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POLITICĂ

Dispreţul faţă de 
alegători se numeşte 
„calea de mijloc”
Cum vor vota aleşii clujeni legea alegerii 
Legislativului. Paginile 6-7

ADMINISTRAŢIE

Se mai dau bani 
pentru baza sportivă?
Primăria a pasat construirea bazei sportive 
din Gheorgheni la Guvern.  Paginile 4-5

SOCIAL

Copaci căzuţi în urma 
ploilor devastatoare
Ploile torenţiale şi furtunile au făcut rava-
gii pe drumurile judeţene.  Pagina 3

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

JUSTIȚIE

De ce a fost arestat preventiv 
ginerele lui Vasile Blaga ?

MAPAMOND

România ar putea primi 2.362 
de imigranți extracomunitari

Lăsarea în libertate a ginere-
lui copreşedintelui PNL Vasile 
Blaga ar crea un sentiment acut 
de insecuritate, generând nu 
doar „oroare şi revoltă“ în soci-
etate, dar ar încuraja şi alte per-
soane să săvârşească acelaşi fap-
te, arată judecătorul în motiva-
rea deciziei de arestare a lui An-
drei Rudeanu.

Conform motivării instanţei, 
lipsa unei „reacţii ferme“ a sis-
temului judiciar şi lăsarea lui 
Rudeanu în libertate ar induce 
„perturbări grave ale disciplinei 
publice“, ale respectului faţă de 
lege, „stimulând temerea colec-
tivă că justiţia nu este efi cientă 

împotriva unor fapte deosebit 
de periculoase“.

Mai mult, arată judecătorul de 
drepturi şi libertăţi, cercetarea în 
libertate a ginerelui lui Vasile Bla-
ga ar genera „doar oroare şi re-
voltă în societate“ şi „un senti-
ment acut de insecuritate, dar şi 
o încurajare a altor subiecţi de a 
desfăşura astfel de activităţi ilici-
te menite să le creeze un avan-
taj material rapid şi uşor“.

Tribunalul Bucureşti a decis, 
în 22 mai, arestarea preventivă 
a lui Andrei Rudeanu, în dosa-
rul în care se fac cercetări pen-
tru evaziune fi scală, cu un pre-
judiciu de 600.000 de euro.

România ar urma să primeas-
că 2.362 de imigranţi extracomu-
nitari, conform schemei propu-
se de Comisia Europeană în ca-
drul planului care prevede mă-
suri de combatere a imigraţiei 
pe Marea Mediterană şi distribu-
irea refugiaţilor în spaţiul Uniu-
nii Europene.

Comisia Europeană propune 
un mecanism de „relocare“ a 
imigranţilor, în scopul ajutării 
Italiei şi Greciei. Această sche-
mă se va aplica refugiaţilor din 
Siria şi Eritreea veniţi în Italia şi 
Grecia după 15 aprilie 2015 sau 
după aplicarea mecanismului. 
În total, 40.000 de refugiaţi ar 

urma să fi e distribuiţi din Italia 
şi Grecia în alte state membre 
ale Uniunii Europene. Ţările vor 
primi câte 6.000 de euro pentru 
fi ecare imigrant primit.

În cadrul schemei, România 
ar urma să primească 1.023 de 
refugiaţi distribuiţi din Italia, re-
spectiv o cotă de 4,26% din to-
talul de 24.000 de persoane.

În plus, Comisia Europeană 
propune acceptarea altor 20.000 
de refugiaţi extracomunitari, pe 
parcursul a doi ani, în cadrul 
unui mecanism de oferire a pro-
tecţiei internaţionale, la reco-
mandarea Înaltului Comisariat 
ONU pentru Refugiaţi (UNHCR).
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A de zile de când prefectul Gheorghe Vușcan a luat act de 
demisia președintelui Consiliului Județean Horea Uioreanu. 

CÂND ORGANIZAȚI ALEGERILE 
PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN ?

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

Mariana Raţiu, 
DOAMNA 10% ! 
Prezenţă.
Şefa proiectului Sistem 
de Management Integrat al Deşeurilor 
în judeţul Cluj (SMID), Mariana Raţiu, 
a participat abia la 10% din şedinţele 
echipei de implementare, dar asta 
nu a împiedicat-o să „ponteze” 
un număr record de 2.871 de ore. 
Detalii în paginile 4-5

Elevii clujeni îşi fac curaj să meargă la şcoală
Zeci de elevi ajung în spitale după ce consumă etnobotanice înainte să intre la cursuri. Pagina 2

Cu așa manager specialist în chiul,
ne mai mirăm că am rămas cu ggunoiul la uşşă ?
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Pe cine a pus ministrul 

Transporturilor, Ioan Rus, 

să se ocupe de proiectul 

crucial al Master Planului 

pentru autostrăzi şi dru-

muri din România? Pe o 

fostă prezentatoare de 

ştiri la TV din Cluj.

Ioan Rus a numit-o în 

funcţia de şef al Biroului de 

implementare a Master Pla-

nului pentru transporturi al 

României pe Daniela Berin-

de, o fostă prezentatoare 

TV care i-a fost pentru câ-

teva luni consilieră de ima-

gine şi care nu are nicio 

specializare în domeniu, re-

latează Centrul de Investi-

gaţii Media.

Potrivit sursei citate, fostul 

jurnalist conduce o echipă for-

mată din doi ingineri şi patru 

economişti. Daniela-Angela 

Berinde primeşte lunar un sa-

lariu de bază de 9.370 de lei 

şi un „spor pentru condiţii vă-

tămătoare” de 627 de lei.

CV-ul acesteia nu a fost ne-

cesar la numirea în funcţie, 

susţine Ministerul Transpor-

turilor, într-un răspuns adre-

sat Centrului de Investigaţii 

Media. Ministerul Transpor-

turilor a răspuns însă că, po-

trivit „prevederilor articolului 

49 din HG nr. 611/2008 pen-

tru aprobarea normelor pri-

vind organizarea şi dezvolta-

rea carierei funcţionarilor pu-

blici, CV-ul nu face parte din 

documentele care trebuie de-

puse la dosarul de concurs”.

Înainte să ajungă să se 

ocupe de autostrăzile Româ-

niei, Daniela-Angela Berin-

de a trecut pe la Radio Con-

tact, NCN, TVR Cluj, Stirile 

TVR, Transilvania L!VE şi 

Digi 24.

Cum a ajuns o jurnalista TV din Cluj 
să se ocupe de autostrăzile din România

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Autorităţile locale clujene 

sunt alarmate de numărul 

mare de tineri care ajung 

la Unitatea de Primiri 

Urgenţe din cauza consu-

mului de etnobotanice. 

Potrivit ofi cialilor, peste 30 

de persoane ajung lunar 

în stare gravă la spital 

după ce au consumat sub-

stanţe psihoactive.

Inspectoratul Şcolar Jude-

ţean Cluj primeşte săptămâ-

nal informări de la şcoli de 

cazuri în care elevii consumă 

substanţe interzise. 

În acest sens autorităţile 

clujene încearcă să schimbe 

legea, astfel încât cei care fac 

trafi c şi consumă etnobotani-

ce să fi e condamnaţi.

„În ultimul timp avem in-

formări de la şcoli periodic de 

cazuri în care elevii consumă 

substanţe psihotrope şi etno-

botanice. Din păcate nu le pu-

tem rezolva pentru că acei oa-

meni care vând aceste tipuri 

de substanţe nu pot fi  arestaţi 

şi condamnaţi pe acest trafi c. 

Am făcut toate demersurile ne-

cesare cu instituţiile care se 

ocupă de această problemă să 

găsim o soluţie să schimbăm 

legea. În alte judeţe există ares-

tări şi condamnări. Aşteptăm 

acum deciziile de la minister 

şi vom vedea dacă putem re-

gla această situaţie”, a decla-

rat inspectorul şcolar general 

adjunct, Mariana Pop.

Consumă droguri înainte 
să intre la cursuri

Inspectorul şcolar general 

adjunct susţine că elevii con-

sumă etnobotanicele înainte 

să intre la cursuri, iar în tim-

pul orelor li se face rău şi sunt 

transportaţi la spital. „Infor-

mările pe care le primim nu 

sunt regulate, sunt şi două pe 

săptămână, depinde de situ-

aţii. Se fumează o ţigară de la 

care li se face rău. Elevii ajung 

la camerele de urgenţă”, a mai 

precizat Mariana Pop.

Numărul consumatorilor 

de substanţe psihoactive ca-

re ajung în stare gravă la spi-

tal este foarte mare şi în con-

tinuă creştere. „Am constatat 

că numărul consumatorilor 

de substanţe psihoactive este 

foarte mare şi în creştere. In-

cidenţa în rândul tinerilor, nu 

neaparat elevi, şi studenţi şi 

alţi tineri, este foarte mare”, 

a declarat prefectul Clujului 

Gheorghe Vuşcan.

Potrivit prefectului, lunar 

ajung la spital peste 30 de per-

soane din cauza etnobotanice-

lor. „Dacă lunar se adresează 

la Unitatea de Primiri Urgen-

ţe peste 30 de persoane, ma-

joritatea tineri, vă daţi seama 

câţi sunt cei care nu se adre-

sează şi ce probleme de sănă-

tate crează acest consum de 

etnobotanice şi alte substan-

ţe în condiţiile în care nu le 

poţi identifi ca. Nu există re-

glementări foarte clare să poa-

tă interveni şi poliţia şi justi-

ţia pentru a-i reţine pe cei ca-

re consumă şi vând asemenea 

substanţe”, a încheiat Gheor-

ghe Vuşcan.

Efectele consumului 
de etnobotanice

Specialiştii subliniază că et-

nobotanicele sunt mai pericu-

loase decât heroina. „Consu-

mul de etnobotanice este mai 

grav decât consumul de hero-

ină, cocaină, deoarece acestea 

din urmă sunt naturale, iar et-

nobotanicele sunt sintetice şi 

determină o dependenţă mai 

puternică şi efectele distructi-

ve foarte mari”, explica în 2011 

Emanoil Ceauşu, directorul me-

dical al Spitalului Clinic de Bo-

li Infecţioase şi Tropicale “Prof. 

Dr. Victor Babeş” din Bucureşti.

El a afi rmat că administra-

rea intravenoasă de etnobota-

nice distruge venele. De ase-

menea, afectează sistemul ner-

vos central. „Etnobotanicele 

nu au antidot şi afectează foar-

te grav sistemul nervos cen-

tral şi determină prăbuşirea 

imunitară. Cei care consumă 

etnobotanice ajung să facă sep-

ticemii, meningite, endocardi-

te, bronhopneumopatii, în cea 

mai mare parte cu stafi lococ 

care determină rezistenţă”, a 

mai adăugat profesorul.

Potrivit lui Ceauşu, consu-

mul de etnobotanice reprezin-

tă un pericol pentru răspân-

direa virusului HIV, hepatite-

lor B şi C.

Zeci de elevi ajung la spital 
din cauza etnobotanicelor
Unitatea de Primiri Urgenţe este luată cu asalt în fiecare lună de zeci de 
elevi. Înainte de a intra la ore aceştia consumă etnobotanice şi li se face rău.

Elevii clujeni consumă drogurile înainte să meargă la cursuri
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ORAŞUL PE O COLOANĂ
Centru

Clujean exasperat de șantierele 
din centru: „Opriți mizeria 
și incompetența”

Lucrările de modernizare a străzilor Avram Iancu și 
Memorandumului, începute de aproape două luni, îi scot din 
minți pe clujeni din cauza mizeriei și neresepectării 
termenelor de fi nalizare anunțate de conducerea Primăriei.

Un clujean i-a scris primarului Emil Boc și îl întreabă cum 
va reuși să modernizeze Moților până în toamnă dacă 
Memorandumului nu este gata nici acum, la două luni 
de la demararea lucrărilor. “Vreau să felicit Primăria Cluj-
Napoca și pe primar pentru imaginea perfectă și 
frumoasă a orașului de zilele lui. Un centru plin de 
moloz, o dezordine de nedescris. Oare s-a mai văzut 
domnilor un șantier mai dezorganizat decât cel de pe 
Memo? Cum este permisă, domnilor, mizeria și 
dezordinea de pe un șantier din centrul orașului? Aţi dat 
termene peste termene și nu s-a respectat niciunul! Dacă 
în ritmul ăsta se lucrează faceţi ceva și nu începeţi 
Moților și opriți-vă cu Avram Iancu acolo unde sunteţi că 
nenorociţi un oraș. Nu înţeleg cum în două luni nu 
reușiţi să fi nalizaţi o stradă de 300 m și vreți să terminaţi 
Moților până la toamnă?”, scrie clujeanul pe un site 
pentru sesizări și reclamații la adresa Primăriei Cluj-
Napoca. Bărbatul îi cere primarului să nu mai facă vizite 
pe șantier și să oprească mizeria. “Opriţi mizeria și 
incompetența măcar în ceasul al doisprezecelea, nu mai 
faceţi vizite stupide pe astfel de șantiere că vă faceţi mai 
mult rău! Piatră din China, domnilor, oare calitatea nu 
este îndoielnică? Sau nu contează? După unul sau doi 
ani o schimbăm”, încheie clujeanul.  G.D.

Iris

Trotuar spart de două luni. 
Muncitorii „dorm” și nu îl repară

Pe bulevardul Muncii, în zona Facultății de Mecanică 
muncitorii fi rmei care se ocupă de modernizarea tramei 
stradale au spart trotuarul în urmă cu două luni. 

De atunci nimeni nu a mai făcut nimic, deși ar fi  trebuit 
să înceapă lucrările de modernizare. “Pe bulevardul 
Muncii, lângă Facultatea de Mecanică, nu pot să înţeleg 
care este motivul pentru care s-a spart/distrus complet 
trotuarul, de două luni, iar lucrările ce trebuiesc făcute 
nu au început încă. Pur și simplu nu se poate circula și 
trebuie să mergi pe carosabil. Nu este plăcut când trece 
câte un TIR pe lângă tine. Care este motivul pentru care 
se distruge un trotoar sau chiar un drum iar lucrările 
efective încep peste săptămâni/luni de zile?”, scrie un 
clujean pe o platformă pentru sesizări și reclamații la 
adresa conducerii Primăriei. Acesta mai spune că se 
lucrează pe ambele benzi, în multe zone diferite ceea ce 
creează un adevărat haos. “Nu înţeleg de ce trebuie să 
se sape ambele benzi (în stânga și dreapta liniei de 
tramvai). De ce nu se sapă doar o parte, iar după ce 
aceasta este fi nalizată să se apuce și de cealaltă parte. 
De ce pe acest proiect se lucrează în 15 zone diferite și în 
fi ecare loc cu 5-10 oameni? Nu era mai bine pentru 
circulaţia auto să se facă un tronson cap-coadă cu mai 
mulţi oameni într-un timp de 10 ori mai scurt?”, mai 
scrie clujeanul. Bărbatul subliniază că în unele zone 
lucrările s-au împotmolit aproape de fi nal. “Unele 
tronsoane sunt fi nalizate în proporţie de 95% și stau așa 
de săptămâni/luni de zile. De exemplu, pe partea 
dreaptă din faţă de la Auchan cum mergi spre Dej 
lipsește doar ultimul strat de asfalt și este așa din 2014. 
La fel, partea stânga care este în același stadiu de câteva 
săptămâni”, încheie cetățeanul.  G.D.

Ai o problemă în cartierul tău şi nu ştii pe cine să anunţi? 
Trimite-ne sesizarea ta, însoţită de o fotografie, 
la adresa redactia@monitorulcj.ro 
sau sună-ne la numărul de telefon 0264-59.77.00.

Aproximativ 30 de gospo-

dării din comuna clujea-

nă Negreni au fost afecta-

te de inundaţii, miercuri, 

în urma ploilor abunden-

te căzute, iar mai multe 

subsoluri s-au umplut cu 

apă în municipiul Dej, 

pompierii fi ind solicitaţi 

să intervină cu pompe.

Purtătorul de cuvânt al In-

spectoratului pentru Situaţii 

de Urgenţă (ISU) Cluj, Andrei 

Biriş, a declarat că pompierii 

au fost solicitaţi să intervină 

cu autospeciale şi pompe pen-

tru scoaterea apei din mai 

multe subsoluri din munici-

piul Dej, precum şi din mai 

multe gospodării din comuna 

clujeană Negreni.

„Am fost solicitaţi să in-

tervenim pentru a scoate a-

pa din trei subsoluri situate 

în Dej, la unul dintre subso-

luri proprietarul ne-a solici-

tat de mai multe ori, întru-

cât canalizarea nu a mai fă-

cut faţă, iar subsolul său a 

fost inundat în mod repetat, 

apa măsurând aproximativ 

zece centimetri. Am fost so-

licitaţi şi la Negreni, acolo 

s-a intervenit cu o autospe-

cială de la Huedin, tot pen-

tru a scoate apa din subso-

luri şi curţi”, a spus Biriş.

La rândul său, viceprima-

rul comunei Negreni, Vlad 

Daniel Nistor, a declarat că, 

în urma ploilor abundente 

din noaptea de marţi spre 

miercuri, zece case sunt in-

undate şi alte 20 de gospo-

dării sunt afectate.

„De azi dimineaţă (miercuri 

– n.r.) de la ora 05:00 am in-

tervenit cu motopompe să scoa-

tem apa din case, am întrunit 

Comitetul Local pentru Situa-

ţii de Urgenţă şi am solicitat şi 

ajutorul pompierilor. Din feri-

cire nu a fost viitură, dar apa 

s-a adunat din pânza freatică 

şi de la câteva pâraie umfl ate”, 

a spus Vlad Daniel Nistor.

Viceprimarul a adăugat că 

autorităţiile sunt pregătite să 

intervină şi în cazul unei po-

sibile viituri.

De asemenea, Regia Auto-

nomă de Administrare a Dome-

niului Public şi Privat Cluj a in-

tervenit cu echipe de muncitori 

şi utilaje pentru degajarea păr-

ţii carosabile de aluviuni, căderi 

de pietre şi de material lemnos. 

„Pe DJ 107S, între localităţile 

Gura Rîşca şi Măguri Răcătău, 

s-a intervenit cu utilaje specia-

le pentru decolmatarea unui po-

deţ. În urma intervenţiei, trafi -

cul rutier se desfăşoară în con-

diţii normale. Pe DJ 107P, pe ra-

za comunei Măguri Răcătău s-a 

degajat drumuri de material lem-

nos prăbuşit pe carosabil. Şi în 

această zonă, trafi cul rutier se 

desfăşoară în condiţii normale”, 

au precizat reprezentanţii RA-

ADPP Cluj. 

Foto: Pe drumul judeţean DJ 107S, 
între localitățile Gura Rîșca și 

Măguri Răcătău, autorităţile au 
intervenit în 25 şi 26 mai, pentru 

a degaja drumul de lemne 

Copaci căzuţi şi drumuri 
blocate, în urma ploilor
În urma ploilor torenţiale şi a furtunilor din 25 şi 26 mai, pe drumurile 
judeţene din Cluj, au fost semnalate mai multe situaţii de urgenţă determinate 
de afectarea părţii carosabile care au dus, implicit, la blocarea traficului rutier.

Viitura i-a luat prin surprindere pe locuitorii din Negreni

Drumurile Judeţene 107S şi 107P au fost blocate din cauza 
căderilor de copaci

Oamenii au ajutat autorităţile să deblocheze drumurile
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Şefa proiectului Sistem 

de Management Integrat 

al Deşeurilor în judeţul 

Cluj (SMID), Mariana 

Raţiu, a participat abia la 

10% din şedinţele echipei 

de implementare a pro-

iectului.

Rapoartele echipei de im-

plementare a proiectului SMID, 

care trebuia să ofere soluţia 

pentru gunoaiele Clujului, sunt 

o lectură captivantă pentru o-

rice amator de poveşti nemu-

ritoare. Mai ales că, la fi nal, 

fi ecare raport se încheie cu o 

listă de prezenţă. Mai bine 

spus, de absenţă, pentru că 

din echipa de implementare 

a proiectului la şedinţe abia 

dacă participă 2-3 dintre re-

prezentanţii benefi ciarului, în 

speţă Consiliul Judeţean Cluj.

Mai grav de atât, campi-

oana chiulului se numeşte 

Mariana Raţiu şi este chiar 

managerul de proiect. Cea 

care ar fi trebuit să fie exem-

plu de hărnicie şi implica-

re. Ei bine, Mariana Raţiu a 

participat la 28 din cele 223 

de şedinţe ale echipelor de 

implementare. Asta nu a îm-

piedicat-o să raporteze un 

record de 2.871 de ore lu-

crate pentru acest proiect în 

perioada noiembrie 2011-sep-

tembrie 2014, când contrac-

tul cu antreprenorul a fost 

oficial reziliat şi proiectul 

îngropat. Nu putem să nu 

ne întrebăm cât a fost du-

rata medie a unei şedinţe în 

acest caz.

De exemplu, în lunile iu-

nie-iulie 2012, au avut loc 

cinci şedinţe ale echipei de 

implementare, Mariana Ra-

ţiu nefi ind prezentă la niciu-

na din ele. Câteva luni mai 

târziu, în luna septembrie, 

respectiv luna noiembrie 

2012, povestea se repetă. 

Atunci au avut loc 17 şedin-

ţe ale echipei de implemen-

tare a proiectului SMID, Ma-

riana Raţiu neparticipând la 

niciuna. Alte exemple sunt: 

ianuarie 2013 (şapte şedin-

te, participare zero), iulie 

2013 (şapte şedinţe, Maria-

na Raţiu nefi ind prezentă la 

niciuna), noiembrie-decem-

brie 2013 (şapte şedinţe la 

care Mariana Raţiu nu a par-

ticipat).

La fel, în primăvara anului 

2014, când au început să iasă 

la iveală nenumăratele nere-

guli de la Centrul de Deşeuri 

au avut loc 16 şedinţe ale echi-

pei de implementare, dar Ma-

riana Raţiu nu a participat la 

niciuna (în lunile mai-iunie 

2014 au fost 10 astfel de şedin-

ţe, iar în lunile iunie-iulie 2014 

au fost şase şedinţe).

Centrul de Deşeuri, 
îngropat, gunoaiele 
stau în stradă

De mai bine de jumătate 

de an s-a aşternut liniştea în 

ceea ce priveşte organizarea 

de către Consiliul Judeţean 

Cluj a unei noi licitaţii pri-

vind fi nalizarea lucrărilor la 

Centrul de Deşeuri. Ofi cialii 

CJ Cluj au reuşit să ducă opi-

nia publică cu zăhărelul, pro-

Mariana Raţiu, doamna 
Şefa proiectului SMID a chiulit la şedinţele echipei de implementare. Ne mai 

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

La începutul anului, vii-

toarea bază sportivă  din 

capătul cartierului 

Gheorgheni se afl a pe lista 

de priorită ţ i a Primăriei 

Cluj-Napoca pe 2015. Sunt 

însă slabe şanse să fi e rea-

lizată anul acesta.

Construirea bazei sportive şi 

de agrement din cartierul Ghe-

orgheni, de pe locul fostului car-

todrom a trecut de la Primăria 

Cluj-Napoca în sarcina Ministe-

rului Dezvoltării Regionale şi Ad-

ministraţiei Publice (MDRAP). 

În iarna acestui an, ministrul dez-

voltării de la acea dată, Liviu 

Dragnea afi rma, la Cluj, că 

MDRAP se va implica în realiza-

rea acestei investiţii. „Am făcut 

o solicitare primarului Emil Boc, 

deoarece Cluj-Napoca este Ca-

pitală a Tineretului 2015 şi l-am 

întrebat dacă vrea ca MDRAP 

să sprijine acest proiect cu o in-

vestiţie, urmând ca în cartierul 

Gheorgheni să realizăm un com-

plex sportiv mai mare, cu bază 

sportivă şi care va susţine şi ac-

tivităţile de tineret. Va avea un 

amfi teatru în aer liber, săli de 

spectacole, terenuri de tenis, bas-

chet, volei, piste de alergare şi 

alte sporturi specifi ce”, declara 

Dragnea, în ianuarie.

CNI caută investitorul. 
Primăria nu mai 
dă niciun ban

De la data acelei declaraţii 

şi până acum, proiectul a ajuns 

la Compania Naţională de In-

vestiţii (CNI), afl ată în subor-

dinea MDRAP. „Suntem la fa-

za în care este căutat un in-

vestitor pentru acest proiect”, 

au precizat reprezentanţii C-

NI. Până la ora publicării a-

cestui material, reprezentan-

ţii CNI nu au furnizat detalii 

suplimentare cu privire la ba-

za sportivă ca urmare a soli-

citării scrise a reporterilor 

Monitorul de Cluj.

Trebuie precizat că Primă-

ria Cluj-Napoca nu va mai a-

sigura deloc fi nanţare pentru 

construirea bazei, atât găsirea 

unui investitor cât şi constru-

irea revenind în sarcina CNI.

Înainte ca proiectul să a-

jungă la CNI, Primăria Cluj-Na-

poca aafa realizat proiectarea, 

câştigată de fi rma Civitas Pro-

iectare, desemnată câştigătoa-

rea licitaţiei pentru proiecta-

re, cu o ofertă de 93.000 lei, 

faţă de 535.000 lei cât estima-

se Primăria Cluj-Napoca.

Construcţia ar putea fi  
terminată în şase luni

În februarie 2013, prima-

rul Emil Boc anunţa că va fi  

realizată o bază de agrement 

în locul fostului cartodrom 

din cartierul Gheorgheni, cos-

tul estimat fi ind de 2 milioa-

ne euro. Atunci, conducerea 

Primăriei spera ca lucrările 

să înceapă în toamna anului 

2013, însă lucrurile s-au de-

calat, astfel că un an mai târ-

ziu abia se lucra la proiec-

tare, iar acum, la doi ani dis-

tanţă, MDRAP caută inves-

titor.

Termenul estimat pentru 

realizarea construcţiei pro-

priu-zise este de şase luni.

Din totalul suprafeţei de 

aproape 94.000 mp, suprafa-

ţa verde totală (gazon, pădu-

re) va fi  64.735,50 mp. Finan-

ţarea investiţiei se va face din 

fonduri de la bugetul local şi 

din alte surse constituite po-

trivit legii.

Ce dotări va avea baza 
de agrement

Disciplinele sportive, ac-

tivităţile, construcţiile şi ame-

najările propuse pentru ba-

za de agrement din Gheor-

gheni sunt: fotbal, baschet, 

Primăria a pasat Guvernului construirea bazei 
Primăria Cluj-Napoca nu mai dă nici un ban pentru construirea bazei sportive și de agrement.

În locul fostului cartodrom din cartierul Gheorgheni va fi  realizată o bază de agrement

Aproximativ 3.000 de 

angajaţi din administraţia 

publică locală au partici-

pat, ieri, la un miting de 

protest în Piaţa Victoriei. 

Liderii Federaţiei Naţiona-

le a Sindicatelor din Adminis-

traţie au ameninţat cu declan-

şarea grevei generale pe ter-

men nelimitat. Revendicările 

funcţionarilor din administra-

ţia publică locală vizează re-

glementarea şi liberalizarea 

acordării, din 2015, a tichete-

lor de masă sau a normei de 

hrană pentru toţi salariaţii din 

administraţia publică locală, 

precum şi creşteri salariale 

pentru salariaţii din adminis-

traţia publică locală sau apli-

carea, din acest an, a Legii 

284/2010 privind salarizarea 

unitară a personalului plătit 

din fonduri publice. La acţiu-

nea de protest au participat 

funcţionari publici din primă-

rii, consilii judeţene şi din in-

stituţii subordonate acestora.

Angajații din administrație 
au ieșit în stradă

O parte din echipa de implementare a proiectului SMID. De la stânga la dreapta: Ștefan Iliescu, Mariana Rațiu, 
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Nouă campanie de colectare DEEE
Sâmbătă – 30 mai 2015

Sâmbătă, 30 mai 2015 are loc a patra campanie de colectarea a deșeurilor de echipamente 

electrice și electronice din acest an, organizata de Rosal împreună cu Primăria Municipiului 

Cluj-Napoca.

Clienţii Rosal care vor să scape de aceste deșeuri sunt rugaţi să le aducă la punctele de 

colectare puse la dispoziţia acestora:

• Cartier Mănăștur – str. Bucium – zona garaj RATUC

• Centru – zona Sala Sporturilor

• Cartier Grigorescu – str. Tăietura Turcului;

• Cartier Gruia – str. Cetăţii – parcare

• Cartierul – intersecţia străzilor Gheorghe Dima și Pasteur

La data anunţată, aceste puncte vor fi  supravegheate de un angajat al societăţii în 

intervalul orar 09.00–1300, iar populaţia va avea posibilitatea să depoziteze DEEE în condiţii 

de siguranţă pentru mediu și sănătate.

Agenţii economici sunt rugaţi să anunţe în prealabil intenţia de a se debarasa de deșeurile 

electrice provenite din casare.

Colectarea selectivă a deșeurilor de echipamentele electrice și electronice (DEEE) este 

un aspect important pentru protecţia mediului înconjurător dar și pentru sănătatea populaţiei 

din următoarele considerente:

•  DEEE nu sunt biodegradabile și conţin elemente toxice; DEEE distrug mediul datorită 

substanţelor toxice pe care le conţin și care, depozitate necorespunzător, ajung în sol, 

ape și aer; (ex. un televizor poate polua 50 m2 de sol timp de 30 ani, frigiderele conţin 

freon, o substanţă responsabilă de distrugerea stratului de ozon care protejează 

atmosfera de radiaţiile UV).

•  DEEE sunt în mare parte reciclabile; ex. telefoanele și acumulatorii conţin materiale 

utile cum ar fi  cupru, nichel, cadmiu, sticla, plastic, care ar trebui recuperate si nu 

aruncate la întâmplare; prin reciclarea componentelor din DEEE se evită/se micșorează 

extragerea de materii prime care duc la degradarea calităţii mediului.

Acest domeniu este reglementat de Ordonanţa de urgenţă nr. 5/2015 privind deșeurile 

de echipamente electrice și electronice care abrogă Hotărârea de Guvern nr. 1037/2010.

Rosal mulţumește clienţilor care au avut grijă ca aceste deșeuri să ajungă în locurile 

special amenajate pentru ca ulterior să fi e reciclate prin intermediul agenţilor economici 

autorizaţi.

Urmatoarea campanie de acest tip se va desfășura în data de 01 august 2015.

Informaţii suplimentare: dispecerat Rosal – tel. 0264-987 (gratuit din reţeaua Romtelecom)

10%! Prezenţă.
mirăm că am rămas cu gunoiul la uşă?

miţând organizarea unei noi 

licitaţii încă din luna decem-

brie a anului trecut, apoi ter-

menul s-a mutat pentru luna 

ianuarie, apoi pentru luna fe-

bruarie şi tot aşa. Suntem în 

luna mai şi nici vorbă de o 

nouă licitaţie la Centrul de 

Deşeuri.

Singura realizare din anul 

2015 a echipei de implemen-

tare a proiectului la Centrul 

de Deşeuri este organizarea 

unei licitaţii privind achiziţia 

de “servicii de consultanţă 

tehnică pentru sprijin la în-

tocmirea documentaţiei de 

atribuire necesară contractă-

rii lucrărilor la celula de de-

pozitare şi a zonei adminis-

trative şi sprijin în perioada 

de elaborare de către viitorul 

antreprenor a noului proiect 

tehnic la Centrul de Deşeuri”.

Pe scurt, Consiliul Jude-

ţean va plăti din bugetul pro-

priu 30.000 de euro pe servi-

ciile unui expert care să le 

spună (n.red. echipei de im-

plementare a proiectului C-

MID) cerinţele tehnice care să 

fi e solicitate în documentaţie, 

să îi ajute la întocmirea docu-

mentaţiei, să îi asiste în tim-

pul licitaţiei şi să vină cu răs-

punsuri din punct de vedere 

tehnic. Şi toate astea în vede-

rea postării pe SEAP a anun-

ţului privind noua licitaţie la 

Centrul de Deşeuri.

Valoarea contractului pen-

tru construirea Centrului de De-

şeuri este de 107.520.112,98 lei 

fără TVA, iar termenul de fi na-

lizare a fost 19 octombrie 2014.

De trei zile, gunoiul nu 
se mai ridică de pe străzi

De trei zile, gunoaiele zac 

pe străzile din Cluj-Napoca, 

după ce Salprest Rampă a în-

chis groapa de gunoi, iar co-

muna Feleacu continuă să ţi-

nă în şah autorităţile judeţe-

ne. Chiar dacă Consiliul Jude-

ţean Cluj a acceptat ca pentru 

obţinerea acordului pentru con-

struirea unei rampe tempora-

re de deşeuri, să plătească o 

redevenţă pentru cele 60 de 

hectare unde urmează să fi e 

construit viitorul Centru de De-

şeuri, consilierii locali din Fe-

leacu încă nu şi-au dat acor-

dul pentru construirea acestei 

rampe. Ofi cialii judeţului spun 

că mâine vor obţine acordul 

de la Feleacu pentru constru-

irea rampei temporare de de-

pozitare a deşeurilor. Până la 

obţinerea acordului şi până la 

construirea rampei temporare 

gunoaiele vor rămâne pe străzi.

Numărul total de ore lucrate și plătite pe proiectul Sistem de 
Management Integrat al Deșeurilor declarate de alţi membri 
ai echipei de implementare sunt:

2975 – Ștefan Iliescu, 
2266 – Diana Coman, 
1865 – Alexandru Creţu, 
1959 – Corina Salanţă, 

1530 – Rodica Gazsi, 
276 – Simona Tatomir, 
208 – Sanda Oltean, 
530 – Claudiu Salanţă.

Cine şi cât a mai lucrat

Cât de des apare semnătura Marianei Rațiu în rapoarte ?

Mariana Rațiu nu a fost prezentă la nici o ședință 
din luna iulie 2013... ... sau în lunile noiembrie-decembrie 2013

... ori în perioada mai-iunie 2014 În schimb, în aprilie 2013 a fost prezentă la 
o singură ședință

VEZI TOATE RAPOARTELE AICI

sportive din Gheorgheni

volei, tenis de câmp, tenis 

de masă, popice, skatepark, 

pista de alergare gen atle-

tism, aparate fi tness, escala-

dări plus bouldering, pati-

noar, sectoare picnic, alei şi 

spaţii verzi, iluminat public 

şi specifi c, construcţii uşoa-

re pentru sport, spaţii auxi-

liare: birouri administrative, 

vestiare, grupuri sanitare, de-

pozite şi pază, spaţii de ali-

mentaţie publică şi spaţii co-

merciale, parcaje pentru au-

toturisme, accese rutiere şi 

pietonale.

Datele tehnice ale construcţiei

Suprafaţa construită la sol: 2.055 mp

Circulaţii total (carosabile, parcaje, alei şi platforme betonate): 
13.485,50 mp

Sport şi agrement - total: (terenuri sportive, piste alergare 
+ ciclism + role, fi tness, locuri de joacă): 13.383,50 mp

Suprafaţă verzi total (gazon, pădure): 64.735,50 mp

Suprafaţă teren (total): 93.659,50 mp

Din totalul suprafeţei de aproape 94.000 mp, suprafaţa verde totală 
(gazon, pădure) va fi 64.735,50 mp

Termenul pentru realizarea construcţiei propriu-zise este de 6 luni

Diana Coman, Claudiu Salanță
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Hotărârea în cazul Sova 

s-a amânat, ieri, din nou, 

după ce propunerea iniţi-

ală a fost reluarea proce-

durii de la zero.

O decizie privind relua-

rea votului în cazul solici-

tării DNA, privind incuviin-

ţarea reţinerii şi arestării 

preventive a lui Dan Sova, 

va fi luată marţea viitoare, 

în cadrul sedinţei de plen a 

Camerei Superioare a Parla-

mentului.

De altfel, preşedintele Se-

natului, Călin Popescu Tări-

ceanu, a fost cel care a con-

fi rmat faptul că membrii Co-

misiei Juridice nu au ajuns 

la un consens în privinţa ur-

mătorilor paşi care ar trebui 

urmaţi în acest caz, respec-

tiv în privinţa chestiunii re-

luării votului dat pe 25 mar-

tie, în plenul acestei Came-

re, şi în urma caruia Şova a 

rămas cu imunitate parla-

mentară. “Comisia Juridică 

(…) nu au avut cvorum pen-

tru o decizie, ca urmare Bi-

roul Permanent (…) a hotă-

rât să solicite CJ să întoc-

mească (…) un proiect de 

hotărâre care să fi e supus 

votului plenului Senatului”, 

a declarat liderul PLR.

Se pare că votul care lip-

sea a fost cel al senatoarei Flo-

rina Jipa cea care l-a „miru-

it“ pe Şova la votul in plen.

Astfel, Comisia juridică va 

elabora, până marţea viitoa-

re, un proiect de hotărâre re-

feritor la modul în care trebu-

ie aplicată decizia CCR în ca-

zul Şova, plenul urmând să 

aibă decizia fi nală, a explicat 

şi vicepreşedintele Senatului 

Cristian Dumitrescu.

PNL a acuzat de mai mul-

te ori PSD că încearcă să plim-

be motivarea CCR pe la Co-

misia juridică, în plen şi pes-

te tot, acest lucru fi ind un 

abuz.

Curtea Constituţională a 

României arată în motivarea 

privind cazul Dan Şova că 

hotărârea prin care Senatul 

răspunde cererii de încuviin-

ţare a reţinerii sau arestării 

unui membru al Camerei tre-

buie să fi e adoptată cu res-

pectarea dispoziţiilor consti-

tuţionale referitoare la cvo-

rumul de adoptare — majo-

ritatea membrilor prezenţi la 

şedinţa plenului.

Cazul Dan Şova, 
pasat în plenul Senatului

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Comisia de Cod electoral 

a stabilit că în 

Legislativul viitor vor fi  

308 deputaţi la care se 

adaugă cei 18 deputaţi ai 

minorităţilor şi deputaţii 

de diaspora şi 134 de 

senatori.

Proiectul este un consens 

între ceea ce au propus repre-

zentanţii opoziţiei şi cei ai pu-

terii, subliniază aleşii clujeni. 

Astfel, tocmai din acest mo-

tiv, cel mai probabil, proiec-

tul va primi undă verde şi în 

plenul celor două camere ale 

Parlamentului. Săptămâna vi-

itoare proiectul va ajunge la 

Senat şi va trebui votat şi de 

deputaţi înainte de vacanţa 

parlamentară.

Puterea şi opoziţia 
au făcut front comun

Aleşii clujeni- de la putere 

şi din opoziţie – susţin acest 

proiect şi subliniază faptul că 

este „calea de mijloc“ între 

mai multe propuneri care exis-

tă la comisiile de specialitate.

Astfel, chiar dacă la comi-

siile de specialitate există mai 

multe proiecte depuse, printre 

care şi unul care propune 350 

de parlamentari, la Comisia de 

Cod electoral a trecut varian-

ta cu aproape 500 de aleşi.

„Există o variantă care pro-

pune 350 de parlamentari şi ca-

re este la comisii. De aseme-

nea, sunt voci care amintesc 

de referendum. Această formă 

despre care vorbim este un con-

sens între mai multe variante 

care cuprinde toate opiniile şi 

este în acord şi cu Constituţia”, 

a declarat Alexandru Cordoş, 

senatorul PSD de Cluj.

Radu Zlati, deputatul libe-

ral, subliniază acelaşi lucru.

„Noi vom vota acest proiect 

în această formă pentru că es-

te un consens între putere şi 

opoziţie. Este adevărat, este 

vorba de un număr mai ma-

Disprețul față de ale
aproape 500 de par
Norma de reprezentare va fi un deputat la 73.000 de locui
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COMUNICAT DE PRESĂ

INTERLOG COM SRL Brad, împreună cu partenerii RSC Consulting SRL din Cluj Napoca 
și FORMPROF SERVICII SRL din Târgu Mureș, implementeaza începând din luna aprilie 2014 
proiectul „PRIMA – Promovarea Resurselor umane din mediul rural prin Informare, Mediere 
și Instruire în Antreprenoriat”, cofi nanţat din Fondul Social European prin POSDRU 2007-2013, 
în cadrul Axei Prioritare 5: Promovarea măsurilor active de ocupare, Domeniu major de 
intervenţie 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce 
privește dezvoltarea resurselor umane și ocuparea forţei de muncă.

Proiectul isi propune dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale ale persoanelor fara ocupatie 
din mediul rural. Pentru a informa persoanele carora ne adresam despre activitatile specifi ce 
demararii unor afaceri proprii, în perioada aprilie – mai 2015 echipa de proiect sustine o 
campanie de promovare in judetele Hunedoara, Alba, Timis, Cluj, Salaj, Bihor, Mures, 
Covasna, Sibiu.

In judetul CLUJ campania s-a desfasurat in localitatea Marisel in zilele de 12 si 13 mai. 
La campanie au participat 50 de persoane inactive, persoane in cautarea unui loc de munca, 
persoane ocupate in agricultura de subzistenta, care au fost informate despre activitatile 
proiectului, legate de instruire si consiliere in domeniul antreprenorial.

Pentru informatii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la:
INTERLOG COM SRL
335200 – Brad, str. Cuza Vodă, nr. 11, jud. Hunedoara
tel. 0254612013, 0254606040, fax 0254606005
www.prima-interlog.ro, offi ce@interlog.ro

sau la numerele:
0737 505 052 – pentru judeţele Timiș, Hunedoara, Alba
0746 177 462 – pentru judeţele Cluj, Sălaj, Bihor
0371 144 267 – pentru judeţele Mureș, Covasna, Sibiu

Informaţii suplimentare despre Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane 2007-2013 puteţi găsi la adresele web http://www.fseromania.ro/ și 
http://www.oirposdru-vest.ro/

Norica Nicolai şi Renate Weber, 
excluse din PNL

Un grup de români de la 

ziare şi organizaţii ale 

românilor din SUA îi scriu 

preşedintelui Iohannis, 

cerându-i să reconsidere 

decizia de nominalizare a 

lui George Maior ca amba-

sador în SUA şi să desem-

neze o altă persoană care 

„să aibă credibilitate pen-

tru a putea conlucra cu 

comunităţile româneşti“.

Scrisoarea adresată preşe-

dintelui Klaus Iohannis este 

semnată de aproximativ 40 de 

români, reprezentanţi ai unor 

ziare şi organizaţii neguverna-

mentale, şi a fost dată publi-

cităţii miercuri de Asociaţia 

Jurnaliştilor Români din Ame-

rica de Nord (NARPA).

Semnatarii îi cer preşedinte-

lui Iohannis să reconsidere deci-

zia de a-l nominaliza pe George 

Maior în poziţia de ambasador 

al Romaniei la Washington D.C..

„Dat fi ind faptul că SRI şi-a 

asumat trecutul fostei Securi-

tăţi, nominalizarea domnului 

Maior ar redeschide răni adân-

ci în comunitatea românească 

din SUA, răni care abia s-au ci-

catrizat după 25 de ani. De a-

semenea, două situaţii recente 

ne arată că SRI, sub domnul 

Maior, s-a îndepărtat de la stan-

dardele unui serviciu secret din-

tr-o democraţie, făcând enormi 

paşi înapoi în procesul de re-

formare. Prima acţiune este le-

gată de implicarea SRI în actul 

de justiţie, care deja a stârnit 

reacţii fără precedent ale ma-

gistraţilor din România“, sus-

ţin semnatarii scrisorii.

Români din SUA îi cer lui Iohannis 
să reconsidere nominalizarea
lui George Maior ca ambasador

egători se numește „calea de mijloc”:
rlamentari și nu desființează Senatul!
itori și un senator la 168.000 de locuitori, potrivit noii legi privind alegerea Legislativului.

re de parlamentari decât ce-

ea ce au exprimat românii la 

referendum, dar şi acel refe-

rendum a fost cu titlu orien-

tativ, nu obligatoriu. Pe de al-

tă parte, ar trebui să modifi -

căm Constituţia“, a spus Zlati.

Privilegiile 
parlamentarilor

Astfel, parlamentarii din opo-

ziţie şi de la putere şi-au unit 

forţele pentru încă un proiect 

care îi vizează în mod direct şi 

este în avantajul lor. Nu ar fi  

prima dată când se întâmplă 

acest lucru. În ultima perioadă, 

au legiferat pentru ei. Parlamen-

tarii se coalizează şi fac scut în 

faţa legii, uneori indiferent de 

culoarea politică. Şi totuşi, în 

ciuda inactivităţii lor, au emis o 

mulţime de pretenţă.

După ce DNA a cerut o se-

rie de arestări în Parlamentul 

României, politicienii s-au gân-

dit să îşi facă o lege „an-

ti-arest“.

Pensiile speciale a fost una 

dintre ultimele pretenţii ale 

aleşilor, care a generat o se-

rie de reacţii negative, la ni-

velul societăţii civile.

Aproape 300 de parlamen-

tari au semnat propunenea le-

gislativă privind pensiile spe-

ciale ale parlamentarilor. Din-

tre aceştia, câţiva sunt clujeni.

Propunerea legislativă pen-

tru modifi carea şi completa-

rea Legii nr.96/2006 privind 

Statutul deputaţilor şi senato-

rilor, care prevede pensiile 

speciale ale parlamentarilor, 

a fost semnată şi de şase par-

lamentzari clujeni. Este vor-

ba despre deputaţii PNL Adri-

an Oros şi Radu Zlati, depu-

taţii PSD Aurelia Cristea şi 

Cornel Itu şi deputatul PMP 

Adrian Gurzău. Pe lista sem-

natrilor apare, de asemenea 

şi senatorul social democrat 

Alexandru Cordoş. Ceilalţi par-

lamentari nu au semnat lista, 

dovadă că se poate ca nu chiar 

toţi aleşii să alerge doar du-

pă privilegii.

În data de 22 noiembrie 2009 populaţia României și-a exprimat 
voinţa prin referendum în vederea trecerii de la actualul parla-
ment bicameral (cu 137 de senatori și 334 deputaţi) la un 
Parlament unicameral cu maximum 300 de deputați.

Buletinele de vot au conţinut urmatoarele două întrebări:

Sunteţi de acord cu trecerea la un Parlament unicameral în 
România? Sunteţi de acord cu reducerea numărului de parla-
mentari la maximum 300 de persoane?
Ulterior, politicienii au ignorant, politicienii au ignorat dorința 
româ nilor de a avea un Parlament unicameral ș i reducerea 
numă rului de deputați la 300.

Ce au vrut româniiALEXANDRU CORDOŞ | 
senator PSD de Cluj

 „Această formă despre 
care vorbim este un 
consens între mai 
multe variante care 
cuprinde toate opiniile 
şi este în acord şi cu 
Constituţia“

RADU ZLATI | 
deputat PNL de Cluj

 „Noi vom vota acest 
proiect în această 
formă pentru că este 
un consens între putere 
şi opoziţie.“

Conducerea vechiului 

PNL a decis, ieri, să pro-

pună excluderea din par-

tid a europarlamentarelor 

Norica Nicolai şi Renate 

Weber, motivul constitu-

indu-l faptul că cele două 

s-au afi liat grupului 

ALDE din Parlamentul 

European, refuzând să 

adere la grupul PPE.

Surse din partid au decla-

rat pentru Mediafax că pro-

punerea de excludere a No-

ricăi Nicolai şi a Renatei We-

ber va fi  transmisă Biroului 

Politic Naţional al PNL, ca-

re, potrivit noului Statut al 

formaţiunii rezultate în urma 

fuziunii, va lua decizia fi na-

lă în acest caz.

Europarlamentarele Norica 

Nicolai şi Renate Weber au de-

cis, în urma fuziunii dintre PNL 

şi PDL şi a trecerii liberalilor la 

familia popularilor europeni, 

să treacă la grupul ALDE din 

Parlamentul European.

Conducerea PNL le-a trans-

mis celor două să revină în gru-

pul PPE, la un moment dat 

existând şi un ultimatum în 

acest sens. În urma deciziei eu-

roparlamentarelor de a rămâ-

ne afi liate la ALDE, conduce-

rea vechiului PNL a stabilit că 

acestea nu respectă deciziile 

partidului şi a decis să popună 

forului de conducere al noului 

PNL excluderea lor din partid. 

Norica Nicolai a explicat că e-

ra o decizie previzibilă.



Un gând de mângâiere şi alinare transmite 
de la Iaşi familia Mircea şi Eleonora Huian şi 
sunt alături de Mariana şi copiii ei la greaua 

despărţire de cel ce a fost

MIHAI SIPOŞ.

Dumnezeu să-l odihnească în pace!

CONDOLEANŢE

Cabinet veterinar

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
supr. de 56 mp utili, ultracentral, 
P-ţa Mihai Viteazul, parter, reno-
vat recent, ideal pentru locuinţă, 
cabinete, birouri sau alte activi-
tăţi silenţioase, geamuri la stradă 
și curte interioară, preţ 54.000 
euro. Fără agenţii. Inf. suplimen-
tare la tel. 0264-439296 sau 
0762-258062. (2.7)

¤ P.F. vând 2 camere, confort, 
central, et. ¼, curte mare închisă, 
geamuri spre curte cu abrori și 
bănci, loc de joacă pentru copii. 
Relaţii la tel. 0751-271474. (4.7)

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă în Cluj-Napoca, str 
Dunării nr. 35, 3 camere, bucătă-
rie, antreu și baie, cu garaje, con-
strucţie din cărămidă, teren în su-
pr. de 300 mp. Preţ negociabil. 
Realţii la tel. 0741-100529. (2.7)

¤ Cumpăr casă veche cu suprafa-
ţă mică de teren sau spaţiu co-
mercial în Cluj. Aștept oferte la 
tel. 0740-876853. (4.7)

¤ 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. (4.7)

¤ Vând IEFTIN casă cu 3 camere, 
grajd, șură, coteţe, curte și grădi-
nă mare, în satul Sumurducu, 
com. Sânpaul, jud. Cluj, la 29 km 
de Cluj-Napoca. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0753-057929. 
(5.7)

¤ P.F. vând casă la ţară, la 60 
km de Cluj, compusă din 3 came-
re + hol, în supr. de 70 mp + 
500 mp curte, apă de Cluj, gaz la 
poartă, cu acte în regulă, preţ 
negociabil. Inf. şi relaţii supli-
mentare la tel. 0755-568802. 
(5.10)

P.F. vând casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni. Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751760639

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţie în Cluj-Napoca, str. Becaș nr. 
34, supr. 3900 mp, cu front de 
19,5 m și 200 m lungime, cu toa-
te utilităţile pe teren, cu C.F. + 
C.U., P+2 sau case înșiruite, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare la 
tel. 0741-100529. (2.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol. Aștept 
oferte la tel. 0740-876853. (4.7)

¤ Cumpăr teren de 500 mp pen-
tru construcţie vilă, sau de 1500 
mp pentru construcţie case înșiru-
ite, liber sau cu casă demolabilă, 
în zona Grigorescu (P-ţa 14 Iulie, 
E. Grigorescu, Donath, O. Goga), 
Gheorgheni (Arieșului, Artelor, V. 
Lupu, T. Ionescu Albinii), Bulgaria 
(P-ţa 1848-Clujana), front min. 
16 m, aproape de mijloacele de 
transport în comun. Tel. 
0748-111295. (4.7)

¤ P.F. vând teren în Cluj-Napoca, 
str. Dealul Fânaţelor F.N., la 100 
m de autobuzul nr. 39, în supr. 
6200 mp, cu 180 m front la toa-
te utilităţile de pe teren, preţ ne-
gociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (4.7)

¤ P.F. vând teren în Cara, la 19 
km de Cluj, în supr. de 2800 mp, 
preţ negociabil. Aştept oferte la 
tel. 0755-568802. (5.10)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii, în Făget, aproape de 
Cal. Turzii, supr. 4200 mp, se 
poate vinde şi mai puţin, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0755-568802. (5.10)

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

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

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

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

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

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

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

ÎNCHIRIERI

CASE

¤ P.F. dau în chirie pe termen 
lung, la casă cu grădină, acces 
auto, apartament cu 3 camere, 
decomandate, dependinţe + te-
rasă, C.T., utilat, mobilat clasic, , 
contorizat, în cart. Andrei Mure-
șanu, pe str. Predeal, după 1 iu-
nie, preţ 300 euro/lună. Inf. su-
plimentare la tel. 0264-440108 
sau 0743-515388. (5.7)

SPAȚII

¤ P.F. închiriez două garaje subte-
rane, în cart. Bună Ziua, str. Mir-
cea Zaciu nr. 12-18, cu ușă auto-
mată, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (4.7)

¤ P.F. dau în închiriere garaj din 
beton, situat în cart. Grigorescu 
în curtea blocului din str. Fântâ-
nele nr. 5, vis-à-vis de Institutul 
de Chimie. Inf. la tel. 
0364-404101, 0771-382360. 
(4.7)

SCHIMBURI

APARTAMENTE

¤ P.F. schimb apartament cu 2 
camere, bucătărie + 3 beciuri, în 
supr. de 56 mp utili și beciurile 
12-13 mp, zonă ultracentrală, 
lângă Hala Agroalimentară – 
P-ţa M. Viteazul, la parter, ideal 
pentru persoane în vârstă, cabi-
nete, sediu fi rmă sau depozit, cu 
casă, singur în curte + grădină, 
în cartierele periferice a Clujului, 
cu acte în regulă, la înţelegere 
plătesc diferenţă. Fără interme-
diari. Tel. 0264-439296 sau 
0762-258062. (2.7)

¤ Schimb apartament afl at în cart. 
Gheorgheni, 4 camere decoman-
date, două băi, balcon îngrijit, et. 
4/4, fără probleme, cu apartament 
cu 2 camere decomandate, la et. 
1, cu balcon + diferenţă. Inf. și rela-
ţii suplimentare la tel. 
0728-061570. (6.7)

CASE

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

LOCURI DE MUNCĂ

Angajăm

AGENȚI DE 
SECURITATE

Tel. 0725-201.177. (1.7)

Firmă de curățenie, 
angajăm

OPERATORI DE 
CURAȚENIE

în centrul comercial din 
Cluj – Iulius Mall.
Condiții salariale 

avantajoase.
Tel. 0745-595.312. (5.7)

¤ Magazin Chanttal Polus re-
crutează consilieri vânzări; (a-
jutor) şef magazin, program 
6.5-8 ore, venituri 1000 mi-
nim-2000-2500, depinzând de 
experienţa profesională. 
0729-073.236/ 0735-610205; 

ovidiana@chanttal.ro; chant-
tal.ramona@gmail.com; 
chanttal.constanta@gmail.
com. (8.10)

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

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

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

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

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

SERVICII

¤ Cosesc cu motocoasă în jurul 
Clujului, spaţii mici și mari. Aștept 
telefoane la nr. de tel. 
0742-220187. (2.7)

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând CART, 270 cmc, stare per-
fectă. Inf. și relaţii la tel. 
0740-876853. (3.7)

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

UZ CASNIC

¤ Vând toaster grill, electric, sta-
ţie călcat aburi, mică, preţuri mi-
ci. Inf. la tel. 0748-299885. (7.7)

¤ Vând sobă teracotă, culoare 
verde, preţ forte convenabil. 
Inf. și relaţii la tel. 
0740-395558. (7.7)

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

ELECTRO

¤ Vând motor trifazic de 3 KW, 
cu 300 rot/min. Sunați la tel. 
0751-779367. (6.7)

MOBILIER

¤ Tehnician maseur, califi cat, 
efectuez masaj terapeutic, refl e-
xoterapie, relaxare și anticeluli-
tic. Ofer și cer seriozitate. Inf. și 
relaţii la tel. 0740-395558. (7.7)

DIVERSE

¤ Vând lucernă pentru cosit în su-
pr. de 6000 mp, în zona Gheor-
gheni-Sopor. Merită văzut. Preţ 
negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (2.7)

¤ Vând blugi, tricouri, geci, de 
toate culorile și mărimile, la pre-
ţul de 5 RON/buc. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (2.7)

¤ Vând ţarc pentru copii. Aștept 
telefoane la 0264-581895. (2.7)

¤ Vând coniac de 47°, preţ 30 
RON/l, ţuică de 53°, preţ 25 
RON/l și vin alb și roșu la preţul 
de 8 RON/l. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (2.7)

¤ Vând trei pardesie de damă și 
trei de bărbaţi, diferite mărimi, 
stare foarte bună, foarte ieftin. 
Inf. la tel. 0264-591965. (2.7)

¤ Cumpăr cărţi tehnice, emble-
me, brelocuri, cu următoarele au-
toturisme: Oltcit, Trabant, Dacia, 
ARO sau camioane românești. 
Aștept oferte serioase la tel. 
0749-174082. (5.5)

¤ Vând pătuţ pentru copii și bu-
telie de aragaz. Inf. suplimenatre 
la tel. 0264-581895. (6.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, aproa-
pe nouă. Relaţii suplimentare la 
tel. 0740-240238. (6.7)

¤ Aș avea nevoie de o plită albă 
smălţuită, cu dim. 60 x 50 cm, 
pentru aragaz cu patru ochiuri, fa-
bricaţie veche Satu mare, contra 
cost. Rog sunaţi la tel. 
0728-061570. (6.7)

¤ Vând palton din piele, culoare 
neagră, mărimea nr. 54, la preţ 
convenabil pentru amble părţi. 
Inf. suplimentare la tel. 
0728-061570. (6.7)

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

DONAŢII

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

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr orice fel de obiect pe 
care scrie ”Malboro” (tabachere, 
scrumiere, genţi, șepci, brichete, 
brelocuri). Aștept oferte serioa-
se la tel. 0749-174082. (5.5)

¤ Cumpăr embleme auto, insig-
ne, insigne fanioane, decoraţii 
medalii vechi românești. Sunaţi 
la tel. 0749-174082. (5.7)

ANIMALE

¤ Vând 10 porci pentru tăiat, 
hrăniţi cu cereale și lucenă, 
aprox. 120-140 , pe ales din 4 
bucăţi, preţ 7,50 RON/kg. Inf. la 
tel. 0751-095924 sau 
0741-100529. (2.7)

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

LICITAŢIE

¤ DIRECŢIA GENERALĂ REGIONA-
LA A FINANŢELOR PUBLICE 
CLUJ-NAPOCA prin ADMINISTRA-
ŢIA JUDEŢEANĂ A FINANŢELOR 
PUBLICE CLUJ, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ţa Avram Ian-
cu, nr.19, vinde la licitaţie publică 
în data de 09.06.2015, ora 
10.00, bunurile mobile constând 
din două autoturisme marca DA-
CIA LOGAN, an fabricaţie 2004 și 
2005, bunuri proprietate a debi-
torului S.C. IMTAXI S.R.L., C.U.I. 
15309757. Informaţii suplimenta-
re pot fi  obţinute la sediul AJFP 
Cluj, str. P-ţa Avram Iancu, nr.19, 
camera 11B, telefon 
0264/596854, interior 305, sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro anunţuri 
vânzarea prin licitaţie a bunurilor 
sechestrate. (1.1)

PIERDERI

¤ S.C. MOŢILOR SRL, având C.U.I. 
2872367 și J 12/1372/1992, de-
clar pierdut Certifi catul Constata-
tor aferent punctului de lucru din 
mun. Bistriţa, str. Independenţei 
nr. 97-99. Se declară nul. (1.1)

¤ DeîLonghi România S.R.L cu se-
diul în Jucu-Herghelie Str. Leonar-
do da Vinci, Nr. 1, RO 29527204, 
J12/43/11.01.2012 declara pier-
dut și nul EUR. 1 Nr. M 0084433 
eliberat de către biroul vamal 
Cluj. Se declară nul. (1.1)

¤ S.C. IA & MI S.R.L., C.U.I. 
16586454, J12/2582/2004, 
pierdut certifi cat de înmatricula-
re, nr. dosar 33722. Se declară 
nul. (1.1)

¤ Pierdut Anexă la certifi catul de 
înregistrare a societăţii AGROMEC 
RĂSCRUCI S.A. cu sediul social în 
Răscruci nr. 257, judeţ Cluj, înma-
triculată la Registrul Comerţului 
sub nr. J12/1512/1999, având 
codul unic de înregistrare 
12467515 (anexa care atestă 
faptul că s-au obţinut autorizaţiile 
prevăzute la art. 15 alin. (1) din 
Legea nr. 359/2004, necesare 
pentru începerea activităţii). Îl 
declar nul. (1.1)

ANUNȚ DE MEDIU 

¤ S.C. RUTTRANS S.A, anunţă 
publicul interesat asupra deciziei 
etapei de încadrare de a nu solici-
ta efectuarea evaluării de impact 
asupra mediului pentru proiectul, 
„Reparaţii capitale clădiri (remiză 
PSI, şopron, etc), extindere corp 
C8“, în municipiul Cluj-Napoca, 
str. Calea Baciului, nr. 47, jud. 
Cluj. Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi  consultate la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediu-
lui Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 
în zilele de luni între orele 
09.00-16.30, marţi-joi între orele 
09.00-14.00, și vineri între orele 
09.00-12.00, și la sediul S.C. 
RUTTRANS S.A. din municipiul 
Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 
47, jud. Cluj. Observaţiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediu-
lui Cluj în zilele de luni-joi între 
orele 08.00-16.30 și vineri între 
orele 08.00-14.00, în termen de 
5 zile de la publicarea anunţului 
în ziar. (1.1)

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



0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

spectacole

Casa de Cultură a Studenţilor
Tudor Gheorghe

Vineri, 29 mai 2015, ora 19.00

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

Traviata
Miercuri, 3 iunie, ora 18.30

Don Quijote 
Vineri, 5 mai, ora 18.30

Magicianul şi bagheta magică
Luni, 1 iunie, ora 17.00

Comandoul de vis 
Miercuri, 3 mai, ora 20.00

Opera Naţională

Teatrul Maghiar de Stat
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ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:30 Tribuna partidelor parla-
mentare (emis. info.)
13:00 De joi până joi (live)
14:00 Telejurnal 
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.) 
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Andografi a zilei
15:31 Akzente (live)
16:55 Opinii fi scale (emis. info.)
17:00 Interes general (live)
18:00 Lozul cel mare (live)
18:30 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
18:40 Împreună (it., 2002, mi-
ni-s., episodul 9) (reluare)
19:35 Vorbește corect! (reluare)
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
21:00 Vorbește liber! (live)
22:00 Biziday (talk show) (live)
22:50 Starea naţiei 
23:50 A opta zi (fra.-engl.-belg., 
1996, f. dr.)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
13:00 Observator
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator 
17:00 Acces direct 
19:00 Observator 
20:00 Observator special 
20:30 Next Star (emis. con.)

PRO TV

12:00 Ferma Vedetelor (2015, 
reality show) (reluare)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr.) (reluare)
15:00 Puterea destinului (tur., 
2006, s. dr.) (reluare)
16:00 Lecţii de viaţă (2015, epi-
sodul 33)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Ferma Vedetelor (2015, 
reality show)

21:30 Las fi erbinţi (rom., 2011, 
s. com., episodul 24)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 Psihologia minciunii (sua,  
s. poliţist, sezonul 2, ep. 13)

PRIMA TV

12:10 Codul magicienilor (div., 
sezonul 2, episodul 2) (reluare)
13:20 Teleshopping (promo)
13:50 Jurnalul STV Junior (emis. 
info., episodul 11) (reluare)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Cireașa de pe tort (sezo-
nul 14, episodul 52) (reluare)
16:00 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 55) (reluare)
16:30 Focus (emis. info.)
17:00 Mama mea gătește mai 
bine (emis. culinară, ep. 39)
18:00 Focus (emis. info.)
19:30 Cireașa de pe tort (sezo-
nul 14, episodul 53)
21:30 Apel de urgenţă (ep. 12)
22:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 56)
23:00 Focus din inima României 
(emis. info., episodul 80)
23:30 Click! (ep. 84)

KANAL D

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

LOOK TV

13:00 Tonik Show (2012, diver-
tisment) (reluare) - Sezonul 4
14:00 Liga Magazin (emis. 
mag.) (reluare)
15:00 Sport Confi denţial (reluare)
15:30 Duda săptămânii (reluare)
16:00 Casa Poporului (2013, 
talk show) (reluare)
17:00 Tonik Show (div. (reluare)
18:00 Fotbal Look
20:00 Liga I: ASA Tg. Mureș - 
Oţelul Galaţi (emis. sport) (live)
22:00 Fotbal Look (2012, emis. 
sport) (live)

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

transporturilor

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

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

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

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

Angajează

• MUNCITORI NECALIFICAȚI

• MECANIC INTREȚINERE

• STIVUITORIST

Informații la telefon: 
0264-415718

IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR !

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

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

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

                                                                                                        

ANGAJEAZĂ

ŞOFER TRANSPORT MARFĂ
Cerinţe:

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

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

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

avantaj dar nu este obligatoriu)

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

traseul stabilit în ruta zilnică;

SE OFERĂ:

- Pachet salarial motivant – Condiţii excelente de lucru

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

e-mail la elena.cramba@rematinvest.ro
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ACUM ŞI ÎN ORAŞUL DVS.

PRODUSE 
TRADIŢIONALE 

DIN MANGALIŢA
DE LA FIRMA 

SC TOTO SRL.
DATE CONTACT : LOC. LĂPUŞEL, 

STR. NUCULUI NR. 1, JUD. MARAMUREŞ;

CONTACT : TEL.0722613194

Totul a plecat de la Fiscul 

american, care a descoperit 

în anii 2010 că Chuck Blazer, 

fostul preşedinte al Federaţiei 

pan-americane de fotbal 

(CONCACAF) şi personaj 

infl uent la FIFA, avea datorii 

de milioane de dolari.

Sub presiunea Fiscului şi 

a FBI, Blazer a acceptat să îi 

înregistreze cu un microfon 

ascuns în brelocul de la chei 

pe colegii din FIFA care pu-

neau la cale afaceri necurate.

Potrivit NYDailyNews, 

Blazer avea datorii uriaşe că-

tre Fiscul american din cau-

za stilului său extravagant 

de viaţă. Spre exemplu el 

avea două apartamente de 

lux închiriate în ansamblul 

Trump Tower din New York 

(chirii de 18.000 dolari şi 

6.000 de dolari lunar), iar în 

cel mai mic trăiau doar pisi-

cile sale.

Milionarul Blazer, care timp 

de aproape 20 de ani a con-

dus destinele fotbalului din 

zona Americii de Nord, a ales 

să colaboreze cu autorităţile 

americane. Astfel că a primit 

un breloc de chei dotat cu un 

microfon ascuns, microfon cu 

care a înregistrat timp de câţi-

va ani toate discuţiile la care 

a participat.

Fiind un infl uent personaj 

în FIFA, Blazer era deseori im-

plicat în discuţii confi denţia-

le despre atribuirea unor con-

tracte de sute de milioane de 

dolari. Multe dintre aceste dis-

cuţii au avut loc chiar în tim-

pul Jocurilor Olimpice din 

Londra, relatează hotnews.ro.

Aşa au afl at procurorii ame-

ricani despre şpăgile date unor 

ofi ciali FIFA în schimbul atri-

buirii unor contracte bănoase 

pentru organizarea unor tur-

nee sau pentru drepturi de ima-

gine.

Foto: Chuck Blazer a fost membru 
al Comitetului Executiv al FIFA din 

1996 până în aprilie 2013.

SIFONUL DE LA VÂRFUL FOTBALULUI INTERNAȚIONAL! 

Turnătorul Chuck Blazer 
și-a înregistrat prietenii 
din conducerea FIFA
Procurorii americani l-au „convins” pe Chuck Blazer să-și toarne prietenii după ce 
l-au prins cu datorii de milioane de dolari din cauza modului extravagant de viață.

Adepţi ai grupării teroris-

te Statul Islamic au fost 

reţinuţi în Republica 

Moldova, marţi, într-un 

sector al Chişinăului, 

potrivit Inspectoratului 

General de Poliţie. 

Cei reţinuţi de poliţie în 

acest caz se adăposteau într-o 

casă din sectorul Buiucani, 

scrie Jurnal.md.

Se pare că în acea locuin-

ţă se afl au 11 persoane, iar 

printre reţinuţi se afl ă doi băr-

baţi, două femei şi trei copii, 

informează ziare.com.

Potrivit sursei citate, mare par-

te dintre cei reţinuţi participau 

sau intenţionau să lupte alături 

de Statul Islamic, în Siria.

Unul dintre cei doi bărbaţi 

reţinuţi are 19 ani, fi ind origi-

nar din republica caucază Da-

ghestan, iar fratele său a mu-

rit în luptele purtate în Siria. 

Acesta era însoţit de o adoles-

centă de 16 ani, care anterior 

a locuit în Norvegia, ambii fi -

ind expulzaţi în Rusia.

Celălalt cuplu era format 

dintr-un bărbat de 28 de ani, 

din Cecenia, şi o femeie de 35 

de ani, care are trei copii mi-

nori. Femeia locuise în Fran-

ţa înainte de a ajunge în Mol-

dova.

Adepţi ai Statului Islamic, reţinuţi la Chişinău
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COMUNICAT DE PRESĂ

FINALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DE PROIECT LA S.C. RETROINN S.R.L.
Mun.Cluj-Napoca, str. Potaissa, nr. 13, jud.Cluj

Data publicării: 28.05.2015

S.C. RETROINN S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Potaissa, nr.13, jud.Cluj, a derulat 

începând cu 24.06.2014, proiectul ”Dezvoltarea activităţii la SC RETROINN SRL”, cod SMIS 

53569, fi nanţat prin Programul Operaţional Regional, în baza contractului de fi nanţare nr. 

4263/23.06.2014 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Aministraţiei Publice, în 

calitate de Autoritate de Management, prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, 

în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul sus-menţionat a fost implementat de către S.C. RETROINN S.R.L. pe o perioadă 

de 11 luni și are o valoare totală aprobată de 152.150,28 lei, din care 138.779,41 lei 
reprezintă fi nanţare nerambursabilă.

Obiectivul proiectului: dezvoltarea durabilă a activităţii de turism hotelier a societăţii 

prin achizitia de echipamente tehnologice, mobilier și echipamente IT necesare activităţii 

curente a întreprinderii. Proiectul a presupus și crearea unui nou loc de muncă pe perioada 

de implementare.

Efectul estimat al implementării acestui proiect este reprezentat de aportul la dezvoltarea 

Regiunii Nord-Vest prin creșterea competitivităţii sectorului de turism, păstrând proporţiile 

de rigoare la creșterea competitivităţii și dezvoltarea Regiunii Nord-Vest.

Programul Operaţional Regional este implementat la nivel naţional de către Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Aministraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management, iar 

la nivel regional de către Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, organism intermediar 

al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.

Data publicării: 28 mai 2015

Date de contact: Dl.Vădeanu Radu Ciprian, Administrator, Tel: 0740.082.275, e-mail: 

marketing@retrotravel.ro.

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia ofi cială a Uniunii 

Europene sau a Guvernului României”
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Poliţia elveţiană a reţinut 

şase ofi ciali ai FIFA, mem-

bri ai Comitetului 

Executiv, pe baza unor 

acuzaţii de corupţie for-

mulate din SUA, infor-

mează cotidianul Blick, în 

ediţia sa digitală

Printre cei şase ofi ciali ai 

FIFA reţinuţi, ieri dimineaţă, 

la Zurich, într-un caz de co-

rupţie, se numără doi vicepre-

şedinţi ai forului mondial, Eu-

genio Figueredo din Uruguay 

şi Jeffrey Webb din Insulele 

Cayman, informează BBC.

În vârstă de 50 de ani, 

Jeffrey Webb este totodată pre-

şedintele confederaţiei 

nord-americane de fotbal 

(CONCACAF) şi preşedintele 

federaţiei de fotbal din Insu-

lele Cayman.

De asemenea, potrivit sursei 

citate, au mai fost arestaţi pre-

şedintele federaţiei de fotbal din 

Costa Rica, Eduardo Li, candi-

dat pentru un loc în Comitetul 

Executiv al FIFA, şi Jose Maria 

Marin, fost preşedinte al fede-

raţiei braziliene, actual membru 

al mai multor comisii FIFA.

Conform New York Times, 

pe lista anchetatorilor ameri-

cani fi gurează nouă ofi ciali 

FIFA bănuiţi de corupţie: 

Jeffrey Webb, Eugenio Figue-

redo, Jack Warner, Eduardo 

Li, Julio Rocha, Costas Takkas, 

Rafael Esquivel, José Maria 

Marin şi Nicolás Leoz.

Şase membri ai Comitetul 

Executiv al FIFA au fost reţinuţi 

de poliţia elveţiană la solicita-

rea Departamentului de Justiţie 

al SUA. Ei sunt bănuiţi că ar fi  

primit mită milioane de dolari, 

potrivit autorităţilor elveţiene.

Ofi ciul Federal de Justiţie 

din Elveţia a precizat că per-

soanele reţinute sunt cercetate 

pentru luare de mită şi alte fo-

loase, de la începutul anilor 

1990 şi până în prezent, totali-

zând peste 100 de milioane de 

dolari. Acţiunile lor ilegale ar 

avea legătură cu unele turnee 

de fotbal din America Latină.

Implicarea americană în acest 

caz este ca urmare a faptului că 

acţiunile ilegale au fost puse la 

punct în SUA, iar pentru tran-

zacţiile fi nanciare au fost folosi-

te bănci din această ţară.

Cei şase erau prezenţi la Zu-

rich pentru a lua parte la Con-

gresul FIFA, programat vineri, 

în cadrul căruia vor avea loc a-

legeri pentru preşedinţia foru-

lui condus de Joseph Blatter.

Arestările pentru corupţie 

ale unor ofi ciali ai Federaţiei 

Internaţionale de Fotbal în-

seamnă „o zi bună pentru FI-

FA”, a estimat directorul de 

comunicare al acestui for, Wal-

ter de Gregorio, citat de AFP.

„N-o să mă credeţi, dar tot 

ce se întâmplă este bun pentru 

FIFA, bun nu pentru imagine, 

nu pentru reputaţie, ci pentru 

a face lumină”, a afi rmat de 

Gregorio miercuri, în faţa pre-

sei, în condiţiile în care forul 

fotbalistic mondial este lovit de 

două proceduri judiciare de am-

ploare, cu două zile înaintea 

alegerilor pentru preşedinţia sa.

FIFA nu a cunoscut nicio-

dată o asemenea criză, între 

arestări ale unor responsabili 

într-un hotel, în zori, şi per-

cheziţii în birourile sale, în 

două proceduri distincte.

Departamentul de Justiţie 

al Statelor Unite a pus sub 

acuzare nouă ofi ciali ai FIFA, 

precum şi cinci funcţionari ai 

forului mondial, pentru fapte 

de corupţie ce se întind pe du-

rata a 24 de ani, a anunţat, 

miercuri, ministerul american.

De asemenea, sediul Con-

federaţiei de fotbal din Ame-

rica de Nord, America centra-

lă şi Caraibelor (CONCACAF), 

situat la Miami, a fost perche-

ziţionat în cadrul acestei pro-

ceduri, a mai precizat Depar-

tamentul de Justiţie al SUA.

Ofi cialul FIFA a cerut, pe 

18 noiembrie 2014, deschide-

rea unei anchete, în legătură 

cu suspiciunile vizând atribu-

irea CM 2018 şi 2022.

„Preşedintele Blatter şi FIFA 

pot face curăţenie până la un 

anumit punct, dar după aceea 

avem nevoie de ajutorul justi-

ţiei”, a conchis De Gregorio.

Corupţie în fruntea FIFA. 
Şase oficiali arestaţi la Zurich
Parchetul elvețian a deschis o procedură penală încă din data de 10 martie, făcută publică doar acum, 
pentru „spălarea de bani și proastă gestiune”.

Eugenio Figueredo şi Jeff rey Webb sunt cei doi vicepreședinți FIFA arestați în acest caz de corupție

CSM Bucureşti a câştigat 

în premieră titlul de cam-

pioană naţională la hand-

bal feminin după ce a 

învins-o pe HCM Baia 

Mare, deţinătoarea titlu-

lui, cu scorul de 20-17 

(11-6), în al doilea meci al 

fi nalei Ligii Naţionale.

Bucureştencele câştigase 

cu 23-22 primul meci al fi na-

lei, programată după regula 

cel mai bun din trei partide.

Echipa antrenată de dane-

za Mette Klit a început mai bi-

ne meciul şi a condus cu 2-0 

(min. 3), 3-1 (6), 5-3 (12) şi 

6-4 (13), dar HCM a revenit şi 

a restabilit egalitatea, 6-6 (18). 

HCM a trecut apoi prin mo-

mente mai puţin favorabile, 

nereuşind să marcheze timp 

de 14 minute la rând (două 

din repriza secundă), nici de 

la 7 metri, iar CSM, cu o apă-

rare excelentă, a punctat de 

cinci ori la rând şi s-a desprins 

la 11-6 la pauză.

Formaţia antrenată de slo-

venul Tone Tiselj a mai redus 

din diferenţă, a ajuns la doar 

două goluri, 12-14 (42), însă 

apoi CSMB s-a desprins la 

cinci goluri, 13-18 (45). HCM 

Baia Mare a făcut eforturi în 

ultimul sfert de oră, în care 

echipa din Capitală a marcat 

de doar două ori, însă apăra-

rea lui CSM a reuşit să câşti-

ge meciul cu 20-17.

Bucuria jucătoarelor de la 

CSM a fost una pe măsură la 

fi nalul disputei de la Baia Ma-

re. Handbalistele pregătite de 

Mette Klit au început fi esta 

în stil brazilian chiar pe te-

ren. Momentul era oarecum 

de anticipat, ţinând cont că 

CSM a avut 4 brazilience în 

echipa care a adus primul ti-

tlu. Este vorba de Mayssa 

Pessoa, Fernanda Da Silva, 

Ana Paula Rodriguez, Deoni-

se Fachinello. Portăriţa, 

Mayssa Pessoa, a făcut rost 

imediat de o tobă în culorile 

Brazilei şi jucătoarele noii 

campioane, în frunte cu Rodri-

guez, au început imediat dis-

tracţia.

La masculin, HCM Minaur 

Baia Mare a câştigat un nou 

titlu de campioană naţională 

după o pauză de 16 ani gra-

ţie victoriei cu scorul de 26-24 

(13-11) în faţa formaţiei CSM 

Bucureşti, în al doilea meci al 

fi nalei Ligii Naţionale.

Minaur învinsese şi în pri-

mul meci al fi nalei, la Bucu-

reşti, cu acelaşi scor, 26-24. 

Finala a fost programată du-

pă regula cel mai bun din trei 

meciuri.

Echipa gazdă a realizat 

eventul în acest an, după ce 

a cucerit şi Cupa României, 

mai câştigase titlul în 1998 şi 

1999.

Minaur va evolua în preli-

minariile Ligii Campionilor în 

sezonul viitor.

CSM București, noua campioană 
națională la handbal feminin

Portarul echipei CSM București, Mayssa Pessoa, a fost  una dintre 
jucătoarele naționalei Braziliei care au participat la Trofeul  Carpați 
organizat la Cluj-Napoca
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Primele vs. ultimele
Handbalistele de la „U” 
Alexandrion primesc astăzi vizita 
formaţiei SC Mureșul Tg. Mureș, 
într-un meci din penultima etapă 
a play-out-ului Ligii Naţionale de 
handbal feminin. Clujencele 
abordează ultima confruntare de 
pe teren propriu de pe prima po-
ziţie în play-out, cu un total de 
34 de puncte, în vreme ce adver-
sarele lor sunt pe ultimul loc, cu 
zero puncte. Meciul dintre cele 
două echipe are loc de la ora 
18:00, în Sala Sporturilor „Horia 
Demian”. Preţul biletelor este de 
10 lei pentru adulţi, 5 lei pentru 
pensionari și studenţi, iar elevii 
benefi ciază de acces gratuit pe 
baza carnetului de elev.

Pe scurt

SPORT

Corupţie în 
fruntea FIFA
Poliţia elveţiană a reţinut şase 
ofi ciali ai FIFA, membri ai Comi-
tetului Executiv, pe baza unor 
acuzaţii de corupţie. Pagina 11

CSM București, 
noua campioană
CSM Bucureşti a câştigat în premi-
eră titlul de campioană naţională 
la handbal feminin. Pagina 11

PUBLICITATE

La Openul European de 

seniori masculin şi femi-

nin vor participă 43 de 

ţări, în jur de 400 spor-

tivi, şi unde vor fi  invi-

taţi peste 600 de persoa-

ne din ţară şi din străi-

nătate.

Antrenorul lotului olim-

pic de judo, Florin Bercean, 

a anunţat că din cauza unor 

accidentări clujencele Cori-

na Căprioriu, vicecampioa-

nă olimpică şi campioană eu-

ropeană, şi Loredana Ohâi, 

ambele de la categoria 57 kg, 

nu vor mai concura la Ope-

nul European de judo, găz-

duit de Sala Polivalentă din 

Cluj-Napoca.

„Vor fi  şi absenţe din lo-

tul olimpic. Din păcate, Co-

rina Căprioriu, vicecampioa-

na olimpică, nu poate să par-

ticipe din cauza mai multor 

probleme de sănătate care nu 

vrem să se accentueze, deoa-

rece într-o lună de zile o să 

avem, la Baku, Jocurile Eu-

ropei care contează pentru 

noi ca şi Campionat European 

de seniori. O să mai lipseas-

că şi Loredana Ohâi, tot la 

categoria 57 de kg, care are 

mici probleme de sănătate, 

în rest toată lumea va fi  pre-

zentă. Vin cele mai impor-

tante puteri europene, fran-

cezii au 44 sau 45 de spor-

tivi înscrişi, vine Rusia cu de-

legaţie serioasă, vin din Afri-

ca, Australia, Noua Zeelan-

dă, lotul masculin al Cubei, 

America, Canada. Vor fi  spor-

tivi de pe toate continentele, 

dar în mod special din Euro-

pa”, a adăugat Bercean.

Sportivii români angrenaţi 

în califi carea la Jocurile Olim-

pice ce vor participa la Cluj 

sunt Andreea Chiţu, Monica 

Ungureanu, Vlăduţ Simiones-

cu, Cristian Bodîrlău şi Dani-

el Natea.

Sâmbătă, competiţia înce-

pe cu meciurile preliminare 

de la ora 13,00, la categoriile 

48, 52, 57, 63 kg la feminin, 

respectiv 60, 66 şi 73 kg la 

masculin. Festivitatea de des-

chidere are loc de la ora 15,30, 

iar începând cu ora 16,00 se 

dispută fi nalele la categoriile 

amintite.

Duminică sunt programa-

te de la ora 10,00 meciuri la 

categoriile 70, 78 şi +78 kg 

la feminin, respectiv 81, 90, 

100 şi +100 kg la masculin, 

în timp ce fi nalele vor avea 

loc de la ora 16,00. Intrarea 

la competiţie va fi  liberă.

Clujencele nu vor lua startul 
la Openul European de Judo 

Jucătorii echipei FC 

Universitatea Cluj au învins 

în ultimul meci jucat pe 

Cluj Arena în acest sezon, 

care reprezintă şi ultimul 

meci disputat în liga 1.

Disputată pe teren propriu, 

partida a fost una la fel de 

tristă ca şi vremea de afară. 

Universitatea Cluj a avut de 

înfruntat o altă echipă care 

retrogradează la fi nalul aces-

tui sezon, Ceahlăul Piatra 

Neamţ, meci care s-a înche-

iat cu scorul de 2-0 (1-0), oas-

peţii terminând astfel sezonul 

pe ultimul loc în clasament.

Golurile Universităţii Cluj 

au fost marcate de Ceppelini 

'41 şi Morar '87.

Tehnicianul Universităţii 

Cluj, Adrian Flaub, a decla-

rat, după meci, că s-a văzut 

diferenţa dintre ei şi echipa 

Ceahlăului şi nu crede că ar 

fi  meritat să retrogradeze.

„Eu cred că am făcut un joc 

bun astăzi, am câştigat deta-

şat şi este diferenţă mare între 

noi şi Ceahlăul, două echipe 

care retrogradează. Cred că am 

fost mult mai buni şi noi nu 

am fi  meritat să retrogradăm 

dar din păcate asta este situa-

ţia. Avem de jucat o fi nală de 

cupă şi vom vedea ce va fi  mai 

departe. Acesta a fost un meci 

de adio, un meci în care am 

arătat că putem să jucăm şi să 

înscriem goluri. Eu am discu-

tat cu Vlad Munteanu doar la 

telefon, dar voi avea o întâlni-

re cu el să vedem care este si-

tuaţia şi cum vom merge mai 

departe. De când am venit la 

Universitatea Cluj, singurii oa-

meni cu care am discutat au 

fost doamna Anastăsescu şi 

Vlad Munteanu”, a declarat 

Adrian Falub.

În continuare, pentru echipa 

clujeană situația rămâne incer-

tă. Pe numele lui Florian Wal-

ter, patronul clubului Universi-

tatea Cluj, s-a emis, încă din da-

ta de 15 mai, un mandat de 

arestare în lipsă de către 

magistrații din Ploiești, acesta 

fi ind anchetat de către DIICOT 

pentru infracțiuni ce vizează 

evaziune fi scală și spălare de 

bani, în timp ce administrato-

rul special al clubului Universi-

tatea Cluj, Vlad Munteanu, a 

demisionat marți din funcție, iar 

jucătorii sunt neplătiți de peste 

cinci luni de zile.

Pentru Universitatea Cluj ur-

mează ultimul meci din acest 

sezon, fi nala Cupei României, 

care va avea loc duminică, de 

la ora 21:00, pe Arena Naţio-

nală. La acest meci pentru su-

porteri s-a pus la dispoziţie un 

tren special care va pleca din 

Gara Cluj-Napoca duminică di-

mineaţa la ora la ora 07:11, iar 

sosirea este programată pentru 

ora 18:05 în Gara Obor. Întoar-

cerea la Cluj este programată 

la ora 02:00. Costul unui bilet 

pentru acest tren este de 45 de 

lei cu posibilitatea unui cost 

suplimentar de 5-10 lei în ca-

zul în care nu se vor ocupa toa-

te locurile.

Universitatea Cluj şi-a luat 
„adio” de la Liga 1 cu o victorie
Fotbaliștii clujeni au terminat sezonul 2014/2015 pe locul 15, cu 8 victorii și 15 înfrângeri.

Vlad Morar (echipament alb-negru), marcatorul ultimului gol al acestui sezon  pentru „șepcile roșii”


