi-

turile de departajare 

(4-2).

Sevilla a câştigat de trei 

ori trofeul, Cupa UEFA în 

2006, după un categoric 4-0 

cu Middlesbrough, formaţie 

care eliminase Steaua în se-

mifi nale, şi în 2007, după 3-1 

la loviturile de departajare cu 

Espanyol Barcelona (2-2 du-

pă prelungiri), precum şi Eu-

ropa League, anul trecut.

Spania are cele mai multe 

trofee în această competiţie 

europeană intercluburi – 13 

(inclusiv în Cupa Oraşelor Târ-

guri), urmată de Anglia (11), 

Italia (10), Germania (6), Olan-

da (4), în vreme ce Portuga-

lia are 2, la fel ca şi Rusia şi 

Suedia, iar Iugoslavia, Unga-

ria, Turcia, Belgia şi Ucraina 

(Şahtior Doneţk) au câte un 

trofeu.

De remarcat faptul că de 

la transformarea competiţi-

ei în Europa League, aceas-

ta a fost o afacere iberică, 

doar trei fi naliste la ultime-

le şase ediţii (Fulham, Chel-

sea şi Dnepr) nefi ind din pe-

ninsulă.

Pro TV, Digi Sport şi Dol-

ce Sport transmit, în direct, 

fi nala Ligii Europa, de la ora 

21.45, care se va disputa în-

tre Dnepr şi Sevilla, o partidă 

care va fi  mai mult decât un 

meci, „o luptă pe terenul de 

fotbal pentru cucerirea unuia 

dintre cele mai importante tro-

fee ale Europei”.

Finala de la Varşovia pune 

faţă în faţă câştigătoarea ediţi-

ei trecute, Sevilla, şi marea re-

velaţie a acestui sezon: Dnepr.

Frumoşii Nebuni ai Euro-

pei, marea surpriză a sezonu-

lui, au avut un parcurs feno-

menal în ultimele săptămâni: 

au eliminat-o pe Napoli în se-

mifi nalele competiţiei şi au 

avut o victorie în faţa echipei 

lui Mircea Lucescu (Şahtior 

Doneţk).

În ultimele trei sezoane, 

Dnepr a cheltuit doar 5 mili-

oane de euro pe transferuri, 

o sumă extrem de mică rapor-

tată la transferurile echipelor 

din Europa.

Finala Europa League: Sevilla 
poate cuceri al doilea titlu consecutiv

Vlad Munteanu consideră 

că plecarea sa de la 

Universitatea Cluj poate fi  

în benefi ciul clubului, 

mai ales după ultima 

perioadă în care a fost 

contestat de suporteri.

Ofi cialul formaţiei clujene 

a comentat şi situaţia echipei, 

rămasă fără fi nanţarea omu-

lui de afaceri Florian Walter.

„Este o decizie difi cil de 

luat, dar cred că e spre binele 

Universităţii. Aş fi  vrut să ră-

mân la U şi în Liga a II-a sau 

în orice eşalon ar ajunge echi-

pa, decizia nu e legată de ra-

tarea obiectivului şi retrogra-

dare. Simt că sunt vinovatul 

de serviciu, orice aş face, dar 

înţeleg supărarea suporterilor. 

Sunt conştient că am făcut şi 

greşeli, mi le asum. Echipa a 

fost într-o situaţie difi cilă, a a-

părut şi situaţia domnului Wal-

ter, un om care a sprijinit enorm 

acest club în ultimii şase ani”, 

a spus Munteanu.

Acesta le-a mulţumit antre-

norilor Adrian Falub şi Cristi Po-

jar pentru faptul că au preluat 

echipa într-o perioadă delicată, 

după două înfrângeri consecu-

tive în debutul returului.

„Falub, Pojar, alături de în-

tregul staff, merită toate apre-

cierile pentru că au preluat 

echipa şi au luptat până în ul-

tima secundă. Sunt bucuros 

că am avut ocazia să colabo-

răm”, a mai spus Vlad Mun-

teanu pentru Mediafax.

El va rămâne în funcţie pâ-

nă la convocarea unei noi Adu-

nări Generale a Creditorilor, aşa 

cum prevede legea insolvenţei.

Vlad Munteanu a fost nu-

mit în funcţia de administra-

tor special în luna noiembrie 

a anului 2013.

În ultimele luni, la me-

ciurile disputate de jucăto-

rii Universităţii Cluj acasă, 

suporterii clubului i-au ce-

rut de mai multe ori demi-

sia lui Vlad Munteanu aces-

ta eschivându-se de la în-

tâlnirea cu fanii. În memo-

ria suporterilor acesta va ră-

mâne ca principalul vinovat 

a eşecului echipei în sezo-

nul 2014-2015.

Clujenii vor mai disputa 

două partide în acest sezon: 

astăzi, pe teren propriu, cu 

Ceahlăul, în ultima etapă a 

Ligii I, iar duminică, 31 mai, 

pe Arena Naţională, în fi nala 

Cupei României, contra for-

maţiei Steaua Bucureşti.

Pentru aceste partide patru 

juniori provenind de la Centrul 

de copii şi juniori al Universită-

ţii Cluj au fost legitimaţi zilele 

trecute şi vor face parte din lo-

tul echipei. Potrivit site-ului nu-

maiu.ro, Tarcea, Schieb, Popes-

cu şi Butean sunt juniorii care 

se antrenează deja cu echipa 

mare, ei fi ind în faţa unui mo-

ment foarte important pentru 

carieră: debutul la „U”, poate 

chiar în fi nala Cupei României. 

Pentru club s-ar putea să fi e 

prea târzie privirea aruncată 

spre Centrul de copii, însă un 

gest cu valoare de simbol într-un 

moment tragic al existenţei.

Victorie pentru suporterii „U” 
sau „fugă de la locul faptei” ?
Administratorul special al clubului Universitatea Cluj, Vlad Munteanu, a anunţat că demisionează 
din funcţie, asta după ce Universitatea Cluj a retrogradat matematic în Liga a II-a.

Vlad Munteanu a fost numit în funcția de  administrator special în luna noiembrie a anului 2013


