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Morţi şi proteste pe cel mai 
periculos drum din Cluj
De cel puţin zece ani moda realizării unor scuaruri pe mijlocul 

drumurilor naţionale, în interiorul localităţilor, face furori. Ex-

plicaţia ofi cială este aceea că scuarurile, întâlnite şi pe şosele 

din vestul Europei, ar duce la calmarea trafi cului şi la micşora-

rea numărului de accidente.  Pagina 3

SPECIAL

Istoria neştiută a Pieţei Unirii 
şi a Bisericii Sfântul Mihail
Câţi dintre clujeni ştiu de faptul că sub Biserica Sfântul Mihai 
există o criptă? Dar că în Piaţa Unirii a fost un cimitir? Zeci de 
clujeni au avut şansa să afl e istoria Pieţei Unirii şi a Bisericii 
Sfântul Mihail de la un profesor de istorie care cunoaşte Clujul 
ca-n palmă în cadrul unui tur ghidat extraordinar.  Pagina 7

Nicoară a predat PNL foştilor inamici din PDL şi a plecat stingând lumina
Senatorul Marius Nicoară şi-a anunţat ieri demisia din funcţia de co-preşedinte al PNL Cluj, printr-o scrisoare 
lacrimogen-mulşumitoare adresată colegilor de partid, pe care i-a abandonat.  Pagina 5

MAJORATUL
18 ani este vârsta majoratului. Vârsta la care tinerii 

dobândesc dreptul de vot, au posibilitatea să se căsăto-
rească, să-și întemeieze o familie, să ia un credit sau să 
consume alcool și tutun. E pragul la care tânărul devine 
adult.

Dacă ar fi  o fi ință umană, Monitorul de Cluj ar atinge 
acum vârsta majoratului. 

În urmă cu 18 ani, pe 26 iunie 1998, apărea primul 
număr al ziarului care a schimbat defi nitiv piața presei 
clujene. Primul cotidian care a adus pagini mari, fotogra-
fi i colorate, titluri îndrăznețe, scrise cu caractere mari – 
„să le vezi din tramvai și să cobori să iei ziarul”, spu-
nea unul dintre „făcătorii de gazete” care și-a pus am-
prenta pe stilul editorial și grafi c al Monitorului. Dar po-
zele și titlurile nu au fost totul. Ziarul care stă de vorbă 
cu oamenii a schimbat modul în care clujenii au devenit 
protagoniști ai știrilor, nu simpli cititori. Articole despre 
modul în care se cheltuie banul public, reportaje despre 
oameni mai mult sau mai puțin obișnuiți, care fac lucruri 
cu totul și cu totul ieșite din comun, articole - uneori ki-
lometrice, „cearceafuri”, cum le spunem adesea îngroziți 
și noi că mulți nu le vor citi, speriați de dimensiunea lor 
- despre afaceri necurate, relatări de la ședințe intermi-
nabile de Consiliu Local. Toate au schimbat viețile locu-
itorilor județului Cluj, căci Monitorul și-a luat în serios 
rolul de câine de pază al democrației. 

Dar, cel mai important, în spatele știrilor și ziarelor au 
fost oamenii. Reporteri, editori, tehnoredactori, personal 
administrativ și echipe de marketing, care s-au dat peste 
cap să aducă primii știrea cea mai bună, să o pună în pa-
gină și pe internet, să ducă ziarul până în mâinile cititori-
lor din satul cel mai izolat al județului. Și oamenii aceștia, 
mulți, chiar foarte mulți, peste 100 în cei 18 ani de viață 
ai Monitorului, au pus câte puțin din sufl etul lor în fi eca-
re știre, fotografi e, literă sau fi lm care a ajuns la dumnea-
voastră, cititorii noștri, cei care, cumpărând zi de zi arti-
colele noastre ne-ați convins că lupta trebuie dusă până la 
capăt, în fi ecare zi, an de an, vreme de, iată, 18 ani.

Când, în jurul nostru, criza economică făcea ferfeniță 
publicații tipărite, închidea camerele televiziunilor, oprea 
vocile posturilor de radio, voi, clujenii, ne-ați susținut cu 
sufl etul vostru mare de ardeleni așezați, răbdători, 
cumpătați și ne-ați dat încrederea că vor veni și vremuri 
mai bune. Și au venit. Mulțumim pentru încredere, 
mulțumim că ne citiți, mulțumim pentru criticile pe 
care ni le aduceți, căci și ele ne ajută să ne facem me-
seria mai bine, să reparăm unde greșim și să vedem mai 
bine acolo unde ochiul nostru se înșeală.

Mulți dintre colegii noștri au plecat, au „dezertat” în 
alte profesii, unii au continuat să scrie, la alte ziare, alții 
au intrat în televiziune sau s-au apucat de avocatură, po-
litică sau afaceri. Ar fi  nedrept să-i pomenesc aici doar 
pe unii dintre ei, nimeni nu a fost prea puțin important, 
iar trecerea anilor șterge uneori numele din memorie. Ca 
să nu neîndreptățesc pe nimeni, spun doar atât: le 
mulțumim tuturor celor care oricând, oricât și oriun-
de au pus umărul la ceea ce Monitorul a ajuns astăzi.

Pe voi, clujenii, cititorii noștri, vă asigurăm că vom 
duce mai departe, cât de corect putem și respectând re-
gulile jurnalismului echidistant, lupta cu cei care încear-
că să ascundă adevărul. Vă promitem și pe viitor aceleași 
știri corecte, reportaje pline de culoare și interviuri cu oa-
meni interesanți. (Paul Niculescu)
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Ziua Drapelului , 
sărbătorită şi la Cluj

Tricolorul a fost arborat în Piaţa Avram 
Iancu ieri la prâny în cadrul unei ceremonii 
la care au participat, alături de primarul 
Emil Boc și prefectul judeţului Cluj, militarii 
din garda de onoare a Diviziei 4 Infanterie 
„Gemina”,dar și elevi ai Școlii de Agenţi de 
Poliţie „Septimiu Mureșan” Cluj. La începu-
tul ceremoniei, drapelul tricolor a fost scos 
de către prefectul judeţului Cluj din 
Catedrala Mitropolitană Ortodoxă, unde a 
fost depus sâmbătă, iar apoi oferit milita-
rilor din Divizia 4 Infanterie „Gemina”. Cu 
această ocazie, Divizia 4 Infanterie 
„Gemina” a primit o distincţie specială din 
partea Instituţiei Prefectului judeţului Cluj 
pentru împlinirea a 100 de ani de activita-
te. Ceremonia s-a încheiat cu arborarea 

Drapelului României și o paradă militară.

Presupusul drapel al lui 
Avram Iancu a ajuns 
în supermarket
Presupusul drapelul al lui Avram Iancu, 
avocatul transilvănean devenit simbolul 
Revoluţiei de la 1848 și implicit al tuturor 
românilor, a ajuns într-un supermarket. 
Un lanţ de magazine a anunţat pe 
Facebook că, între 23 și 29 iunie, drapelul 
lui Avram Iancu va fi  expus în magazin. 
”Un adevărat simbol al naţiunii române, 
steagul devine astfel accesibil publicului 
larg și tuturor românilor”, explică aceștia. 
Decizia nu a fost deloc bine primită de in-
ternauţi, care se întreabă dacă ”nu mai 
există nimic sfânt” și acuză magazinul că 
pune ”steagul la zacuscă”. ”În supermarket 
e locul unui asemenea simbol? Cine a avut 
o asemenea idee? A fost român măcar?”, 
se întreabă unii utilizatori de pe Facebook. 
”Mi se pare a fi  ofensatoare pentru mine, 
român fi ind, născut și crescut în România, 
expunerea acestui drapel într-un centru co-
mercial al carui singur interes este obţine-
rea de avantaje pecuniare”, spune un alt 
utilizator. În ianuarie 2016, că drapelul lui 
Avram Iancu, obiect al unei dispute între 
Corneliu Vadim Tudor și Gheorghe Funar, 
a fost cumpărat de omul de afaceri Adrian 
Thiess cu 105.000 de euro, la o licitaţie în 

memoria fostului președinte PRM, decedat 
în septembrie anul trecut.

Cod galben de furtuni 
până mâine
Administraţia Naţională de Meteorologie 
a emis ieri după-amiază o atenţionare Cod 
galben de instabilitatea atmosferică accen-
tuată valabilă pentru 28 de judeţe înce-
pând de astăzi, ora 10.00, până mâine, la 
ora 10.00. În intervalul menţionat, în zo-
nele montane, în Banat, Crișana, 
Maramureș, Transilvania, în vestul Olteniei 
și nordul Moldovei, dar pe arii mai re-
strânse și în celelalte regiuni, instabilitatea 
atmosferică va fi  temporar accentuată. Vor 
fi  averse torenţiale, frecvente descărcări 
electrice, intensifi cări de vânt ce vor lua și 
aspect de vijelie și, pe arii restrânse, grin-
dină. Cantităţile de apă vor depăși local 25 
l/mp și izolat 50-60 l/mp. Judeţele ce vor 
fi  afectate sunt: Timiș, Arad, Bihor, Satu 
Mare, Maramureș, Sălaj, Cluj, Alba, 
Hunedoara, Caraș-Severin, Mehedinţi, 
Gorj, Sibiu, Mureș, Bistriţa Năsăud, 
Harghita, Suceava, Botoșani, Neamţ, 
Bacău, Brașov, Covasna, Vrancea, Buzău, 
Prahova, Dâmboviţa, Argeș și Vâlcea. 
Potrivit meteorologilor, instabilitatea at-
mosferică va fi  accentuată și pe parcursul 
zilei de mâine, în special în centrul, sudul 
și estul ţării.

Pe scurt

La Evaluarea Naţională 

2016, în total, 4116 de 

elevi clujeni sunt aştep-

taţi să se prezinte în cele 

114 centre de examen în 

care se va desfăşura eva-

luarea, a anunţat sâmbătă 

Inspectoratul Şcolar 

Judeţean (ISJ) Cluj. 

Candidaţii nu au voie să 

intre în sala de examen cu 

ghiozdane, telefoane, manu-

ale, dicţionare, notiţe şi alte 

obiecte, iar dacă sunt prinşi 

copiind, sunt eliminaţi din 

examen, potrivit ordinului de 

ministru care reglementează 

organizarea şi desfăşurarea 

Evaluării Naţionale.

În zilele în care se susţin 

probele de la Evaluarea Naţi-

onală, candidaţii trebuie să se 

prezinte în sala de examen 

până la ora 8:30 dimineaţa, 

urmând ca la 9:00 să înceapă 

proba, care durează două ore, 

până la 11:00.

În ceea ce priveşte accesul 

în sălile de examen, elevii sunt 

aşezaţi alfabetic câte unul în 

bancă, iar pe uşa de la intra-

rea este o listă cu numele can-

didaţilor distribuiţi în sala re-

spectivă.

Potrivit regulilor de exa-

men, candidaţii nu au voie să 

intre în săli cu ghiozdane, ruc-

sacuri, sacoşe sau poşete, ca-

re trebuie lăsate în sala de de-

pozitare a obiectelor persona-

le stabilită de comisia din u-

nitatea de învăţământ. Elevii 

care refuză depozitarea obiec-

telor nu vor fi  primiţi în exa-

men. Potrivit regulilor, candi-

daţii nu au voie să comunice 

între ei sau cu cineva din ex-

terior, să copieze, să transmi-

tă materiale care permit copi-

atul sau să schimbe între ei 

foi din lucrare, ciorne, notiţe 

sau alte materiale care ar pu-

tea fi  utilizate pentru rezolva-

rea subiectelor. Candidaţii 

semnează un proces-verbal în 

care se regăsesc aceste reguli.

Încălcarea regulamentului 

este considerată fraudă sau 

tentativă de fraudă, iar can-

didaţii care încearcă să frau-

deze vor fi  eliminaţi de la pro-

bă, indiferent dacă materiale-

le sau obiectele interzise au 

fost folosite sau nu, candida-

ţii eliminaţi vor primi nota 1.

“În judeţul Cluj s-au înscris 

în vederea susţinerii exame-

nului de Evaluare Naţională 

la clasa a VIII-a un număr de 

4116 elevi. Dintre aceştia, 561 

vor susţine şi proba aferentă 

minorităţilor naţionale – 67 

la limba germană şi 494 la 

limba maghiară. Examenul se 

desfăşoară în 114 centre de 

examen, dintre care 60 în me-

diul urban şi 54 în mediul ru-

ral”, au precizat reprezentan-

ţii ISJ Cluj.

Prima probă din cadrul 

examenului are loc astăzi, la 

Limba şi Literatura Română. 

Mâine, elevii aparţinând mi-

norităţilor naţionale care au 

urmat cursurile gimnaziale 

în limba maternă vor susţi-

ne proba scrisă la Limba şi 

literatura maternă. Proba 

scrisă la Matematică, ultima 

din cadrul acestui examen, 

se va desfăşura miercuri, 29 

iunie. Afi şarea rezultatelor 

se va face pe data de 1 iu-

lie, până la ora 16:00. Even-

tualele contestaţii pot fi  de-

puse în aceeaşi zi, până la 

ora 20:00. Rezultatele fi nale 

vor fi  făcute publice în data 

de 5 iulie.

Pentru prima dată în pro-

cesul de evaluare a lucrărilor 

elaborate de candidaţii care 

susţin Evaluarea Naţională, 

comisia naţională de examen 

a decis ca acestea să fi e co-

rectate în centre zonale de 

evaluare din alte judeţe de-

cât cele în care au avut loc 

probele.

Subiectele primite de elevi 

la probele Evaluării Naţionale 

se vor publica, în zilele de exa-

men, în jurul orei 15:00, pe si-

te-ul subiecte.edu.ro. Ponde-

rea Evaluării Naţionale pentru 

admiterea la liceu este de 75%, 

restul de 25% fi ind ponderea 

notelor din şcoala generală.

Începe Evaluarea Națională
Evaluarea Naţională începe astăzi cu proba la limba română, 
iar absolvenţii de clasa a VIII-a trebuie să respecte câteva reguli.

Subiectele primite de elevi la probele Evaluării Naţionale se vor publica, în zilele de examen, în jurul orei 15:00

În 2015, 43 de elevi care au absolvit clasa a VIII-a din ju-
deţul Cluj au obţinut media 10 la Evaluarea Naţională, 
dublu faţă de 2014. Procentul elevilor de clasa a VIII-a din 
judeţul Cluj care au obţinut media peste 5 a fost în 2015 
de 91,50%, faţă de 82,82% cât a fost în 2014. Anul tre-
cut, municipiul Cluj-Napoca a avut 3 școli cu câte 7 elevi 
care au avut media 10 – Colegiul Racoviţă, Liceul Bălcescu 
și Școala Bob.

Judeţul Cluj, fruntaş în 2015
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Brexit, înfrângerea perfectă

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Când se întâmplă (rar) câte un 
Brexit, din acesta zguduitor, 
tututor le trec multe prin cap și 
toţi vor și par a avea dreptate. 
Bineînţeles că nu toţi pot avea 
dreptate (și nu au), însă e legi-
tim din partea lor să-și pună 
întrebări, să găsească explica-
ţii, să aducă argumente și jus-
tifi cări. În acest amalgam de 
idei, fapte și consecinţe, deo-
potrivă provocator și înșelător, 
cel mai greu este a formula corect problema care să explice 
cauza crizei, pentru că, fără îndoială, suntem în faţa unei cri-
ze, mari (ca întindere), grave (ca profunzime) și de durată (a 
consecinţelor).
În această ordine de idei, eu cred că acest deznodământ al 
Brexit-ului are două cauze de fond, manifestate într-un context 
cu totul nepotrivit. În mod paradoxal, nici una dintre cele două 
cauze (latente) n-a determinat, prin sine, ieșirea Marii Britanii 
din Uniunea Europeană, ci contexul, creat în mod artifi cial și 
eronat, e cel care a generat acest rezultat. În fi ne, cele două 
cauze sunt inerţia birocratică, lipsa de perspective clare și inefi -
cienţa mecanismenlor UE, pe de-o parte, și pragmatismul exa-
gerat, mediocritatea și lipsa de viziune a votanţilor la referen-
dum, pe de altă parte. Însă, așa cum spuneam, consider că de-
terminant a fost convocarea acestui referendum, nenecesar și 
neavenit, pe care îl putem privi ca pe o uriașă gafă politică a 
unui politician (David Cameron) prea încrezător și imprudent, 
care a interferat nepermis interesele politice personale, cu cele 
ale partidului, ale Marii Britanii și ale UE. A rezultat o combina-
ţie surpriză, o „afacere” de tip lose-lose, din care toate, dar ab-
solut toate părţile au de pierdut. Marele perdant pare să fi e în-
suși premierul Cameron, despre care se spune deja că ar „dis-
trugătorul” istoric a două uniuni (Marea Britanie și UE). 
Aproape nu mai contează că a câștigat detașat niște alegeri cu 
partidul său în 2015 și că a trecut cu bine peste un referendum 
de separare a Scoţiei, ba acestea, cred, i-au dat curajul și nesă-
buinţa de a convoca referendumul de acum, ca un gest de for-
ţă și încredere, de consolidare a poziţiei sale în partid și de fa-
vorizare a ţării lui în UE. De aici vin și marile lui greșeli:

-  Referendumul nu e în tradiţia democratică a Marii Britanii
-  Nu se face referendum pe chestiuni relative, care generea-

ză consecinţe indirecte, greu de înţeles pentru publicul 
larg și în care sunt implicaţi și alţii

-  Democraţia are regulile și limitele ei, hotărârile importan-
te se iau prin delegare, se cere viziune conducătorilor, nu 
poporului

Au pierdut și învingătorii în referendum, facţiunea din Partidul 
Conservator, care are acum de guvernat nu o ţară, ci un Brexit, 
o chestie nouă, pe care nu prea știe și parcă nici nu vrea s-o fa-
că, după rezervele și „regretele” manifestate de oponentul 
principal din partid, Boris Johnson. A pierdut și poporul brita-
nic, care pe termen scurt nu va câștiga nimic (căci n-are ce) , 
pe termen mediu nu e deloc limpede ce va avea de câștigat 
(economic), iar pe termen lung, din punct de vedere strategic 
și geopolitic, sunt numai perspective negative generate de 
Brexit. Evident, a pierdut și UE, atât ca imagine, cât și ca forţă, 
ce avea în Marea Britanie un pilon (fi e el și atipic) principal. 
Dar aici șirul pierderilor este aproape incomensurabil: pierd și 
ţările mari (Germania și Franţa), ce trebuie să-și asume (fi nan-
ciar și decizional) mai multă răspundere, pierd și ţările mici, ca 
încredere în soliditatea și trăinicia proiectului european. Au 
pierdut în Brexit și laburiștii, care au devenit a cincea roată la 
căruţa politicii britanice: nu sunt principalii perdanţi acum, dar 
n-ar fi  fost nici principali învingători în cazul anulării Brexit-ului, 
sunt și ei pe acolo rătăciţi printre confuziile identitare ale con-
servatorilor. Falsul câștigător pare a fi  Nigel Farage, lideul 
UKIP, care a avut gura cea mai mare în noapte de 23-24 iunie, 
a „coșmarului”, cum o numea presa britanică. Dar populistul 
Farage n-are deloc forţă parlamentară, n-a avut succes electo-
ral și e perceput mai degrabă ca un bufon, decât ca un posibil 
guvernant. Plasarea lui de partea câștigătoare pare mai mult o 
coincidenţă decât un merit și sunt șanse minime să valorife 
imediat și în vreun fel rezultatele consultării populare.
Au pierdut și Scoţia și Irlanda de Nord al căror vot a fost pentru 
rămânerea în UE. S-a prăbușit lira sterlină cum n-a făcut-o în 
ultimii 30 de ani și s-au pierdut o grămadă de bani pe burse, 
din est și până-n vest.
Reverberaţiile înfrângerii merg mai departe, trecând oceanul, 
căci președintele Barack Obama nu și-a ascuns, ba și-a declarat 
susţinerea pentru rămânerea Marii Britanii în UE, iar vicepreșe-
dintele Joe Biden a zis azi deschis că aștepta alt deznodământ 
pentru Brexit.
Rezultatul a fost o surpriză pentru mine și pentru cea mai mare 
parte dintre români și europeni, dar asta n-ar fi  nimic. A fost a-
tât de stupid votul, că i-a surprins și pe pragmaticii pariori.
Brexit-ul pare acum o victorie a cuiva, născută din nimic și ve-
nită de nicăieri și cu care nimeni parcă nu știe ce să facă. Ba 
chiar de la anunţarea ei, s-a deschis o listă de semnături, care 
s-a și completat rapid, de solicitare a unui nou referemdum, pe 
aceeași temă, dar cu regulile schimbate. Asta ne-a făcut să ne 
aducem aminte de referendumurile din România, de stupidita-
tea, relativitatea și inutilitatea lor.
Cu alte cuvinte, un Brexit ca o înfrângere perfectă.

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

De cel puţin zece ani 

moda realizării unor 

scuaruri pe mijlocul dru-

murilor naţionale, în inte-

riorul localităţilor, face 

furori. Explicaţia ofi cială 

este aceea că scuarurile, 

întâlnite şi pe şosele din 

vestul Europei, ar duce la 

calmarea trafi cului şi la 

micşorarea numărului de 

accidente. 

În realitate, efectele sunt 

inverse. În absenţa iluminării 

corespunzătoare a capetelor 

scuarurilor, a geometriei ne-

potrivite a acestora, consecin-

ţă a faptului că acestea iau 

din lăţimea drumului şi ca ur-

mare a semnalizării nepotri-

vite, scuarurile se dovedesc a 

fi  un fel de trambuline care, 

odată ”agăţate”, distrug ma-

şinile şi le ”aruncă” la metri 

buni, pe contrasens.

Bordurile montate de 

CNADNR pe drumul ce lea-

gă Clujul de Turda stârnesc 

revolta locuitorilor din Felea-

cu, Tureni sau Vâlcele. Oa-

menii spun că drumul era 

foarte bun şi fără aceste de-

limitatoare de sens, monta-

rea bordurilor nefăcând ni-

mic altceva decât să creeze 

probleme şi apariţia unor ac-

cidente. Zeci de persoane s-au 

strâns, sâmbătă dimineaţă 

pentru a protesta, la Tureni, 

aceştia arătându-şi nemulţu-

mirea faţă de lucrările de de-

limitare a sensuriilor de mers 

de pe drumul Turda-Cluj, prin 

amplasarea unor borduri pe 

mijlocul drumului. Protesta-

tarii au solicitat încetarea lu-

crărilor şi readucerea drumu-

lui la starea iniţială. Ei recla-

mă că prin introducerea aces-

tor sisteme de siguranţă ru-

tieră benzile de circulaţie s-au 

îngustat, motiv pentru care 

a crescut numărul accidente-

lor.

Astăzi este aşteptat la Cluj 

directorul general al CNADNR, 

Cătălin Homor, pentru a pur-

ta unele discuţii pe această 

temă cu primarii, dar şi cu 

conducerea DRDP Cluj.

În urmă cu 8 ani, la nivel 

naţional a demarat un proiect 

fi nanţat din fonduri europe-

ne ce avea ca scop reducerea 

numărului de accidente pe 

drumurile naţionale. Astfel, 

în urma unei analize realiza-

te de către IGPR privind zo-

nele în care se petrec cele mai 

multe accidente de circulaţie 

soldate cu decese, Compania 

Naţională de Autostrăzi şi Dru-

muri Naţionale a pus în exe-

cuţie montarea de separatoa-

re de benzi în aşa numitele 

"puncte negre". În judeţul 

Cluj, aceste separatoare de 

benzi au dus la creşterea ac-

cidentelor rutiere pe tronso-

nul cuprins între Cluj şi Alba.

Reprezentanţii Inspectora-

tului de Poliţie Judeţean (IPJ) 

Cluj spun că de la începutul 

anului s-au produs 539 de ac-

cidente în care şi-au pierdut 

viaţa 22 de persoane.

Cel mai vehement contes-

tatar al implementării proiec-

tului de montare a separatoa-

relor de benzi s-a dovedit a fi  

primarul comunei Tureni, Ele-

na Mănăilă (PNL). Primarul 

este nemulţumit că numărul 

de accidente rutiere în zonă 

a explodat după apariţia im-

previzibilelor borduri-trambu-

lină în mijlocul şoselei.

“Pot spune că a crescut nu-

mărul acestor accidente, pen-

tru că aproape în fi ecare zi 

avem câte un incident. Pro-

blema e că s-au îngustat ben-

zile de circulaţie şi maşinile 

ajung pe trotuar. Nu doar noi, 

cei din Tureni, suntem nemul-

ţumiţi de aceste modernizări. 

Suntem 3.000 de oameni şi tu 

faci ceva împotriva noastră?”, 

a declarat Elena Mănăilă, pri-

marul comunei Tureni.

Directorul DRDP Cluj, Eu-

gen Cecan, susţine că monta-

rea parapeţilor nu îngustează 

căile de rulare şi că acestea 

respectă normativele legisla-

ţiei în vigoare privind lăţimea 

drumurilor naţionale şi euro-

pene.

“Montarea acestor scuare 

şi a parapeţilor este un pro-

iect pe fonduri europene fă-

cut de către IGPR cu CNADNR. 

Acum două săptămâni, când 

o maşină, în Vâlcele, pe două 

benzi pe sens, a întors pe li-

nie dublă continuă şi a intrat 

într-un motociclist care şi 

acum este în comă, este nor-

mal? Că s-au îngustat sau nu 

benzile de circulaţie, noi spu-

nem că se respectă normati-

vele de circulaţie pe drumu-

rile europene şi naţionale. A 

fost o analiză a poliţiei care e 

cea mai implicată în această 

problemă. Lucrările sunt de 

la ieşire din Bucureşti până în 

vama Borş. Pentru ca 

CNADNR-ul să facă aceste lu-

crări, primăriile trebuiau să 

emită un aviz. Toate primări-

ile au dat acest aviz", a de-

clarat Cecan.

Morţi şi proteste pe DN1 E60
Nu există sfârşit de săptămână fără un accident mortal pe cel mai 
periculos drum din judeţul Cluj, DN 1 E60. De la începutului anului, 
peste 20 de persoane şi-au pierdut viaţa în accidente rutiere.

Directori ai Companiei Naţionale de Autostrăzi și Drumuri 
Naţionale din România (CNADNR) și-au vărsat năduful pe 
Elena Mănăilă, primarul comunei Tureni, după ce aceasta a 
cerut companiei să renunţe la montarea în mijlocul șoselei 
care traversa localitatea a unei zone de borduri cu titlul de 
scuar.

„Cine ești dumneata de-ţi permiţi să mă suni și cine ţi-a dat 
dumitale numărul meu de telefon?” a fost răspunsul primit 
de primarul din Tureni-Cluj, Elena Mănăilă, de la Cristian 
Andrei, directorul de siguranţă rutieră al CNADNR când a-
ceasta la contactat telefonic, potrivit publicaţiei ziarul21.ro.

„Cine esti dumneata de-ţi permiţi 
să mă suni?”

Cel puţin o persoană a 

decedat şi alte cinci per-

soane au fost rănite 

într-un accident de circu-

laţie care a avut loc sâm-

bătă pe DN 1 E60 la ieşi-

rea din Turda spre Alba 

Iulia.

Trafi cul rutier a fost oprit 

zeci de minute pe DN1(E60) 

Turda – Alba Iulia, pe raza lo-

calităţii Stejăriş din cauza unui 

accident rutier în care au fost 

implicate trei autovehicule. O 

persoană a murit şi alte cinci 

au fost rănite, sâmbătă, într-un 

accident care a avut loc pe ra-

za localităţii Stejăriş, judeţul 

Cluj, după ce un autoturism 

a pătruns pe contrasens şi s-a 

izbit frontal de un microbuz.

Purtătorul de cuvânt al IPJ 

Cluj, Daniel Boie, a declarat 

că din informaţiile pe care le 

are, o persoană rănită ar fi  

fost transportată cu elicopte-

rul la un spital din Târ-

gu-Mureş.

Potrivit Inspectoratului de 

Poliţie Judeţean (IPJ) Cluj ca-

uza accidentului ar fi  o depă-

şire neregulamentară.

"O persoană a decedat în 

urma unui accident care a 

avut loc pe raza localităţii 

Stejăriş. Din primele cerce-

tări rezultă că un autotu-

rism care circula dinspre Al-

ba spre Turda şi în care se 

aflau cinci persoane s-a an-

gajat în depăşirea unui TIR 

şi a pătruns pe contrasens, 

izbindu-se frontal de un mi-

crobuz care circula regula-

mentar din sens opus. În ur-

ma impactului, a rezultat 

decesul unei persoane din 

autoturism, precum şi răni-

rea altor 5 persoane, 3 din 

autoturismul care s-a anga-

jat în depăşire şi a 2 persoa-

ne din duba care circula re-

gulamentar. De asemenea, 

o fetiţă de 10 ani care se afla 

în autoturism a suferit un 

atac de panică. Am înţeles 

că o persoană rănită a fost 

transportată cu elicopterul 

la un spital din Târgu-Mureş", 

a precizat Boie

Accident mortal la ieșire din Turda

Lucrările la separatoarele de sens sunt într-un stadiu avansat
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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:

LUNI, 27 IUNIE
Între orele 09:00-14:00
1. Localitatea Cluj-Napoca: str. Scorţarilor;

MARŢI, 28 IUNIE
Între orele 09:00 – 18:00
1. Localitatea Suceagu;

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.

Serviciul Comunicare și Clienți

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 

Uniunea Democrată a 

Maghiarilor din România 

Cluj (UDMR Cluj) a inclus 

în protocolul semnat cu 

PNL montarea de plăcuţe 

trilingve – română, 

maghiară, germană – la 

intrările în localităţile în 

care cele două formaţiuni 

au majoritate în consiliul 

local. Printre acestea se 

numără şi Cluj-Napoca, 

Câmpia Turzii, Aghireşu.

Liderul UDMR Cluj Csoma 

Botond a precizat că o înţele-

gere similiară există şi cu PSD 

Cluj pentru localităţile unde 

uniunea va participa la majo-

rităţi alături de social demo-

craţi.

Astfel, potrivit protocolu-

lui, UDMR-ului îi revine func-

ţia de viceprimar, iar PNL es-

te susţinut pentru cea de pre-

şedinte al Consiliului Jude-

ţean. De asemenea, potrivit 

protocolului, în localităţile din 

judeţ unde PNL şi UDMR for-

mează majorităţi vor fi  am-

plasate plăcuţe cu denumirea 

în română, maghiară şi ger-

mană a localităţii respective, 

chiar dacă populaţia minori-

tară deţine o pondere mai mi-

că de 20%.

“Clujul, fi ind un etalon în 

multe domenii, al vieţii soci-

ale, culturale, politice, fi ind al 

doilea oraş după Bucureşti ca 

importanţă în România, cre-

dem că nici la capitolul drep-

turilor lingvistice nu poate să 

fi e codaş şi, din această per-

spectivă, am avut aceste ne-

gocieri, atât cu PNL, cât şi cu 

PSD. (...) Am ales având în 

vedere echilibrul pe care tre-

buie să-l dăm în privinţa re-

prezentării şi am ales în func-

ţie de acest principiu, având 

în vedere şi situaţia de la CJ 

Cluj şi de la Primăria munici-

piului Cluj-Napoca, unde tră-

ieşte jumătate din comunita-

tea noastră din judeţ”, a spus 

Csoma Botond, preşedintele 

UDMR Cluj.

Preşedintele UDMR Cluj a 

mai spus că există şi cu PSD 

înţelegeri în mai multe loca-

lităţi, pentru formarea de ma-

jorităţi, dar fără să fi e semnat 

un protocol de colaborare în 

acest sens.

Săptămâna trecută, UDMR 

a transmis un comunicat nu-

mai presei maghiare în care 

se preciza că Uniunea a pur-

tat negocieri cu PSD şi PNL 

şi că urmează să ia o decizie 

în ce priveşte colaborarea cu 

cele două partide în cursul zi-

lei de miercuri. În comunica-

tul de presă apărut pe site-ul 

transindex.ro, reprezentanţii 

Uniunii vorbeau depre asigu-

rarea transparenţei în multi-

lingvism, referindu-se la pro-

blema plăcuţelor bilingve.

“Cluj-Napoca este o candi-

dată la titlul de Capitală Eu-

ropeană a Culturii şi credem 

că putem semna un acord po-

trivit căruia să cooperăm cu 

acel partid care este dispus să 

rezolve problema pe care o 

avem de 12 ani într-un mod 

transparent şi viabil pentru 

toată lumea”, se arăta în co-

municatul UDMR.

Reprezentanţii Uniunii spu-

neau atunci că rămân deschişi 

acelora care îşi vor asuma 

multiculturalismul la Cluj şi 

care vor fi  transparenţi în ce 

priveşte multilingvismul.

“În acel comunicat spu-

nem că am discutat cu PNL 

şi PSD despre problema mul-

tilingvismului. Vom vedea 

acum care sunt cei mai des-

chişi în ce priveşte transpa-

renţa în multilingvism şi asu-

marea multiculturalismului. 

Nu este o noutate ceea ce ce-

rem noi”, a explicat atunci 

preşedintele UDMR Cluj, Cso-

ma Botond.

UDMR a obţinut montarea 
de plăcuţe trilingve
UDMR-iştii clujeni nu s-au lăsat până nu au obţinut ce au cerut 
în cadrul negocierilor cu principalele partide politice.

COMUNICAT UDMR

 „Cluj-Napoca este o candidată la titlul de 
Capitală Europeană a Culturii şi credem că 
putem semna un acord potrivit căruia să 
cooperăm cu acel partid care este dispus să 
rezolve problema pe care o avem de 12 ani 
într-un mod transparent şi viabil pentru toată 
lumea“

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca Emil Boc şi 

consilierii locali au depus 

vineri jurământul şi au 

fost validaţi în funcţiile 

pe care le vor ocupa timp 

de patru ani. Cei doi vice-

prrimari sunt Anna 

Horvath (UDMR) şi Dan 

Tarcea (PNL).

Propunerile pentru cele do-

uă funcţii de viceprimari nu 

au fost o surpriză şi au venit 

din partea PNL-Dan Tarcea, şi 

din partea UDMR -Anna Hor-

vath. Şi PSD a înaintat o pro-

punere, pe noul consilier Ho-

ria Nasra. Anna Horvath şi 

Dan Tarcea au fost aleşi cu 23, 

respectiv 21 de voturi. Cea de-a 

treia propunere- Horia Nasra 

a obţinut 5 voturi. De la şedin-

ţa CL de vineri a lipsit un con-

silier, liberalul Giacomo Dre-

oni. La momentul depunerii 

jurământului, consilierii ma-

ghiari au jurat în limba româ-

nă şi în limba maghiară.

„Jur să respect Constituţia 

şi legile ţării. Mă onorează şi 

în acelaşi timp mă obligă vo-

tul de încredere acordat de 

clujeni. Îmi doresc ca împre-

ună cu dumneavoastră să con-

tinuăm lucurile bune începu-

te în Cluj-Napoca şi să găsim 

soluţii la provocările pe care 

le are oraşul, la problemele 

pe care le au cetăţenii acestui 

oraş minunat. Aşa să îmi aju-

te Dumnezeu”, a spus Emil 

Boc.

De asemenea, în şedinţa 

de vineri s-au constituit gru-

purile de consilieri locali ca-

re vor fi  conduse de Dan Tar-

cea- PNL Dan Morar-PSD-AL-

DE şi Csoma Botond- UDMR.

Astfel, Consiliul Local al mu-

nicipiului Cluj-Napoca PNL a 

obţinut 16 mandate, UMDR 5 

mandate, iar PSD+ALDE 4 

mandate. După redistribuire, 

au mai primit câte un mandat 

PSD+ALDE şi PNL. PNL a ob-

ţinut 17 mandate în Consiliul 

Local, UDMR rămâne cu 5 man-

date, iar PSD+ALDE au tot 5 

mandate. În total, sunt 27 de 

mandate de consilieri locali.

Primarul Emil Boc şi noii consilieri 
au depus jurământul de învestire

Senatorul PNL Alin Tişe a 

fost ales cu un număr de 

25 de voturi, iar Sălătioan 

Vasile, reprezentantul 

PSD, a fost votat de 12 

consilieri judeţeni.

Pentru funcţia de preşedin-

te al Consiliului Judeţean Cluj 

Partidul Social Democrat l-a 

propus pe Vasile Sălătioan, PNL 

l-a propus pe Alin Tişe, iar 

UDMR nu a avut propuneri.

„Mulţumesc clujenilor pen-

tru votul acordat. Este pentru 

mine o onoare şi mare respon-

sabilitate. Avem foarte multă 

treabă de făcut. Oamenii aş-

teaptă multe lucrui de la CJ. 

Am încredere în oamenii care 

lucrează în CJ. Mizez pentru 

un parteneriat cu dvs. dincolo 

de partidele din care facem par-

te. Veţi avea în mine o persoa-

nă cu care veţi putea colabora. 

Timpul nu mai ţine cu noi. Con-

siliul Judeţean are proiecte fru-

moase pe care noi trebuie să le 

ducem mai departe, le putem 

dezvolta şi putem face şi alte-

le de care clujenii au nevoie”, 

a declarat Alin Tişe. „Jur să res-

pect Constituţia şi legiile ţării 

şi să fac cu bună credinţă tot 

ce îmi stă în puterile şi price-

perea mea pentru binele locu-

itorilor judeţului Cluj. Aşa să-mi 

ajute Dumnezeu”, a spus Alin 

Tişe la jurământ.

Consiliul Judeţean Cluj a-

re doi vicepreşedinţi.

Unul dintre vicepreşedin-

ţii Consiliului Judeţean Cluj 

este Marius Mînzat, fi ind ales 

cu 25 de voturi. Contracadi-

datul său, Oprea Laurenţiu, a 

fost votat de 12 consilieri ju-

deţeni. Partidul Naţional Li-

beral l-a propus pe Marius 

Mînzat, iar Partidul Social De-

mocrat pe Oprea Laurenţiu.

Cel de-al doilea vicepreşe-

dinte al CJ Cluj este Vakar Is-

tvan, fi ind votat de 25 de con-

silieri judeţeni. Contracandi-

datul său Pop Petre a fost vo-

tat de 12 consilieri judeţeni.

Cele trei partide care alcătu-

iesc structura Consiliului Jude-

ţean Cluj pentru mandatul 2016 

– 2020 sunt PNL, PSD şi UDMR.

Tişe, validat în funcţia 
de preşedinte al CJ Cluj

Proiectul privind superi-

munitatea avocaţilor 

ajunge săptămâna aceasta 

la vot în Parlament, după 

ce săptămâna trecută 

acesta a fost amânat.

Comisia Juridică din Ca-

mera Deputaţilor a adoptat 

pe 14 iunie un raport de adop-

tare pentru proiectul de lege 

care acordă "superimunita-

te" avocaţilor, neaducând ni-

cio modifi care în ciuda con-

troverselor şi apelului făcut 

de ministrul Justiţiei, Raluca 

Prună. Raportul a trecut cu 

10 voturi "pentru" şi două 

abţineri.

Proiectul a trecut în comi-

sie fără dezbateri. Deputatul 

UDMR Mate Andras a propus 

adoptarea raportului privind 

proiectul în formă iniţială, iar 

această propunere a fost su-

pusă la vot.

Este vorba de raportul ini-

ţial adoptat pe 4 mai de Co-

misia Juridică, detalii aici. În-

trucât acesta a fost criticat, în 

plen s-a votat retrimiterea la 

comisie pentru modifi cări, ca-

re însă nu au mai venit.

Proiectul de modificare a 

Legii profesiei de avocat ofe-

ră imunitate avocaţilor – în 

sensul în care procurorii nu 

au voie să ridice înscrisuri, 

să pună sub sechestru sau 

să dispună confiscarea co-

municărilor scrise între cli-

ent şi avocat, nici a calcu-

latoarelor sau telefoanelor 

mobile aparţinând avocaţi-

lor.

Superimunitatea avocaţilor, 
la vot în Parlament



luni, 27 iunie 2016 politica.monitorulcj.ro 5

Alegerile locale au arătat 

că la Cluj, locomotiva în 

noul PNL este fostul PDL. 

Emil Boc şi Alin Tişe au 

câştigat scrutinul din 5 

iunie, iar vechiul PNL a 

pierdut primării impor-

tante din judeţ unde au 

fost aruncaţi în luptă can-

didaţi fără şanse.

Demisia preşedintelui vechiu-

lui PNL Cluj a venit la scurt timp 

după ce liderii liberali au decis 

ca până la 15 iulie, organizaţii-

le judeţene să renunţe la condu-

cerea bicefală şi să rămână cu 

un singur preşedinte. Decizia 

conducerii centrale a fost luată 

după analiza rezultatelor de la 

locale.

Acum PNL rămâne cu un sin-

gur preşedinte, mai exact cu eu-

roparlamentarul Daniel Buda, iar 

conducerea centrală urmează să 

valideze liderii în toate organiza-

ţiile în cursul săptămânii viitoa-

re. Această conducere va rămâ-

ne de altfel până la anul, când 

vor avea loc alegeri interne. Li-

derul PNL Cluj Daniel Buda are 

numai cuvinte de laudă la adre-

sa lui Nicoară.

“PNL la Cluj a însemnat o echi-

pă fi e că discutăm de Emil Boc, 

Alin Tişe, Adrian Oros şi mulţi al-

ţii, la Cluj nu a contat foarte mult 

cine au fost liderii, ci echipa. Acest 

lucru s-a văzut în rezultatele ob-

ţinute la alegerile prezidenţiale, 

dar şi acum, la locale. Vreau să îi 

mulţumesc public domnului se-

nator Marius Nicoară pentru co-

laborare. El va rămâne şi pe vii-

tor o voce autorizată în partid", 

a declarat Daniel Buda.

Nicoară a îngropat 
vechiul PNL

În timp ce unii îl laudă, alţii 

subliniază că Marius Nicoară a 

îngropat vechiul PNL la Cluj, pen-

tru propriile interese.

Fostul liberal şi preşedinte al 

Consiliului Judeţean Cluj Mihai 

Seplecan îi reproşează lui Nicoa-

ră că a tras pe linie moartă mem-

bri importanţi din partid, îngro-

pând practic vechiul PNL.

“Dacă noi, cei pe care i-a în-

gropat Marius Nicoară eram toţi 

împreună, dacă PNL era întărit 

acum, aveam azi forţă politică în 

faţa PDL.

Ştiu că a existat o întrunire a 

vechilor liberali, unde domnului 

Nicoară i s-a cerut să nu cedeze 

funcţia de preşedinte către PDL. 

Aşa că decât să vină această retra-

gere printr-o decizie forţată, impu-

să de conducere, şi prin care să se 

vadă că nu mai are putere, Nicoa-

ră a venit elegant cu această de-

misie, a venit să fandeze. O impu-

nere ar fi  căzut foarte prost pen-

tru el mai ales în faţa mediului de 

afaceri.

Eu sper ca Daniel Buda să ră-

mână preşedinte, să nu vină Alin 

Tişe, iar la anul când vor fi  ale-

geri interne, voi face tot posibi-

lul să îl susţin pe Daniel Buda, 

prin toate legăturile pe care le 

mai am cu PNL.

Pe de altă parte, am văzut 

că lumea îl laudă acum pe Ni-

coară, Daniel Buda l-a lăudat, 

dar lumea trebuie să ştie ce a 

făcut, că a vândut acest partid, 

pentru un loc eligibil în Senat. 

I se pot reproşa plăcuţele bilin-

gve date UDMR. De asemenea, 

toate primăriile unde vechiul 

PNL a pierdut, acele rezultate 

se datorează tot lui Nicoară, 

pentru că a susţinut oameni 

apropiaţi lui şi a pierdut”, a de-

clarat fostul liberal şi preşedin-

te al Consiliului Judeţean, Mi-

hai Seplecan.

Urma să fi e schimbat 
oricum

Într- postare pe Facebook, Se-

plecan a completat:

“Urma să fi e schimbat oricum. 

Nu o să mai fi e organizaţii cu co-pre-

şedinţi. Credeţi că lăsa ciolanul aşa, 

de bunăvoie??? Părerea mea e că 

nu va mai ajunge nici senator nici 

deputat. Personal vreau să fi e să-

nătos, fericit, liniştit alături de so-

ţie, copii, nepoţi şi cei dragi. Dar 

politic, din 2008 nu a mai existat.

Ce altceva mai vrednic de ad-

miraţie este pe pămînt, decât o-

mul care nu se teme să o ia de 

la început? Tot aşa, nu este ni-

mic mai jalnic decât omul care 

adună pământ în jurul greşelilor 

sale, fără ca măcar să bage de 

seamă că se îngroapă şi el laolal-

tă cu ele”, a spus Seplecan.

Locomotiva noului PNL 
este fostul PDL

Unii liberali amintesc, pe de al-

tă parte, că decizia a de a se ajun-

ge la o conducere cu un singur li-

der există încă de la începutul fu-

ziunii, iar pe de altă parte, rezul-

tatele alegerilor au arătat că loco-

motiva partidului este fostul PDL, 

care a câştigat de altfel Primăria 

Cluj-Napoca şi Consiliul Judeţean.

“Nu pot să comentez demisia 

cuiva, dar nu consider că a lăsat 

vechiul PNL pedeliştilor, nu se 

poate spune asta. La alegerile lo-

cale, s-a văzut clar că locomoti-

va noului PNL sunt colegii de la 

fostul PDL. Noi ştiam încă din 

2014 că se va ajunge la conduce-

re cu un singur preşedinte. De a-

semenea, a existat o discuţie ca 

până la 15 iulie să fi e conducere 

unică la nivelul organizaţiilor”, 

a declarat liberalul Ioan Bîldea.

Nicoară a predat PNL foștilor inamici 
din PDL și a plecat stingând lumina
Senatorul Marius Nicoară şi-a anunţat ieri demisia din funcţia de co-preşedinte al PNL Cluj 
printr-o scrisoare deschisă adresată liberalilor.

MULŢUMESC PENTRU 15 ANI FRUMOŞI –
SCRISOARE DESCHISĂ PENTRU LIBERALI ŞI CLUJENI

„Stimaţi clujeni,

Dragi colegi liberali,

Acum 15 ani am fost ales președinte al PNL Cluj. Am pornit la 
drum alături de o echipă rezultată dintr-o competiţie internă 
autentică, la capătul căreia am preluat ștafeta organizaţiei li-
berale judeţene de la deputatul, profesorul și colegul nostru 
Anton Ionescu. PNL Cluj avea atunci o cotă de suport politic 
de circa 6%. Aveam însă încredere deplină, atunci ca și acum, 
în potenţialul de creștere și capacitatea de a performa în sus-
ţinerea intereselor clujenilor a partidului la a cărui refondare 
am contribuit ca tânăr membru, încă din ianuarie 1990.

Mandatele mele la conducerea fi lialei au cunoscut și perfor-
manţe, și eșecuri, și lumini, și umbre, așa cum e normal în 
viaţa politică, mai ales într-o perioadă atât de lungă și cu atât 
de mari transformări în societatea noastră. Am traversat și 
ani de opoziţie, și de guvernare, contribuind cu reprezentanţi 
ai PNL-Cluj la nivelul executivului și în parlament. Unii au con-
fi rmat, alţii au dezamăgit. Când a fost cazul, mi-am cerut scu-
ze public pentru susţinerea acordată unor colegi care nu s-au 
ridicat la nivelul așteptărilor noastre și ale comunităţii. 
Majoritatea liberalilor clujeni au adus însă de-a lungul timpu-
lui, prin prestaţia lor politică și administrativă, la diferite nive-
luri, benefi cii judeţului nostru și României.

Am câștigat de trei ori, sub sigla PNL, Preşedinţia Consiliului 
Judeţean Cluj, iar acum Partidul Naţional Liberal a câștigat în 
premieră poziţia de primar al municipiului Cluj-Napoca. La ul-
timele alegeri pentru Consiliul Judeţean, votul politic al 
PNL-Cluj a fost de 38%, cel mai mare înregistrat în istoria par-

tidului pe plan local. În noiembrie 2014, la Cluj s-au înregis-
trat cele mai multe voturi pentru candidatura lui Klaus 
Iohannis, dintre toate judeţele ţării.

La alegerile locale de acum trei săptămâni, PNL-Cluj a trium-
fat. Cred că acesta este cel mai potrivit moment pentru mine 
să anunţ că a venit vremea să renunţ la co-președinţia 
PNL-Cluj, asigurând astfel un transfer de generaţii la conduce-
rea partidului. Am transmis conducerii centrale a PNL demisia 
mea din funcţia de co-preşedinte al organizaţiei judeţene.

Doresc să mulţumesc colegilor și simpatizanţilor liberali care 
au fost alături de mine în acești 15 ani frumoși și să urez suc-
ces celor care vor prelua ștafeta, asigurându-vă că voi rămâne 
același coleg implicat, devotat Partidului Naţional Liberal și 
interesat în dezvoltarea judeţului Cluj și a comunităţilor locale 
componente”.

Scrisoarea deschisă a senatorului Marius Nicoară

MIHAI SEPLECAN | 
fost membru PNL 
și președinte al 
Consiliului Județean 
Cluj

 „Dacă noi, cei pe care 
i-a îngropat Marius 
Nicoară eram toți 
împreună, dacă PNL 
era întărit acum, 
aveam azi forță 
politică 
în fața PDL“

„Urma să fi e schimbat 
oricum. Nu o să mai 
fi e organizaţii cu 
co-preşedinţi. Credeţi 
că lăsa ciolanul aşa, 
de bunăvoie??? 
Părerea mea e că nu 
va mai ajunge nici 
senator nici deputat. 
Personal vreau să fi e 
sănătos, fericit, liniştit 
alături de soţie, copii, 
nepoţi şi cei dragi. 
Dar politic, din 2008 
nu a mai existat“

IOAN BÎLDEA | 
membru PNL

 „Nu pot să comentez 
demisia cuiva, dar nu 
consider că a lăsat 
vechiul PNL 
pedeliștilor, nu se 
poate spune asta. La 
alegerile locale, s-a 
văzut clar că 
locomotiva noului 
PNL sunt colegii de la 
fostul PDL.“

După 15 ani, Marius Nicoară (centru) a pus pe tavă șefi a PNL Cluj foștilor PDL-iști
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Răspuns:..........................................................

Nume/Prenume: ..........................................................

Adresă/Tel.: ...................................................................

vârstă: .......... profesie: ...................................................

Taloanele se depun până în data de 6 aprilie la sediul Monitorul de Cluj sau la centrele de mica publicitate. 
Câștigătorii vor fi extrași folosind site-ul random.org dintre participanții care au răspuns corect la întrebare 
și vor fi anunțați în data de 7 aprilie.

Răspuns:..........................................................

Nume/Prenume: ..........................................................

Adresă/Tel.: ...................................................................

vârstă: .......... profesie: ...................................................

CONCURS
Câștigă unul dintre cele 10 premii
Răspunde corect la întrebarea:

Cum se numește ultima gamă lansată de producătorul clujean 
de cosmetice, exact la începerea verii, și al cărui slogan este 
„Zi de vară până în seară”?

7 iulie

8 iulie.

CONCURS CONCURS

15 iulie

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Cuvântul „castel” captează 

atenţie. Aduce interes. 

Provoacă sentimente nos-

talgice. Provoacă tristeţe 

din cauza situaţiei precare 

a acestor clădiri, mai ales 

în Transilvania. Aduce 

nedumeriri, întrebări de 

genul “ce să facem cu ele”? 

Este un cuvânt, iar dome-

niile care sunt reprezentate 

de acest cuvânt reprezintă 

o temă cheie a moştenirii 

culturale româneşti şi nu 

numai. Cu toate acestea, 

castelele nu au devenit 

teme majore de promovare.

Construit pentru a servi ca 

reşedinţă episcopală, mai apoi 

regală şi princiară, în perioa-

da comunistă ajunge şcoală, 

iar în ultimul deceniu este lă-

sat în paragină. Astăzi, locul 

de păscut preferat al oilor.

Castelul Rakoczi-Banffy, 

impunător şi de dimensiuni 

apreciabile, se afl ă în mijlo-

cul localităţii Gilău, pe un de-

al în partea stângă a şoselei 

Cluj-Oradea. Castelul este în-

conjurat de un parc care se 

întinde pe o suprafaţă de 17 

hectare, cu o vedere impresi-

onantă spre Munţii Gilăului.

Mirosuri de animale pe 
ruinele unui castru roman

În partea vestică şi nord-ves-

tică a parcului, în urma săpă-

turilor arheologice din anii 1970, 

au fost descoperite ruinele unui 

castru roman. Descoperirile ar-

heologice demonstrează faptul 

că în această zonă s-a locuit în-

că din neolitic, dar cea mai clar 

prezentă a fost epoca romană, 

stând mărturie şi azi ruinele 

castrului roman, care se afl ă în 

curtea castelului medieval. Mult 

mai târziu, în epoca feudală, 

pe platoul unde se afl ă castrul 

roman a fost construit Castelul 

medieval din Gilău, atestat pen-

tru prima dată în 1428, ca re-

şedinţă a episcopilor transilvă-

neni, iar la construcţia lui a fost 

folosită şi piatră din vechiul 

castru.

Cele patru aripi înconjoa-

ră o curte interioară mare, ca-

re ar putea fi  potrivită pentru 

adunări mari şi spectacole mu-

zicale în aer liber. Din păca-

te, în prezent, curtea castelu-

lui este “cotropită” zilnic de 

turme de oi, mirosurile sunt 

insuportabile, iar în scurtul 

timp cât acesta este deschis 

publicului, trebuie să fi i foar-

te atent pe unde calci, mize-

ria fi ind la ea acasă. Atunci 

când nu se afl ă în curtea cas-

telului, animalele sunt lăsate 

să pască liber în exteriorul 

castelului, lăsând şi aici o mi-

zerie de nedescris.

“Degeaba vine o persoană 

să se uite la un castel, trebu-

ie să audă poveşti legate de 

acest castel, persoanele care 

se leagă de acest castel, de-

geaba vine să vadă un castel 

dacă seara nu ştie unde doar-

me”, este de părere Farkas An-

draş, din cadrului Grupului 

PONT, asociaţie care a lansat 

sâmbătă, în cadrul proiectu-

lui „Castel în Transilvania”, 

un document care prezintă 

starea a 300 de conace şi cas-

tele, precum şi diferite idei de 

punere a lor în valoare.

Istoria castelului

De-a lungul anilor, a trecut 

din proprietar în proprietar, fi -

ind pentru o perioadă reşedin-

ţa reginei Izabella, urmând să 

ajungă şi în proprietatea lui 

Mihai Viteazu, iar vreme de 

mai bine de un an, soţia, îm-

preună cu fi ica şi fi ul lor, vor 

locui aici. Din 1639, intră în 

posesia principelui Gheorghe 

Rakoczi, mai apoi ajungând 

proprietatea familiei Banffy.

Trece prin două incendii, iar 

după moartea contelui Dennis 

Banffy, noul proprietar îl refa-

ce, dar demolează etajul II. Al 

doilea etaj este îndepărtat şi în-

locuit cu un acoperiş înclinat 

imens. În 1911 castelul ajunge 

în posesia contesei Katherine 

Barcsay, născută Banffy, soţia 

lui Toma Barcsay. Familia l-a 

deţinut până în anul 1948. Du-

pă al doilea război mondial, 

mobilierul original a fost dis-

trus în totalitate, iar castelul es-

te luat în proprietatea statului 

român, fi ind utilizat de diferi-

te instituţii de stat. După anul 

1972, castelul a fost folosit ca 

şcoală pentru copiii cu dizabi-

lităţi până în 2002, când a fost 

retrocedat moştenitorului Tho-

mas Barcsay. Acesta a vândut 

castelul unor investitori privaţi, 

care au dat ansamblul în con-

cesiune Fundaţiei Traditio 

Transylvanica.

Din 2002 clădirea în sine 

nu are nicio funcţiune concre-

tă, însă grădina a constituit 

locul mai multor evenimente 

cultural de anvergură mică şi 

medie. Administratorii au lan-

sat în 2015 conceptul propriu 

de festival al cetăţii care s-a 

derulat în luna octombrie.

Castelul din Gilău, reşedinţa unui 
strat social condamnat la pieire
Sunt 600 de castele şi conace în Transilvania, unele adevărate ruine, altele în plin proces de restaurare. 
În categoria castelelor aflate într-o stare avansată de degradare se află şi castelul din Gilău.

Castelul de la Gilău ar urma să fi e introdus într-un circuit de turism cultural

În trecut, încăperile castelului erau folosite și pe post de 
grajduri

Ruinele castului roman din incinta castelului 

Elementele de piatră sunt singurele care mai ies în 
evidență

Autoritățile ar putea opri degradarea castelului prin 
accesarea de fonduri europene

CITEȘTE TEXTUL COMPLET AICI
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Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Zeci de clujeni au avut 

şansa să afl e istoria Pieţei 

Unirii şi a Bisericii 

Sfântul Mihail de la un 

profesor de istorie care 

cunoaşte Clujul ca-n 

palmă în cadrul unui tur 

ghidat extraordinar.

În ciuda căldurii de afară 

zeci de clujeni au participat, 

sîmbătă, la un tur ghidat al 

Pieţei Unirii alături de profe-

sorul de istorie Vladimir Bo-

gosavlievici în cadrul tururilor 

istorice şi tematice coordona-

te de Asociaţia Vechiul Cluj. 

Profesorul Vladimir Bogosavli-

evici le-a prezentat clujenilor, 

aşa cum procedează când le 

predă elevilor, istoria oraşului 

de pe Someş pas cu pas.

Cum s-a format piaţa

“Oraşul de 7 hectare (Ovár), 

după năvălirea mongolilor şi 

colonizarea populaţiei germa-

ne în acea zonă a avut ziduri 

de piatră. Zidurile de piatră 

duceau linia părţii nordice a 

Pieţei Unirii, apoi în colţ la 

strada Memorandumului in-

tersecţie cu strada Emil Isac, 

strada Bariţiu până pe Rege-

le Ferdinand aproximativ. Ur-

me ale acestor ziduri se mai 

pot vedea şi astăzi în unele 

locaţii (în curtea Colegiului 

Naţional George Bariţiu, pe 

strada Fulicea între numărul 

21-23, Hotelul Fulton). Aceas-

tă locaţie avea 2-3.000 de lo-

cuitori. Era nevoie să se ex-

tindă.

Aici în Piaţa Unirii exista 

o zonă agricolă. La un mo-

ment dat existau trei localităţi 

cu numele de Cluj: prima din 

punct de vedere cronologic şi 

cea mai veche este Cluj Mă-

năştur – locul pe care noi îl 

numim azi Calvaria, apoi Clu-

jul de şapte hectare – Ovár, şi 

apoi actuala Piaţa Unirii care 

era un fel de sat. Clujul Ovárul 

va «înghiţi» actuala Piaţa U-

nirii (cele două localităţi s-au 

unit). Era o rivalitate între ora-

şul Cluj nou constituit în se-

colul XIV şi Mănăstirea Cluj, 

care era la vreo 2,5 km dis-

tanţă”, şi-a început profeso-

rul de istorie prezentarea.

Drumul sării trecea prin 
Piaţa Unirii de azi

„Prin Piaţa Unirii trecea un 

drum strategic, de la Oradea 

– Bologa care mergea până în 

Bistriţa, şi astăzi este princi-

pală arteră a Clujului est – vest 

(Calea Mănăştur, Moţilor, Bu-

levardul 21 Decembrie până în 

Someşeni). În judeţul Cluj erau 

mai multe saline: Cojocna, De-

jul etc. Sarea era «valută» în 

Evul Mediu. Toate produsele 

erau conservate cu sare. Zona 

aceasta unde vedeţi aceste ca-

se (n.red.: casele unde se afl ă 

în aceste momente clubul Ja-

nis şi UPC-ul), ele fi ind con-

struite ultima dată, constituie 

partea de nord a Pieţei Unirii 

şi sunt realizate mai târziu în 

secolul XV. Sunt situate pe şan-

ţul vechii cetăţi şi o parte din 

ele mai conţin rămăşiţe din ve-

chile ziduri”, a continuat pro-

fesorul.

Cealaltă biserică
din Piața Unirii

Biserica Sfântul Mihail, la 

care multă lume greşeşte şi îi 

spune catedrală, nu e catedra-

lă pentru că nu este reşedin-

ţa episcopului. Nu este para-

lelă cu laturile Pieţei Unirii. 

De ce?

“În această zonă mai exis-

ta o biserică, o bisericuţă, o 

capelă cam în locul în care se 

afl ă acum statuia lui Matei 

Corvin. Biserica avea hramul 

Sfântului Iacob, iar mai târ-

ziu a Sfântului Ioan. Zidurile 

cetăţii vechi n-au fost dărâ-

mate când s-a început con-

strucţia Bisericii Sfântul Mi-

hail. O altă problemă de care 

se ţinea cont în Evul Mediu: 

soarele trebuia să răsară atunci 

când se sărbătorea ziua pa-

tronului bisericii. Altarul era 

situat în partea de est de un-

de răsărea soarele. În cadrul 

confesiunii romano-catolice, 

Sfântul Mihail, pe care-l ve-

deţi la intrarea în biserică, es-

te sărbătorit la 29 septembrie 

şi intrarea în biserică repre-

zintă Vestul, iar în faţă unde 

e altarul e punctul cardinal 

Est. Până acum 2-300 de ani 

încă se ţinea cont de această 

orientare. Azi nu se mai ţine 

cont”, a detaliat profesorul 

Bogosavlievici.

Interiorul bisercii

Biserica, după răspândirea 

reformei, a fost sediul calvi-

nilor, luteranilor şi din 1566 

a confesiunii unitariene.

“Aceste confesiuni refor-

mate sunt iconoclaste, adică 

nu au icoane şi sculpturi în 

cultul lor, şi au distrus marea 

majoritate a sculpturilor cu 

care era împodobită biserica. 

La începutul secolului al XVI-

II ea a fost redată de către 

habsburgi cultului romano ca-

tolic. Poate vă întrebaţi de ce 

oare nu s-a mai pictat biseri-

ca? Este foarte greu să repro-

duci originalele. În cadrul re-

staurărilor interiorului biseri-

cii (1956 – 1963) s-au desco-

perit unele rămăşiţe de pic-

turi care aveau pe ele numai 

un strat de var, majoritatea 

au fost răzuite; astfel că nu-

mai primele au putut fi  reda-

te pentru a putea fi  văzute, 

celelalte din păcate nu”, mai 

spune profesorul.

Vitraliile nu sunt cele ori-

ginale, acestea fi ind realizate 

la nişte ateliere de la Munchen, 

Viena şi Budapesta şi sunt do-

naţii ale credincioşilor.

În biserică există şi o crip-

tă în care nobilimea, cea cu 

stare, era înmormântată, iar în 

jurul bisericii era un cimitir.

Statuia din biserică din par-

tea stângă, chiar de la intra-

re, a fost realizată de către Jo-

han Nachtigall, el fi ind un 

sculptor adus din Germania 

de către parohul János Biró. 

Iniţial această sculptură era 

în afara bisericii.

“Sus este Dumnezeu tatăl, 

apoi este Duhul Sfânt, Iisus 

pe cruce, iar în partea de jos 

este Maria Magdalena care 

îmbrăţişează crucea, şi mai 

exista statuia lui Ioan care s-a 

pierdut pentru că tot timpul 

a fost mutată. Bolţile bisericii 

sunt caracteristice stilului go-

tic: arc frânt. Biserica are o 

lungime de aproximativ 50 de 

metri şi o lăţime de 24 de me-

tri şi o înălţime de 20 de me-

tri. Au fost şi mai multe alta-

re. Au fost cinci altare şi au 

rămas trei”, a mai precizat Bo-

gosavlievici.

Misterul tunelurilor 
de sub Cluj

Profesorul povesteşte des-

pre anumite legende conform 

cărora ar exista tuneluri de 

sub Biserica Sfântul Mihail ca-

re merg până la Cetatea Fetei 

din comuna Floreşti.

“Tuneluri existau, dar chiar 

aşa de lungi până la Cetatea 

Fetei nu s-au descoperit. Exis-

tă o ipoteză că, în perioada 

1956-1963, când s-au făcut lu-

crări de restaurare, unul dintre 

istorici ar fi  găsit acest tunel şi 

apoi a retractat ce a spus des-

pre tuneluri. Securitatea. Nici 

preoţii nu sunt foarte receptivi 

la această întrebare pentru că 

acele lucrări nu prea au fost fă-

cute profesionist. Multe lucruri 

s-au distrus. S-au distrus şi în 

1860 – 1870 când a mai avut 

loc o restaurare, nişte obiecte 

care aparţineau de Cavalerii de 

Malta sau Cavalerii cu stea ro-

şie. Scările regale sunt în par-

tea de nord, adică scări în ca-

re cel care coboară nu se întâl-

neşte cu cel care urcă, astfel în-

cât regele să nu fi e deranjat”, 

a mai spus acesta.

Numerologia – element 
prezent în Biserica 
Sfântul Mihail

Altarul din partea stângă a 

bisericii este în stilul baroc, 

caracteristic habsburgilor şi a 

Transilvaniei secolului al XVI-

II-lea, când zona a fost cuce-

rită de Imperiul Hasburgic. 

Iniţial era un altar al Sfi ntei 

Ecaterina, acum sunt tot fe-

lul de blazoane.

“Îl avem pe Iisus ducând 

crucile care reprezintă cele 

14 vicii capitale. Vă spun un 

lucru interesant. Să vă uitaţi 

la cele 14 opriri din cadrul 

bisericilor catolice a mântu-

itorului nostru. La a treia, a 

cincia şi a şaptea Iisus cade 

– ceea ce reprezintă simbo-

lic moartea sa biologică, trei 

zile. Toate aceste 14 opriri 

refl ectă faptul că Mântuito-

rul s-a sacrifi cat pentru noi 

pentru fi ecare din cele 14 pă-

cate. Iisus a fost crucifi cat 

conform calendarului Iudaic, 

care este un calendar lunar 

şi nu solar. 14 nisani cores-

punde cu 3 aprilie. 14 nisani, 

14 păcate capitale, 14 opriri!? 

Artiştii medievali sau din 

epoca barocă cunoşteau sen-

sul sculpturilor, picturilor şi 

a decorării bisericilor şi sim-

bolurile lor”, conchide pro-

fesorul Vladimir Bogosavli-

evici.

Istoria neştiută a Pieţei Unirii 
şi a Bisericii Sfântul Mihail
Câţi dintre clujeni ştiu de faptul că sub Biserica Sfântul Mihai există o criptă? Dar că în Piaţa Unirii a fost un cimitir?

Profesorul clujean mai spune că, la o privire 
mai atentă, formele de la intrarea în biseri-
că nu sunt simetrice.

„Aici există o legendă și un adevăr. Adevărul 
este că poarta trebuia să aibă trei comparti-
mente, dar are numai două. Acestă poartă 
care reprezintă aripa de vest trebuia să mai 
aibă un compartiment. Nu l-au mai făcut. 
Există o legendă că ar fi  fost un meșter 
șchiop și care din cauza handicapului stătea 
înclinat și n-a putut aprecia distanţele. Mai 
putem vedea o stemă care-l are deasupra pe 
Sfântul Mihail și vedeţi că are ceva ciuntit. În 
partea stângă cum intrăm în biserică este 
stema Ungariei medievale, la mijloc este ste-
ma imperiului roman de naţiune germană – 
actuala Germanie, iar în dreapta este stema 
Boemiei – Boemia fi ind Cehia. Regele împă-
rat Sigismund Luxemburg la 1419 deţinea 
toate aceste titluri, împărat și rege. Este foar-
te importantă contribuţia lui în cadrul istoriei 
Clujului medieval, el având chipul zugrăvit în 

Biserică reprezentându-l pe profetul Isaia și 
este situat în partea de sud-vest a bisericii în 
interior”, a precizat acesta.

Imediat după intrarea în biserică, sus în 
dreapta, e scris în latina medievală cu ca-
ractere gotice anul 1444, anul construirii 
bisericii.

Stemele Ungariei, Germaniei şi a Cehiei, la loc de cinste

VLADIMIR BOGOSAVLIEVICI | profesor 
de istorie la Colegiul „George Barițiu”

 „Tuneluri [sub Biserica Sfântul 
Mihail] existau, dar chiar aşa de 
lungi până la Cetatea Fetei nu 
s-au descoperit. Există o ipoteză 
că, în perioada 1956-1963, când 
s-au făcut lucrări de restaurare, 
unul dintre istorici ar fi  găsit 
acest tunel şi apoi a retractat 
ce a spus despre tuneluri. 
Securitatea.“

Mulți au trecut prin Piața Unirii, dar puțini sunt cei care cunosc istoria celei mai populare piețe din Cluj-Napoca
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

Oferta:
 Vei avea oportunitatea sa oferi servicii de curatenie cli-
entilor nostri, iar noi iti vom oferi:
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atrac-

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

alizaraile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

Parlamentului britanic 

cred că ieşirea din Uniunea 

Europeană ar fi  o catastro-

fă, astfel că ar putea bloca 

iniţiativa în pofi da rezulta-

telor referendumului, care 

nu are caracter obligatoriu, 

existând semnale că 

Londra ar vrea de fapt un 

statut extrem de special în 

relaţia cu UE.

"Mulţi membri ai Parlamen-

tului cred că părăsirea Uniunii 

Europene ar fi  o catastrofă pen-

tru Marea Britanie şi vor fi  ten-

tataţi să blocheze rezultatului 

referendumului", notează edi-

torialistul Matthew Parris, în 

cotidianul britanic The Times.

Doar „circa 160 dintre cei 

650 de parlamentari aleşi în 

2015 vor ieşirea Marii Brita-

nii din UE. Majoritatea mem-

brilor Camerei Comunelor 

cred că ieşirea din UE ar fi  o 

eroare. Mulţi cred că ar fi  o 

eroare foarte gravă, iar cei 

care cred că ar fi  o catastro-

fă nu sunt puţini. În acest 

context, experimentul nostru 

privind democraţia directă 

tinde să se lovească de tradi-

ţia democraţiei reprezentati-

ve ca un asteroid gigant de 

Lună”, subliniază editorialis-

tul The Times.

Teoretic, membrii Parla-

mentului britanic ar putea blo-

ca ieşirea Marii Britanii din 

UE, dat fi ind că aplicarea re-

zultatului referendumului nu 

este obligatorie din punct de 

vedere legal. Totuşi, este pu-

ţin probabil ca membrii Par-

lamentului să nu ţină cont de 

votul cetăţenilor, pentru că ar 

risca pierderea următoarelor 

alegeri legislative. Însă, pen-

tru evitarea problemelor de 

legitimitate electorală, Marea 

Britanie ar putea organiza în 

2017 alegeri parlamentare an-

ticipate. Referendumul din 23 

iunie nu are caracter obliga-

toriu din punct de vedere de-

cizional, iar Parlamentul va 

trebui să adopte o serie de 

modifi cări legislative care ar 

permite ieşirea ţării din UE. 

Acordul de ieşire a Marii Bri-

tanii din UE va trebui ratifi -

cat de Parlament. Un vot îm-

potrivă în Camera Lorzilor ori 

în Camera Comunelor ar blo-

ca ieşirea din comunitatea eu-

ropeană.

Există indicii că nici măcar 

liderii politici eurosceptici de la 

Londra nu vor neapărat ieşirea 

din Uniunea Europeană, ci mai 

degrabă reconfi gurarea relaţiei 

Marii Britanii cu Blocul comu-

nitar. "După anunţarea rezulta-

tului referendumului, o decla-

raţie esenţială lipseşte: notifi ca-

rea ofi cială adresată Uniunii Eu-

ropene că Marea Britanie vrea 

să iasă din organizaţie, un pas 

automat care ar deschide calea 

negocierilor", comentează pu-

blicaţia online The Intercept.

Boris Johnson, unul dintre 

liderii grupului care a pledat 

pentru abandonarea Blocului 

comunitar, a temperat vineri 

tonul, spunând că Marea Bri-

tanie nu trebuie să se grăbeas-

Parlamentul britanic poate 
Există indicii că nici măcar liderii politici eurosceptici de la Londra nu vor 

Parlamentul va trebui să adopte o serie de modifi cări legislative care ar permite ieşirea ţării din UE
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Cu sediul în Tg.Mureş, str. Salcâmilor nr.23

Organizează în fi ecare marţi la ora 10 la sediul Sucursalei, 

licitaţie publică pentru vânzare de
ŢEAVĂ UZATĂ

rezultată în urma lucrarilor de R.K. si interventii la sonde.

Licitaţia se va organiza în fi ecare marţi până la epuizarea stocului.
Informaţii suplimentare 0265/402032 – Serviciul Mecano Energetic.

S.N.G.N. ‘’ROMGAZ‘’ S.A. 
– SUCURSALA TG.MUREŞ

PUBLICITATE

Proiect cofi nanţat din Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu“

„Titlu proiect: „Investiţii şi dotări pentru îmbunătăţirea capacităţii de operare a Companiei de Apă Arieş Turda“

COMUNICAT DE PRESĂ

Data comunicatului: 24.06.2016

Investiţie din bani europeni fi nalizată 100%

„Reabilitarea şi modernizarea Staţiei de Epurare Turda-Câmpia Turzii“

Derularea lucrărilor în cadrul contractului „Reabilitarea şi modernizarea Staţiei de 

Epurare Turda-Câmpia Turzii“ semnat, în 03.09.2015 cu antreprenorul – Asocierea S.C. 

SYSCOM WATER TECHNOLOGY S.R.L. și S.C. DONDI PROJECT CONSTRUCTII S.R.L. a fost 

fi nalizată în proporţie de 100%.

Începând cu data emiterii ordinului de începere, respectiv 11.09.2015 și până la fi nalizarea 

contractului, respectiv la încheierea procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, 

antreprenorul a desfășurat o serie de activităţi (precum: lucrări de construcţii civile în 

vederea echipării Staţiei de Epurare cu grătar rar cu curăţare automată, lucrări de construcţii 

civile în vederea echipării Staţiei de recepţie pentru apele uzate și nămolurile provenind 

de la fosele septice cu camioane-cisterne (auto-vindanje), furnizarea și montarea de către 

antreprenor a utilajelor și echipamentelor tehnologice, testare și punere în funcţiune, 

instruirea personalului benefi ciarului, etc.) care au avut drept scop fi nal reabilitarea și 

modernizarea Staţiei de Epurare Turda-Câmpia-Turzii.

Reamintim faptul că acest contract este parte componentă a proiectului „Investiţii și 

dotări pentru îmbunătăţirea capacităţii de operare a Companiei de Apă Arieș Turda”, 

demarat de către C.A.A. din economiile realizate în cadrul proiectului „Extinderea și 

reabilitarea sistemelor de apă și apă uzată în regiunea Turda–Câmpia Turzii” aferent 

perioadei 2007-2013.

Instrumente Structurale
             2007-2013

 

Uniunii Europene sau a Guvernului României

Guvernul regiunii britani-

ce Scoţia solicită negoci-

eri urgente cu Uniunea 

Europeană pentru a reuşi 

menţinerea în comunita-

tea europeană în pofi da 

ieşirii Marii Britanii şi 

analizează posibilitatea 

organizării unui nou refe-

rendum proindependenţă, 

a anunţat premierul scoţi-

an, Nicola Sturgeon.

"Guvernul Scoţiei solicită 

negocieri urgente cu Bruxel-

lesul pentru a-şi menţine lo-

cul în Uniunea Europeană", 

a afi rmat Nicola Sturgeon du-

pă o şedinţă de guvern orga-

nizată sâmbătă la Edinburgh. 

"De asemenea, Executivul sco-

ţian analizează actualul ca-

dru legislativ în scopul con-

vocării unui nou referendum 

pe tema independenţei regiu-

nii", a spus Nicola Sturgeon. 

În prezent, Scoţia este o regi-

une cu statut semiautonom 

în cadrul Marii Britanii.

Membrii Guvernului scoţi-

an s-au reunit sâmbătă, într-o 

şedinţă de urgenţă, pentru a 

stabili viitorul pas în sensul 

organizării unui referendum 

pentru obţinerea independen-

ţei faţă de Marea Britanie. Sco-

ţia, care are cinci milioane de 

locuitori, speră că va putea 

rămâne membră UE dacă se 

va desprinde de Marea Brita-

nie înainte ca această ţară să 

părăsească Blocul comunitar.

Locuitorii Scoţiei au votat 

într-un raport de 62 la 38% în 

favoarea rămânerii Marii Brita-

nii în UE, dar majoritatea cetă-

ţenilor britanici au stabilit ieşi-

rea din comunitatea europea-

nă. Unii politicieni europeni au 

declarat că Scoţia trebuie ad-

misă rapid în Uniunea Euro-

peană. "Europa este deschisă 

spre admiterea de noi state 

membre. Acest lucru este ab-

solut clar", a declarat Manfred 

Weber, liderul grupului Parti-

dului Popular European din 

Parlamentul European.

Scoţia vrea negocieri pentru a rămâne în UE

Fostul consultant al 

Agenţiei Naţionale de 

Securitate americane 

(NSA) Edward Snowden 

(foto), refugiat în Rusia, a 

denunţat sâmbătă un 

pachet de legi adoptat de 

deputaţii ruşi care relevă 

– potrivit lui – un pro-

gram de "supraveghere în 

masă" de tipul Big 

Brother şi a cerut ca ele 

să nu fi e promulgate, 

informează AFP.

"Noua lege rusească Big 

Brother constituie o violare 

inaplicabilă şi nejustifi cabilă 

a drepturilor care nu ar tre-

bui promulgată vreodată", a 

scris el pe Twitter.

"Supravegherea în masă nu 

funcţionează. Acest text va cos-

ta bani şi libertate pe fi ecare 

rus fără a ameliora securita-

tea", a insistat fostul consul-

tant al NSA, autoexilat din SUA 

după ce dezvăluise amploarea 

supravegherii desfăşurate de 

serviciile de informaţii ameri-

cane. Adoptate vineri, în cur-

sul ultimei şedinţe a Dumei 

(camera inferioară a parlamen-

tului federal) înaintea alegeri-

lor legislative din 18 septem-

brie, proiectele de lege respec-

tive îi obligă pe operatorii de 

telecomunicaţii şi internet să 

stocheze mesajele, apelurile şi 

datele utilizatorilor timp de şa-

se luni pentru a le transmite 

"agenţiilor guvernamentale 

adecvate" la cererea acestora.

Reţelele de socializare vor 

fi  obligate, de asemenea, să 

stocheze datele timp de şase 

luni, potrivit unuia dintre a-

ceste texte care mai trebuie 

aprobate de Consiliul Federa-

ţiei (camera superioară a par-

lamentului) şi promulgate de 

preşedintele Vladimir Putin 

pentru a intra în vigoare.

"Acest termen de şase luni 

nu este doar periculos, ci şi 

inaplicabil", a avertizat 

Edward Snowden.

Proiectele de legi respecti-

ve au fost denunţate de opo-

ziţia rusă drept tentativă de 

"supraveghere totală" din par-

tea autorităţilor, dar şi de sec-

torul înaltei tehnologii, care 

a avertizat asupra costului ex-

orbitant al aplicării lor.

Noile legi introduc pedepse 

cu închisoarea pentru nedenun-

ţarea unui delict, reduc vârsta 

responsabilităţii penale la 14 

ani şi introduc pedepse de pâ-

nă la şapte ani de detenţie pen-

tru "justifi carea publică a tero-

rismului", inclusiv pe internet.

Lege Big Brother din Rusia, 
denunțată de Snowden

EDWARD SNOWDEN | fost consultant NSA

 „Noua lege rusească Big Brother constituie o 
violare inaplicabilă şi nejustifi cabilă a drepturilor 
care nu ar trebui promulgată vreodată“

bloca ieşirea din UE
neapărat ieşirea din Uniunea Europeană.

că să părăsească UE. "Este e-

senţial să subliniem că nu es-

te nevoie să ne grăbim" să pă-

răsim UE, a spus, aparent sur-

prinzător, Boris Johnson.

"Motivul ar putea fi  că Bo-

ris Johnson are în minte cu to-

tul altceva: ajungerea prin ne-

gocieri la un compromis care 

să permită Marii Britanii să 

menţină pentru cetăţeni şi com-

panii majoritatea avantajelor 

apartenenţei la UE dar care să 

satisfacă dorinţa populară în 

sensul reducerii responsabili-

tăţilor şi costurilor apartenen-

ţei la comunitatea europeană", 

explică The Intercept.

În acest context, este ne-

cesar să ne amintim că Boris 

Johnson a sugerat în februa-

rie, când a început să coordo-

neze campania pentru ieşirea 

din UE, că un vot în favoarea 

Brexit poate fi  un instrument 

pentru a negocia nu neapărat 

părăsirea defi nitivă a Blocu-

lui comunitar, ci obţinerea u-

nei noi relaţii, extrem de spe-

ciale, a Marii Britanii cu Uni-

unea Europeană.

În al doilea rând, notează 

The Intercept, este extrem de 

important să se ţină cont de 

faptul că "britanicii au votat 

într-un referendum cu carac-

ter consultativ, nu obligato-

riu", astfel că Parlamentul şi 

Guvernul nu trebuie neapărat 

să aplice rezultatul.

Marea Britanie nu va putea 

rezista fără o relaţie profundă, 

la nivel politic, economic şi în 

materie de securitate, cu Uni-

unea Europeană. În plus, Sta-

tele Unite au avertizat Marea 

Britanie că va sta "la rând" 

pentru un acord comercial bi-

lateral, pe primul loc fi ind U-

niunea Europeană. "În mod 

evident, preşedintele Barack 

Obama menţine ce a spus îna-

intea referendumului din Ma-

rea Britanie, nu există nicio 

schimbare de poziţie", a co-

municat vineri purtătorul de 

cuvânt al Casei Albe, Eric 

Schultz. Înaintea referendu-

mului, Barack Obama averti-

za că eventuala ieşire a Marii 

Britanii din Uniunea Europea-

nă ar afecta grav relaţiile co-

merciale cu Statele Unite.

Marea Britanie a devenit 

membră a comunităţii europe-

ne în anul 1973, având o se-

rie de benefi cii economice şi 

politice de pe urma apartenen-

ţei la UE. În plus, Marea Bri-

tanie a avut permanent un sta-

tut privilegiat în Uniunea Eu-

ropeană, refuzând să devină 

membră a zonei euro şi a Spa-

ţiului de circulaţie fără fronti-

ere Schengen. În contextul cri-

zei economice şi fi nanciare din 

zona euro şi pe fondul imigra-

ţiei, Marea Britanie a început, 

de câţiva ani, să formuleze so-

licitări pentru avantaje supli-

mentare în relaţia cu Uniunea 

Europeană. Premierul David 

Cameron a obţinut, în februa-

rie, un nou "statut special" al 

ţării în Uniunea Europeană.

BORIS JOHNSON | politician britanic 
pro-BREXIT

 „Este esenţial să 
subliniem că nu este 
nevoie să ne grăbim 
să părăsim Uniunea 
Europeană“
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând 3 camere, confort, et. ½, 
sau schimb cu 2 camere sau 1 
cameră în casă, confort, plătesc 
diferenţă. Prefer zona cenrtală. 
Inf. la tel. 0264-431115 sau 
0751-271474. (4.7)

¤ P.F. cumpăr ap.1 cameră în 
cart. Grigorescu/Plopilor, exclus 
demisol/mansardă. Ofer plata 
pe loc. Fără agenţii. Tel. 
0770-388671. (7.7)

¤ CUMPĂR garsonieră.
Exclus cart. Plopilor.
Aștept telefoane la tel. 
0760-185659. (14.20)

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

Zorilor, Bună-Ziua, 
Gheorgheni, Grigorescu.

Exclus agenţii.
Aşteptăm oferte la tel. 

0727-477.173.

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

P.F. vând apartament 2 
camere, construcţie 2008, în 
Baciu, str. Jupiter, suprf. 55 
mp, balcon 7 mp închis cu 
termopan, terasă 35 mp, 
complet mobilat şi utilat 

(cuptor, plită, frigider, maşină 
de spălat, televizor).

Preţ 62.000 euro negociabil. 
Exclus agenţii.

Telefon 0743-075605.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în localitatea Cuzdi-
oara, la 4 km de localitatea Dej, 
mobilată, cu utilităţi, grădină de 
33 ari. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0264-593488. (3.7)

¤ Vând teren intravilan în comu-
na Galaţii Bistriţei, la 16 km de 
Bistriţa, supr. 2500 mp, utilităţi 
(apă, curent). Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0744-700439 sau 
0264-534770. (3.7)

¤ Vând casă în Câţcău, jud. Cluj, 
4 camere, șură, cu 2 grajduri, bu-
cătărie de vară, coteţe și anexe, 
curte, grădină, cu acces la toate 
utilităţile, cu sau fără 4 ha teren 
agricol. Inf. suplimentare la tel. 
0746-297102. (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)

¤ P.F. vând casă cu grădină de 
2200 mp, aproape de băi, în lo-
calitatea Cojocna. preţ negociabil. 
Inf. suplimentare la tel. 
0752-768446. (7.7)

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. suplimentare la tel. 
0745-182440.

TERENURI

¤ Vând 6 ha teren, în cart. Iris, 
str. Giuseppe Verdi, acces de pe 
str. Oașului, prin livadă, drum 
pietruit, se poate circula fără 
probleme până la teren, zonă de 
case, terern compact, preţ 8 eu-
ro/mp. Tel. 0744-653097. (1.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pă-
șune, în judeţele Cluj, Alba, Bis-
triţa. Aștept telefoane la 
0740-876853. (1.7)

¤ Vând teren în supr. de 2700 
mp, bun pentru construit, în Bor-
hanci, str. Remenyik Sandor, te-
ren livadă, utilităţi, apă, curent, 
front 30 m. Informaţii și relaţii 
suplimentare la tel. 
0744-485224. (2.7)

¤ Vând în staţiunea Sovata Băi, 
jud. Mureș, teren pentru vilă de 
612 mp, în centru și în apropie-
rea utilităţilor, zona ”A”. Inf. su-
plimentare la tel. 
0264-592139.m (4.7)

¤ Vând teren intravilan de 3000 
mp, întăbulat, sat Vechea 
Chinteni, acces la utilităţi, posibi-
lităţi de construcţie, zonă bună, 
preţ 20 euro/mp. Informaţii su-
plimentare la tel. 0264-556174, 
0728-145263 saula adresa de 
e-mail: sipos_m@yahoo.com. 
(4.7)

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

¤ 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.

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.

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 

front la drum de servitute 

36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 

0753-222 759.

P.F. vând TEREN pentru 

construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 

intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 

24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, suprafaţa 52 mp, zona 
cart. Grigorescu, str. Donath nr. 4, 
ap. 1. Inf. la tel. 0743-3158419. 
(3.5)

TERENURI

¤ Caut să închiriez teren/curte 
etc., minim cateva sute mp pen-
tru cazaretemporară câini. Ofer 
300 RON/lună, negociabil, sau 
pentru cumpărare până la 3000 
euro, zona Cluj-Napoca şi satele 
din jur unde există transport în 
comun.
Tel. 0741-455348. (3.7)

SCHIMBURI

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.

LOCURI DE MUNCĂ

Legion Guard 
angajează:

¤ Agent Securitate
¤ Dispeceri (CCTV)

¤ Şef Tură
Telefon: 0732-

400.770. 
(2.4*)

Firmă de transport cu 
acţionariat german, 

angajează şoferi 
profesionişti, 

categ C+E, 
posesor atestat 

profesional şi cartela 
tahograf, experienţă 
minim 2 ani, pentru 

comunitate. 
Plata la zi. 

0729 272 272
(2.13*)

¤ Angajăm vânzător/vânzătoa-
re, salariu atractiv, în Centru Co-
mercial Complex Leul (P-ţa Mihai 
Viteazul). Tel. 0744-672.520. 
(6.10)

¤ Angajez persoane pentru cu-
les cirese, în zona livada Stelu-
ţa. Sunaţi la tel. 0758-356073. 
(7.14)

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

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

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

¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care 
în aceste domenii. Ofer şi rog 
seriozitate. Aştept oferte la tel. 
0757-746700.

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștinţe WIN-
MENTOR. Sunaţi la tel. 
0745-430079.

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

SERVICII

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744-501252. (1.7)

¤ Maistru electrician autorizat, 
repar, întreţin, modifi c instalaţii 
electrice, schimb tablou de sigu-
ranţă vechi, candelabre, lămpi, 
prize, întrerupătoare, elimin de-
fectele, deranjamentele apărute 
în instalaţiile electrice de uz cas-
nic. Sunaţi la tel. 0742-803536. 
(2.7)

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

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

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

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

¤ Montăm uşi şi geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
te.l 0745-993104.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Cumpăr ARO 10, 4x4, în stare 
de funcţionare. Aștept oferte la 
tel. 0740-876853. (1.7)

¤ Vând Dacia 1300 pentru un ti-
chet RABLA, unei persoane inte-
resate de cumpărarea unui auto-
turism nou, preţ 1000 RON. Su-
naţi la tel. 0758-311020 sau 
0264-432680. (2.7)

PIESE AUTO

¤ Vând 4 cauciucuri de TICO, în 
stare bună, ieftin. Inf. suplimen-
tare la tel. 0264-542151. (1.7)

ELECTRO

¤ Vând TV color marca 
DAEWOO, stare bună, preţ 110 
RON. Inf. suplimentare la tel. 
0264-542151. (1.7)

UZ CASNIC

¤ Vând chiuvetă din porţelan. 
Inf. suplimentare la 
0264-424005 sau 0745-300323. 
(1.7)

¤ Vând chiuvetă din fontă. Inf. 
suplimentare la 0264-424005 
sau 0745-300323. (2.7)

¤ Vând circular pentru tăiat lem-
ne, cu pânză nouă de rezervă de 
Ø 375 mm. Inf. la tel. 
0746-297102. (2.7)

¤ Vând ambreaj strung și pietre 
de polizor de diferite mărimi. Su-
naţi la tel. 0746-297102. (2.7)

MEDICALE

¤ Vând aparat magnetoterapeu-
tic I-TECH Medical Division nou, 
în stare perfectă de funcţionare, 
util în diverse afecţiunil, dispune 
de carte tehnică și factură de 
cumpărare. Preţ negociabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0751-537905. (4.7)
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL
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MOBILIER

¤ Vând mobilă de sufragerie 
vechi (dulap + vitrină), cu reca-
mier, oglindă, canapea, la preţul 
de 150 RON, negociabil. Sunaţi 
vă rog la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)

¤Vând masă din lemn masiv de 8 
persoane, lăcuită, cu picioare din 
fi er și două bănci cu picioare raba-
tabile, pentru terase sau cabane. 
Inf. la tel. 0745-569336. (2.7)

¤ Vând canapea folosită. Inf. su-
plimentare la 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

¤ Vând cărucior bebeluşi şi că-
rucior sport . Inf. suplimentare 
la tel. 0745-659792.

CĂRŢI

¤ Cumpăr cărţi tenice auto: ARO, 
Dacia, Oltcit, Trabant și camioa-
ne românești. Aștept telefoane 
la 0749-174082. (2.7)

DIVERSE

¤ Vând familie de albine. Inf. și 
relaţii suplimentare tel. 
0722-515094. (3.7)

¤ Vând 12 bucăţi de piese de ar-
tizanat din aramă, statuete, tave 
cu pahare, candele, serviciu de 
ţuică, carafă, scrumieră, cafea, 
etc, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (7.7)

¤ Vând haine pentru copil cu 
vârsta între 0-18 luni. Inf. supli-
mentare la 0264-424005 sau 
0745-300323. (7.7)

¤ Vând două corturi de două 
persoane, culoare albastru, sac 
de dormit și saltea din piele 10 
kg, preţ negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0264-591965. 
(7.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, 
din care unul de lână, lucrat ma-
nual, preţ negociabil. Aștept te-
lefoane la 0264-591965. (7.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, 
aproape nouă. Relaţii suplimen-
tare la tel. 0740-240238. (7.7)

¤ Vând două perechi de role din 
piele nr. 36-38, preţ negociabil. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând coniac de 47° și ţuică de 
prune de 5 ani, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (7.7)

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

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

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr bancnote de 50.000 
lei, 100.000 lei, 500.000 lei și 
1.000.000 lei, varianta de plas-
tic, indiferent de calitate. Ofer 
preţ bun. Aștept oferte serioase 
la tel. 0749-174082. (1.7)

¤ Cumpăr obiecte promoţionale 
Marlboro, scrumiere, reclame, 
brichete, insigne, afi șe, genţi, 
etc., orice obiect pe care scrie 
Malboro. Cer și ofer seriozitate. 
Tel. 0749-174082. (1.7)

¤ Vând convenabil pentru colec-
ţionari bicicletă PEGAS, originală, 
pliabilă. Informaţii suplimentare 
la tel. 0723-064864. (7.7)

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

¤ În conformitate cu O.U.G 
195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 
265/2006, cu modificările și 
complectările ulterioare și 
Ord.1798/2007, S.C. ROMANA 
TIGLE ŞI PAVAJE S.R.L. anunţă 
începerea demersurilor în ve-
derea obţinerii autorizaţiei de 
mediu pentru obiectivul „Ateli-
er fabricare produse de be-
ton“, din localitatea Turda, str. 
Bogata f.nr., jud. Cluj. Eventua-
lele sugestii și reclamaţii se vor 
depune la sediul A.P.M. Cluj, 
Calea Dorobanţilor Nr. 99, în zi-
lele de luni între orele 
9.00-16.30, marţi-joi între ore-
le 9.00-14.00, vineri între orele 
9.00-12.00. (1.1)

PIERDERI

¤ Pierdut toate cele trei exempla-
re: albastru, roșu, verde, ale avi-
zelor

cu nr. 8029501 și nr 8029502, a-
parţinând S.C. Romsystems 
.SR.L.. Le declarăm nule. (1.1)

¤ Pierdut carnet de student pe 
numele Cira Liviu Iulian, eliberat 
de Universitatea Tehnică din 
Cluj-Napoca, Facultatea de Auto-
matică și Calculatoare. Îl declar 
nul. (1.1)

¤ Pierdut contract de vânza-
re-cumpărare nr. 1253 din 
20.11.1992 între S.C. IMPEX S.A. 
CLUJ și MOLDOVAN GAVRILĂ și 
ANA. Îl declar nul. (1.1)

ANUNŢ DE ANGAJARE

Societate de pe litoral angajează:

CAMERISTĂ
și

AJUTOR DE BUCĂTAR

Oferim: cazare, masă, salar atractiv.

Tel. 0722-222.863. (2.5)
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S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A.

angajează pentru punctul său de lucru din Cluj-Napoca,

Comuna Apahida, str. Libertăţii, nr. 63

ŞOFER AUTOCAMION
Cerinţe: permis categoria B, certifi cat ADR.

C.V.-urile se vor depune la numărul de fax 

0338.100.604, sau se pot depune la sediul din Apahida, 

de luni până vineri, între orele 8:17, sau la adresa de 

email mihaela.ionescu@greenweee.ro.

Mai multe informaţii se pot obtine la numărul de 

telefon 0722.286.763.

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping

12:30 Descălecaţi în Carpaţi - 
Colţ de Rai cu natură și cai 
(reluare)

13:00 Germana...la 1 (live)

14:00 Telejurnal

15:00 Teleshopping

15:30 Maghiara de pe unu 
(live)

16:55 Vorbește corect!

17:00 Garantat 100% (reluare)

18:00 Întrebări și răspunderi 
(live)

19:00 Exclusiv în România

19:45 Sport

20:00 Telejurnal

21:00 Războiul lui Stalin cu 
URSS-ul: 1924-1953

22:10 8 minute de repaus

23:40 Charlot vagabond

ANTENA 1

13:00 Observator (live)

14:00 Mireasă pentru fi ul 
meu (live)

16:00 Observator (live)

17:00 Acces direct (live)

19:00 Observator (live)

20:00 Observator special (live)

20:30 Poftiţi pe la noi: Poftiţi 
de vă iubiţi

23:30 Un show păcătos (live)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV

14:00 Vorbește lumea

15:00 Lecţii de viaţă (ser.)

16:00 Ce spun românii

17:00 Știrile Pro TV

18:00 La Măruţă

18:45 Fotbal UEFA Euro 2016: 
Italia - Spania (live)

21:00 Știrile Pro TV

22:30 Pe jumătate mort

PRIMA TV

12:10 Cireașa de pe tort
13:30 Teleshopping
14:00 Focus 14
14:30 Teleshopping
15:00 Dosarele DNA
16:00 Cu lumea-n cap
16:30 Focus
17:00 Mondenii
17:30 Mondenii
18:00 Focus
19:30 Mama mea gătește 
mai bine
20:30 Apel de urgenţă
21:30 Cred în mine
22:30 Trăsniţii
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin (live)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D
13:30 Te vreau lângă mine
16:00 Teleshopping
16:45 Teo Show
18:45 Știrea zilei
19:00 Știrile Kanal D
20:00 Furtună pe Bosfor
23:00 WOWbiz

LOOK TV

13:00 Știri Look TV (reluare)
13:30 Business Expres (reluare)
14:00 Arena Eroilor (reluare)
14:30 Casa Poporului
16:00 Cele mai tari meciuri de 
fotbal ale Ligii I Orange: AFC 
Astra Giurgiu - FC Petrolul 
Ploiești
18:00 Business Expres
18:30 Știri Look TV (live)
19:00 Casa Poporului
20:30 Top goluri. Top ratări
21:00 Cele mai tari meciuri de 
fotbal ale Ligii I Orange: AFC 
Astra Giurgiu – FC Petrolul 
Ploiești
23:00 Cenzurat!

ANUNŢ PUBLIC

S.C. HAMBURGER RECYCLING ROMÂNIA S.R.L., 
în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra 
declanșării etapei de încadrare, conform cu Hotărârea de 
Guvern nr. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru planul „Elaborare PUZ conform Legii nr. 
305/2001 cu modifi cările şi completările ulterioare’’, propus 
a fi  amplasat în municipiul Cluj–Napoca, strada Constantin 
Mille, nr. 11A, judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj și la sediul titularului/
proiectantului începând cu data de 22.06.2016 (data 
apariţiei primului anunţ), între orele 9:00 – 14:00

Publicul interesat poate transmite în scris, comentarii și 
sugestii, până la data de 11.07.2016 (în termen de 15 zile 
calendaristice de la data publicării celui de al doilea anunţ), 
la Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr, 99, bloc 9B, cod 400609, fax 0264-412914, e-mail 
offi ce@apmcj.anpm.ro, după următorul program: luni între 
orele 9:00 – 16:00, marţi – joi între orele 9:00 – 14:00, 
vineri între orele 9:00 – 12:00.

ACUM ŞI ÎN ORAŞUL DVS.

PRODUSE 
TRADIŢIONALE 

DIN MANGALIŢA
DE LA FIRMA 

SC TOTO SRL.
DATE CONTACT : LOC. LĂPUŞEL, 

STR. NUCULUI NR. 1, JUD. MARAMUREŞ;

CONTACT : TEL.0722613194

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisul Cabinet Individual de Insolvenţă DRAGOŞ 
GIURA, în calitate de lichidator judiciar al CLAVOR SRL (în 
faliment, in bankruptcy, en faillite) cu sediul în Cluj-Napoca, 
Aleea Alexandru Vaida Voievod, Nr. 6, Etaj 1, Ap. 15, Judet 
Cluj, J12/731/2008 și având CUI 23327398 organizează 
licitaţie publică pentru vânzarea următoarelor bunuri:

1.  Comoda – 30 lei; 2. Copiator Roccoh MP2000 – 145,5 
lei; 3. Masina Spalat Vase- 282,75 lei; 4. Storcator 
Moulinex 34,5 lei; 5. Noptiera – 18 lei; 6. Parchet – 
73 mp- 219 lei; 7. Pat – 30 lei; 8. Raft – 8,25 lei; 9. 
Somiera – 10,5 lei; 10.Whirpool WBV – 777 lei; 11. 
Copiator- 298,5 lei; 12.Dulap – 72 lei, 13.Laptop 67,5 
lei. Total preţ pachet bunuri: 1993,5 lei, la care se 
adaugă TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 30.06.2016, ora 11.00 
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 07.07.2016, ora 11.00, 
respectiv în data de 14.07.2016, ora 11.00.

Informaţii suplimentare pe http://giura.ro și la tel 
0721414183.

CONVOCATOR

Administratorul unic al societăţii
PRODFURAJ PRODUCEREA NUTREŢURILOR 

COMBINATE ICLOD S.A.

cu sediul în Iclod, Str. Gării, nr. 417, jud. Cluj, înregistrată 
la O.R.C. sub nr. J12/275/1991, C.I.F. RO 206656, convoacă 
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor pentru data 
de 28.07.2016, la ora 11, în loc. Cluj-Napoca, B-dul. Nicolae 
Titulescu, nr. 4, etaj. 2, cam. 39, jud. Cluj, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă 
18.07.2016 care au dreptul de a participa și de a vota în 
cadrul adunării generale, cu următoarea ordine de zi:

1.  Aprobarea reducerii capitalului social de la 1.084.172,5 
lei la 95.407,18 lei, cu o sumă de 988.765,32 lei, 
reprezentând o parte din pierderile înregistrate în 
contabilite și evidenţiate în situaţiile fi nanciare la data 
de 31.12.2015, prin reducerea valorii nominale a 
acţiunilor de la valoarea de 2,5 lei la valoarea de 0,22 
lei. Reducerea capitalului social este motivată de 
pierderi.

2.  Aprobarea modifi cării în mod corespunzător a Art. 6 
din Statutul societăţii, care va avea următorul cuprins: 
“Capitalul social al societăţii este de 95.407,18 lei, 
divizat în 433.669 acţiuni, fi ecare cu o valoare nominală 
de 0,22 lei.”

3.  Aprobarea Statutului actualizat.
4.  Mandatarea unei persoane să semneze în numele și 

pentru toţi acţionarii societăţii Hotărârea AGEA ce va 
fi  adoptată.

5.  Mandatarea unei persoane să îndeplinească toate 
formalităţile privind înregistrarea Hotărârii AGEA ce 
va fi  adoptată la Ofi ciul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Cluj și publicarea acesteia în Monitorul 
Ofi cial al României, partea a IV-a.

Începând cu data de 27.06.2016, documentele referitoare 
la problemele incluse pe ordinea de zi a ședinţei și procurile 
speciale se pot consulta și procura de la sediul administratorului 
unic, din localitatea Cluj-Napoca, str. Octav Băncilă, nr. 15, 
jud. Cluj.

Reprezentarea acţionarilor se poate face și prin alte 
persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorului 
unic, pe bază de procuri speciale, care se vor depune la 
sediul administratorului unic până la data de 25.07.2016. 
În același termen și la aceeași locaţie se vor depune buletinele 
de vot prin corespondenţă, completate și semnate de 
acţionari, personal sau prin poștă.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi  întrunite 
condiţiile de prezenţă, a doua convocare se face pentru 
data de 29.07.2016, în același loc, aceeași oră și cu aceeași 
ordine de zi.

Administrator unic,
Riana Servprodcom Impex S.R.L.,

Prin Ardelean Chintoan Ana Maria Diana

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL, lichidator judiciar al 

PROARDEAL S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en faillite, 

organizează licitaţie publică cu strigare pentru vanzarea 

imobilului constând în teren + construcţie, situat în 

Cluj-Napoca, str. Sitarilor, nr. 56, jud. Cluj, preţ de pornire: 

359.200 lei (tranzacţia nu e purtătoare de TVA), în data de 

30.06.2016, in Cluj Napoca, str. Ludwig van Beethoven, 

nr. 29 A. Documentaţia de înscriere va putea fi  depusă până 

la ora 13:00, în ziua anterioară licitaţiei. În caz de 

neadjudecare, licitaţiile se vor repeta în datele de 07.07.2016, 

14. 07.2016, 21. 07.2016, 28. 07.2016.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0766336678

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că planul „Elaborare PUZ şi construire 4 imobile 
de locuinţe colective P+2E+Eretras, branşamente utilităţi 
şi împrejmuire teren“, propus a fi  amplasat în localitatea 
Florești, str. Urusagului, nr. FN, CF și CAD nr. 6768, jud. 
Cluj, titular POP ADRIAN, nu necesită evaluare de mediu, 
planul urmând a fi  supus procedurii de adoptare fără aviz 
de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.99, bl.9B, 
cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail; 
offi ce@apmcj.anpm.ro , în zilele de luni-vineri, între orele 
9.00-14.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data 
apariţiei anunţului.

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. SPEDITION S.R.L., în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform H.G. 1076/2004, în vederea obţineri avizului de 
mediu pentru „întocmire PUZ – Exploatare agregate minerale 
în perimetrul Luna terasă – zona Berc“, situat în jud. Cluj, 
localitatea Luna, extravilan f.nr., zona Berc.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
din Luna, str. Fabricii nr. 1, din data 27.06.2016, între orele 
8.00-14.00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentariile 
și sugestiile, până în data de 15.06.2016, la A.P.M. Cluj, 
str. Dorobanţilor, nr. 99, cod 400609, fax 0264-412914, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri între 
orele 9-14.

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că „Elaborare PUZ şi construire imobil de locuinţe 
colective D+P+4E, împrejmuire şi branşamente la utilităţi“, 
propus a fi  amplasat în localitatea Florești, str. Teilor, nr. 
fn, comuna Florești, jud. Cluj, titular SÂRB ADINA POMPILIA, 
nu necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi  supus 
procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat privind 
decizia etapei de încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, 
cod 400609, tel. 0264-410722, fax: 0264-410716, e-mail; 
offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 
9.00-14.00, în termen de 10 zile calendaristice de la data 
apariţiei anunţului.
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Hagi către FRF: 
Ne-aţi făcut să ne 
simţim umiliţi
Gheorghe Hagi a publicat, vineri, 
pe site-ul echipei de fotbal pe ca-
re o fi nanţează,Viitorul 
Constanţa, un mesaj dur la adre-
sa președintelui Federaţiei 
Române de Fotbal (FRF), Răzvan 
Burleanu, și a consilierului șefu-
lui FRF, Andrei Vochin. Andrei 
Vochin, jurnalist GSP și consilier 
al șefului FRF, Răzvan Burleanu. 
Vochin susţine ideea potrivit că-
reia "noul selecţioner nu ar tre-
bui să fi e unul tânăr, ci experi-
mentat, care să aibă cel puţin 
45-50 de ani". Afi rmaţia și arti-
colul l-au lezat pe Gheorghe 
Hagi, cel care pe când avea doar 
36 de ani a condus prima repre-
zentativă. "Sper ca împreună cu 
președintele FRF să realizaţi că 
sunteţi prea tineri și fără experi-
enţă să fi ţi la cârma fotbalului 
românesc, la fel cum am fost și 
eu la 36 de ani. Atunci eu am 
plecat. Voi ce faceţi, nu sunteţi la 
fel de tineri și lipsiţi de experien-
ţă? Cea mai mare problemă a 
fotbalului românesc în acest mo-
ment este că noi cei care am ju-
cat și am făcut performanţă la 
cel mai înalt nivel suntem jude-
caţi și conduși de oameni care 
nu au experienţă și sunt foar-
te-foarte tineri pentru a avea în 
mâini soarta fotbalului româ-
nesc“, a spus Hagi.

Supercupa 
României se va 
juca pe Cluj Arena
Supercupa României la fotbal se 
va desfășura în data de 16 iulie, 
de la ora 21,45, pe Cluj Arena 
din Cluj-Napoca, conform deciziei 
Comitetului de Urgenţă al 
Federaţiei Române de Fotbal, re-
unit vineri, informează site-ul 
FRF. Comitetul de Urgenţă al FRF 
a decis ca Supercupa României 
dintre Astra Giurgiu și CFR Cluj, 
să aibă loc în data de 16 iulie, la 
Cluj-Napoca, începând de la ora 
21.45. Totodată, Comitetul de 
Urgenţă al FRF a dispus ca în si-
tuaţia cluburilor participante în 
Liga 2 în sezonul competiţional 
2016-2017 care au în derulare 
contracte cu antrenori principali/
secunzi care nu deţin licenţa 
UEFA PRO, respectiv UEFA A în 
cazul antrenorilor secunzi, aceste 
contracte să rămână în vigoare 
până la încetarea acestora.

Adversarele 
Olimpiei Cluj 
în grupele CL
Campiona României la fotbal 
feminin, Olimpia Cluj-Napoca, 
și-a afl at, vineri, 24 iunie, ad-
versarele din grupele 
Champions League. Dintre toa-
te echipele pe care formaţia de 
pe malul Someșului ar fi  putut 
să ajungă în grupă, sorţii au 
dorit că echipa antrenată de 
Mirel Albon șă cadă cu puterni-
ca formaţie Medyk Konin 
(POL), care va fi  și gazda gru-
pei. Alături de echipa gazdă, 
jucătoarele din Cluj vor mai 
avea ca adversare formaţiile 
Pärnu (EST), Breznica Pljevija 
(MNE). Antrenorul echipei 
Olimpia Cluj-Napoca, Mirel 
Abon, a declarat imediat după 
tragerea la sorţi, că nu și-ar fi  
dorit să echipa poloneză să fi e 
adversara în această fază a 
Champions League dar că vor 
face tot se poate ca să câștige.

Pe scurt

PUBLICITATE

Născut în Senegal în 

urmă cu 31 de ani, 

Ousmane Barro (foto), 

noul pivot al U-BT, are 

2,08 metri înălţime şi 108 

kilograme şi poate evolua 

atât ca pivot, cât şi ca 

extremă de forţă.

”Sunt foarte fericit şi ono-

rat să fac parte din proiec-

tul U-Banca Transilvania! 

Sunt nerăbdător să fiu din 

nou coechipier cu Adamo-

vic, Dykes şi Jucan. Clujul 

este un oraş excelent pen-

tru baschet datorită susţi-

nerii de care beneficiază din 

partea fanilor! Le mulţumesc 

tuturor celor care au făcut 

în aşa fel încât să fiu parte 

din acest proiect”, a decla-

rat Barro.

Ousmane Barro a absolvit 

colegiul american Marquette 

în perioada 2004-2008, iar pri-

mul său sezon de profesionist 

a fost în Polonia, la Górnik 

Wałbrzych. 

Următorul sezon a fost la 

echipa maghiară Szolnoki Olaj, 

în 2010-2011 a jucat la echipa 

iraniană Zob Ahan Isfahan, 

iar 2011-2012 l-a petrecut în 

Franţa, la JL Bourg-en-Bresse 

(liga secundă) şi Orléans Lo-

iret Basket (prima ligă fran-

ceză). În lunile de vară, sene-

galezul a bifat o experienţă în 

Japonia, la Link Tochigi Brex.

Din 2013, Ousmane Barro 

evoluează în România, la BC 

Mureş şi Piteşti (2013-2014).

Palmaresul său cuprinde 

un titlu de vicecampion al Ira-

nului (2010-2011) şi două de 

vicecampion al României, cu 

BC Mureş (2012-2013, 

2015-2016).

”Mă bucur că am reuşit să 

îl aducem pe Barro, cred că 

este un jucător care se mu-

lează perfect la nevoile şi echi-

pa pe care o avem. Îi urăm 

bun venit, sper să fi e una din-

tre cărămizile de care avem 

nevoie pentru a construi o 

echipă foarte puternică”, a de-

clarat şi Mihai Silvăşan, an-

trenor principal.

Ousmane Barro, 
noul pivot al U-BT

Haosul continuă la CFR 

Cluj! După plecarea lui 

Iuliu Mureşan care a 

părăsit CFR-ul după 13 

ani şi antrenorul Toni 

Conceicao s-a săturat de 

problemele de la Cluj şi a 

reziliat contractul cu deţi-

nătoarea Cupei României. 

Ardelenii au rămas fără 

antrenor după ce Antonio 

Conceicao a decis să pără-

sească echipa clujenilor 

chiar înainte de cantona-

mentul din Slovenia.

După ce a câştigat Cupa 

României, Antonio Conceicao 

a decis să o părăsească pe CFR 

Cluj.

Conceicao a avut o între-

vedere cu administratorul ju-

diciar Răzvan Zăvăleanu şi i-a 

transmis că prima sa opţiune 

rămâne CFR Cluj. Cu toate 

acestea, portughezul s-a răz-

gândit şi va pleca. Conceicao 

a solicitat o serie de transfe-

ruri din Portugalia, doleanţă 

pe care clubul nu i-a putut-o 

îndeplini.

La antrenamentul de sâm-

bătă dimineaţă, Conceicao şi-a 

luat ofi cial adio de la fotba-

lişti. “Ne-a zis că pleacă şi ne-a 

mulţumit pentru tot. Şi-a luat 

la revedere de la noi în vesti-

ar. Ne-a transmis mult succes 

şi ne-a spus că poate într-o zi 

vom mai lucra împreună”, le-a 

fi  spus Conceicao jucătorilor. 

Clubul va anunţa în aceste zi-

le cine va însoţi echipa mâine 

în cantonament. Din 23 de me-

ciuri în acest sezon, Concei-

cao a pierdut doar cinci.

Conducerea s-a mişcat în-

să repede, iar Vasile Miriuţă 

este aproape sa revină în Gru-

ia la 2 ani distanţă de când a 

părăsit Clujul, potrivit stiri.

tvr.ro. Miriuţă a stat pe ban-

ca lui CFR în 37 de meciuri, 

din care a câştigat 19 partide, 

a remizat în 8 meciuri şi a 

pierdut de 10 ori. Tehnicianul 

de 47 de ani a rămas liber de 

contract după despărţirea de 

Energie Cottbus şi este dispus 

să revină la Cluj după aproa-

pe doi ani.

"Pe domnul Miriuţă îl cu-

nosc de când eram mic, mă 

stie de când aveam 10 ani, es-

te din Baia Mare ca şi mine, 

dar nu l-am avut antrenor ni-

ciodată, dar am înteles că e 

un antrenor foarte bun" a spus 

atacantul lui CFR Cluj, Cristi 

Bud.

Mai mult decât atât şi Vi-

tor Bruno şi Dani Coelho şi-au 

reziliat contractele şi au pă-

răsit şi ei fosta campioana a 

României.

În schimb, presa sportivă 

spune că văzut drept favorit 

să-i ia locul portughezului, 

Vasile Miriuţă a trecut în plan 

secund. Antrenorul ales de 

club pentru noul sezon este 

Eduard Iordănescu, liber de 

contract după despărţirea de 

Pandurii. Fiul fostului selec-

ţioner a discutat deja cu con-

ducerea clubului feroviar, dar 

a refuzat oferta din cauza 

salariului prea mic. 

Conceicao a plecat de la CFR
Antrenorul portughez nu va mai continua la CFR Cluj, deşi a lăsat de înţeles în urmă 
cu câteva zile că ar fi fost dispus să rămână.

Cu Conceicao pe bancă, CFR a pierdut în acest sezon 5 din cele 23 de meciuri disputate
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