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ADMINISTRAŢIE

Flavius Milăşan, 
unul dintre ultimii 
veniţi în forul local
Flavius Milăşan, consilierul cu mai mul-
te nume decât oameni care îl cunosc du-
pă nume.  Pagina 5

SOCIAL

Situaţie tensionată 
la Penitenciarul Gherla
Angajaţii Penitenciarului Gherla ies în 
stradă, nemulţumiţi de faptul că nu şi-au 
primit salariile de câteva luni. Pagina 2

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

Aeroportul Internaţional Cluj va primi bani de la Uniunea 
Europeană pentru construirea unui nou terminal cargo în 
condiţiile în care aeroportul a fost dat la o parte de la 
implementarea transportului intermodal. După ce CFR, 
o companie falimentară,  spunea că pentru ea nu este 

rentabilă participarea la terminalul intermodal, acum 
Ministerul Transporturilor finanţează un terminal 
bimodal rutier-feroviar. În condiţiile în care nu avem 
autostrăzi, la ce să mai legi CFR de drumuri? 
Cine să-i mai înţeleagă? Pagina 4

De ce să faci un terminal cargo la aeroport dacă 
nu legi aeroportul de celelalte reţele de transport ?

Intermodalul. Uite-l, nu-i !

SOCIAL

Controverse pe marginea expoziţiei 
„Our Body: Universul Interior”

ACTUALITATE

Clujenii, defavorizaţi de rectificarea 
bugetară a Guvernului Ponta

O petiţie care militează pentru 
închiderea expoziţiei „OUR BODY: 
Universul Interior” la Cluj-Napo-
ca a apărut în mediul online zile-
le trecute. Argumentele semnata-
rilor petiţiei se referă la faptul că 
expoziţia prezintă „peste 200 de 
exponate, corpuri umane care ma-
joritatea provin din Republica Po-
pulară Chineză, corpuri umane 
reale, în diferite ipostaze, jupuite 
de piele, cu ţesuturile şi organele 
interne expuse”. Semnatarii au 
mai spus că expoziţia ar trebui in-
terzisă pentru că „multe organizații 
non-guvernamentale acuză faptul 
că trupurile expuse în asemenea 
expoziţii ar putea aparţine prizo-
nierilor executaţi în închisorile chi-
neze”. Ei au dat exemplul unei ex-
poziţii similare organizată de ace-
eaşi companie, care a fost închi-
să în Franţa prin ordin judecăto-
resc, pentru tratament indecent al 

cadavrelor. În replică, organizato-
rii spun că „Informaţiile prezen-
tate de iniţiatorii campaniei sunt 
vagi şi nedocumentate şi că ne-
numărate articole au reluat în mod 
eronat afi rmaţia că trupurile ex-
puse aparţin prizonierilor din în-
chisorile chineze”.

„Specimenele prezentate în 
expoziţie au fost furnizate de di-
ferite universităţi şi şcoli medica-
le acreditate, instituţii medicale 
şi centre de cercetare din China, 
cu scopul de a promova cerceta-
rea în medicină şi învăţământ. 
Sursa de provenienţă a specime-
nelor care se folosesc în studiul 
anatomiei o reprezintă donaţiile 
(prin testament sau de către ru-
de), în conformitate cu legislaţia 
chineză, către universităţile şi 
şcolile medicale acreditate” spu-
ne Heidi Pinchal, purtătorul de 
cuvânt al expoziţiei.

Preşedintele Consiliului Jude-
ţean Cluj Mihai Seplecan con-
testă procesul de rectifi care a bu-
getului de stat ce urmează a fi  
supus aprobării guvernului în 
perioada următoare.

Seplecan spune că Guvernul 
Ponta a acţionat discreţionar şi 
iresponsabil, neacordând jude-
ţului Cluj fonduri proporţionale 
cu contribuţia acestuia la buge-
tul naţional.

„Consider că ceea ce se în-
tâmplă în prezent este absolut 
inadmisibil şi nu mai poate fi  
tolerat. Este total de neconce-
put ca judeţul Cluj, al patrulea 
mare contributor la bugetul de 
stat, să se afl e în permanenţă 
printre ultimele judeţe în ceea 
ce priveşte nivelul fondurilor 
alocate de Guvern. În contex-
tul în care Clujul este unul din-
tre cei mai mari contributori la 

bugetul naţional, se impune ca 
şi sumele care ne sunt alocate 
să fi e pe măsură. Vreau să sub-
liniez foarte clar faptul că nu 
vrem nici un leu în plus faţă 
de ce ni se cuvine, însă solici-
tăm insistent ca, în baza prin-
cipiului contributivităţii, fon-
durile alocate de la bugetul de 
stat să fi e direct proporţionale 
cu veniturile pe care noi le 
transmitem bugetului central”, 
spune Seplecan.

Preşedintele CJ Cluj atrage 
atenţia asupra faptului că mul-
tora dintre instituţiile şi autori-
tăţile publice din judeţ nu li s-a 
aprobat, încă de la începutul 
anului, nici măcar un nivel su-
fi cient al plafonului de cheltu-
ieli de personal, motiv pentru 
care acestea sunt descoperite şi 
incapabile să plătească salarii-
le angajaţilor.
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Tot ce trebuie să știi despre UNTOLD FESTIVAL
Artişti în premieră şi public din toată lumea sunt aşteptaţi la Festivalul UNTOLD care începe peste doar 
câteva zile. Care sunt zonele de acces şi restricţiile de circulaţie pe durata evenimentelor. Paginile 6-7
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Bărbat din Cluj, găsit mort 
în Someş
Poliţiștii au fost sesizaţi ieri dimineaţă cu 
privire la faptul că un bărbat a fost găsit de-
cedat în râul Someș în cartierul Grigorescu.
Oamenii legii au stabilit identitatea acestu-
ia fi ind vorba despre un bărbat de 46 de 
ani din Cluj-Napoca. Trupul acestuia a fost 
transportat la IML Cluj pentru efectuarea 
necropsiei. Poliţiștii continuă cercetările 
pentru a afl a cauzele care au dus la decesul 
bărbatului.

Macingo, prins după ce 
a evadat din închisoare
Poliţiștii au fost în alertă sâmbătă, 25 iulie, 
după ce patru tineri au evadat din închisoa-
rea pentru minori de la Buziaș. Printre cei 
care au evadat se numără și boxerul clujean 
Alexandru Macingo în vârstă de 17 ani. 
Macingo a fost condamnat la un an de in-
ternare pentru săvârșirea infracţiunii de vă-
tămare corporală.
Cei patru tineri fugari care au evadat de la 
Centrul de Reeducare din Buziaș au fost 
capturaţi. Aceștia au fost reţinuţi, după mai 
bine de 24 de ore de libertate, în apropie-
rea Gării din Lugoj. Ei au fost reperaţi de 
unul dintre angajaţii penitenciarului, afl at 

în echipele de căutători, iar tinerii au fost 
încercuiţi. Când i-au văzut pe jandarmi și 
poliţiști, trei dintre evadaţi au încercat să fu-
gă. Au fost imobilizaţi într-o curte, după în-
că o tură de scotociri.
Toţi cei patru infractori au fost încătușaţi, 
urcaţi într-un microbuz și duși la Centrul de 
Reeducare de la Buziaș de unde au fugit 
sâmbătă dimineaţa. Toţi patru se vor alege 
cu un nou dosar penal pentru evadare.
Alerta a fost dată după ce deţinuţii nu au 
răspuns la apel. Se pare că tinerii au fugit 
din pușcărie escaladând gardul închisorii. 
Doi dintre tineri au fost condamnaţi pentru 
tâlhărie, unul pentru vătămare corporală, 
iar al patrulea pentru profanare de mor-
minte și cadavre.

Ambulanţă lovită 
de o maşină
Un accident rutier grav a avut loc, pe raza 
municipiului Cluj-Napoca, soldat cu avarie-
rea a două autoturisme.
Un bărbat de 44 de ani din judeţul Sălaj, în 
timp ce conducea duminică, 26 iulie, un au-
toturism pe strada Cuza Vodă, din 
Cluj-Napoca, la intersecţia cu B-dul 21 
Decembrie 1989, a intrat în coliziune cu o 
autospecială de ambulanţă, care avea în 
funcţiune semnalele acustice și luminoase.

Accidentul s-a soldat cu avarierea celor do-
uă autoturisme, valoarea pagubelor mate-
riale fi ind estimată la circa 7.000 lei.
Poliţiștii continuă cercetările pentru stabili-
rea tuturor împrejurărilor în care s-a produs 
accidentul de circulaţie.

A pierdut controlul 
maşinii şi a intrat 
într-un cap de podeţ
Un accident rutier grav a avut loc în munici-
piul Dej, soldat cu rănirea ușoară a unei 
persoane și avarierea unui autovehicul.
Un bărbat de 38 de ani din municipiul 
Cluj-Napoca, în timp ce conducea un auto-
turism pe strada Baia Mare din Dej, la inter-
secţia cu B-dul 21 Decembrie 1989, a pier-
dut controlul autovehiculului și a părăsit 
partea carosabilă, intrând în coliziune cu un 
cap de podeţ.
Accidentul s-a soldat cu rănirea ușoară a u-
nei pasagere, o femeie, de 31 de ani, din 
municipiul Cluj-Napoca.
Valoarea pagubelor materiale a fost esti-
mată la circa 16.000 de lei.
„Poliţiștii continuă cercetările pentru stabili-
rea tuturor împrejurărilor în care s-a produs 
accidentul rutier”, au declarat reprezentanţii 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj.

Pe scurt

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Sindicaliştii spun, într-o 

scrisoare deschisă adresa-

tă vicepremierului Gabriel 

Oprea, că, dacă în luna 

august nu îşi vor primi 

banii, vor organiza pro-

teste în întreg sistemul 

penitenciar.

Angajaţii penitenciarelor se 

plâng că au lucrat sute de ore 

suplimentare şi nu au fost re-

compensaţi. Ei sunt nemulţu-

miţi că nu li s-au plătit majo-

rările salariale în zilele de mun-

că pe perioada weekendului 

sau a sărbătorilor legale şi nici 

nu li s-a achitat 50% în plus 

pentru misiunile speciale.

Angajaţii penitenciarelor 

susţin că modifi cările efectu-

ate începând cu anul 2015 în-

că nu sunt percepute. Anga-

jaţii atrag atenţia asupra con-

diţiilor proaste de muncă, a-

supra proastei salarizări, dar 

şi asupra riscurilor la care se 

supun zi de zi. „Vă scriem cu 

disperare dar şi cu speranţă. 

Într-o perioadă scurtă de timp 

aţi soluţionat multe dintre pro-

blemele personalului din struc-

tura de siguranţă naţională, 

apărare şi ordine publică, deşi 

în sistemul penitenciar încă 

nu sunt percepute efectele 

concrete ale modifi cărilor ope-

rate începând cu anul 2015, 

pentru acest lucru fi ind nevo-

ie şi de asumarea răspunde-

rii decidenţilor din domeniul 

nostru. În penitenciare nu am 

luat contact cu creşterile sa-

lariale active deja în alte in-

stituţii, ci doar cu lipsa con-

diţiilor decente de muncă, cu 

necesitatea construirii a încă 

10 unităţi de câte 1000 de lo-

curi pentru a ne încadra în 

capacitatea legală de deţine-

re, cu sutele de mii de ore su-

plimentare necompensate re-

zultate din efectuarea misiu-

nilor legale cu jumătate din 

numărul salariaţilor prevăzuţi 

în regulamente, totul concre-

tizându-se în riscuri pe care 

personalul şi le asumă volun-

tar şi în schimbul celei mai 

mici remuneraţii din structu-

ra de siguranţă naţională”, au 

precizat reprezentanţii sindi-

catului.

Angajaţii penitenciarului 

mai spun că nu au fost actu-

alizate valorile normei de hra-

nă şi de echipare şi nici nu 

s-au plătit drepturile de echi-

pament pentru anul în curs.

Nemulţumirea vine mai 

ales după ce colegii lor din 

Armată, Poliţie, Jandarmerie, 

SRI, Pompieri, toţi angajaţi în 

structuri militare, şi-au primit 

toate drepturile salariale.

Reprezentanţii SNLP ame-

ninţă cu proteste dacă nu le 

sunt soluţionate revendicări-

le. „SNLP aşteaptă data de 10 

august 2015 indicată angaja-

ţilor ca ultimatum, prin adre-

se scrise la care nu am primit 

nici răspuns şi nici vreo invi-

taţie la dialog. Dacă în cuan-

tumul salariului care se va 

plăti la acea dată nu se vor 

achita toate restanţele cuve-

nite personalului, enumerate 

explicit în corespondenţa de-

rulată cu angajatorii, ulterior 

acestei date vom organiza pro-

teste în tot sistemul peniten-

ciar, cu toată forţa şi până la 

solutionarea revendicărilor”, 

au spus gardienii.

Angajaţii penitenciarelor 

susţin că alte soluţii în afa-

ră de grevă nu le-au mai ră-

mas.

„Nu ne dorim să atragem 

atenţia inutil şi nici să gene-

răm perturbări în structura de 

apărare, dar alte soluţii efec-

tiv nu ne-au mai rămas”, au 

concluzionat aceştia.

SNLP este un sindicat care 

reuneşte 7.000 dintre cei 12.500 

de salariaţi din sistemul peni-

tenciar, sindicat afi liat la Fede-

ratia PUBLISIND (Blocul Na-

tional Sindical), federaţie cu 

68 de sindicate şi 44.000 de 

membri din sectorul public, 

reprezentativă în două sectoa-

re de activitate şi trei grupuri 

de unităţi, printre care grupul 

de unităţi Administraţia Naţi-

onală a Penitenciarelor.

În sistemul penitenciar ro-

mânesc sunt 12.000 de sala-

riaţi, iar 7.000 sunt membri 

ai Sindicatului Naţional al Lu-

crătorilor din Penitenciare.

Angajaţii Penitenciarului 
Gherla ies în stradă
Oamenii sunt nemulţumiţi că nu şi-au primit restanţele salariale de mai 
bine de şapte luni. Ei amenință că vor intra în grevă în luna august.

Gardienii ameninţă cu grevă dacă nu le sunt îndeplinite revendicările
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Din „cotlonul” englezesc, 
pe „coclaul” franțuzesc

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Mi-am făcut un obicei (și vreau 
să-l păstrez) din a nu lăsa să 
treacă luna iulie fără a scrie mă-
car un rând despre două 
competiții sportive cu titlu de 
„regaluri” și mai mult decât atât. 
Din punctul meu de vedere, 
Wimbledon-ul englezesc și „Le 
Tour de France” fac parte din ca-
tegoria evenimentelor de 
inspirație culturală, trecând, de-
mult și în moduri diferite, 
granița ce desparte adrenalina competiției sportive propriu-zise 
de desfătarea oferită de actul cultural în sine. Obligatoriu, 
Wimbledon înseamnă tradiție și reguli, conservatorism și 
eleganță, excepționalism și ștaif, valori suprapuse, manifestate 
englezește, pe verticală. De partea „turului”, stă, de asemenea, 
tradiția, nesfârșitul, itinerariul cu istoria fără cap și fără coadă, în 
formula alăturării, a adăugirii, an de an, a unui traseu, a unui 
nou lanț de imagini, ca-ntr-un album al frumuseții naturale înge-
mănate cu lucrarea unui gigant maestru francez, arhitect și artist 
fără seamăn. Dincolo de asta, e competiția sportivă ce atrage ca 
un magnet sute de mii de spectatori, înșirați în tribunele „All 
England Club” sau pe traseul cățărărilor din Alpi sau Pirinei, și mi-
liarde de telespectatori, ce trăiesc, prin „surogatul” micului ecran, 
ca și cum ar fi  acolo, cu privilegiul omniprezenței, al detaliului in-
fi nitezimal și al replay-ului. 

Anul acesta, ca bonus, iulie ne-a oferit un interludiu fotbalistic 
prin „Copa America”, din care eu am rămas cu două amintiri. 
Întâi de toate, competiția „nebuniei fotbalistice” sud-americane a 
fost câștigată, în premieră, de către Chile, în care (nu mă pot stă-
pâni să nu spun) au jucat doi titulari juventini (Arturo Vidal și 
Mauricio Isla), o echipă bună, dar bine susținută atât de către 
public, cât și de către arbitri. Restul l-au făcut din teren, cu destu-
lă convingere și strălucire, Claudio Bravo, Gary Medel, Jorge 
Valdivia, Alexis Sanchez și celelalte vedete chiliene care au 
depășit și mai mari staruri ale palidei Brazilii sau nenorocoasei 
Argentine. A doua pildă a fost oferită de către Lionel Messi, care 
a arătat că  familia „adoptivă” (Barcelona) face mai mult decât 
familia „naturală” (Argentina), iar pus sub presiune, copilul „de 
sufl et” a amenințat că abandonează casa familiei de naștere.  
Sper ca să nu fi e decât o vremelnică dispută între părinți și copii, 
iar Argentina lui Messi să apuce să ia un trofeu cu el în teren.

Întorcându-mă la Wimbledon 2015,  ediția care a dat „hong”, 
din nou, „federaliștilor” (vorba maestrului Radu Cosașu), printre 
care mă număr, a stat sub semnul unei (plăcute) dileme „federe-
riene”: Roger a mai jucat o fi nală la Wimbledon sau Federer a 
pierdut încă o fi nală la Wimbledon. Chiar dacă vor spumega 
răutăcioșii, când vine vorba despre tenis și despre omul „născut” 
în dreptunghiul magic, orice comparații și argumente sunt de pri-
sos. Nu simți nevoia de a spune ceva nici dacă Federer l-ar fi  în-
vins pe Djokovici în fi nala din acest an, nici dacă a pierdut fi nala, 
după o semifi nală genială câștigată cu Andy Murray. Îmi place 
însă să-mi amintesc (ceva uman) ce-a spus Roger Federer în ur-
mă cu câțiva ani, că va mai juca tenis până când fetele sale (ge-
mene) vor înțelege ce face el pe teren. Îmi place să cred că va 
mai juca (o pun de la mine) până când băieții lui (tot gemeni) 
vor înțelege ce a însemnat el pe terenul de tenis. Nu spun și nu 
cred că Federer nu vrea să câștige cel de-al nouăsprezecilea titlu 
de Grand Slam (bătându-și propriul record), dar nu cred că joacă 
mai ales pentru asta. Vom înțelege asta atunci când totuși se va 
retrage și când vom vedea ce lipsește. Până atunci, jocul 
supraviețuiește prin Nole Djokovici, care, în momentul maximei 
sincerități de după fi nala din acest an, a spus că nu ar fi  atins ni-
ciodată nivelul de tenis pe care îl joacă acum dacă nu ar fi  existat 
Federer. De cealaltă parte a paradigmei e, din păcate, Rafael 
Nadal, luptătorul, mercenarul, „pușcașul marin”, pentru care, în 
acest an, se pare, „unchii și mătușile” au încurcat brațele, 
articulațiile, loviturile și substanțele și a ieșit repede din cărți.  

Pentru mine, „Turul Franței” din acest an (atât cât l-am putut 
urmări printre proiecte), dincolo de splendorile imagistice, ră-
mâne unul cu „miros urât”. Dar, o spun că toată jena, mirosul 
nu e cel „nobil”, de transpirație de cățărare „haut categorie”, ci 
e putoare de urină aruncată, la propriu, în capul și pe fața lui 
Chris Froome, câștigătorul net al acestei ediții. Aruncatul cu uri-
nă, semn inconfundabil al dopajului în sport, e unic în istoria ci-
clismului și a turului, deși au fost prinși cu dopaj, printre alții, 
legenda franceză Richard Virenque, neamțul Ian Ulrich, „pira-
tul” italian Marco Pantani, „împăratul turului” Lance Armstrong, 
„il pistolero” spaniol Alberto Contador și mulți alții, aproape 
toți marii. Cu toate astea, niciunul n-a avut soarta lui Froome, 
sportiv încă nedepistat pozitiv de un control antidoping. 
Înțelegem doar că e un semn de premoniție a publicului și o 
chestiune de timp până la confi rmare. 

Ce e trist e că nicio interpretare a gestului nu e favorabilă nimănui, 
e un semn absolut de maculare.  Prin agresivitate, trivialitate și 
urâciune, el descalifi că publicul sportului, indiferent de adevăr, de 
așteptările și convingerile spectatorilor. Prin semnifi cație, el desca-
lifi că întrecerea sportivă, pe competitori și organizatori deopotrivă.  
În aceste condiții, cu greu mai putem vorbi despre altceva.

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.

Armata şi Biserica sunt 

cele două instituţii în care 

românii au, în continuare, 

cea mai mare încredere, 

iar Parlamentul şi parti-

dele politice se afl ă „la 

coada” clasamentului.

Clasamentul încrederii în 

instituţiile politice interne 

este condus de Preşedinţie 

cu 48,9% încredere multă şi 

foarte multă (faţă de 50,6% 

în aprilie 2015), urmată de 

Curtea Constituţională a Ro-

mâniei, cu 38,2% încredere 

multă şi foarte multă (33,8% 

în luna aprilie 2015). Pe po-

ziţia a treia se afl ă primăria, 

care se bucură de aprecierea 

a 35,4% dintre români 

(34,3% în aprilie 2015), ara-

tă sondajul.

Pe următoarea poziţie es-

te Guvernul, care se bucu-

ră de încrederea a 24,6% 

dintre cei intervievaţi (faţă 

de 23,8% în aprilie 2015), 

în timp ce pe poziţia a cin-

cea se situează consiliul ju-

deţean, cu 18,6% (faţă de 

21,8% în aprilie 2015). Ur-

mează Parlamentul, cu 

11,3% încredere multă şi 

foarte multă (12,6% în lu-

na aprilie 2015), şi partide-

le politice — cu 7,1% (6,5% 

în aprilie 2015).

Conform aceluiaşi baro-

metru, clasamentul încrede-

rii în instituţiile executive 

interne este condus de Ar-

mată, cu 75% încredere mul-

tă şi foarte multă, urmată 

de Jandarmerie, cu 64,5% 

şi de Direcția Națională 

Anticorupție— cu 61%.

Pe poziţia a patra se situ-

ează SRI, cu 51,2%, urmat de 

Poliţie, cu 48,7%, BNR — cu 

47,9%, SIE — cu 47,8%, ÎCCJ 

— cu 46,7% (49% în luna 

aprilie), ANAF — cu 38,7% 

şi ANI — cu 38,6%.

Clasamentul încrederii în 

instituţiile sociale şi priva-

te interne este condus de Bi-

serică, cu 63,4% încredere 

multă şi foarte multă (62,3% 

în aprilie 2015). Pe poziţia 

a doua se află universităţi-

le — cu 41,8% încredere 

multă şi foarte multă (41,5% 

în luna aprilie 2015), urma-

te de presă — cu 31,9% în-

credere multă şi foarte mul-

tă (34% în luna aprilie 2015). 

Pe poziţia a patra se situea-

ză organizaţiile societăţii ci-

vile — cu 29,4% (30% în 

luna aprilie 2015), ele fiind 

urmate de sindicate — cu 

18,8% (19,1% în luna apri-

lie), patronate — cu 17% 

(15,5% în luna aprilie 2015) 

şi bănci — cu 15,8% (faţă 

de 14,1% în luna aprilie).

Topul instituţiilor interna-

ţionale este condus de NATO, 

care se bucură de încredere 

multă şi foarte multă din par-

tea a 62,1% dintre români, 

faţă de 60,7% în luna aprilie.

„Barometrul Inscop — 

Adevărul despre România” 

a fost realizat de INSCOP Re-

search la comanda „Adevă-

rul” în perioada 9 — 14 iu-

lie 2015.

Armata defilează în fruntea instituțiilor
în topul încrederii românilor

România, odată conside-

rată una dintre cele mai 

corupte ţări ale Uniunii 

Europene, a devenit un 

teren de testare a comba-

terii corupţiei la nivel 

înalt. Condamnările în 

lanţ au transformat per-

cepţia publică asupra 

direcţiei anticorupţie pe 

măsură ce tigrul de hârtie 

(DNA) a început să-şi 

arate colţii, scrie 

Financial Times.

Direcţia Naţională Antico-

rupţie, văzută cândva ca o for-

mă fără fond (un „tigru de 

hârtie”), înfi inţată doar ca o 

condiţie a intrării în UE, acum 

este percepută ca un adver-

sar de temut.

Cum este văzută DNA

Activitatea DNA, sub con-

ducerea Codruţei Kovesi din 

2013, a început să atragă aten-

ţia ţărilor afectate de corupţie 

precum Grecia, Bulgaria sau 

Croaţia, atrase tot mai mult de 

modul în care procurorii anti-

corupţie din România au de-

venit aşa de puternici.

Potrivit publicaţiei fi nanci-

are, începând din 2012, DNA 

a primit sprijin internaţional 

puternic din partea Comisiei 

Europene, ceea ce a dus la un 

progres în lupta anticorupţie. 

Şi modifi carea Codului penal 

din 2009-2010, prin care pro-

curorilor li s-au dat puteri mult 

mai mari de investigare şi 

arest, a contribuit la intensi-

fi carea acţiunilor DNA.

Raportul dintre instituţii

Financial Times notează că 

DNA se bucură de sprijinul 

preşedintelui Klaus Iohannis, 

în timp ce premierul Victor 

Ponta, pus sub învinuire pen-

tru o serie de acuzaţii, dă sem-

ne că ar renunţa la putere.

De asemenea, publicaţia 

scrie şi despre reexaminarea 

Codului Fiscal, retrimisă în Par-

lament, gest în care analiştii 

văd o modalitate de creştere a 

presiunii pe şeful Guvernului.

Pentru unii, notează publi-

caţia, procurorii din România 

au devenit prea puternici, iar 

investigaţiile prea ample. Par-

lamentarii vor discuta propu-

neri în toamna anului pentru 

a limita utilizarea arestării pre-

ventive, o măsură, în opinia 

altora, destinată să taie aripi-

le agenţiei.

Operaţiunile DNA au spri-

jinul a 65% dintre români, 

obişnuiţi de mult timp să-i va-

dă pe politicieni îmbogăţin-

du-se în ciuda salariilor mo-

deste. Mulţi văd în acţiunile 

DNA o îndelung aşteptată cu-

răţare a clasei politice, care 

menţine la conducere o reţea 

comunistă de clientelism, no-

tează publicația.

Foto: Cazurile de corupție 
din România au devenit celebre și 

datorită învinuirilor care au fost 
aduse premierului în funcție, 

Victor Ponta

Financial Times o laudă 
pe Kovesi: DNA – Tigrul 
de hârtie îşi arată colţii
Publicaţia notează că pentru unii, procurorii din România au devenit 
prea puternici, iar investigaţiile prea ample.
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BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu 

apă, lucrări pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, 
Compania de Apă Someş S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după 
cum urmează:

MIERCURI, 29 IULIE 2015
Între orele 09:00-15:00
1. Str. Bobâlnei; str. B.N. Antal; str. Griviţei;

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 şi Clienţi
PUBLICITATE

CAMPANIE SOCIALĂ DE CONȘTIENTIZARE 
A IMPORTANŢEI AUZULUI

Auzi mai bine ca oricând!
Ai un aparat auditiv?

Doar la CLARFON, în luna IULIE benefi ciezi GRATUIT 
de confecționare OLIVA*, indiferent de marca aparatului auditiv.

*  piesa de ureche personalizată ce face legătura între conductul urechii 
și aparatul auditiv.

Cluj-Napoca
str. I.P. Voiteşti nr. 2-4 ap. 8 | Tel: 0264-434.150; 0731-600.614
str. Moţilor nr. 9 cabinet nr. 4 | Tel: 0264-430.534; 0730-110.114

Program: L–V: 9:00–17:30

Tronsoanele Sebeş-Turda, 

Lugoj-Deva şi Câmpia 

Turzii – Târgu Mureş sunt 

principalele lucrări care 

au de suferit pentru că 

Transporturile nu au ştiut 

să folosească un miliard 

de lei pentru a atrage trei 

miliarde de euro.

Deşi starea drumurilor din 

România este cel puţin deli-

cată, Ministerul Transporturi-

lor a pierdut un miliard de lei 

la rectifi carea bugetară, bani 

care erau destinaţi cofi nanţă-

rii proiectelor făcute din fon-

duri externe nerambursabile 

şi care ar fi  trebuit să aducă 

în ţară trei miliarde de euro.

Guvernul nu va suplimen-

ta, la rectifi care, bugetul Mi-

nisterului Transporturilor în-

trucât instituţia nu a dovedit 

că poate cheltui banii şi dez-

amăgeşte din acest punct de 

vedere de la an la an, arătând 

lipsă de profesionalism, a de-

clarat ministrul Finanţelor, Eu-

gen Teodorovici.

„Transportul este sectorul 

care, din păcate, ne dezamă-

geşte în continuare. Cel puţin 

pe mine personal, care şi cu-

nosc foarte bine acest sector, 

pot să spun că mă dezamă-

geşte, din păcate, an de an. 

Pe de o parte, pentru că nu 

cheltuie banii pe care îi au 

alocaţi, pentru că ştim foarte 

bine, de cheltuirea acestor 

bani pe acest sector se leagă, 

într-un fel sau altul, dezvol-

tarea întregii economii. Deci, 

pe de o parte, nu cheltuie ba-

nii, pe de altă parte, mai vin 

şi solicită bani suplimentari”, 

a afi rmat Teodorovici la Digi24.

Bugetul ministerului se re-

duce cu 985 de milioane de 

lei, prin diminuarea prevede-

rilor bugetare cu suma de un 

miliard de lei la titlul „Proiec-

te cu fi nanţare din fonduri ex-

terne nerambursabile (FEN) 

postaderare„. Potrivit unor ci-

fre estimative, România a pier-

dut aproape 3 miliarde euro 

din Programul Operaţional 

pentru că Transporturile nu 

ar fi  capabile să atragă toată 

suma până la expirarea ter-

menului din 1 ianuarie 2015.

El a adăugat că la rectifi ca-

rea bugetară Ministerul Trans-

porturilor nu va primi bani în 

plus. Potrivit draftului de rec-

tifi care bugetară, Transportu-

rile pierd fi nanţări de un mili-

ard de lei pentru proiecte eu-

ropene postaderare.

„Le-am spus foarte clar: nici 

nu discutăm! Vreau să văd la 

zi, pe fi ecare proiect în parte, 

dovada că voi cheltuiţi aceşti 

bani până la fi nal de octom-

brie, când va avea loc o a do-

ua rectifi care a acestui buget! 

Altfel, nu alocăm suplimentar 

ca să creştem artifi cial defi ci-

tul. Pentru că altfel, ce înseam-

nă asta? Dacă eu dau mai de-

parte, la Transporturi, înseam-

nă că domenii precum sănă-

tatea, educaţia, investiţii sunt 

văduvite, pentru că trebuie să 

dau într-o parte unde de fapt 

nu se cheltuie banii”, a spus 

Teodorovici.

Ofi cialul acuză colegii de 

la Transporturi de lipsă de pro-

fesionalism.

„Ei merg pe baza unei abor-

dări destul de, să spunem, lip-

site de profesionalism. Eu ştiu 

aşa: când ai un contract de achi-

ziţie publică pe un proiect de 

investiţie – în cazul lor, o au-

tostradă – trebuie să ştii foarte 

clar, lună de lună, ce se lucrea-

ză, care este previziunea de 

plăţi a acelei fi rme de construc-

ţii, s-o analizez şi prin prisma 

mea: adică, ăla poate să ceară, 

nu ştiu, sume foarte mari, dar 

eu văd exact dacă se justifi că 

o astfel de sumă. Şi atunci, în 

mod responsabil, să cer mai 

departe la Finanţe alocarea ace-

lei sume”, a spus Teodorovici.

Banii de la UE pentru autostrăzi 
s-au pierdut din cauză că Ministerul 
Transporturilor nu a ştiut ce să facă cu ei

Consiliul Judeţean Cluj se 

laudă că Aeroportul 

Internaţional Cluj va 

primi 131 de milioane de 

euro (fără TVA), după ce 

Comisia Europeană a avi-

zat Masterul Planul 

General de Transport al 

României, pentru lucrări 

de investiţii în infrastruc-

tura aeroportuară (reabi-

litare suprafeţe de mişca-

re, terminal pasageri şi 

terminal cargo nou).

Potrivit unui comunicat de 

presă al Consiliului Judeţean 

Cluj, sumele de bani vor fi  fo-

losite pentru realizarea unui 

terminal cargo nou, a unei căi 

de rulare cargo, pentru extin-

derea platformei de cargo, a 

pistei terminal pasageri precum 

şi a dotării cu echipamente de 

siguranţă, având ca perioade 

de implementare 2014 – 2020, 

respectiv 2014 – 2030. Mai mult, 

prin intermediul Master Planu-

lui, Ministerul Transporturilor 

a stabilit şi lungimea maximă 

a pistei, respectiv 2 500 metri, 

în condiţiile în care aceasta tre-

buia să fi e de 3500 de metri. 

La ora actuală pista are o lun-

gime de 2100 de metri.

Consiliul Judeţean Cluj sus-

ţine că pentru sistemul de trans-

port intermodal/multimodal au 

fost aprobate „deocamdată” nu-

mai investiţii pe parte de cargo 

CFR şi rutier, în valoare de 34 

250 000 de euro. Cu alte cuvin-

te, nu se va mai face terminal 

intermodal aerian-rutier-ferovi-

ar, ci doar un terminal bimodal 

rutier-feroviar, în condiţiile în 

care într-o adresă pe care Con-

siliul Judeţean o invoca cu pri-

vire la nedepunerea cererii de 

fi nanţare pentru implementarea 

transportului intermodal, CFR 

SA spunea că lor nu le rentea-

ză să facă acest terminal.

„CFR SA ne-a transmis că nu 

are în strategia proprie constru-

irea unui centru de transport in-

termodal nou în locaţia Cluj, că 

nu poate dovedi capacitatea fi -

nanciară pentru a realiza aceste 

obiective. Mai mult, CFR spune 

că datorită timpilor de aşteptare 

mari pentru a se forma un tren 

complet reiese faptul că pentru 

transportul aerian transbordarea 

mărfi i pe mijloacele de transport 

auto este mult mai facil în detri-

mentul transbordării mărfi i pe 

mijloacele de transport ferovia-

re”, se justifi ca CJ Cluj.

Preşedintele CJ Cluj, Mihai 

Seplecan, spune că implemen-

tarea transportului intermo-

dal rămâne un „obiectiv de 

interes major”.

„Având în vedere prevede-

rile Master Planului avizat, 

Consiliul Judeţean Cluj va lua 

în discuţie posibilitatea lega-

lă a dezvoltării investiţiei de 

transport intermodal/multi-

modal şi pe partea de cargo 

aerian, acest proiect susţinut 

constant atât de mine cât şi 

de conducerea Aeroportului 

Internaţional Avram Iancu Cluj 

nefi ind, din păcate, cuprins 

în planul aprobat de investi-

ţii al Master Planului de Trans-

porturi al Guvernului Româ-

niei. Acesta rămâne însă pen-

tru noi un obiectiv de interes 

major, motiv pentru care în-

cercăm în continuare, împre-

ună cu conducerea Aeropor-

tului, să identifi căm modali-

tăţi de realizare a acestuia” a 

declarat Mihai Seplecan.

Reprezentanţii Aeroportu-

lui Internaţional Cluj susţin 

că cei 2500 de metri ar repre-

zenta lungimea minimă a pis-

tei şi că nimic nu îi împiedi-

că să construiască o pistă de 

3500 de metri. Ei mai spun că 

nu se poate vorbi despre un 

terminal bimodal rutier-fero-

viar în condiţiile în care în 

Master Planul de Transport 

este propus un terminal mul-

timodal la Aeroportul Inter-

naţional Cluj. Mai mult, în va-

rianta fi nală revizuită a rapor-

tului privind Master Planul se 

precizează faptul că „viziu-

nea master planului pentru 

orizontul 2025 este ca aero-

porturile încadrate la catego-

ria Major Internaţional (Bu-

cureşti) şi Internaţional (Cluj-

Napoca) să îşi dezvolte termi-

nale intermodale”.

Aeroportul Cluj, marginalizat de la 
implementarea terminalului intermodal
 Adio terminal intermodal aerian-rutier-feroviar, adio pistă de 3500 de metri. Aeroportul Internaţional Cluj 
primeşte bani de la UE pentru investiţii mici, punctuale.

Obiectiv costuri 
(fără TVA)

perioadă  de 
implementare

Terminal cargo nou 6 mil. € 2014 – 2020

Extindere platformă cargo 
nou

18,74 mil. € 2014 – 2020

Realizare cale de rulare 
terminal cargo

6,4 mil. € 2014 – 2020

Extindere pistă terminal de 
pasageri existent

11,7 mil. € 2014 – 2020

Extindere cale de rulare 
pasageri

20 mil. € 2014 – 2020

Extindere platformă 
staţionare terminal 
pasageri existent

8,96 mil. € 2014 – 2020

Modernizare terminal 
pasageri existent și 
extinderea acestuia

4,17 mil. € 2020 – 2030

Realizare terminal pasageri 
nou

52 mil. € 2020 – 2030

Dotare cu echipament de 
siguranţă

3,173 mil. € 2014 – 2020

Ce se va construi şi cum vor fi  împărţiţi banii primiți de la UE
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•  În această toamnă, 60 de 

copii ai angajaţilor E.ON 

Business Services Cluj sunt 

aşteptaţi la grădiniţa speci-

al amenajată pentru ei, afl a-

tă la un pas de locul de mun-

că al părinţilor.

Grupul german E.ON face 

un nou pas în cadrul angaja-

mentului asumat odată cu in-

trarea pe piaţa de energie din 

România şi anume acela de a 

fi  unul dintre cei mai activi 

investitori.

După crearea a peste 500 

de locuri de muncă prin des-

chiderea centrului de servicii 

financiare E.ON Business 

Services Cluj, atenţia Grupu-

lui se îndreaptă acum spre co-

piii angajaţilor care vor bene-

fi cia din această toamnă de 

servicii educaţionale.

„Fără îndoială, familia re-

prezintă un element cheie în 

echilibrul profesional şi perso-

nal. Ştim cu toţii cât de difi -

cil este pentru părinţi să gă-

sească un loc disponibil la o 

grădiniţă situată aproape de 

casă sau de serviciu, cu un 

program fl exibil şi dacă se poa-

te să fi e situată şi într-o zonă 

cu trafi c rezonabil. De aceea 

am dorit să dăm o mână de 

ajutor angajaţilor noştri prin 

oferirea acestor servicii, pen-

tru a câştiga timp şi pentru a 

fi  mai liniştiţi deoarece copiii 

sunt pe mâini bune, chiar la 

un pas de ei!”, a declarat 

Zsolt Temesváry, Director 
General al E.ON Business 
Services Cluj.

Grădiniţa va funcţiona în 

clădirea afl ată pe Calea Ba-

ciului, nr.2-4, în proximitatea 

E.ON Business Services şi, 

pentru început, va ocupa par-

terul şi primele două etaje ale 

clădirii, cu posibilitatea extin-

derii ulterioare.

Spaţiul este astfel organi-

zat încât să asigure confort şi 

siguranţă pentru 60 de copii. 

Locul de joacă, sălile de curs, 

sala de masă, grupurile sani-

tare precum şi atelierele pen-

tru diferitele activităţi recrea-

tive şi educative sunt amena-

jate special pentru micuţii cu 

vârsta cuprinsă între 1-6 ani.

Partenerul E.ON în acest 

proiect este Fundaţia Ţăndă-

rică, organizaţie locală care 

se va ocupa de procesul de 

selecţie a educatorilor şi a per-

sonalului auxiliar şi care va fi  

responsabilă de aspectele edu-

caţionale.

Educaţia este unul dintre 

domeniile pe care E.ON le-a 

susţinut prioritar. Astfel, în 

cei 10 ani de la venirea în Ro-

mânia, E.ON a derulat proiec-

te în valoare totală de 3,5 mi-

lioane de euro, prin care com-

pania a contribuit la educa-

rea şi dezvoltarea viitoarelor 

generaţii, de acestea benefi ci-

ind mai mult de 155.000 de 

copii. Totodată, o atenţie a-

parte a fost acordată încura-

jării iniţiativelor şi proiectelor 

din domeniile sănătate, cul-

tură şi social, acestea fi ind fi -

nanţate cu peste 3,7 milioane 

de euro.

Începând cu anul 2005, 

E.ON România a susţinut cu 

peste 7,8 milioane de euro nu-

meroase proiecte de respon-

sabilitate socială în comuni-

tăţile în care îşi desfăşoară ac-

tivitatea, numărul total al be-

nefi ciarilor acestor iniţiative 

ridicându-se la aproximativ 

235.000.

Centrul de servicii E.ON 

– E.ON Business Services din 

Cluj Napoca prestează înce-

pând cu anul 2012, servicii 

de contabilitate pentru toa-

te companiile Grupului 

E.ON din Europa, dar şi ser-

vicii de Resurse Umane. În 

ultimul an, numărul perso-

nalului angajat s-a dublat, 

în prezent numărul total al 

angajaţilor depăşind 530 de 

persoane. Majoritatea anga-

jaţilor au fost selectaţi de 

pe piaţa locală de muncă şi 

au experienţă în contabili-

tate, HR, dar şi competenţe 

lingvistice solide.

Grădiniţa Ţăndărică-E.ON 
a fost inaugurată la Cluj-Napoca

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Dacă îi vezi lângă un 

stâlp, mai degrabă saluţi 

stâlpul: cu un an înaintea 

alegerilor locale, Monitorul 

de Cluj vă arată cât sunt de 

vizibili politicienii, în 

ochii cetăţenilor. În ordi-

ne alfabetică, în seria pe 

care Monitorul o realizează 

urmează Flavius Milăşan.

Flavius Lucian Valentin Ghe-

orghe Milăşan este unul dintre 

cei mai tineri consilieri locali 

clujeni, fi ind născut în 1986. El 

a ajuns în forul local după ce 

a plecat liberala Ioana Borza, 

mai exact anul trecut, fi ind 

atunci următorul pe lista USL. 

În PSD este din anul 2004, în-

să acum nu deţine o funcţie de 

conducere în partid.

În schimb, Milăşan deţine o 

funcţie de conducere la Casa de 

Cultură a Studenţilor, unde es-

te director plin, fi ind la momen-

tul concursului pe post singu-

rul concurent. El face parte din 

Comisia pentru sănătate, dar 

susţine şi proiectele culturale 

ale Clujului. Cel mai important 

dintre acestea este „Cluj, Capi-

tală Europeană a Tineretului”.

Îşi face autocritica

Milăşan nu are, asemenea, 

multor colegi de-ai săi din 

Consiliul Local, un raport de 

activitate publicat pe site-ul 

Primăriei Cluj-Napoca, astfel 

că activitatea sa rămâne pen-

tru clujeni, o necunoscută.

Contactat telefonic el a pre-

cizat că cele mai importante 

proiecte ale sale vizează să-

nătatea şi cultura. De aseme-

nea, dintre cele mai frecven-

te şi stringente probleme sem-

nalate de clujeni, în cadrul 

audienţelor, consilierul le 

aminteşte pe cele care vizea-

ză locurile de parcare, cana-

lizările sau spaţiile verzi, mai 

exact lipsa acestora.

Cel mai relevant proiect al 

său este însă un proiect cul-

tural care îi vizează mai ales 

pe tineri, „Cluj, Capitală Eu-

ropeană a Tineretului”. În ce 

priveşte domeniul sănătăţii, 

cele mai importante proiecte 

în care s-a implicat au vizat 

alocarea unor sume de bani 

spitalelor din judeţul Cluj.

Cât despre restanţele sau 

eventual viitoarele proiecte al 

sale, consilierul mai spune: 

„Sunt fair-play, recunosc mai 

sunt probleme importante pe 

care trebuie şi vreau să le am 

în vedere. De exemplu, o pro-

blemă care persistă şi în care 

îmi doresc să mă implic este 

cea a pieţelor agroalimentare, 

care de exemplu, în unele zo-

ne, cum ar fi  strada Oaşului 

sau Dâmbu Rotund, nu exis-

tă. Oamenii din aceste zone 

trebuie să meargă în centru 

sau în Mărăşti să îşi facă cum-

părături”, a spus Milăşan.

Ce avere are 
Flavius Milăşan

Consilierul a obţinut anul 

trecut, potrivit declaraţiei sa-

le de avere aproximativ 21.000 

de lei de la Casa de Cultură a 

Studenţilor, iar din funcţia de 

consilier local aproximativ 

6.000 de lei.

El deţine un apartament 

dobândit prin credit, în loca-

litatea Floreşti.

SUNT DE ANI BUNI ÎN CONSILIUL LOCAL, DAR NU ÎI RECUNOAŞTE NIMENI

Milăşan, consilierul cu mai multe nume 
decât oameni care-l cunosc după nume
Flavius Lucian Valentin Gheorghe Milășan este în Consiliul Local Cluj-Napoca de anul trecut.

Activitatea consilierului local Flavius Mileșan este necunoscută

Ce spun clujenii
Doina Mureşan: „Nu știu cine este Flavius Milășan, nu 
am auzit de el, nu l-am văzut. Dar dacă este nou în Consiliul 
Local, nu e de mirare că nu a auzit lumea de el. Este și tâ-
năr, așa că mai are timp, Nu știu nimic în general despre 
consilierii locali de la Cluj, nici nu sunt din Cluj”.

Nelu Bodea: „Nu am auzit de el, dar nu mă interesează 
politica, nu știu ce fac consilierii ăștia. Poate nu se implică 
sufi cient, dacă s-ar implica de exemplu să vină, să vorbeas-
că noi. Nici nu știu unde să merg să caut un consilier ca să 
merg la el în audienţă”.
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SC INTERLOG COM SRL Brad, împreună cu partenerii RSC Consulting SRL din 
Cluj Napoca şi FORMPROF SERVICII SRL din Târgu Mureş, implementează, 
începând din luna aprilie 2014, proiectul „PRIMA – Promovarea Resurselor umane 
din mediul rural prin Informare, Mediere şi 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 priveşte 
dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă.

Un obiectiv important al proiectului îl reprezintă dezvoltarea abilităţilor 
antreprenoriale ale persoanelor fără ocupaţie din mediul rural.

Dacă locuieşti în mediul rural şi eşti persoană inactivă, în căutarea unui loc de 
muncă sau persoană ocupată în agricultura de subzistenţă, ne poti contacta pentru 
informaţii şi consiliere privind modul de demarare a unei activităţi ca liber 
întreprinzător. Te putem ajuta cu instruire specifi că demarării, în condiţii optime, a 
unei afaceri, cu identifi carea surselor de fi nanţare şi multe alte activităţi legate de 
acest domeniu.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi la:
SC 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 Timiş, Hunedoara, Alba
0746 177 462 – pentru judeţele Cluj, Sălaj, Bihor
0371 144 267– pentru judeţele Mureş, Covasna, Sibiu

Informaţii suplimentare despre Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013 puteţi găsi la adresele web http://www.fseromania.ro/ 
şi http://www.oirposdru-vest.ro/
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Peste 5.000 de persoane 

sunt implicate în organiza-

rea festivalului UNTOLD, 

peste 170 de artişti vor 

concerta în cele patru zile 

şi sunt aşteptaţi peste 

50.000 de spectatori.

Primul festival din Româ-

nia de talia Sziget şi To-

morrowland va începe în 

Cluj-Napoca, joi 30 iulie şi se 

va încheia duminică, 2 august. 

Zona principală a desfăşură-

rii concertelor este Cluj Are-

na, dar vor exista şi eveni-

mente mai mici în alte punc-

te din oraş, cum este ştrandul 

Sun sau Piaţa Unirii. “Ca vi-

ziune legată de festival, ne-am 

propus să avem primul festi-

val de nivel mare organizat în 

România, comparabil cu fes-

tivaluri precum Tomorrowland, 

Sziget şi altele importante din 

Europa. Ne bucurăm că am 

avut un răspuns atât de bun 

din partea tinerilor din Româ-

nia, dar şi din afară, pentru 

că avem participanţi de pe 

toate continentele,câteva 

exemple mai exotice fi ind din 

Mexic, Noua Zeelandă, Cana-

da, Australia, Filipine, Japo-

nia”, a declarat Bogdan Buta, 

director general UNTOLD Fes-

tival.

Evenimente, în mai multe 
locaţii

Concertele se vor desfăşu-

ra pe opt scene. “Avem opt 

scene, ca număr de partici-

panţi pe zile, deocamdată am 

depăşit numărul de 50.000 de 

persoane pe zi pentru zona 

principală a festivalului la ca-

re se adaugă trafi cul din Pia-

ţa Unirii unde evenimentul es-

te cu acces liber. Ca parte din 

festival este şi ştrandul Sun, 

zona retro va fi  la Euphoria 

Music Hall, iar ca şi locaţii de 

cazare pe care am încercat noi 

să le punem la dispoziţia par-

ticipanţilor sunt campingul 

din livada Palacsay şi campu-

surile studenţeşti”, a mai spus 

Buta.

Vor fi  prezenţi peste 170 de 

artişti. “Ne bucurăm să avem 

câteva premiere în România, la 

acest capitol, începând cu Avi-

cii şi Dimitri Vegas & Like Mi-

ke”, a precizat Bogdan Buta.

Sonorizarea este 
din Olanda

Sute de camioane transpor-

tă logistica necesară organiză-

Totul despre UNTO
şi public din toată
UNTOLD Festival este cel mai mare festival care s-a organiz

Bogdan Buta, directorul general UNTOLD şi Adrian Chereji, directorul marketing, la conferin

Untold Festival va începe 

joi, 30 iulie şi se va înche-

ia în 2 august. Sunt aştep-

taţi 50.000 de spectator pe 

zi, din toate colţurile 

lumii.

Organizatorii Untold Fes-

tival au anunţat, luni, ulti-

mele detalii legate de desfă-

şurarea evenimentului. Spec-

tatorii trebuie să ştie că exis-

tă două căi principale de ac-

ces plus una specială pentru 

VIP şi persoane pentru diza-

bilităţi. “Locaţiile principale 

ale festivalului sunt Cluj Are-

na, Sala Polivalentă şi o par-

te din Parcul Central. Zona 

principală de acces se va fa-

ce de pe aleea din Parcul Cen-

tral, cu intrare dinspre Ope-

ra Maghiară, pe strada Geor-

ge Coşbuc de la intersecţia 

cu strada Cardinal Iuliu Hos-

su, iar intrarea VIP şi pentru 

persoanele cu dizabilităţi de 

pe strada Uzinei Electrice”, 

a declarat Bogdan Buta, di-

rectorul general Untold Fes-

tival.

Organizatorii au gândit şi ie-

şiri de urgenţă, dacă există si-

tuaţii neprevăzute. “În situaţii 

de urgenţă, sunt gândite mai 

multe ieşiri de urgenţă atât prin 

zona de acces a festivalului cât 

şi înspre Splaiul Independen-

ţei, zonă care în timpul festi-

valului va fi  închisă tocmai pen-

tru a permite accesul autove-

hiculelor pentru intervenţii în 

situaţii de urgenţă, pentru eva-

cuarea participanţilor dacă o 

situaţie excepţională o cere”, a 

mai spus Buta.  G.D.

Care sunt zonele de acces 
la UNTOLD Festival
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OLD FESTIVAL – artişti în premieră 
ă lumea

zat până acum în România.

rii evenimentului, vor fi  peste 

300 de metri liniari de baruri şi 

peste 700 de toalete.

Producţia şi sonorizarea la 

UNTOLD Festival este asigurată 

de o echipă din Olanda. “Tine-

rii care vor participa la festival 

vor avea parte de o sonorizare 

cum doar unele dintre cele mai 

bune festivaluri din lume au”, 

au spus organizatorii.

Ca sistem de plată în cadrul 

festivalului, va fi  pus la dispo-

ziţia participanţilor un card R-

FID, folosit şi la alte evenimen-

te similare.

Peste 5.000 de persoane sunt 

angrenate în organizarea UN-

TOLD, peste 1.000 de voluntari.

Ce solicitări au artiştii

Potrivit organizatorilor, artiş-

tii principali vor veni la Cluj cu 

avioane private. Cerinţele head-li-

ne-rilor sunt hotel de minim cinci 

stele, suite de lux, apartamente, 

condiţii standard pentru artişti 

de talia lor.

“Cerinţele lor au minim zece 

pagini în care sunt solicitări le-

gate de transport, cazare, secu-

ritate. Au nevoie limuzine cu şo-

feri de peste 35 de ani, vorbitori 

de limba engleză. Au proceduri 

de securitate la scenă şi îşi tri-

mit reprezentanţii să verifi ce a-

ceste aspecte cu mult timp îna-

inte”, au adăugat organizatorii.

nţa de presă dinaintea startului festivalului

Concertele din cadrul UNTOLD Festival vor umple atât Cluj Arena, cât și Sala Polivalentă, pe lângă multe alte spații de concerte

Harta festivalului UNTOLD

VEZI AICI PROGRAMUL FESTIVALULUI

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

În perioada 30 iulie – 2 

august, pe durata desfăşu-

rării UNTOLD Festival, în 

oraş vor fi  instituite 

restricţii de circulaţie 

importante. Transportul 

în comun va avea un 

regim special.

Conducerea Primăriei 

Cluj-Napoca a anunţat, luni, 

ce restricţii de circulaţie vor 

fi  impuse în oraş, în perioada 

30 iulie – 2 august. “Vom avea 

o restricţionare a circulaţiei 

rutiere pe strada George 

Coşbuc, de la Splaiul Indepen-

denţei până la intersecţia Car-

dinal Iuliu Hossu, din data de 

28 iulie, ora 23.00 până în 4 

august, ora 8.00”, a declarat 

primarul Emil Boc.

De asemenea, va fi  o re-

stricţionare a circulaţiei ruti-

ere pe Splaiul Independenţei, 

de la podul Garibaldi până la 

intersecţia cu podul Napoca, 

din 28 iulie, ora 23.30 până 

în 4 august, ora 4.30, cu ex-

cepţia tramvaielor, astfel: în 

29 iulie, tramvaiele vor circu-

la normal, în 30 iulie, vor cir-

cula între orele 5.00 – 18.00. 

De la ora 18.00, tramvaiul nu 

va mai circula şi va fi  înlocu-

it cu autobuzul. Vineri, tram-

vaiele vor circula până la ora 

17.00, urmând ca după ora 

17.00, transportul să fi e asi-

gurat cu autobuzul.

Sâmbătă şi duminică tram-

vaiele nu vor circula, iar luni, 

circulaţia tramvaielor va reve-

ni la normal.

Tramvaiele vor fi  înlocuite 

cu autobuze care vor circula 

deviat pe traseul: Primăverii 

– Splaiul Independenţei – Pod 

Garibaldi – Piaţa 14 iulie – 

Dragalina – Piaţa Gării.

Accesul în parc, 
restricţionat

“Pentru siguranţa partici-

panţilor, va fi  restricţionat par-

ţial accesul în Parcul Central, 

extremităţile restricţionării fi -

ind strada George Coşbuc – 

Cardinal Iuliu Hossu – Spla-

iul Independenţei – clădirea 

Universităţii de Arte şi Design 

– clădirea Casino, din data de 

29 iulie, ora 23.00 până în 3 

august la 8.00”, a spus prima-

rul.

Transport, 24 din 24

Pe toată durata UNTOLD, 

în oraş vom avea transport în 

comun 24 de ore din 24. “Pen-

tru perioada nopţii vom avea 

şase linii de transport pentru 

a asigura legătura cu orice colţ 

al oraşului. Linia 6 care asi-

gură circulaţia pe ruta Bucium 

– Aurel Vlaicu şi vor circula 

autobuze din 15 în 15 minu-

te până la ora 3.00, iar după 

ora 3.00 până la ora 5.00 din 

10 în 10 minute. În orice mo-

ment se poate suplimenta nu-

mărul de autobuze dacă este 

necesar”, a afi rmat Boc.

Vor fi  disponibile şi linia 25, 

Mănăştur – Gheorgheni, linia 

46 pentru cartierul Zorilor – 

Piaţa Mihai Viteazul, linia 30 

pentru bulevardul 1 Decembrie 

– strada Aurel Vlaicu, 36 de pe 

strada Câmpinei până în Mihai 

Viteazul şi M21 pentru Floreşti 

din 30 în 30 de minute.

„Cei care trebuie să îşi cum-

pere bilete există următoarele 

alternative: abonament cu preţ 

întreg, pe o săptămână, toate li-

niile – 41 lei, abonament cu preţ 

întreg, toate liniile, trei zile – 20 

lei, abonament cu preţ întreg, 

toate liniile, o zi – 12 lei sau un 

bilet de noapte, cu o călătorie – 

3 lei, care se cumpără de la con-

ducătorul auto, pe timpul nop-

ţii sau de la chioşcurile care vor 

fi  deschise, o parte din ele, şi 

după ora 23.00. Va putea fi  cum-

părat bilet şi prim SMS”, a mai 

explicat primarul. 

Restricţii de circulaţie şi transport în comun disponibil toată noaptea
Şoferii sunt sfătuiţi să evite zona centrală a oraşului unde se fac lucrări de modernizare a străzilor.

Unde îți lași 
mașina dacă vii la 
UNTOLD Festival
În perioada festivalului 
UNTOLD vor fi  amenajate 
parcări speciale pentru spec-
tatorii care vin la Cluj cu ma-
șina. Vor fi  asigurate peste 
6.000 de locuri de parcare, în 
patru parcări: la hipermarket-
ul Cora – ștrandul Sun, la 
Expo Transilvania, în târgul 
de vechituri Oser și la cam-
pingul din livada Palacsay.

Preţul este de 10 lei/autotu-
rism pentru toată perioada 
festivalului.

Primarul Emil Boc a declarat 
că celor patru locaţii se mai 
adaugă și parkingul Leul din 
Piaţa Mihai Viteazu și parkin-
gul din Piaţa Mărăști. Șoferii 
vor fi  întâmpinaţi, la intrarea 
în oraș, cu indicatoare care le 
vor arăta cea mai apropiată 
parcare. “Vor fi  indicatoare 
rutiere care să îi dirijeze pe 
șoferi în funcţie de zonele din 
care vin. Dacă vin dinspre 
Turda vor merge la parcarea 
din Expo Transilvania și Oser, 
dacă vin dinspre Zalău – 
Oradea vor fi  dirijaţi spre 
parkingul de la Cora sau 
Leul”, a afi rmat Boc.
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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“)
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

CASE

¤ P.F. caut casă modestă, veche, 
nu foarte mare, cu grădină mică, 
singur în curte, cu acte în regulă 
în cartierele Gheorgheni, Bulga-
ria, zona Abator. Exclus agenţii. 
Aștept oferte la tel. 
0264-439296 (4.7)

¤ Vând cabană la munte, în Va-
lea Ierii, supr. 72 mp, cu toate 
utilităţile, preţ 16500 euro, ne-
gociabil. Inf. la tel. 0724-443744 
(4.7)

¤ Vând casă cu 2 camere, preţ 
200 euro/mp, construit, cu teren 
500 mp, plan. Inf. suplimentare 
la tel. 0723-424624. (3.7)

¤ Vând casă veche în Florești, ca-
sa, grajdul și grădina în supr. to-
tală de 742 mp, str A. Iancu, 
front 16 m. Tel. 0751-824853 
sau 0742-097455. (4.7)

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

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 2 camere, pe str. 
Horea, fi nisat, central, parter î-
nalt, C.T., G.T., faianţă, gresie, 
model nou, parchet stratifi cat, 
garaj și beci. Fără intermediari. 
Sunaţi la tel. 0744-164087. (6.7)

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

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

TERENURI

¤ Vând 6 ha teren pe str. Giusep-
pe Verdi, cart. Iris, preţ 10 euro/
mp. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0744-653097. (1.7)

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ Vând 25 ha pădure veche, de 
stejar, pe Dealul Blajului, jud. 

Alba. Inf. şi relaţii suplimenatre 
la tel. 0264-592139. (1.7)

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

¤ 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 tele-
fon: 0722-990855.

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 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.

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 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), 
centura spre Apahida. Inf. şi re-
laţii suplimentare la tel. 
0264-416242, după ora 20, 
Fam. Molnar.

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ P.F. ofer spre închiriere aparta-
ment 2 camere, în P-ţa Mihai Vi-
teazul, bucătărie, baie, centrală 
termică, cheltuieli de întreţinere 
foarte mici, totul contorizat, pen-
tru persoane serioase, pretabil 
pentru birouri, cabinete. Relaţii
la tel. 0762-258062 (4.7)

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, în su-
pr. de 66 mp, decomandat, pe 

str. Cehosovaciei, parter, centrală 
termică, curat, preţ 230 euro. Inf. 
suplimentare la tel. 
0723-424624 (4.7)

SPAŢII

¤ Închiriez garaj sub bloc, apă 
caldă și rece, în centrul orașului. 
Inf. și relaţii suplimenatre la tel. 
0264-592139. (1.7)

SCHIMBURI

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.

APARTAMENTE

¤ Schimb apartament 2 camere, 
fi nisat, central, parter, cu aparta-
ment de 1, 2 sau 3 camere, ul-
tracentral. Inf. la tel. 
0744-164087 (4.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut loc de muncă în birotică. 
Inf. la tel. 0748-945.449. (4.7)

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

Firmă de curăţenie, 
angajăm

OPERATORI DE 
CURAŢENIE – bărbaţi

în centrul comercial din 
Cluj – Iulius Mall.

Condiţii salariale 
avantajoase.

Tel. 0721-288.045.

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zi-
lele libere), experienţă în do-
meniu. Cer şi ofer seriozitate. 
Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.
¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștinţe WIN-
MENTOR. 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 se-
riozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 
0745-501314.

SERVICII

¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig.
Ofer garanţie şi asigur trans-
port.
Tel. 0747-786.320; 
0770-607.687.
¤ 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: ho-
rea@orange-webagency.com.

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

ELECTRO

¤ Vând Ph α termperature metru 
digital, portabil, nou, preţ 350 
RON, puţin negociabil. Inf. la tel. 
0744-479172 sau 0374-930918. 
(1.7)

¤ Vând TV color marca „Techni-
sat”, cu diagonala de 70 cm, cu 
telecomandă, preţ 270 RON, pu-
ţin negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (1.7)

¤ Vând convector la coș. Inf. su-
plimentare la tel. 0749-041124. 
(1.9)

¤ Vând foarte ieftin: contactori 
între 10-400 A, ISOL-uri de 
16-630 A, stea triunghi 63 A, AC 
3, 40 A, motoare mici de 
0,55-0,75/1500; 1,5/1000, de 
380 V, manometru cu contact 
0-600 bari. Inf. tel. 0722-886013. 
(1.7)

¤ Vând televizor color, în stare 
bună. Relaţii suplimentare la tel. 
0745-920199. (4.7)

¤ Vând aparat foto „Zorky 5”, ” 
FED 2”, „Praktica LTL-3”,„Smena”, 
„Kodak C503”, nou, două bino-
cluri puternice, noi, un aparat de 
fi lmat „Sony”, nou. Inf. la tel. 
0759-020427. (6.7)

MOBILIER

¤ Vând FOARTE IEFTIN două foto-
lii, două canapele, în stare de 
funcţionare. Inf. tel. 
0722-886013. (1.7)

¤ Vând canapea extensibilă mo-
del vechi, masă rotundă din lemn 
natur, dulap cu trei uși, două sca-
une cu cadru metalic și cu tapiţe-
rie verde. Relaţii suplimentare la 
tel. 0749-041124. (1.7)

UZ CASNIC

¤ Vând frigider Arctic cu 2 uși, 
180 cm, în stare bună. Inf supli-
mentare la tel. 0745-920199. 
(4.7)

¤ Vând soba de fontă, antică, cu 
ornamente, 170 cm înălţime, 
2000 ron negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0755437088.

DIVERSE

¤ Cumpăr discuri de vinil, plăci 
de pick-up cu muzică diversă, 
ofer 30 RON/bucată. Inf. la tel. 
0727-590355. (4.4*)

¤ Vând jgheaburi și burlane din 
tablă galvanizată, cu diamatrul 
de 18 cm, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0264-432680. (1.7)

¤ Vând barcă pneumatică “Say-
lor”, 240 cm, cu fund rigid, de 3 
persoane, cu accesorii, vâsle, 
scaune gonfabile, vestă de salva-
re peste 120 kg, motor electric 
“Saylor”, nou, sonar cu suport, 4 
beţe de pescuit telescopice, două 
buc. pentru spining și două pen-
tru crap. Inf. la tel. 0744-479172 
sau 0374-930918. (1.7)

¤ Vând mașină de cusut SINGER, 
pentru cusut piele și textile, seria 
L 331752 și mașină de cusut DUR 
KOPP pentru piele, seria KI 15-2. 
Inf. suplimentare la 0264-440108 
sau 0743-515388. (1.7)

¤ Vând tichet RABLA unei per-
soane interesate să-și achiziţio-
neze un autoturism nou, la pre-
ţul de 2000 RON, negociabil. 
Rog seriozitate. Inf. la 
0264-432680. (1.7)

¤ 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 şi 
conservanţi (recipient de 2 l).
Preţ 8,5 RON/l.
Sunaţi la tel. 0758-356073.
¤ Vând palton de piele, culoare 
maro, nr. 52 și un costum bărbă-
tesc, culoare neagră, din stofă, 
nr. 50-52, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (1.7)

¤ Vând 6 buc ţeavă metalică cu 
Dâ72 mm, grosime 5 mm, lungi-
mea de 9 m, necesare pentru in-
stalaţii sau stâlpi de gard, preţ 
negociabil. Aștept telefoane la la 
0264-432680. (1.7)

¤ Caut loc de veci în Cimitirul din 
Mănăștur sau Cordoș, cu acte în 
regulă și la zi. Sunaţi la tel. 
0722-886013. (1.7)

¤ Vând coasă rotativă 185 după 
tractor, stare bună, preţ 2400 
RON. Sunaţi la tel. 
0724-443744. (3.7)

¤ Vând vin alb Fetească demi-
sec. Tel 0722-515094 (3.5)

¤ Vând URGENT coniac de 47°, 
rachiu de fructe de 53°, preţ 30 

RON, respectiv 25 RON. Sunaţi 
la tel. 0264-591965. (4.7)

¤ Vând roiuri de albine. Sunaţi 
la tel. 0722-515094 (4.7)

¤ Vând barcă de cauciuc rusască 
pentru 2 persoane, cu accesorii 
și o vestă de salvare, nouă, cu-
loare roșie. Inf. la tel. 
0723-064864 (4.7)

¤ Vând cărucior pentru copil 
mic, marca Pierre Cardin, cu co-
pertină de ploaie și pătuţ sport 
rabatabil. Inf. la tel. 
0742-838226 (4.7)

¤ Vând ouă de casă, de găină, 
raţă, gâscă, păsări crescute în 
gospodărie, hrănite cu cereal 
ecologice. Sunaţi la tel. 
0762-258060 (4.7)

¤ Vând masă din lemn masiv, lăcu-
ită, cu 2 bănci cu picioare din fi er, 
rabatabile. Tel 0745-569336 (4.7)

¤ Vând tigări electronice, acceso-
rii și lichide. Ofer garanţie și post 
garanţie. Consultanţa gratuită. 
Cea mai efi cientă metodă de a 
te lăsa de fumat. Tel 
0762-258062 (4.7)

¤ Vând cadru spijin deplasare, 
butoi de 200 l, cratiţă smălţuită 
de 30 l, oală smălţuită de 20 l. 
Tel. 0770-358234 (4.7)

¤ Vând aparat de umidifi care 
aer, cu două pungi, pentru ghea-
ţă, stare foarte bună, marca ISO-
TRONIC, preţ 500 RON, negocia-
bil. Inf. și detalii la tel. 
0751-367181. (6.7)

¤ Vând armă „Slavia CZ 630” tir 
sportiv, de 4,5 mm, pistol „Walter 
CP” 88 de 4,5 mm, „Rohm” de 9 
mm, cu gaze. Necesită permis TIP 
B. Inf. la tel. 0759-020427. (6.7)

DONAŢII

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

COLECŢIONARI

¤ Vând discuri, pick-up-uri, case-
te audio/video, bilete de intrare 
în zoo, muzee, concerte (străi-
ne), jucării, cărţi tehnice, de dra-
goste, etc, benzi de magnetofon 
(Sony, BASF, AGFA), telefoane. 
Inf. la tel. 0755-920694. (3.5)

¤ Vând pentru colecţionari carte-
le telefonice România și străine, 
consumate, calendare de buzu-
nar din ani diferiţi, discuri, casete 
audio și video. Sunaţi la tel. 
0755-920694. (3.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare că-
prior (ţap) și colţi de mistreţi, preţ 
negociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Pentru colecţionari, vând bici-
cletă Pegas original. Sunaţi la 
tel. 0723-064864 (4.7)

¤ Vând mașină de cusut SINGER, 
cap Sfi nx, cu capac, foarte vechi, 
din prima serie, în stare de func-
ţionare. Inf. suplimentare la tel. 
0759-020427. (6.7)

¤ Vând 5 buc ceasuri de buzunar 
de epocă din colecţia ”Heritage”, 
noi, cu lanţ, panoplie pentru afi -
șaj. Inf. la tel. 0759-020427. (6.7)

¤ Vând colecţie de 12 piese din 
aramă (cupru) casete, statuete, 
carafă și pahar mare de ţuică. 
Preţ negociabil. Tel 
0264-591565 (7.7)

ANIMALE

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

LICITAŢIE

ADMINISTRAŢIA JUDEŢEANĂ A FI-
NANŢELOR PUBLICE CLUJ
cu sediul situat în Cluj-Napoca, 
P-ţa Avram Iancu, nr. 19, jud. 
Cluj, având în vedere prevederile 
O.G.nr. 14/2007, date în aplicare 
prin H.G. nr. 731/2007, privind 
reglementarea modului și condi-
ţiilor de valorifi care a bunurilor 
intrate, potrivit legii, în proprie-
tatea privată a statului, prezintă 
si oferă spre achiziţionare prin 
vânzare directă următoarele pro-
duse:

- 5.712 bucăţi pietre preţioase/
rubine în greutate totală de 
1.669,81 grame, la preţul de 36 
lei /gram, cu valoare totală de 
60.113 lei respectiv, 353 buc/
perechi cercei, brătări, inele, 
pandantive diverse din argint de 
925 %o,respectiv, aur-585%o, cu 
monturi de pietre sintetice colo-
rate diverse, în greutate de 
2.922,32 gr. argint(pret mediu 
de 2,16 lei/gram) si 2,13 gr. aur 
cu pret de 107,60 lei/gram si va-
loare totală de 6.679 lei, pentru 
care achiziţionarea se face pe în-
treaga cantitate / pe cutii cu ru-
bine / 206-350 buc sau loturi / 
tipuri de bijuterii prin persoane 
fi zice / juridice autorizate de 
A.N.P.C. Bucuresti ;
- 18 jocuri electronice – slot ma-
chine diverse, uzate, functionale, 
prez. la vânzare pe unităti speci-
aliz . /autorizate, cu preturi cu-
prinse între 350 si 525 lei / buc. 
si valoare totală de 7.350 lei;
- 10.000 buc. cabluri / fi re elec-
trice din cupru semifabricate / fi -
se prelungitoare, având valoarea 
totală rămasă la vânzare de 
14.000 lei;
- 18 utilaje industriale de uz co-
mercial din inox folosite, uzate, 
avand valoarea totală rămasă la 
vânzare de 9.935 lei;
- un autoturism marca Renault, 
cu nr. de înm. HD-03-NHG, ne-
funcţional, uzat, cu defecte, pre-
zentat la vanzare pentru piese de 
schimb cu ultim preţ de – 600 
lei.
Potenţialii ofertanţi pot viziona 
bunurile în cadrul Biroului Vamal 
de Interior Cluj, respectiv la de-
pozitul compartimentului de va-
lorifi care din cadrul A.J.F.P. Cluj. 
Depunerea ofertelor de achizitie, 
se realizează la compartimentul 
valorifi care bunuri din str. Pitești, 
nr. 7, etaj IV, camera 2, Cluj-Na-
poca, până în data de 07 august 
a.c. Informaţii suplimentare, alte 
date / elemente de identifi care, 
rapoarte de expertiză, poze /
condiţii de achiziţionare a bunu-
rilor prezentate precum și a altor 
bunuri diverse, pe care le deţi-
nem și le oferim spre vânzare 
prin magazinul propriu al insti-
tuţiei situat în Cluj-Napoca, Ca-
lea Dorobanţilor nr. 1, în incinta 
SC ''FLORA'' (program de funcţio-
nare – zilnic între orele 9,00 – 
15,00), pot fi  obţinute, prin acce-
sarea site-ului -www.mfi nante.ro 
– valorifi care bunuri confi scate”, 
precum și la sediul instituţiei- 
compartimentul valorifi care bu-
nuri, sau la adresa de e-mail: 
Vasile.Trif.CJ @mfi nante.ro. În 
caz de neadjudecare, produse-
le vor fi prezentate ulterior 
printr-un nou anunt publicitar 
sau transferate la valorificare 
prin alte metode prevăzute de 
lege. (1.1)

ANUNŢ DE MEDIU

¤ S.C. Impro S.R.L., anunţă pu-
blicul interesat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul „Con-
struire hală de producţie, depo-
zitare şi birouri P+1e partial“, 
propus a fi  amplasat in jud. Cluj, 
com. Jucu, sat Herghelie, zona 
Parc Industrial Tetarom III. Infor-
maţiile privind proiectul propus 
pot fi  consultate la sediul Agenţi-
ei pentru Protecţia Mediului Cluj, 
din Municipiul Cluj-Napoca, str. 
Calea Dorobanţilor nr.99, în zile-
le de luni: 9:00-16:00, marţi-joi 
9:00-14:00, vineri 9:00-12:00 și 
la sediul titularului: Mun. 
Cluj-Napoca, str. Calea Baciului 
nr. 87, jud. Cluj, în zilele de 
luni-vineri între orele 
9:00-14:00. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediul 
Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.99, 
jud. Cluj. (1.1)

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

¤ Agenţia pentru Protecţia Me-
diului Cluj anunţă publicul intere-
sat asupra luării deciziei de emi-
tere a autorizaţiei integrate de 
mediu pentru obiectivul „Instala-
ţie de acoperiri metalice şi fabri-
că de injecţie“, amplasat în mu-
nicipiul Turda, strada Ștefan cel 
Mare, nr. 19, hala mare – U9, 
judeţul Cluj, operator S.C. OSMA 
PLAST ROMÂNIA S.R.L. Observa-
ţiile publicului se primesc zilnic la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Cluj, Calea Dorobanţi-
lor nr. 99, luni între orele 
9:00-16:00, marţi – joi între ore-
le 9:00 – 14:00, vineri între ore-
le 9:00 – 12:00, precum și la ur-
mătoarea adresă de internet: of-
fi ce@apmcj.anpm.ro. (1.1)



Organizăm:

Nunţi,
Botezuri,
Petreceri,

Conferinţe,
Mese festive,
Aniversări,

Comemorăriwww.casauniversitarilorcluj.ro

0744 251 471
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ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:30 Lumea și noi (doc.) 
(reluare)
13:00 Germana...la 1 (emis. 
info.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Maghiara de pe unu 
(emis. mag.)
16:55 Vorbește corect! (emis. 
info.)
17:00 Împreună astă seară
18:40 Fără compromisuri (pol., 
2010, ser., sezonul 2, episodul 7)
19:35 Vorbește corect! (emis. 
info.) (reluare)
19:45 Sport
19:59 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Dr. House (sua, 2004, 
ser., sezonul 6, episodul 15)
21:55 Istorii de buzunar
22:10 Cursa vieţii (engl., 1995, 
f. dr.)
23:55 Împreună astă seară 
(reluare)

ANTENA 1

13:00 Observator (emis. info.)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.)
17:00 Acces direct (talk show)
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special (emis. 
info.)
20:30 Prizoniera dragostei (tur., 
2015, s. dr., episodul 1)
23:30 Un show păcătos 
(divertisment)

PRO TV

12:00 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr.) (reluare)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Inimă de frate (tur., 
2011, s. dr.) (reluare)
15:00 Vorbește lumea (mag. 
life-style)
17:00 Știrile Pro TV
18:00 Ce spun românii (reality 
show)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Las fi erbinţi (rom., 2012, 
s. com., sezonul 4, episodul 4)
21:30 Vine CHEFul! (reality 
show, episodul 1)
22:30 Știrile Pro TV

23:00 Jane și Maura: Detectivi 
în Boston (sua, 2010, s. poliţist, 
sezonul 3, episodul 11)

PRIMA TV

12:30 Mondenii (divertisment)
13:20 Teleshopping (promo)
13:50 Flavours, 3 bucătari 
(divertisment)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Iubiri secrete (f. tv artă, 
sezonul 7, episodul 1)
16:00 Râzi și câștigi (mag. de 
div., sezonul 2, episodul 31)
16:30 Focus (emis. info.)
17:00 Mama mea gătește mai 
bine (emis. culinară, episodul 31)
18:00 Focus (emis. info.)
19:30 Codul magicienilor 
(divertisment)
20:30 Marco Polo (sua, 2007, 
avent. f) - Partea a doua
22:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 33)
23:00 Focus din inima României 
(emis. info.)
23:30 Astă seară dansăm în 
familie (rom., 1972, com.)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine 
(reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (divertisment)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Dila (tur., 2012, s. rom.)
22:00 Supermodels by Catalin 
Botezatu (emis. con.) (reluare)
23:30 Știrile Kanal D (emis. 
info.) (reluare)

LOOK TV

13:30 Știri Look TV (emis. info.) 
(reluare)
15:00 Brandu’ Lu’ Chinezu’ 
(mag. life-style) (reluare)
16:00 Fotbal Liga I: FC Steaua 
București - FC CFR 1907 Cluj 
(emis. sport) (reluare)
18:00 Business Expres (emis. 
info.)
18:30 Știri Look TV (emis. info.)
19:30 Fotbal Look (emis. sport) 
21:00 Fotbal Liga I: ACS Poli 
Timișoara - FC Botoșani
23:00 Fotbal Look (emis. sport)

ANUNȚ

SC ROSAL GRUP SA Sucursala Cluj caută 

companie în scopul instălarii a 7 aparate de aer 

condiționat. Vă rugam sa ne contactați la tel. 

0264456863. Vă mulțumim.
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Cabinet veterinar

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

UTILAJE profesionale
pentru

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

Fotografi ile postate de 

pagina de Facebook a lui 

Viktor Orban includ foto-

grafi i care prezintă sim-

boluri istorice, declară 

şeful biroului de presă al 

cabinetului premierului 

ungur.

Într-una dintre fotografii, 

făcută la Universitatea Libe-

ră Balvanyos, în centrul Ro-

mâniei, un vânzător oferă 

insigne cu o hartă a Unga-

riei de dinainte de Primul 

Război Mondial, în timp ce 

în altă fotografie apare un 

steag al Ţinutului Secuiesc, 

scrie MTI.

Ministerul român de Ex-

terne a denunţat fotografii-

le ca „promovând simboluri 

revizioniste” şi a catalogat 

gestul ca inacceptabil. Pro-

movarea de către premierul 

ungur Viktor Orban a sim-

bolurilor Ungariei Mari şi 

Ţinutului Secuiesc, la doar 

o zi după ce s-a pronunţat 

pentru „relaţii eficiente” ro-

mâno-ungare, este complet 

inacceptabilă, subliniază Mi-

nisterul.

Cum răspunde Viktor Orban acuzațiilor de revizionism

Fermieri francezi au blo-

cat drumuri dinspre 

Spania şi Germania pen-

tru împiedicarea pătrun-

derii produselor străine în 

ţară, într-o acţiune de 

protest faţă de scăderea 

preţurilor la produsele 

alimentare, care i-a adus 

în pragul falimentului.

Fermieri din regiunea fran-

ceză Alsacia (nord-est) au fo-

losit tractoare, pe şase dru-

muri dinspre Germania către 

Franţa, încercând să opreas-

că camioane cu bunuri agri-

cole la bord să traverseze Ri-

nul, în cadrul unei acţiuni ca-

re a durat până luni du-

pă-amiază.

„Am permis trecerea ma-

şinilor şi a tuturor vehicu-

lelor care vin din Franţa”, a 

declarat pentru AFP Franck 

Sander, preşedintele filialei 

locale a Federaţiei Departa-

mentelor şi Sindicatelor Ex-

p loa ta ţ i i l o r  Agr i co l e 

(FDSEA), adăugând că pes-

te o mie de muncitori agri-

coli au luat parte la bloca-

rea drumurilor.

Drept consecinţă, aproxi-

mativ 12 camioane au fost ne-

voite să se întoarcă la grani-

ţă de când a început protes-

tul, duminică seara, în jurul 

orei 20.00 GMT (23.00, ora 

României), potrivit unui re-

prezentant al uniunii.

Între timp, aproximativ o 

sută de fermieri francezi au 

controlat zeci de camioane 

care veneau din Spania pe o 

autostradă, în regiunea Hau-

te-Garonne (sud-vest), ame-

ninţând că vor descărca car-

nea şi fructele destinate pie-

ţei franceze.

Această acţiune vine la o 

săptămână după ce fermierii 

au blocat oraşe, drumuri şi si-

turi turistice în întreaga Fran-

ţă, în semn de protest faţă de 

scăderea preţurilor la produ-

sele alimentare, fapt pentru 

care ei dau vina pe competi-

ţia străină, pe supermarketuri 

şi distribuitori.

Fermieri au descărcat gu-

noi de grajd în oraşe, au blo-

cat accesul pe drumuri şi la 

autostrăzi şi i-au împiedicat 

pe turişti să ajungă la Mun-

tele Saint Michel, în nordul 

Franţei, unul dintre cele mai 

vizitate locuri din ţară.

Temându-se de organizaţi-

ile de lobby ale agricultorilor, 

Guvernul francez a anunţat 

miercuri un pachet cu măsuri 

de urgenţă în valoare de 600 

de milioane de euro (660 mi-

lioane de dolari), care preve-

de facilităţi fi scale şi garanţii 

pentru împrumuturi, însă acest 

ajutor nu a contribuit prea mult 

la aplanarea tulburărilor.

„Niciuna dintre măsurile 

anunţate de Guvern nu are 

de-a face cu distorsiunea com-

petiţiei” reprezentate de fer-

mierii din alte ţări, a spus San-

der, subliniind că cei francezi 

suportă costuri mai mari cu 

forţa de muncă şi trebuie să 

respecte anumite standarde 

de calitate.

O combinaţie de factori – 

inclusiv schimbarea obice-

iurilor alimentare, scăderea 

cererii din partea pieţei chi-

neze şi embargoul rusesc im-

pus produselor din Occident 

din cauza confl ictului din 

Ucraina – a determinat scă-

derea preţurilor la produse 

precum carnea de vită, de 

porc şi lapte.

Fermierii francezi au blocat 
cu tractoare drumurile 
dintre Spania şi Germania
Agricultorii au protestat, iar 12 camioane au fost nevoite să se întoarcă 
la graniţă din momentul începerii protestului.

Fermierii au blocat numeroase drumuri în semn de protest

Vicepreşedintele Camerei 

Lorzilor din Marea 

Britanie, lordul John 

Sewel, a demisionat, după 

ce un ziar a publicat o 

înregistrare video în care 

acesta apare petrecând pe 

jumătate îmbrăcat alături 

de două femei şi prizând 

un praf alb.

Sewel, un parlamentar de 

rang înalt însărcinat cu apli-

carea standardelor în Came-

ra superioară a Parlamentului 

britanic, a fost acuzat că a re-

curs la prostituate şi că a con-

sumat cocaină de către tablo-

idul The Sun on Sunday.

Bărbatul, căsătorit şi în vâr-

stă de 69 de ani, apare pri-

zând o pudră de pe sânii u-

nei femei, cu ajutorul unei 

bancnote de cinci lire sterli-

ne. Sewel nu a comentat ime-

diat după incident.

Preşedinta Camerei Lorzi-

lor, baroana Frances D'Souza, 

a anunţat că acest caz va trans-

mis poliţiei. „Dezvăluirile des-

pre comportamentul lordului 

Seewl sunt şocante şi inac-

ceptabile în acelaşi timp. Lor-

dul Sewel a demisionat din 

funcţia de preşedinte al Co-

misiilor”, a declarat D'Souza. 

„Aceste acuzaţii grave vor fi  

trimise comisarului Camerei 

Lorzilor pentru standarde şi 

Poliţiei Metropolitane să fi e 

investigate de urgenţă”, a adă-

ugat ea.

În cazul în care va fi  găsit vi-

novat de încălcarea codului de 

conduită, Sewel ar putea deve-

ni primul membru al Camerei 

Lorzilor dat afară din Parlament 

în baza unor reglementări la a 

căror introducere a contribuit.

Sewel este auzit, în înregis-

trarea video, discutând despre 

indemnizaţia pe care o primeş-

te ca membru al Camerei Lor-

zilor. El le spune femeilor că 

aceasta „plăteşte pentru asta”.

Lord englez pozat
cu droguri și curve
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NOTIFICARE

Subscrisa, PHOENIX OMEGA IPURL cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Ludwig van Beethoven, nr. 29 A, jud. Cluj, CIF 26619141, 
Nr. Matricol 2A0444, în calitate de lichidator judiciar

NOTIFICĂ

Deschiderea procedurii falimentului în formă simplifi cată 
împotriva debitoarei MUZEUM S.R.L. prin încheierea civilă 
pronunţată la data de 17.07.2015 de către Tribunalul 
Specializat Cluj, în dosarul cu nr. 947/1285/2015.

Termenul limită pentru înregistrarea eventualelor opoziţii 
la deschiderea procedurii: 10 zile de la primirea prezentei 
notifi cari. Termenul limită pentru depunerea cererii de 
admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 01 
septembrie 2015. Termenul limită pentru verifi carea 
creanţelor, întocmirea, afi șarea și comunicarea tabelului 
preliminar al creanţelor este 11 septembrie 2015. Data 
limită pentru depunerea contestaţiilor cu privire la creanţele 
și drepturile de preferinţă trecute de lichidatorul judiciar în 
tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea în BPI a 
Tabelului Preliminar. Termenul pentru soluţionarea 
eventualelor opoziţii sau contestaţii și pentru defi nitivarea 
tabelului creanţelor este 02 octombrie 2015. Prima adunare 
a creditorilor va avea loc la data 15 septembrie 2015, ora 
12:00, în Cluj-Napoca, str. Ludwig van Beethoven, nr. 29 
A, jud. Cluj.

Turneul de la Câmpia 

Turzii s-a bucurat şi de 

un meci demonstrativ ofe-

rit de Octavian şi 

Vladimir Anca, compo-

nenţi ai echipei germane 

TV 1863 EV Leiselheim.

Duminică, Sala Sporturilor 

„Ioan Stanatiev” a fost gazda 

ediţiei cu numărul 7 a CSM 

Trophy. 20 de participanţi s-au 

bătut timp de şase ore pentru 

premiile puse în joc de CSM 

Câmpia Turzii şi au oferit un 

bun spectacol sportiv iubito-

rilor acestui sport.

Competiţia s-a desfăşurat 

pe sistem grupe inferioare, 

grupe superioare, după care 

s-a trecut la sistem elimina-

toriu. Turda, Luduş şi Câm-

pia Turzii au fost localităţi-

le care şi-au trimis sportivi 

la acest turneu, ACS Mure-

şul Luduş şi CSM Câmpia 

Turzii ajungând pe podium. 

Sportivul CSM Câmpia Tur-

zii, Lucian Hidişan a avut şi 

de această dată o evoluţie 

foarte bună, ajungând să joa-

ce fi nala cu Fodor Adrian, 

acesta din urmă reuşind în-

să să se impună cu scorul de 

3-1 şi a câştigat marele tro-

feu. Pe locul 3 s-a situat Do-

ra Opriş (ACS Mureşul Lu-

duş).

„Mă bucur că am reuşit să 

transformăm competiţia în tra-

diţie. Oferim sportivilor me-

ciuri de un nivel foarte bun 

şi astfel cresc de la turneu la 

turneu. Faptul că ACS Mure-

şul Luduş onorează cu pre-

zenţa fi ecare ediţie nu poate 

decât să ne bucure. Vorbim 

de un club profesionist cu 

sportivi foarte buni şi am re-

uşit de multe ori să le punem 

probleme. Mai avem mult de 

lucru şi sper să mai apară şi 

alţi sportivi ca Lucian Hidi-

şan. Mă bucur pentru el şi 

sunt convins că poate mai 

mult”, a declarat antrenorul 

Attila Demeter.

Sportivul Lucian Hidişan a ocupat 
locul 2 la CSM Trophy

În primele competiţii, 

echipa de fotbal unifi cat a 

României a jucat două 

meciuri, pentru formarea 

grupelor valorice, fi ind 

învinsă de Nigeria cu 2-0 

şi de Africa de Sud cu 1-0.

La ceremonie au partici-

pat peste 6.500 de sportivi, 

iar în tribune s-au afl at câte-

va zeci de mii de persoane. 

Pe covorul roşu au păşit în 

ordine alfabetică delegaţiile 

din 165 de state.

Delegaţia României a de-

fi lat pe covorul roşu alături 

de Nadia Comăneci, sâmbă-

tă, pe stadionul Los Angeles 

Memorial Coliseum, la Ce-

remonia de Deschidere a Jo-

curilor Mondiale de Vară Spe-

cial Olympics.

Din lotul ţării noastre fac 

parte 22 de sportivi cu diza-

bilităţi intelectuale şi cinci 

sportivi parteneri, care vor 

concura la mai multe discipli-

ne sportive.

„Mă bucur să fi u alături de 

sportivii români şi le doresc 

tuturor multă baftă”, a decla-

rat fosta mare gimnastă Na-

dia Comăneci, prima sporti-

vă din lume care a luat nota 

maximă la Jocurile Olimpice, 

în 1976, la Montreal.

Deschiderea ofi cială a Jo-

curilor Mondiale de Vară Spe-

cial Olympics Los Angeles 

2015 a fost anunţată de Pri-

ma Doamnă a SUA, Michelle 

Obama.

Jocurile Mondiale de Vară 

Special Olympics constituie 

cel mai mare eveniment spor-

tiv organizat la Los Angeles 

după Jocurile Olimpice din 

1984. Cei aproape şapte mii 

de sportivi au început com-

petiţiile la 25 de discipline.

Sportivii români vor con-

cura la înot, gimnastică artis-

tică, atletism, bocce, tenis de 

masă şi fotbal.

„Sportivii noştri sunt pre-

gătiţi, fi ecare antrenor şi-a dus 

deja echipa la primele antre-

namente ofi ciale, au avut loc 

şi primele evaluări pentru sta-

bilirea grupelor valorice. Sun-

tem bucuroşi că am adus aici 

la Los Angeles 27 de sportivi 

şi le dorim să ducă acasă cât 

mai multe medalii, ca rezul-

tat al muncii lor şi spre bucu-

ria părinţilor şi antrenorilor 

care i-au sprijinit şi încurajat 

să facă sport în mod susţi-

nut”, a declarat Cristian Ispas, 

director naţional al Special 

Olympics România.

Înotătorul Alexandru Pasc 

s-a clasat pe locul 4, în pro-

ba de 50 de metri bras.

România, la Jocurile 
Mondiale de Vară 
Special Olympics

Echipa naţională de hand-

bal masculin tineret a 

României a fost învinsă, 

duminică noaptea, de 

reprezentativa Spaniei, cu 

scorul de 23-18 (15-12), în 

ultimul meci din grupa B 

a Campionatului Mondial 

din Brazilia şi a încheiat 

pe locul secund, urmând 

a evolua în optimile de 

fi nală cu Tunisia.

Meciurile din grupa B s-au 

încheiat duminică noaptea, 

iar în urma rezultatelor Spa-

nia este lider, cu 8 puncte, ur-

mată de România şi Qatar, cu 

câte 6, Portugalia 5, Serbia 5 

şi Angola 0 puncte. Spania, 

România, Qatar şi Portugalia 

s-au califi cat în optimile de fi -

nală ale competiţiei.

În optimi, România va ju-

ca în compania echipei de pe 

locul 3 în grupa A, Tunisia, 

iar celelalte partide sunt: Spa-

nia – Rusia, Coreea de Sud – 

Egipt, Brazilia – Danemarca, 

Suedia – Portugalia, Qatar – 

Belarus, Germania – Argen-

tina şi Franţa – Norvegia. Or-

ganizatorii au anunţat pro-

gramul celor opt jocuri din 

primul tur eliminatoriu, tri-

colorii fi ind programaţi de la 

ora 00:00 (ora României, ora 

18:00 în Brazilia). Câştigă-

toarele se vor califi ca în sfer-

turile de fi nală, care vor avea 

loc mâine.

Semifi nalele sunt progra-

mate vineri, iar fi nalele pen-

tru medalii vor avea loc du-

minică, în ultima zi a Campi-

onatului Mondial.

În grupa preliminară B, Ro-

mânia a înregistrat următoa-

rele rezultate: cu Portugalia, 

scor 26-26 (11-15), cu Serbia, 

21-21 (13-9), cu Qatar 32-31 

(16-16), cu Angola 39-29 

(20-14) şi cu Spania 23-28 

(15-12).

În cazul în care se va ca-

lifi ca în sferturi, Ovidiu Mi-

hăilă îşi va conduce echipa 

într-o partidă cu învingătoa-

rea dintre Franţa şi Norvegia. 

„Cocoşii” sunt favoriţi în a-

ceastă confruntare. Un posi-

bil duel cu Franţa n-ar fi  chiar 

atât de speriat, chiar dacă a-

ceastă naţională a câştigat 

Grupa D.

Naţionala de handbal mas-

culin tineret a României s-a 

califi cat la CM în luna ianu-

arie, la 10 ani de la ultima 

performanţă similară. Trico-

lorii mici au încheiat grupa 

preliminară 6 pe prima pozi-

ţie, după victorii cu Bulgaria 

şi Slovenia, respectiv remiză 

cu Croaţia.

Lotul României: Ionuţ Ian-

cu (CSM Bucureşti), Alexan-

dru Bucătaru (Energia Tg. Jiu), 

Daniel Bobeică (CSM Ştiinţa 

Bacău), Nicuşor Negru (CSM 

Bucureşti), Vlad Sâncelean 

(CSM Bucureşti), Robert Mi-

litaru (CSM Bucureşti), Dan 

Racoţea (Wisla Plock), Gabri-

el Burlacu (CSU Suceava), Ra-

mon Şomlea (CSM Bucureşti), 

Petru Stroe (RomCri Braşov), 

Nicuşor Ungureanu (CSM Bu-

cureşti), Bogdan Mănescu 

(Energia Tg. Jiu), Roland Thal-

maier (Potaissa Turda), Ionuţ 

Nistor (Energia Tg. Jiu), An-

dras Szasz (HC Odorhei), Adri-

an Rotaru (CSM Bucureşti), 

Andrei Voinea (Dunărea Că-

lăraşi). Antrenori: Ovidiu Mi-

hăilă şi Daniel Apostu

Naţionala României 
de handbal U21 va juca 
în optimi împotriva Tunisiei
La ultima participare în competiţie, în 2005, România s-a clasat pe locul 6.
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Locul 1 la Centura 
Transilvaniei
Boxerul Clubului Sportiv 
Municipal Câmpia Turzii, 
Cosmin Bisioch, s-a impus la 
Turneul Internaţional „Centura 
Transilvaniei”, competiţie care 
s-a desfășurat în perioada 
23-25 iulie în Sala Sporturilor 
Horia Demian din Cluj-Napoca 
și care a reunit nume impor-
tante, echipele de box ale 
Republicii Moldova, Germaniei, 
Slovaciei și Ungariei dar și nu-
meroși sportivi din ţară, asigu-
rând astfel un spectacol pugilis-
tic de calitate. În limitele cate-
goriei 38.50 kg‚ cadeţi‚ Cosmin 
Bisioch l-a învins pe Dobre Tavi 
de la CSM Călărași‚ pugilist ca-
re în acest an a ocupat locul I la 
Cupa României.

Radu Vişan, 
în fruntea FRF
Comitetul Executiv al FRF a 
aprobat, ieri, nominalizarea lui 
Radu Vișan pentru postul de se-
cretar general al forului, făcută 
de președintele Răzvan 
Burleanu. În cadrul ședinţei de 
luni s-a mai decis ca Gabriel 
Bodescu, consilier al lui 
Burleanu, să ocupe funcţia de 
secretar general adjunct. Radu 
Vișan a fost până în prezent ma-
nager dezvoltare instituţională 
în cadrul FRF, el fi ind și membru 
în Comisia Hattrick a UEFA. Noul 
secretar general al FRF a fost co-
leg cu Răzvan Burleanu la 
Administraţia Prezidenţială. 
Postul de secretar general al 
Federaţiei Române de Fotbal a 
devenit vacant după ce Gherghe 
Chivorchian și FRF au decis înce-
tarea raporturilor contractuale.

Pe scurt
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PUBLICITATE

Născut în 1991 în Suedia, 

dar cu cetăţenie norvegia-

nă, Karamo este proaspăt 

absolvent al Universităţii 

North Carolina Central, 

jucând pentru „Eagles” în 

NCAA în ultimele patru 

sezoane.

În 2013, Karamo a partici-

pat la Universiadă, apărând cu-

lorile Norvegiei, ocazie cu ca-

re a evoluat în opt meciuri (8.4 

puncte, 7.6 rec., 2.5 pase deci-

sive pe meci), ocupând la fi na-

lul competiţiei locul al 13-lea.

De asemenea, Karamo a 

fost cel mai bun marcator al 

echipei U20 a Norvegiei în 

2011, la Campionatele Euro-

pene, reuşind 16,9 puncte şi 

opt recuperări pe meci, ală-

turi de care contabilizat şi 2.4 

intercepţii pe meci. De altfel, 

norvegianul a fost căpitanul 

echipei sale, fi ind desemnat 

MVP la mai multe competiţii 

destinate juniorilor U18 şi U20.

Antrenorul echipei U-BT, 

Marcel Ţenter, a declarat că 

speră ca acest transfer să adu-

că aport fi zic echipei sub pa-

nou. „Karamo Jawara este un 

jucător polivalent, care, prin 

energia şi talentul lui, sperăm 

că va aduce un aport fi zic de-

osebit echipei, completând 

astfel poziţia 4”, a spus an-

trenorul echipei U-BT.

Norvegianul măsoară 2.04 

metri înălţime şi are 107 kilo-

grame, iar în ultimul sezon a 

evoluat timp de 33 de minu-

te în medie pe meci, având 

7.6 puncte, 6.4 recuperări şi 

2.3 pase decisive, cifre care 

l-au propulsat în a doua echi-

pă ideală a diviziei Mid East 

Athletic Conference. Echipa 

sa a câştigat de altfel divizia, 

calificându-se la turneul 

NCAA.

Extrema de forţă Karamo Jawara 
este noul jucător al echipei U-BT

Cine nu a văzut plaja, 

încă, vara aceasta, a fost 

aşteptat în centrul 

Sibiului, la cea de a treia 

ediţie a Turneului de 

Beach Volleyball Sibiu 

Sands 2015, care a avut 

loc în perioada 21-26 

iulie.

Aproximativ 500 tone de 

nisip au fost aduse special 

pentru construcţia terenului, 

dar şi pentru un Beach Bar, 

amenajat în stil jamaican, un-

de spectatorii au fost invitaţi 

să se descalţe şi să savureze 

un cocktail, urmărind compe-

tiţia.

Mult nisip şi un soare pu-

ternic au creat condiţiile per-

fecte pentru Turneul de Volei 

pe Plajă Sibiu Sands 2015, ca-

re a avut loc de marţi dimi-

neaţa şi până duminică sea-

ra, în Piaţa Mică, cu meciuri-

le la care s-au înscris 16 echi-

pe de fete şi băieţi, din Sibiu, 

Cluj, Alba, Oradea şi Blaj.

Printre participanţi s-au nu-

mărat şi ocupanţii primelor 

două poziţii de anul trecut, 

reuniţi într-o nouă formulă. 

Echipa „Cluj” masculină a fost 

formată din Răzvan, 21 de ani, 

student, care anul trecut a câş-

tigat locul I cu un alt coechi-

pier, şi Dragoş, 17 ani, elev, 

care a ocupat locul II. Dragoş 

este jucător la CSS Viitorul 

Cluj.

La feminin, la acest turneu 

echipa formată din Raluca Bu-

cur şi Lorena Dancu, ambele 

legitimate la echipa de volei 

feminin a Universităţii Cluj, 

au obţinut locul trei la Turne-

ul Naţional de Beach volei 

open.

„Ţinând cont că am jucat 

pentru prima dată în această 

formulă, sunt foarte mulţumi-

tă de rezultat”, a declarat că-

pitanul echipei Universităţii, 

Raluca Bucur.

„U” a fost reprezentat la 

„Sibiu Sands” şi de secundul 

Alexandra Ariton, care a fă-

cut echipă cu Gabriela Dan-

cu, sportivă ce evoluează la 

SCM Craiova, fetele clasân-

du-se pe locurile 4-5.

Următoarea etapă de Bea-

ch volley la care vor partici-

pa sportivele clujene este pro-

gramată în perioada 6-8 au-

gust, la Satu Mare.

Beach Volleyball a devenit 

sport olimpic în 1996. Astfel 

de competiţii au loc în nenu-

mărate oraşe din lume, pre-

cum Shanghai (China), Cor-

rientes (Argentina), Haga 

(Olanda), Roma (Italia), Ber-

lin (Germania), Moscova (Ru-

sia), Mazury (Polonia), Sao 

Paulo (Brazilia).

Clujencele Raluca Bucur 
şi Lorena Dancu au obţinut 
locul 3 la Beach Volley

Echipa de fotbal 

Universitatea Cluj s-a reu-

nit ieri la Baza Sportivă 

„Dan Anca” din 

Cluj-Napoca cu un lot 

total nou şi antrenori noi.

Peste 100 de suporteri au 

aşteptat primul antrenament 

al jucătorilor alb-negri. Ei au 

venit la Baza Sportivă din car-

tierul Gheorghieni cu fulare şi 

îmbrăcaţi în culorile Universi-

tăţii Cluj pentru a-i îmbărbăta 

pe tinerii jucători care în acest 

sezon vor avea cea mai grea 

sarcină a lor, cea de a rămâne 

în continuare în Liga a 2-a.

Aproximativ o oră i-a ţinut 

noul antrenor al Universităţii 

Cluj, Marius Popescu („Papi”), 

pe jucători la prima şedinţă 

de la vestiare înainte de a in-

tra pe teren unde s-au antre-

nat. Tinerii jucători au păşi 

sfi oşi pe teren în aplauzele 

suporterilor veniţi să le ureze 

succes. Cu capul plecat şi cu 

emoţii vizibile, noii jucători 

ai echipei clujene au primit 

sfaturi de la cei care îi va sus-

ţine în continuare din tribu-

nele Cluj Arena în noul sezon 

al Ligii a 2-a.

Noul antrenor al Universi-

tăţii Cluj, Marius Popescu, a 

declarat că se va baza pe tine-

rii jucători crescuţi la Univer-

sitatea Cluj şi cu multă mun-

că şi un comportament adec-

vat vor putea să facă faţă no-

ului sezon competiţional.

„Din păcate efectele retro-

gradării şi a situaţiei fi nancia-

re şi-au spus cuvântul în mare 

parte. Este bine că am reuşit să 

ne reunim într-o componenţă 

majoritar nouă şi de aici sper 

să avem o continuitate logică 

şi elementară ca să ne desfă-

şurăm activitatea. Sunt copiii 

produşi de noi din 93, 94, 95, 

96, chiar şi 97. Vom vedea la 

ce nivel se afl ă, vom vedea cum 

va decurge din punct de vede-

re organizatoric clubul. În lo-

tul se afl ă şi Kovács, Calcan, 

Neag din sezonul anterior. Sunt 

jucători sub contract, sper să-i 

putem păstra şi sper chiar să-i 

putem îmbunătăţim din punct 

de vedere valoric. Înainte de 

antrenament le-am spus că tre-

buie să-i caracterizeze munca 

şi să fi e dublată de un compor-

tament adecvat şi normal pen-

tru nişte jucători care îşi doresc 

să devină consacraţi la un club 

care a crezut în ei încă de la 

vârste mici”, a declarat Marius 

Popescu.

Despre competiţia din Li-

ga a 2-a Marius Popescu a 

spus că nu se poate vorbi des-

pre promovare în Liga 1 dar 

că nu se ştie niciodată ce poa-

te rezerva sezonul.

„Noul sezon este foarte 

greu, în momentul de faţă a 

vorbi despre promovare este 

un lucru îndrăzneţ în acest 

moment dar în Liga a 2-a ci-

ne este mai prezent ca expri-

mare sportivă poate să culea-

gă roadele”, a mai spus „Papi”.

La reunire au fost prezenţi, 

printre alţii, Octavian Ursu, 

Patrick Popescu, Răzvan Du-

lap, Răzvan Greu, Cătălin Tar-

cea, Marvin Schieb, Radu Cri-

şan, Carlos Coc, Roland Nic-

zuly dar şi jucătorii din Liga 

I, Ionuţ Neag, Andreas Cal-

can şi Lorant Kovács.

În sfârșit, s-au reUnit !
Suporterii numeroși i-au ținut în ședință încă 
de la intrarea pe teren și le-au urat succes spunând 
că trebuie să lupte pentru ei și pentru viitorul lor.


