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ACTUALITATE

Adio paparazzi!
Fotografi ile din viaţa privată a unei per-
soane publice nu mai pot fi  difuzate fără 
acordul acesteia.  Pagina 2

ACTUALITATE

Autostrada Sebeş-Turda, 
fără autorizaţie
Abia după doi ani, CNADNR a semnat au-
torizaţiile de construire pentru toate cele 
patru loturi din Autostrada A10 Sebeş- 
Turda.  Pagina 4

EDUCAŢIE

„Unii profesori îşi bat 
joc de meserie”
Ministrul Comunicaţiilor a declarat ieri că 
justifi carea profesorilor cu salariul mic es-
te o imbecilitate şi ar trebui să demisione-
ze dacă nu le place meseria.  Pagina 7

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

SOCIAL

Întocmirea certificatelor de naştere, 
simplificată în favoarea copiilor

ACTUALITATE

Alocația pentru familie nu va mai fi 
condiționată de plata impozitelor

Modalitatea de întocmire a 
actului de naştere şi înregistra-
rea tardivă a naşterii au fost sim-
plifi cate, în scopul reducerii nu-
mărului de copii neînregistraţi 
în registrele de stare civilă şi, 
implicit, pentru asigurarea ac-
cesului minorilor la serviciile de 
sănătate, asistenţă socială, edu-
caţie.

Printr-o ordonanţă de urgen-
ţă, Guvernul a stabilit două mo-
dalităţi de înregistrare a naşte-
rii copilului, în funcţie de ter-
menul în care aceasta se reali-
zează: 1.Înregistrarea naşterii 
copilului se va face, ca regulă 
generală, în termen de 30 de zi-
le de la naştere (comparativ cu 
15 zile cât este în prezent). No-
ile reglementări prevăd proce-
duri atât pentru situaţia în ca-
re mama nu deţine act de iden-
titate, din diferite motive (nu 

s-a eliberat, l-a pierdut sau l-a 
distrus), cât şi pentru situaţia 
în care mama nu a fost înregis-
trată în evidenţele de stare ci-
vilă şi, implicit, nu a deţinut ni-
ciodată un certifi cat de naştere. 
2. Înregistrarea naşterii se va 
putea realiza, ca situaţie de ex-
cepţie, şi după termenul de 30 
de zile, însă prin parcurgerea 
unor proceduri administrative. 
Înregistrarea naşterii peste ter-
menul de 30 de zile se va pu-
tea face printr-o aprobare a pri-
marului.

De asemenea, faţă de situa-
ţia actuală, când pentru înregis-
trarea tardivă a naşterii se soli-
cită expertiza medico-legală, or-
donanţa de urgenţă adoptată as-
tăzi stabileşte ca acest docu-
ment să fi e solicitat numai da-
că nu există un certifi cat medi-
cal constatator al naşterii.

Acordarea alocaţiei pentru 
susţinerea familiei, de care be-
nefi ciază familiile cu venituri re-
duse care au copii în întreţine-
re, nu va mai fi  condiţionată de 
plata impozitelor şi taxelor loca-
le pentru bunurile pe care le de-
ţin în proprietate, a stabilit Gu-
vernul printr-o Ordonanţă de Ur-
genţă adoptată ieri.

Potrivit legislaţiei în vigoa-
re, familiile care benefi ciază 
de alocaţia de susţinere au 
obligaţia achitării taxelor şi 
impozitelor locale până la 31 
martie a fi ecărui an, în caz 
contrar fi ind suspendată plata 
acesteia. Începând cu aprilie 
2016, pentru circa 3.100 de fa-
milii benefi ciare a fost suspen-
dată plata alocaţiei pentru sus-
ţinerea familiei din cauza fap-
tului că nu şi-au îndeplinit 
obligaţia plăţii impozitelor şi 

taxelor locale. Aceste familii 
sunt expuse riscului de exclu-
ziune socială, considerent pen-
tru care Guvernul a decis să 
nu mai condiţioneze plata 
acestei alocaţii pentru susţine-
rea familiei de achitarea impo-
zitelor şi taxelor locale.

Actul normativ adoptat astăzi 
stabileşte, de asemenea, că plă-
ţile vor fi  reluate din ofi ciu pen-
tru familiile cărora le-a fost sis-
tat acest drept, inclusiv pentru 
perioada în care alocaţia pentru 
susţinerea familiei a fost suspen-
dată.

Alocaţia pentru susţinerea fa-
miliei se acordă familiilor ale că-
ror venituri lunare pentru fi eca-
re membru sunt mai mici de 530 
de lei şi se calculează în funcţie 
de numărul de copii şi de veni-
tul pentru fi ecare membru al fa-
miliei.
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De ce este folosit Clujul pe afişe cu mesaje xenofobe?
În mai multe oraşe din Olanda au apărut afişe xenofobe la adresa românilor, iar Clujul este folosit în scop propagandistic 
de cei care vor menţinerea Marii Britanii în UE. De ce a apărut şi ce întreţine acest curent antiromânesc în Europa?  Pagina 3

Clujul, sufocat de mașini
Realitatea omului de rând diferă de cea a Primăriei

Reprezentanții Primăriei Cluj-Napoca se bat cu pumnul în piept că au făcut 4.000 de locuri de parcare 
în patru ani și au inaugurat trei parkinguri. Cu toate acestea, trotuarele sunt ocupate de mașini, 
în zonele aglomerate nu ai unde parca, iar parkingurile de cartier sunt ineficiente.  Pagina 5
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Accident rutier grav 
provocat de un tânăr rupt 
de beat la volan

Un accident rutier grav a avut loc luni pe 
strada Traian Vuia, din Cluj, soldat cu răni-
rea unei persoane și avarierea a patru au-
tovehicule. Un tânăr de 19 ani din Florești, 
în timp ce conducea un autoturism pe stra-
da Traian Vuia, spre strada Branului, pe 
fondul consumului de alcool și al nepăstră-
rii unei distanţe regulamentare în mers, a 
intrat în coliziune cu autoturismul care-l 
preceda, condus de o femeie de 26 de ani 
din Gherla. În urma coliziunii, primul auto-
turism a fost proiectat în faţă, fi ind avariate 
alte două autovehicule care circulau pe ace-
eași direcţie.Accidentul s-a soldat cu rănirea 

ușoară a femeii în vârstă de 26 de ani. “În 
urma testării tânărului de 19 ani cu apara-
tul etilotest, a rezultat o concentraţie de 
peste 0,70 mg/l alcool pur în aerul expirat. 
Valoarea pagubelor materiale a fost esti-
mată la circa 50.000 de lei. În cauză se con-
tinuă cercetările pentru stabilirea împreju-
rărilor exacte în care s-a produs coliziunea 
și luarea măsurilor legale care se impun”, 
au declarat reprezentanţii IPJ Cluj.

O adolescentă dispărută 
de acasă a pus pe jar 
50 de poliţişti
O femeie a sesizat, ieri, poliţiștii din Dej că 
fi ica sa, în vârstă de 13 ani, a dispărut. 
Minora, din București, se afl a împreună cu 
mama sa la casa de vacanţă din localitatea 
Sânmărghita, comuna Mica. La prânz, ma-
ma minorei a sesizat lipsa acesteia din locu-
inţă, iar după câteva ore a sesizat Poliţia, 
căutările proprii neavând rezultat.
Circa 50 de poliţiști din Dej au format echi-
pe de căutare și au pornit în căutarea mino-
rei. Acestora li s-au alăturat aproximativ 15 
localnici. Acţiunea s-a desfășurat pe timp 
ploios, fi ind efectuate căutări în zone aco-
perite cu desișuri. “După circa două ore de 

la sesizare, minora a fost găsită într-o vale 
care străbate localitatea, o zonă cu vegeta-
ţie și nămol. Aceasta a fost condusă la locu-
inţă și încredinţată mamei, în prezent fi ind 
în afara oricărui pericol”, au precizat repre-
zentanţii IPJ Cluj.

Se schimbă cartea 
de identitate a maşinilor
Noile Cărţi de Identitate a Vehiculului vor fi  
eliberate după epuizarea celor deja tipărite, 
estimată la fi nele acestui an, potrivit datelor 
Registrului Auto Român.
”Registrul Auto Român va elibera clienţilor 
actualul model al Cărţii de Identitate a 
Vehiculului (CIV) până la epuizarea stocului 
existent de formulare. Conform prevederilor 
legale, se va recurge la eliberarea modelului 
nou de document după ce vor fi  consumate 
Cărţile de Identitate ale Vehiculului deja tipă-
rite”, potrivit reprezentanţilor RAR.
RAR estimează că stocul actual de formulare 
CIV permite desfășurarea corespunzătoare a 
activităţii până la sfârșitul anului în curs. 
Indiferent de modul în care se va face tranzi-
ţia către următorul CIV, posesorii de vehicule 
nu sunt și nici nu vor fi  afectaţi fi nanciar sau 
în vreun alt mod, ai arată datele RAR.

Pe scurt

Curtea de Apel Bucureşti 

a decis ieri, defi nitiv, că 

fotografi ile din viaţa pri-

vată a unei persoane nu 

pot fi  difuzate, fără acor-

dul acesteia, chiar dacă 

este o fi gură publică şi 

este surprinsă într-un loc 

public. Anunţul a fost 

făcut de judecătorul Cristi 

Danileţ pe blogul propriu.

Cristi Danileţ a dat în ju-

decată societatea comercială 

care editează ziarul Ring şi pe 

editorul coordonator al ziaru-

lui, Bogdan Cotigă, după ce 

au publicat mai multe foto-

grafi i în care judecătorul apă-

rea mergând pe stradă alături 

de o persoană de sex feminin, 

care avea chipul blurat. Foto-

grafi ile erau însoţite de un text 

ce sugera că Danileţ ar fi  avut 

o relaţie nepotrivită cu acea 

persoană.

„Persoana care mă înso-

ţea este una dintre fi icele me-

le (acest aspect fi ind cunos-

cut de jurnalist la data publi-

cării ziarului) şi că fotografi -

ile au fost publicate fără ac-

ceptul meu (eu afi rmând în 

mod expres jurnalistului că 

nu sunt de acord cu publica-

rea)”, precizează Cristi Da-

nileţ pe blog.

Tribunalul Bucureşti a res-

pins pe 10 aprilie 2015 ca ne-

întemeiată excepţia lipsei ca-

lităţii procesual pasive a lui 

Bogdan Cotigă şi a constatat 

caracterul ilicit al publicării şi 

difuzării de fotografi i privind 

viaţa privată de familie a re-

clamantului în format scris şi 

pe internet în cadrul reporta-

jului «Pe cine duce Danileţ, 

seara, în vizită la C.S.M.» în 

ziarul Ring.

Sentinţa a fost atacată cu 

apel de către reclamant, iar 

Curtea de Apel Bucureşti a 

pronunţat decizia defi nitivă, 

Danileţ primind şi daune mo-

rale.: „Admite apelul. Schim-

bă în parte sentinţa apelată 

în sensul că: Obligă pe pârâţi 

în solidar la plata sumei de 

1000 euro în echivalent în lei 

la data plăţii cu titlu de dau-

ne morale. Păstrează celelal-

te dispoziţii ale sentinţei ape-

late. Defi nitivă.”

Cristi Danileţ precizează că 

discuţia juridică a vizat drep-

tul presei de a publica foto-

grafi i cu o persoană publică 

afl ată într-un loc public, care 

însă nu ţin de activitatea sa 

profesională, ci relevă aspec-

te de viaţă privată. Procesul 

s-a desfăşurat în perioada apri-

lie 2014-iunie 2016.

„Această hotărâre judecă-

torească este menită să con-

solideze o jurisprudenţă ab-

solut necesară la noi, care se 

subsumează conceptului de 

privacy insufi cient cunoscut 

şi aplicat în România: cât timp 

este vorba de viaţa sa parti-

culară, cea intimă sau cea de 

familie omul are dreptul să fi e 

lăsat în pace, să fi e anonim, 

să fi e ferit de ochii celorlalţi, 

doar el fi ind cel care poate de-

cide asupra modalităţilor de 

folosire a informaţiilor care îl 

privesc sau a imaginii sale, a-

ceasta fi ind valabil atât cât es-

te într-un loc privat, cât şi 

atunci când se afl ă într-un loc 

public (stradă, local etc)”, ex-

plică judecătorul Danileţ.

Viorel Nistor, profesor la 

Departamentul de Jurnalism 

din cadrul Facultăţii de Ştiin-

ţe Politice, Administrative şi 

ale Comunicării din cadrul U-

niversităţii Babeş-Bolyai, spu-

ne că în acest caz jurnaliştii 

ar trebui să ia atitudine.

„Trebuie să apelăm la Con-

stituţie. Desigur că există legi 

speciale pentru audio-vizual, 

unde este reglementat drep-

tul la imagine. Sunt nişte ches-

tiuni pe care jurnaliştii ar tre-

bui să le trateze cu mare aten-

ţie. Bineînţeles, că toţi vor in-

voca această sentinţă în fa-

voarea lor, dacă există şi îl 

poţi dovedi, interesul public 

e să dai imaginea. Dacă se în-

cearcă a se pune o restricţie 

nu este în regulă. Jurnaliştii 

ar trebui să ia atitudine. Lu-

crurile pornesc şi de la anu-

mite neglijenţe ale jurnalişti-

lor când e vorba de copii. Ei 

(n.red. copiii) nu au nicio vi-

nă şi sunt amestecaţi în ches-

tiunile murdare ale părinţilor. 

Dacă comunitatea jurnalisti-

că ar fi  mult mai unită, ar ştii 

să-şi protejeze interesele”, a 

declarat Nistor.

Liviu Alexa, patronul publi-

caţiei Ziar de Cluj, spune că de-

cizia judecătorilor se referă strict 

la un caz concret şi nu poate 

fi  aplicată şi în alte speţe.

„Este vorba despre cazul 

lui Danileţ. Numai în acel caz 

din câte ştiu eu. Se referă la 

o speţă pe care un judecător 

a câştigat-o”, a spus Alexa.

Fotograful clujean Dragoş 

Bogdan spune că această de-

cizie reintroduce cenzura în 

presă.

„Aşa nu mai poţi face pre-

să. Este o aberaţie. Nu-ţi mai 

poţi face meseria. Se reintro-

duce cenzura sub o altă for-

mă”, a precizat Bogdan.

Adio, paparazzi !
Fotografiile persoanelor publice nu mai pot fi publicate fără acordul acestora.

Fotografi i nu mai pot surprinde imagini cu persoane publice afl ate pe stradă
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Ministerul Educaţiei a 

publicat pe site-ul edu.ro 

proiectul de ordin privind 

structura anului şcolar 

2016-2017, relatează 

digi24.ro.

Proiectul de ordin prevede 

că anul şcolar 2016-2017 în-

cepe pe data de 1 septembrie 

2016, se încheie pe data de 31 

august 2017 şi se structurea-

ză pe două semestere.

Semestrul I are 18 săptă-

mâni dispuse în perioada 12 

septembrie 2016 – 3 februa-

rie 2017. Cursurile vor fi  între 

luni, 12 septembrie şi 16 de-

cembrie 2016. Data de 15 sep-

tembrie este dedicată festivi-

tăţilor pentru deschiderea anu-

lui şcolar.

În perioada 29 octombrie 

– 6 noiembrie 2016, clasele 

din învăţământul primar şi 

grupele din învăţământul pre-

şcolar sunt în vacanţă.

Vacanţa de iarnă începe 

din data de 17 decembrie 2016 

şi se termină în 8 ianuarie 

2017. Cursurile reîncep în da-

ta de 9 ianuarie 2017 şi vor 

fi  effectuate până în 3 februa-

rie 2017.

Vacanţa intersemestrială 

va fi  pe perioada 4 februarie 

2017 – 12 februarie 2017. Se-

mestrul al II-lea va avea 17 

săptămâni dispuse în perioa-

da 13 februarie 2017-23 iunie 

2017. Cursurile se vor desfă-

şura între 13 februarie – 14 

aprilie 2017. Vacanţa de pri-

măvară începe din 19 aprilie 

2017 şi se termină în 30 apri-

lie 2017. Cursurile se vor des-

făşura între 2 mai şi 23 iunie 

2017. Vacanţa de vară va fi  

între 24 iunie – 10 septem-

brie 2017.

În zilele libere prevăzute 

de lege nu se organizează cur-

suri. Unităţile de învăţământ 

şi inspectoratele şcolare vor 

marca, prin manifestări spe-

cifi ce, ziua de 5 octombrie – 

Ziua internaţională a educa-

ţiei, ziua de 5 iunie – Ziua în-

văţătorului şi 1 Iunie – Ziua 

copilului, conform planifi că-

rilor existente la nivelul fi e-

cărei unităţi de învăţământ 

preuniversitar.

Proiectul aduce modifi cări 

importante privind programul 

"Şcoala Altfel", care va fi  ex-

tins, astfel încât, celor cinci 

zile prevăzute în structura ani-

lor şcolari anteriori li se se 

vor adăuga şi primele trei de 

început de an şcolar, dedica-

te acomodării elevilor. Progra-

mul „Şcoala altfel” se deru-

lează de 5 ani şi este una din-

tre puţinele modifi cări din sis-

tem care au fost deopotrivă 

pe placul elevilor şi profeso-

rilor.

În acest context, în luna 

aprilie, au existat discuţii pen-

tru ca acest program să fi e ex-

tins în sensul ca în fi ecare se-

mestru să existe o săptămână 

„Şcoala altfel”.

Programul naţional „Şcoa-

la altfel” este structurat în fe-

lul următor.

Perioada 12 septembrie 

2016 – 14 septembrie 2016 es-

te destinată acomodării elevi-

lor şi profesorilor cu progra-

mul şcolar şi cu procesul de 

predare – învăţare.

O perioadă de 5 zile con-

secutive lucrătoare, a căror 

planifi care se afl ă la decizia 

unităţii de învăţământ, în in-

tervalele următoare.

Pentru învăţământul pre-

şcolar şi primar: 21 noiembrie 

2016 – 2 decembrie 2016; 27 

februarie 2017- 31 martie 2017; 

15 mai 2017 – 9 iunie 2017.

Pentru învăţământul gim-

nazial, liceal, profesional şi 

postliceal: 17 octombrie 2016 

– 2 decembrie 2016; 27 fe-

bruarie 2017- 31 martie 2017; 

15 mai 2017 – 9 iunie 2017.

Ce modificări aduce viitorul an şcolar?

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

În mai multe oraşe din 

Olanda au apărut afi şe 

xenofobe la adresa români-

lor, iar Clujul este folosit în 

scop propagandistic de cei 

care vor menţinerea Marii 

Britanii în UE. De ce a apă-

rut şi ce întreţine acest 

curent antiromânesc în 

Europa?

Referendumul organizat în 

Marea Britanie, în care cetăţe-

nii s-au exprimat în favoarea 

ieşirii ţării din UE, a fost ur-

mărit cu interes şi îngrijorare 

în Europa. În Olanda, chiar în 

zilele de dinaintea votării 

Brexit-ului, au apărut afi şe pe 

care erau tipărite mesaje în fa-

voarea rămânerii Marii Brita-

nii în UE, cerând, în schimb, 

ca România să fi e exclusă. În 

Eindhoven, oraş în care se afl ă 

o importantă comunitate de 

români, au apărut afi şe pe ca-

re scria, în limba engleză: „Ci-

ne a transformat visul euro-

pean într-un coşmar? Româ-

nia trebuie să plece, nu Marea 

Britanie”. Pe afi ş apare şi de-

numirea oraşului Cluj-Napo-

ca.

Xenofobii au profi tat 
de Brexit

Istoricul clujean Nicolae 

Păun consideră că astfel de 

mesaje xenofobe nu au legă-

tură cu românii, fi ind vorba 

doar despre o temă pentru ie-

şirea Marii Britanii din Uniu-

nea Europeană.

„Nu este nici o legătură 

cu oraşul Cluj – Napoca. Pe 

de altă parte eu nu cred că 

are vreo legătură cu cetăţe-

nii români toată povestea a-

ceasta a Brexitului. Este o 

acumulare de tensiuni pe 

fondul migraţiei şi al unui 

tratat de la Lisabona care 

n-a confirmat, ci a fost con-

siderat un eşec, contestat şi 

care nu clarifică situaţiile; 

faptul că tradiţiile britanice 

se pot dilua, problema tero-

rismului sau a războaielor 

regionale, iar pe fondul aces-

tor plăci tectonice care se 

mişcă au generat această si-

tuaţie speculată în Marea 

Britanie cu consecinţele pe 

care le-am văzut. Sunt firi 

xenofobe sau marginale ca-

re profitând de un eveni-

ment de amploarea Brexitu-

lui se manifestă. Lucrul aces-

ta cu tente xenofobe puteţi 

să-l vedeţi oriunde pe su-

prafaţa Uniunii Europene”, 

a spus Nicolae Păun.

Vocile antiromâneşti
sunt minoritare

De asemenea, nici polito-

logul George Jiglău nu crede 

că din cauza României au vo-

tat cetăţenii Marii Britanii pen-

tru ieşirea din UE. Mai mult, 

Jiglău consideră că acest cu-

rent antiromânesc este doar 

începutul unui efect de domi-

no care va fi  prezent pentru 

o perioadă în Europa.

„Eu cred că-i o întâmpla-

re. Nu cred că-i nimic ten-

denţios acolo la adresa Clu-

jului. E o problemă cu Ro-

mânia din partea acelui par-

tid care-i eurosceptic recu-

noscut de mult timp şi care 

într-adevăr în discursul lui 

are o problemă continuă cu 

românii, exact aşa cum se 

întâmplă şi-n Marea Brita-

nie. N-ar trebui să ne mire 

lucruri de felul acesta. Nu 

ştiu ce treabă are Clujul. 

Chestiuni de genul acesta o 

să apară în perioada urmă-

toare şi trebuie să ne mai aş-

teptăm în mai multe ţări. Es-

te clar că este vorba despre 

un efect de domino la nivel 

european, mai ales în vestul 

Europei pentru început. Ast-

fel de mesaje trebuie să le 

luăm ca atare, nu are rost să 

căutăm foarte multe nuanţe 

dincolo de asta, nici măcar 

nu sunt voci majoritare în 

statele respective, cel puţin 

deocamdată”, a declarat po-

litologul George Jiglău.

Marea Britanie, 
superioară Uniunii 
Europene?

Nicolae Păun a identifi cat 

mai multe cauze care au dus 

la dorinţa celor din Marea Bri-

tanie de a ieşi din Uniunea 

Europeană: istorie, popor im-

portant şi superioritate faţă 

de restul europenilor.

„Nu este vorba de ură îm-

potriva românilor. Pe de o par-

te integrarea estului s-a făcut 

foarte repede într-o perioadă 

scurtă spre bucuria noastră. 

Sigur că occidentului, care s-a 

extins şi lărgit în perioade mult 

mai lungi, îi este greu să di-

gere peste noapte o bună par-

te din Europa, care este mai 

săracă şi vine din tunelul co-

munist. S-au speculat tot fe-

lul de lozinci cum că vin să 

ne ia salariile pe bani puţini. 

La nivel comun a putut să ge-

nereze şi astfel de situaţii, dar 

ele nu dau mediana. Această 

atitudine n-are legătură cu po-

lonezii, cu bulgarii sau cu ro-

mânii. Nici nu cred că este 

corect să introduci într-un do-

sar atât de complicat, cu a-

ceastă excepţionalitate brita-

nică, românii. Marea Britanie 

are această perspectivă insu-

lară şi excepţionalitate impe-

rială, care are în spate o tra-

diţie atât de lungă de istorie 

şi de democraţie şi chiar un 

pic de superioritate faţă de 

continent”, a explicat istori-

cul Nicolae Păun.

Clujul, ales la întâmplare

Pe de altă parte politologul 

Sergiu Mişcoiu crede că este 

vorba despre căutarea unui 

oraş din România pe Google 

a celor care au lipit afi şele xe-

nofobe.

„Probabil că dintre oraşele 

de provincie din România cel 

mai cunoscut este Clujul şi pâ-

nă la urmă trebuie să ne fl a-

teze că a apărut Cluj-Napoca 

şi nu alt oraş. Asta înseamnă 

că oricât de simplu la minte 

trebuie să fi e cel care a pus 

acele afi şe căutând referinţe 

pe internet despre România a 

dat peste Cluj, ceea ce este de-

ja important, asta arată noto-

rietatea noastră ca cel puţin al 

doilea oraş al ţării. Eu cred că 

este vorba despre o simplă că-

utare pe internet, nu are nici 

o legătură cu Clujul ca şi oraş 

în sine. Dacă ar fi  venit la Cluj 

mă îndoiesc ca cei care au pus 

acele afi şe ar vrea ca acest oraş 

să fi e afară din Uniunea Euro-

peană”, a explicat Sergiu Mişco-

iu.

Curent xenofob şi rasist 
în Europa

Politologul a observat că 

în Europa persistă un curent 

xenofob şi rasist, chiar şi în 

ţările vestice. Din păcate, în-

să, România în cazul acestor 

momente difi cile nu a avut o 

atitudine fermă.

„E clar că după ieşirea 

Marii Britanii trebuie să ne 

îndreptăm fi e către o confe-

deraţie europeană, fi e să 

abandonăm cu totul proiec-

tul acesta. De fapt ţările din 

est au provocat într-o mare 

măsură un anumit tip de re-

acţie care se combină cu un 

fond din ce în ce mai xeno-

fob, populist, de multe ori 

chiar rasist, care există de 

multă vreme în ţările Euro-

pei, inclusiv în ţările vesti-

ce. Din păcate România nu 

a avut atitudine”, a menţio-

nat Sergiu Mişcoiu.

Împreună învingem, 
dezbinaţi suntem slabi

Istoricul Nicolae Păun con-

sideră că ieşirea Marii Brita-

nii din Uniunea Europeană 

trebuie gestionată cu mare 

prudenţă.

„Acum când oamenii se 

trezesc din curentul acesta ca-

re a fost exploatat şi folosit de 

forţele populiste s-a ajuns la 

o situaţie care doare. Uniunea 

cu certitudine a primit o lovi-

tură. Cu toţii am primit o lo-

vitură. Oamenii sunt derutaţi. 

Avem avantaje legate de via-

ţa noastră în Europa mult mai 

evidente fi ind împreună de-

cât fi ind separaţi în lumea a-

ceasta globală”, a concluzio-

nat istoricul Nicolae Păun.

De ce este folosit Clujul pe afişe 
care transmit mesaje xenofobe?
Politologii cred că astfel de mesaje vor apărea mai des în perioada următoare.

În oraşul Eindhoven din Olanda au apărut mai multe afi şe cu mesaje xenofobe
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21 de facultăți, 91 de departamente
21 de centre culturale și peste 70 de centre de 
cercetare

21

466 de programe de studii
în limbile română, maghiară, germană, engleză și 
franceză

466
PROGRAME DE 

șișișiși 

- burse la universități de top din întreaga lume
- peste 6000 de locuri de cazare în cămine moderne 
- zone de agrement, baze sportive la standarde 
occidentale 

BURSE
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CAZARE
AGREMENT

26 de școli doctorale 26
DOCTORALE
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Pe toate cele patru tron-

soane din Autostrada 

Sebeş – Turda s-a lucrat 

de cel puţin doi ani fără 

autorizaţii de construire. 

Stadiul lucrărilor a trecut 

deja de o treime, iar con-

structorii şi-au primit o 

parte din bani pe lucrari-

le deja executate.

Acum, CNADNR a venit şi 

a emis autorizaţiile de con-

struire pentru 26 de kiloemtri 

din autostrada A10 Sebeş-Tur-

da. Este vorba de 14 kilome-

tri din 17 aferenţi Lotului 1 şi 

Lotului 3 în întregime (12,5 

km), a anunţat consilierul pre-

mierului pe probleme de in-

frastructură, Cătălin Drulă. In-

formaţia a fost confi rmată şi 

de către Ministerul Transpor-

turilor care precizează că mi-

nistrul Dan Costescu a sem-

nat ordinele necesare.

"Din păcate, am găsit şi 

acest proiect în decembrie 

2015 într-un punct foarte prost. 

Fără autorizaţii de construire, 

fără exproprieri suplimentare 

efectuate, fără scoaterea din 

circuitul agricol a terenurilor, 

iar pe unul din loturi nici mă-

car faza de proiectare (cea ca-

re trebuia să dureze 4 luni) 

nu era gata. Dar cea mai se-

rioasă problemă era cea a lu-

crărilor executate fără autori-

zaţie de construire. În goana 

după capital politic, guvernul 

Ponta «a dat liber» construc-

torilor să înceapă lucrările cu 

promisiunea că le va fi  elibe-

rată şi autorizaţia ulterior. Au-

torizaţia n-a mai venit nicio-

dată", a povestit pe Facebook 

Drulă.

Consilierul de stat amin-

teşte că organele de control 

s-au autosesizat între timp, 

lucrările au fost sistate, iar la 

începutul anului 2016, lucră-

rile erau suspendate pe şan-

tier, iar cele efectuate erau lă-

sate să se degradeze.

"Am reuşit în sfârşit să de-

blocăm şi să repunem pe roa-

te acest proiect. Avem, în sfâr-

şit, autorizaţii de construire pe 

3 loturi (lotul 1 – 14 din 17km, 

lotul 2 – complet, lotul 3 – 

complet) şi în câteva zile vom 

avea şi pe lotul 4. Se pot, în 

sfârşit, relua în plin (sau înce-

pe în cazul lotului 1) lucrări-

le", mai spune Drulă.

Consilierul premierului spu-

ne că inaugurarea acestei au-

tostrăzi va fi  făcută abia anul 

viitor. "Chiar dacă inaugura-

rea acestei autostrăzi va fi  fă-

cută abia la anul, de guver-

nul următor, pentru mine e 

un moment de mare bucurie 

că, în sfârşit, se vede clar dru-

mul către terminarea acestui 

proiect. Politicienii cu pangli-

cile, noi, oamenii normali, cu 

bucuria de a fi  pus umărul la 

un proiect pentru ţară", mai 

spune Drulă.

După 2 ani, CNADNR a emis autorizaţiile 
de construire pentru Sebeş-Turda
CNADNR a semnat autorizaţiile de construire pentru toate cele patru loturi din Autostrada A10 Sebeş- Turda.

Licitaţia pentru lucrările la 
lotul 1, de 17 kilometri, a 
fost câștigată de asocierea 
Impresa Pizzarotti (Italia) și 
SpA & Pomponio 
Construcţii, care va încasa 
541,7 milioane lei fără TVA. 

Lucrările pentru lotul 2, de 
24,2 kilometri, au fost ad-
judecate de asocierea 
Aktor (Grecia) – 
Euroconstruct Trading 98 
pentru 549,3 milioane lei 
fără TVA. Acordul pentru 
lotul 3, cu o lungime de 
12,4 km, a fost atribuit 
asocierii italiene Tirrena 
Scavi – Societa Italiana per 
Condotte d’Acqua și are o 
valoare de 420,5 milioane 
lei, fără TVA. 

Cel de-al patrulea tronson, 
de 16,3 km, este construit 
de PORR Construct – 
PORR Bau (Austria) în ba-
za unui contract de 470 
milioane lei, fără TVA. 

Cine construieşte 
şi cât costă

Unul dintre motivele pen-

tru care s-a ajuns la 

această situaţie este 

numărul mic de partici-

panţi la licitaţii.

Guvernul României chel-

tuie sume uriaşe pentru sec-

torul construcţiilor, respectiv 

nouă miliarde de euro pe an, 

şi, cu toate acestea, România 

are cele mai proaste drumuri 

din Uniunea Europeană, a de-

clarat, ieri, Mari Kiviniemi, 

secretar general adjunct al Or-

ganizaţiei pentru Cooperare 

şi Dezvoltare Economică (OC-

DE).

„În ultimii ani, Guvernul 

României a cheltuit circa 9 

miliarde de euro pe an pen-

tru sectorul construcţiilor. În-

să se pare că se pot obţine 

preţuri mai bune la licitaţii. 

Spre exemplu, conform unui 

studiu al Forumului Econo-

mic Mondial în 2014, calita-

tea drumurilor din România 

a fost mai mică decât a orică-

rei alte ţări membre din Uni-

unea Europeană. Aceasta în 

ciuda cheltuielilor semnifi ca-

tive pe care le face Guvernul 

în acest sector”, a completat 

ea.

„În trecut, multe licitaţii au 

avut doar un singur ofertant. 

Din păcate, faptul că sunt mai 

puţini participanţi la o licita-

ţie poate duce la preţuri mai 

mari. Echipa noastră de pro-

iect a analizat cazurile din Ro-

mânia din 2013 şi 2014 şi a 

realizat că, în medie, un ofer-

tant în plus în cadrul unei li-

citaţii ar duce la o reducere 

de 4,4% a preţului fi nal, adi-

că a banilor cheltuiţi în acest 

scop. Adică economii de aproa-

pe 420 de milioane de euro 

pe an”, a arătat Kiviniemi.

Ea a mai spus că echipa 

OCDE a recomandat, printre 

măsurile prin care pot fi  atraşi 

mai mulţi ofertanţi la licitaţii, 

extinderea unor termene şi 

eliminarea unor condiţii spe-

ciale de participare.

De altfel, şi preşedintele 

Consiliului Concurenţei, Bog-

dan Chiriţoiu, a declarat că 

„ştim să plătim mai mult pe 

drumuri decât alte state, dar 

şi mai scumpe. Reuşim per-

formanţa să construim şi 

scump şi prost". El a adăugat 

că trebuie să ne asigurăm că 

cei care nu respectă contrac-

tele o să fi e sancţionaţi.

„Am selectat împreună trei 

domenii-cheie, pe criteriul im-

portanţei pentru economia ro-

mânească: construcţiile, trans-

portul de marfă şi procesarea 

alimentelor. Aceste domenii 

înseamnă 12% din PIB-ul Ro-

mâniei şi 10% din locurile de 

muncă din România. Am ana-

lizat peste 800 de acte norma-

tive din aceste sectoare. Echi-

pa de proiect a făcut peste 150 

de recomandări şi, dacă aces-

tea ar fi  implementate, con-

sumatorii români ar câştiga 

434 de milioane de euro pe 

an. Mai departe, efectele vor 

avea un impact şi mai mare 

în economie, prin creşterea 

productivităţii”, a spus Kivi-

niemi.

Sume uriaşe cheltuite
pe cele mai proaste drumuri

Imaginile cu Autostrada Sebeş-Turda, fi lmate cu drona, surprind avansul lucrărilor
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Trotuarele sunt pline cu 

maşini parcate, în zona 

şcolilor, circulaţia este 

dată peste cap în fi ecare 

zi, parkingurile sunt ine-

fi ciente, locurile de parca-

re sunt prea puţine. Aşa 

arată realitatea din 

Cluj-Napoca, deşi din 

birourile Primăriei lucru-

rile se văd altfel.

În 6 iunie, Emil Boc, proas-

păt câştigător al alegerilor lo-

cale, declara la un post de ra-

dio local că va construi parkin-

guri noi şi va rezolva proble-

ma trafi cului. Noi am atras 

atenţia că primarul vine cu 

aceleaşi promisiuni la fi ecare 

început de an, dar fără să le 

şi ducă la îndeplinire. În ce-

ea ce priveşte construirea de 

parkinguri noi, în mandatul 

2012-2016, Emil Boc nu a con-

struit niciun parking cap-coa-

dă, ci a inaugurat două parkin-

guri, începute înainte de 2012, 

parkinguri care s-au ridicat 

într-o perioadă nefi resc de lun-

gă pentru o astfel de investi-

ţie. Primăria Cluj-Napoca s-a 

obişnuit să lucreze cu fi rme 

falimentare din cauza cărora 

apar blocaje şi prelungiri ale 

termenelor de fi nalizare a lu-

crărilor.

Ca urmare a materialului 

din 6 iunie, Biroul Mass-Me-

dia ne-a trimis precizarea că 

în ultimii patru ani, în 

Cluj-Napoca au fost create 

4.000 de locuri de parcare. 

Am solicitat clarifi cări cu pri-

vire la cele 4.000 de locuri 

de parcare, mai precis cum 

a rezolvat Primăria proble-

ma locurilor de parcare de 

lângă şcoli, grădiniţe, creşe 

şi câte locuri de parcare au 

fost create în punctele aglo-

merate din oraş: pieţe, hale 

agroalimentare din cartiere, 

Poliţia Rutieră, Gara CFR etc. 

La două săptămâni de la so-

licitarea noastră scrisă, Pri-

măria ne-a furnizat răspun-

sul.

Primăria se laudă cu 
parkingurile private

În Mănăştur, unul dintre 

cele mai aglomerate cartiere, 

reprezentanţii Primăriei spun 

că “există 200 de locuri pe 

strada Primăverii, parcări ca-

re deservesc primăria de car-

tier, Biserica Ortodoxă şi Pia-

ţa Agro Alimentară. Tot în acea 

zonă poate fi utilizat şi 

parking-ul Primăverii tarifat 

orar (34 locuri)”.

Potrivit reprezentanţilor au-

torităţilor locale, în Piaţa Mă-

răşti, parcarea supraterană pri-

vată dispune de 250 locuri de 

parcare. În Piaţa Mihai Vi-

teazu, Parkingul Leul are 425 

de locuri; parcarea închisă cu 

bariere -74 locuri, iar parcă-

rile publice de pe străzile li-

mitrofe- 207 locuri: Iaşilor- 93 

locuri, D. Francisc -16, Croi-

torilor – 34, Dacia – 24, Tipo-

grafi ei – 40.

Locurile de parcare create 

de Primărie nu sunt sufi cien-

te, dovadă fi ind maşinile par-

cate pe trotuare exact pe stră-

zile pe care reprezentanţii au-

torităţilor locale spun că au 

creat locuri de parcare. Foar-

te multe maşini sunt parcate 

pe “interzis”, afectează circu-

laţia autobuzelor şi a pietoni-

lor.

Mai mult, parkingurile din 

Mărăşti şi Piaţa Mihai Viteazu 

sunt private, nu au fost con-

struite pe bani publici, ci de 

oameni de afaceri apropiaţi 

Primăriei.

Parkingul Băişoara, 
insufi cient pentru 
Gheorgheni

Un punct extrem de aglo-

merat din oraş este în carti-

erul Gheorgheni, în zona Po-

liţiei Rutiere şi a Serviciului 

de Înmatriculări. În vecină-

tate funcţionează şi Secţia 3 

Poliţie, Biroul de Ordine Pu-

blică. Există şi Piaţa Hermes 

plus o biserică, alte surse de 

aglomeraţie. În această zo-

nă, Primăria a creat 38 de 

locuri de parcare, total insu-

fi ciente pentru fl uxul zilnic 

de maşini. “În zona Poliţiei 

Rutiere, există parcarea su-

praterană Băişoara care dis-

pune de 38 de locuri tarifa-

te orar”, se arată în răspun-

sul Primăriei.

Parkingul Băişoara din zo-

na Poliţiei Rutiere este inefi -

cient, nefolosit de multe ori 

de şoferii care preferă să par-

cheze lângă parking, cu toa-

te că în parking există locuri 

libere.

Aglomeraţia 
permanentă din zona 
liceelor, nerezolvată

Despre haosul zilnic din 

trafi c din zona liceelor de pe 

strada Avram Iancu, reprezen-

tanţii Primăriei spun că în zo-

na centrală pot fi  utilizate par-

cări publice cu tarifare orară. 

“Pentru Colegiul Naţional 

Avram Iancu, Colegiul Naţio-

nal Octavian Stroia, Colegiul 

Naţional George Coşbuc par-

cările publice de pe strada 

Avram Iancu (136 louri ), Ba-

ba Novac (77), Kogălniceanu 

(136), parcarea închisă cu ba-

riere din Cipariu (100)”, pre-

cizează reprezentanţii Primă-

riei.

În zona Colegiului Naţio-

nal George Coşbuc, în fi eca-

re zi, când copiii încheie ore-

le de curs, maşinile părinţi-

lor sunt parcate pe trotuare 

şi pe o bandă, încurcând ast-

fel circulaţia şi creând aglo-

meraţie.

Locurile de parcare create 

pe Baba Novac şi Mihail Ko-

gălniceanu sunt insufi ciente, 

dovadă că aproape în perma-

nenţă sunt pline, fi ind parca-

te maşini şi pe trotuare.

Şi locurile din parkingul 

din Piaţa Cipariu nu sunt de 

ajuns, scene în care şoferii fac 

coadă pentru a intra în parking 

fi ind frecvente.

Locuri de parcare, pe hârtie. 
În realitate, oraşul e sufocat !
Unde sunt cele 4.000 de locuri de parcare create de Primăria Cluj-Napoca în ultimii patru ani?

Reprezentanţii Primăriei au precizat că în ultimii patru ani 
s-au făcut 4.000 de locuri de parcare și trei parkinguri.

În perioada 2012-2016, Primăria Cluj-Napoca a dat în folo-
sinţă trei parkinguri noi. Este vorba despre:

• Parking Mehedinţi nr. 58 A (126 locuri de parcare);

• Parking Fabricii (310 locuri de parcare);

• Parking Sala Polivalentă (445 locuri de parcare).

•  Primăria a demarat și construirea Parkingului 
Negoiu-Mehedinţi (376 locuri de parcare).

De asemenea, în parkingurile existente, respectiv în cele de 
pe străzile Primăverii și Băișoara, în urma lucrărilor de mo-
dernizare, au fost create 38 de locuri de parcare în regim de 
plată orară, pentru asigurarea accesului pentru vizitatori.

La locurile de parcare amenajate prin construcţia de parkin-
guri, se adaugă cele realizate prin instituirea unor străzi cu 
sens unic sau prin reorganizarea spaţiilor existente. 
Menţionăm faptul că în utimii patru ani au fost create în 
oraș 4000 noi locuri de parcare (reprezentând 10% din to-
talul parcărilor existente).

Cu ce bilanț se laudă Primăria

LOCURI

38
de locuri de parcare 
sunt disponibile 
pentru unul dintre 
cele mai aglomerate 
puncte din oraş: 
Poliţia Rutieră – 
Serviciul de 
înmatriculări – Secţia 
3 Poliţie – 
Piaţa Hermes

Părinţii care îşi aşteaptă copiii la terminarea orelor dau peste cap trafi cul de pe Strada Avram Iancu

Pe Strada Iaşilor, maşinile parcate neregulamentar încurcă 
circulaţia autobuzelor

Adesea, mașinile așteaptă la coadă pentru a intra 
în parkingul din Piața Cipariu

Șoferii preferă să parcheze pe trotuar lângă parkingul Leul 
din Piața Mihai Viteazu

Parkingul Primăverii din Mănăștur stă mai mult gol

Locurile de parcare de pe Baba Novac sunt insufi ciente 

Pe Strada Avram Iancu, șoferii ocupă în fi ecare zi una 
dintre benzile de circulație
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Răspuns:..........................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 iulie

8 iulie.

CONCURS

CONCURS

15 iulie

Decesele premature provo-

cate de poluarea aerului 

vor continua să crească 

până în anul 2040 dacă nu 

se fac modifi cări ale modu-

lui în care lumea foloseşte 

şi produce energie, a anun-

ţat Agenţia Internaţională 

pentru Energie 

(International Energy 

Agency, IEA) cu sediul la 

Paris, citată de agenţia 

Reuters.

Circa 6,5 milioane de dece-

se la nivel global sunt atribui-

te în fi ecare an calităţii preca-

re a aerului din interior şi ex-

terior, ceea ce face din aceasta 

cea de-a patra ameninţare glo-

bală pentru sănătatea umană, 

după tensiunea arterială ridi-

cată, riscurile dietei şi fumat.

Poluanţii nocivi, cum ar fi  

pulberile în suspensie — ca-

re pot conţine acizi, metale, 

particule de sol şi de praf — 

oxizii de sulf şi oxizii de azot, 

sunt responsabili pentru cele 

mai răspândite efectele ale po-

luării aerului.

Eliberarea acestor poluanţi 

se datorează în principal pro-

ducţiei şi utilizării neregle-

mentate a energiei, susţine I-

EA într-un raport special pri-

vind energia şi poluarea ae-

rului.

Fără acţiune, decesele pre-

mature care pot fi  atribuite 

poluării aerului exterior vor 

creşte la 4,5 milioane în 2040 

de la aproximativ trei milioa-

ne în prezent. Decesele pre-

mature din cauza poluării ae-

rului din interiorul locuinţe-

lor ar urma însă să scadă de 

la 3,5 milioane de cazuri la 

2,9 milioane de cazuri.

Asia va reprezenta aproa-

pe 90% din creşterea progno-

zată a deceselor.

Poluarea va ucide milioane de oameni

O acţiune de inelare a 

puilor de barză a fost 

demarată în Cluj de speci-

alişti de la Universitatea 

Babeş-Bolyai şi Societatea 

Ornitologică Română, în 

încercarea de a afl a mai 

multe informaţii care să 

ajute la reducerea ratei 

mari de mortalitate în 

rândul acestora.

Szabo Zoltan, de la Facul-

tatea de Biologie şi Geologie 

a UBB, a explicat pentru 

AGERPRES că procentul de 

mortalitate al puilor de bar-

ză neagră poate ajunge şi pâ-

nă la 60 la sută în primii trei 

ani de viaţă, iar una dintre 

cauzele principale este elec-

trocutarea.

„Această acţiune de ine-

lare a berzelor are ca scop 

marcarea individuală a pu-

ilor, care sunt încă în cui-

buri. Cu aceste marcaje le 

putem urmări mai întâi mi-

graţia, iar apoi, după ce se 

termină perioada de imatu-

ritate, ne putem uita care 

este comportamentul lor de 

dispersie, adică dacă se în-

torc în cubul lor natal sau 

se duc în alte părţi. Din pă-

cate, rata de mortalitate es-

te destul de mare în cazul 

puilor de barză neagră, poa-

te ajunge uneori la 60-70 la 

sută în cei trei ani de ima-

turitate. Cu ajutorul acestor 

marcaje putem identifica 

aceşti factori de periclitate, 

unul dintre ele fiind colizi-

unea cu liniile electrice”, a 

declarat Szabo Zoltan.

Acţiunea vizează inelarea 

puilor din opt localităţi din 

Cluj, iar în fi ecare dintre aces-

tea se găsesc unul sau două 

cuiburi, care au la rândul lor 

câte trei-patru pui.

Inelele au un anumit tip 

de marcaj care presupune o 

combinaţie de culori şi litere, 

specifi ce pentru fi ecare ţară – 

în cazul României alb cu ne-

gru şi litera E, la care se adau-

gă cifre pentru a deosebi in-

divizii între ei. În acest fel, 

berzele pot fi  urmărite şi în 

afara teritoriului ţării noastre, 

de către ornitologi sau pasio-

naţii de fotografi e care cola-

borează cu specialiştii.

„Inelele se pot citi şi cu 

binoclul. Berzele trec prin 

Turcia, Israel, Africa, în Egipt 

şi sunt fotografi  care ne tri-

mit fotografi i şi zic «uite, am 

văzut pasărea asta». Că acum 

deja cu un aparat foto cu zo-

om se poate vedea foarte bi-

ne şi aşa ştim unde a fost 

pasărea. Există şi o bază de 

date internaţională în care 

se pot pune toate fotografi i-

le şi unde le punem şi noi 

pe ale noastre şi de acolo se 

afl ă informaţii”, a explicat 

Szabo.

El a precizat că inelarea 

puilor de barză face parte 

dintr-o acţiune pilot, dema-

rată anul acesta în judeţul 

Cluj, iar de anul viitor se do-

reşte extinderea proiectului, 

astfel încât să poată partici-

pa şi copiii.

„Vom încerca să îi dăm şi 

o latură educaţională mult mai 

intensă, poate înainte să se 

termine şcoala, ca să vadă şi 

elevii”, a mai spus Szabo.

Acţiunea este susţinută de 

Asociaţia Apáthy István, în 

colaborare cu Facultatea de 

Biologie şi Geologie a Uni-

versităţii Babeş-Bolyai, Soci-

etatea Ornitologică Română.

Acţiune la Cluj 
pentru protejarea 
puilor de barză
Mortalitatea puilor de barză neagră poate ajunge 
şi până la 60% în primii trei ani de viaţă

SZABO ZOLTAN | profesor la Facultatea 
de Biologie și Geologie a UBB

 „ Cu aceste marcaje le putem urmări mai 
întâi migraţia, iar apoi, după ce se termină 
perioada de imaturitate, ne putem uita care 
este comportamentul lor de dispersie, adică 
dacă se întorc în cubul lor natal sau se duc în 
alte părţi.“
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Com’On Cluj-Napoca lan-

sează apelul pentru depu-

nerea unor iniţiative din 

partea grupurilor infor-

male din Cluj-Napoca. 

Napoca trebuie să se înca-

dreze în viziunea celor 

cinci priorităţi ale candi-

daturii municipiului 

Cluj-Napoca pentru titlul 

de Capitală Europeană a 

Culturii 2021

Perioada de depunere a ini-

ţiativelor durează până la 23 

iulie 2016, ora 23.59. Iniţiati-

vele pot fi  prezentate online 

pe pagina www.comoncluj.ro. 

Aici orice grup informal se poa-

te înregistra şi tot aici poate 

să-şi prezinte iniţiativa pe ba-

za unui formular simplu.

Scopul acestui proiect es-

te derularea unui proces par-

ticipativ bazat pe implicarea 

tinerilor. Pe baza rezultatelor 

obţinute, Municipiul Cluj-Na-

poca va fi nanţa implementa-

rea unor iniţiative ale unor 

grupuri informale de tineri din 

localitate care au legătură cu 

obiectivul municipiului de a 

dobândi titlul de Capitala Eu-

ropeană a Culturii 2021.

Participarea este deschi-

să oricărui grup de iniţiati-

vă format din minim 3 tineri 

care locuiesc în Cluj-Napo-

ca, au vârsta cuprinsă între 

14 şi 35 de ani. Nu există 

nici un fel de restricţie cu 

privire la pregătire/experi-

enţă, sex, etnie etc. Sunt ac-

ceptate doar iniţiative depu-

se în echipă. O echipă cu 

acelaşi nume şi având în 

componenţă aceiaşi membri 

poate propune un număr ma-

xim de 5 iniţiative.

Activităţile eligibile pentru 

Com'On Cluj-Napoca trebuie 

să se încadreze în viziunea 

celor cinci priorităţi ale can-

didaturii municipiului Cluj-Na-

poca pentru titlul de Capita-

lă Europeană a Culturii 2021. 

Proiectul candidaturii propu-

ne un model de schimbare al-

cătuit din cei cinci paşi, 

W.E.A.S.T. (Wonder, Explore, 

Acticate, Share, Trust), fi eca-

re literă fi ind acronimul unei 

acţiuni prin care actorii schim-

bării (cetăţenii) pot contribui 

la transformarea comunitară.

Un grup de iniţiativă poa-

te propune maxim 5 iniţiati-

ve. Pentru fi ecare iniţiativă se 

va completa un formular se-

parat în cadrul sistemului de 

aplicare de pe pagina web 

www.comoncluj.ro .

Pentru asigura accesul unor 

categorii de tineri cu oportu-

nităţi reduse la acest proiect, 

se creează o categorie speci-

ală de fi nanţare pentru aces-

te grupuri. Categoria specia-

lă cu oportunităţi reduse se 

referă la provenienţa şi starea 

curentă a membrilor grupului 

de iniţiativă şi nu la grupul 

ţintă adresat de aceasta. Pen-

tru a fi  considerat un grup de 

tineri cu oportunităţi reduse, 

toţi membrii trebuie să apar-

ţină acestei categorii specia-

le. Următoarele categorii pot 

fi  considerate ca şi situaţii cu 

oportunităţi reduse: diferenţe 

culturale majore; dizabilităţi 

şi probleme de sănătate; ob-

stacole economice şi/sau so-

ciale; obstacole educaţionale; 

obstacole geografi ce şi de ac-

cesibilitate.

Grupul de iniţiativă poate 

propune un proiect cu un bu-

get maxim de 9.000 lei. Alo-

carea fi nanciară din partea Mu-

nicipalităţii va fi  de maxim 

4.500 de lei. Atenţie: Dacă pro-

iectul are un buget mai mare 

de 4.500 lei, este responsabi-

litatea grupului de iniţiativă 

asigurarea fondurilor comple-

mentare peste această limită.

Prin acest demers se va 

sprijini un număr de cel pu-

ţin 55 de iniţiative din buge-

tul public alocat de Munici-

piul Cluj-Napoca şi 5 iniţiati-

ve care sunt propuse de tineri 

cu oportunităţi reduse.

Termenul limită pentru de-

punerea iniţiativelor este de 

23 iulie, ora 23.59. Decizia cu 

privire la iniţiativele care vor 

fi  sprijinite de acest demers 

va fi  luată în mod direct de 

către public. Vezi regulamen-

tul pentru detalii.

Com’ON Cluj-Napoca ’16 

este realizat pe baza unui 

parteneriat format între Fun-

daţia Comunitară Cluj şi Gru-

pul PONT. Partenerii demer-

sului sunt, de asemenea, Pri-

măria şi Consiliul Local al 

Municipiului Cluj-Napoca, 

Asociaţia Cluj-Napoca 2021 

Capitala Europeană a Cultu-

rii şi Federaţia SHARE 

Cluj-Napoca. Aceste parte-

neriate servesc conectarea 

acestei iniţiative cu demer-

surile de anvergură în deru-

lare la nivelul Municipiului 

Cluj-Napoca.

Provocare pentru tinerii clujeni 
să susţină Capitala Culturală
Tinerii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani se pot înscrie în cursa Com’On cu proiecte pentru care vor primi finanţare.

Marius Bostan, ministrul 

Comunicaţiilor a făcut 

ieri o declaraţie haluci-

nantă cu privire la salari-

ile mici ale profesorilor.

Unii profesori îşi bat joc de 

meseria lor şi spun că au sa-

larii mici, această justifi care 

fi ind o imbecilitate, a decla-

rat, ieri, ministrul Comunica-

ţiilor, Marius Bostan, într-o 

conferinţă de specialitate. "Eu 

văd părinţii la şcoală. Eu sunt 

părinte. Jumătate dintre ei nu 

se interesează, nu cer calita-

te profesorului. Profesorii au 

salarii mici. Nici în partea cea-

laltă nu se cere calitate. Unii 

profesori pur şi simplu îşi bat 

joc de meseria lor şi spun că 

au salarii mici. Domnule, mergi 

acasă, dă-ţi demisia. Dar nu 

să îţi baţi joc de viitorul co-

pilului. Justifi carea că 'am sa-

lariu mic' e o imbecilitate. Am 

salariu mic, îmi dau demisia, 

mă apuc de altă muncă dacă 

nu îmi place meseria asta. 

Vorbele mele poate sunt bru-

tale. Dacă fi ecare părinte ar 

plăti 100 de lei pe lună, nu 

mult, ceva simbolic, dar să 

simtă că nu e gratis...", a spus 

Bostan.

Mentalitatea comunistă 
încă persistă

În opinia sa, gratuitatea 

este o reminiscenţă a anilor 

de comunism. "Mentalitatea 

comunistă a fost aşa: să pri-

mesc gratis educaţie. Atunci 

nu cer în partea cealaltă la 

ghişeu calitate. Să primesc 

gratis curent, de exemplu. 

Nu m-ar deranja foarte mult 

că s-ar opri curentul la ora 

12,00. După părerea mea, o-

rice serviciu trebuie plătit 

într-o formă sau alta. Pentru 

foarte mulţi părinţi dacă ar 

simţi că în fi ecare lună dau 

ceva, o sumă, ar conştienti-

za că nimic nu e gratis. La 

noi, în mentalul colectiv, a 

intrat prea adânc gratuita-

tea. Atunci nimeni nu mai 

înţelege cum funcţionează 

statul de fapt. Ar trebui fă-

cute seminarii despre func-

ţionarea statului. Atunci nu 

ar mai veni cu cereri care 

sunt de neîmplinit sau de ne-

rezolvat. Spunem tot timpul 

'să se dea'. Nu avem în par-

tea cealaltă 'de unde'. Păre-

rea mea este că e o reminis-

cenţă a celor 50 de ani de 

comunism", a mai afi rmat 

ministrul Comunicaţiilor.

O mărire de salarii 
în Educaţie ar provoca 
pagube

Acesta a precizat că mun-

ca ar trebui legată de perfor-

manţă şi a subliniat că nu es-

te de acord cu sistemul de 

salarizare existent în prezent 

în Educaţie. "Ar trebui lega-

tă cumva munca de perfor-

manţă. Eu nu sunt de acord 

cu sistemul de salarizare exis-

tent în acest moment (în sec-

torul Educaţiei n.r.). Bugetul 

nostru nu ţine (la mărirea sa-

lariilor n.r.). În momentul de 

faţă defi citul bugetar progno-

zat este de 3%, anul viitor 

este o prognoză care spune 

că e undeva de 3,6%, cu toa-

te măririle date de Parlamen-

tul actual, care a tot dat, ce-

ea ce înseamnă posibilitatea 

intrării României într-o pro-

cedură de defi cit bugetar ex-

cesiv. O mărire de salarii în 

zona asta de Educaţie nu ar 

provoca decât pagube pe ur-

mătorii 2-3-5 ani, dar pagu-

be pe care nu le mai poţi re-

cupera", a spus Bostan.

Ministrul Comunicaţiilor: Unii profesori îşi bat joc de meserie
„O mărire de salarii în zona asta de Educaţie nu ar provoca decât pagube pe următorii 2-3-5 ani, dar pagube pe care nu le mai poţi recupera”.
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Mulţumim asistentelor Alina Pop și Cristina Gălăţean.
 monitorul de cluj le dorește micuţilor multă sănătate și o viaţă plină de bucurii!

17 aprilie

Clinica Ginecologie 1
00.56 Cîmpean Alesia Maria
13.24 Cistelecan Marius 
Darius
Bebeluşul vedetă a fost 
Cîmpean Alesia Maria 
(3,000 kg, 48 cm)

Clinica Stanca
06.45 Găbudean Adrian Adam
11.50 Schnell Alexandru
13.00 Vig Ingrid Andreea
15.30 Hencz Alexandru David
20.50 Tamas Giorgio Matei
Bebeluşul vedetă a fost 
Tamas Giorgio Matei 
(4,000 kg, 60 cm)

Clinica Novogyn
00.59 Vlad Eliza 
(3,620 kg, 53 cm)

18 aprilie

Clinica Ginecologie 1
04.23 Crișan Tudor Constantin
05.45 Paczo Abel
18.20 Juscan Sara Maria
Bebeluşul vedetă a fost 
Crişan Tudor Constantin 
(4,100 kg, 56 cm)

Clinica Stanca
00.50 Rusu Ema Ioana
01.15 Uţiu Alexandru Ioan
04.30 Tala Maria
09.55 Pop Teo Ștefan
12.00 Radu Alexandru
Bebeluşul vedetă a fost Radu 
Alexandru (3,980 kg, 56 cm)

Clinica Gynia
09.27 Pálfi  Lilla Fanni (3,600 
kg, 54 cm)

Clinica Novogyn
18.45 Chiș Luca Horaţiu
20.20 Cecan Paul
23.55 Mureșan Matei 
Vladimir
Bebeluşul vedetă a fost 
Chiş Luca Horaţiu 
(3,530 kg, 54 cm)

19 aprilie

Clinica Ginecologie 1
04.08 Bojan Maia Ioana
09.04 Divriceanu Alexandra
11.21 Albu Mark Cristian
Bebeluşul vedetă a fost 
Albu Mark Cristian 
(3,700 kg, 51 cm)

Clinica Stanca
05.15 Bartha Adel
09.25 Rus Elena Victoria
11.25 Suciu Patrick
13.20 Fleșer Luca
14.10 Rici Natalia Alexandra
16.20 Revnic Alesia
20.25 Varga Simona
Bebeluşul vedetă a fost 
Bartha Adel (3,800 kg, 55 cm)

Clinica Novogyn
00.30 Cimpean Mara
07.00 Podari Mara
10.00 Forna Matei
17.00 Mone Cassandra
22.55 Macean Victor
Bebeluşul vedetă a fost Forna 
Matei (4,030 kg, 56 cm)

20 aprilie

Clinica Ginecologie 1
06.21 Ioo Vlad Ioan
09.18 Donciu Ștefania
10.47 Farkas Maya
10.40 Berende Radu
Bebeluşul vedetă a fost 
Donciu Ştefania 
(3,700 kg, 57 cm)

Clinica Stanca
02.50 Angyalosi Arnold
08.35 Csurkuly Maya Natalia
11.20 Vasilica Crăciun Andrei
11.35 Beldean Larisa Carina
16.10 Bizău Andrei Ionuţ
19.00 Oprea Luca
20.00 Prodan Luca Cristian
22.20 Mondec Daria Maria
22.45 Balint Lucas Matei
23.35 Dumitrescu Tudor Mihai
Bebeluşul vedetă a fost 
Beldean Larisa Carina 
(4,720 kg, 55 cm)

Clinica Gynia
21.25 Pașca Ilinca Ștefana 
(3,350 kg, 53 cm)

Clinica Novogyn
15.20 Jecan Radu Tudor 
(3,130 kg, 52 cm)

21 aprilie

Clinica Ginecologie 1
06.26 Matei Timea Izabella
08.48 Mureșan Naomi
09.57 Corojan Antonia Maria
18.58 Popa Eva Maria
23.36 Moreanu Izabella 
Beatrice
Bebeluşul vedetă a fost 
Mureşan Naomi 
(3,800 kg, 54 cm)

Clinica Stanca
06.25 Reti Sofi a Maria
09.20 Vasinc Carina Teodora
13.30 Nădășan Eveline Daissa
13.55 Babos Diana Alexandra
14.00 Pop Patrik
14.45 Covaci Zăna
17.00 Cojocaru Giulia Elena
17.30 Nike David
18.35 Sălăgean David
18.55 Decea Darius Andrei
19.05 Macingo Sebastian 
Octavian
23.00 Papp Vivien
23.15 Balha Luca Andrei
Bebeluşul vedetă a fost 
Cojocaru Giulia Elena 
(3,550 kg, 54 cm)

Clinica Gynia
12.15 Vlad George Alexandru
13.26 Szabó Péter
17.12 Sinteoan Sofi a Alexandra
Bebeluşul vedetă a fost Szabó 
Péter (4,150 kg, 56 cm)

Clinica Novogyn
01.27 Burian Mar
12.40 Roman Philip
16.52 Onaca Rares-Vasile
Bebeluşul vedetă a fost Onaca 
Rares-Vasile (4,350 kg, 55 cm)

22 aprilie

Clinica Ginecologie 1
13.10 Bajko Cezar Andrei
14.15 Stegerean Iulia Maria
17.00 Ardelean Raisa Maria
19.30 Ţiulache Antonia Maria
21.15 Bud Matei George
21.37 Râza Klara Ioana
Bebeluşul vedetă a fost 
Stegerean Iulia Maria 
(4,200 kg, 53 cm)

Clinica Stanca
00.03 Lazăr Sofi a
08.20 Stîncel Viviana Maria
11.00 Mogoș Alesia Teodora
12.00 Tătar Dan Alexandru
12.10 Jecan Sara Maria
15.00 Kispal Akos
15.55 Mota Celin Beatrice

Bebeluşul vedetă a fost 
Tătar Dan Alexandru 
(3,880 kg, 52 cm)

Clinica Gynia
13.25 Baliga Tamás Örs 
(3,350 kg, 56 cm)

Clinica Novogyn
02.44 Miron Mihai-Alexandru
16.20 Tatar Vladimir
23.15 Pop Raul
Bebeluşul vedetă a fost 
Miron Mihai-Alexandru 
(3,770 kg, 56 cm)

23 aprilie

Clinica Ginecologie 1
11.51 Bercheșan Andrei
12.25 Ciorbea Alberto Gheorghe
13.43 Colţa Dragoș George
17.34 Cadar Francesca Maria
19.32 Safta Călin Florin
Bebeluşul vedetă a fost 
Ciorbea Alberto Gheorghe 
(3,700 kg, 56 cm)

Clinica Stanca
01.0 Vereș Daria
02.55 Vlad Luca
07.40 Baciu Alexandru Dorian
08.00 Vidican Ioan George
12.15 Mureșan Maya
13.00 Mureșan Fabian Rafael
13.15 David George
14.45 Chira Iarin Raul
15.00 Moldovan Ioan Răzvan
16.20 Lazăr Loredana
20.35 Nicoară Maria Florina
20.55 Todea Sofi a Maria
23.05 Ursuţ Ingrid Amalia
Bebeluşul vedetă a fost 
Mureşan Maya 
(4,240 kg, 60 cm)

Clinica Gynia
03.40 Negrean David
15.00 Brustur Sara Teodora
Bebeluşul vedetă a fost 
Negrean David 
(3,750 kg, 55 cm)

Clinica Novogyn
16.40 Luca Irina-Antonia 
(3,260 kg, 55 cm)

24 aprilie

Clinica Ginecologie 1
00.59 Pop Ania Maria
01.37 Borza Mateea
13.12 Bianu Dominic Mihai
16.40 Cîmpean Matei Alexandru
20.50 Bîlcz Eduard Ayan
21.14 Bordea Cosmina Maria
Bebeluşul vedetă a fost 
Bordea Cosmina Maria 
(4,000 kg, 51 cm)

Clinica Stanca
03.30 Krantyia Mark
03.50 Cătană Denis
04.50 Dan Damian Cristian
05.35 Mureșan Maria
07.45 Moldovan Bianca Diana
08.15 Ștefan Andrei David

15.10 Heres Mateo
17.00 Irimieș Natalia Izabela
20.35 Covaci Cosmin Alexandru
20.45 Pop Ingrid Amelia
Bebeluşul vedetă a fost 
Mureşan Maria 
(3,690 kg, 52 cm)

25 aprilie

Clinica Ginecologie 1
10.42 Bartoș Patricia
12.27 Ștefanca Matei
14.41 Ilea Maria Beatrice
18.00 Ilea Eduard Sorin
19.35 Sala David Gabriel
21.20 Frandes Rareș Matei
Bebeluşul vedetă a fost 
Frandes Rareş Matei 
(4,800 kg, 61 cm)

Clinica Stanca
00.02 Pop Sofi a Maria
08.15 Vârtic Alexandra Andreea
08.25 Gavril Flavius Mihai
09.50 Breban Eliza
11.00 Burca Robert Andrei
11.25 Palffi  Iannis
12.20 Vidrean Lucas Daniel
19.20 Miron Ziana
19.55 Gabor Maria
22.05 Filaton Amalia Ioana
23.25 Pașca David Gabriel
Bebeluşul vedetă a fost 
Burca Robert Andrei 
(3,470 kg, 54 cm)

Clinica Novogyn
05.35 Kiss-Lorincz Gaspar
07.22 Iacob Lucas Ionut
17.25 Radulescu Valentin Ioan
19.02 Sidor Adela Maria
19.25 Tomsa Cezar
Bebeluşul vedetă a fost Iacob 
Lucas Ionut (3,930 kg, 56 cm)

26 aprilie

Clinica Ginecologie 1
03.42 Szabo Astrid Maria
08.50 Blaga Carolin
11.27 Ţâncă Olivia
13.38 Mureșan David Alexandru
21.18 Mureșan Alexandru
Bebeluşul vedetă a fost 
Mureşan David Alexandru 
(3,400 kg, 53 cm)

Clinica Stanca
09.25 Chira Noah
11.45 Rotaru Cătălina Rebeca
17.00 Matei Alia Maria
17.05 Groza Elena Speranţa
19.25 Pili Sandu
19.45 Măluţan Sara Carolina
20.00 Iacob Dominic
21.00 Popa Gabriela Maria
22.35 Todoruţ Denis Gheorghe
Bebeluşul vedetă a fost 
Popa Gabriela Maria 
(4,610 kg, 60 cm)

Clinica Novogyn
03.03 Gadalean Carla
17.40 Popovici Robert Adrian
Bebeluşul vedetă a fost 
Popovici Robert Adrian 

(3,520 kg, 55 cm)

27 aprilie

Clinica Ginecologie 1
08.23 Culda Mihai
11.20 Dezsi Jecan Cezar
11.58 Popa Maria
14.15 Baciu Alina Corina
14.35 Vidican Ștefan
16.04 Gherman Tania Oana
Bebeluşul vedetă a fost Dezsi 
Jecan Cezar (3,800 kg, 58 cm)

Clinica Stanca
00.25 Lingurar Ioana Denisa
04.45 Rusan Andrei Alexandru
05.30 Tenţean Melisa Camelia
08.55 Tomoioagă Sara Antonia
09.25 Fărcaș Ștefania Vivien
10.45 Pap David
12.40 Buja David
14.10 Cheţeleș Ayan David
18.55 Bucur Răzvan Daniel
21.45 Nagyi Eric Adrian
Bebeluşul vedetă a fost 
Fărcaş Ştefania Vivien 
(4,000 kg, 56 cm)

Clinica Novogyn
01.55 Ludusan Andrei David
05.00 Puscas Andrei Cristian
16.00 Roiban-Pasca Sofi a
17.33 Tatar Patrick Andrei
19.23 Alexa Andra Lara
21.25 Borz Tania Stefania
Bebeluşul vedetă a fost 
Roiban-Pasca Sofi a 
(3,520 kg, 53 cm)

28 aprilie

Clinica Ginecologie 1
00.55 Bereschi Matei Ștefan
09.05 Baboșan Ana
09.47 Lar Adrian Andrei
11.16 Incze David
12.27 Panc Timotei
13.45 Nierges Ioan
22.56 Turian Matei
Bebeluşul vedetă a fost 
Bereschi Matei Ştefan 
(3,900 kg, 58 cm)

Clinica Stanca
03.45 Giurea David Dragoș
08.45 Pop Anda
09.05 Porumb Sara Daria
09.25 Mandiuc Adina Elisa
10.55 Vaida Iulia Ștefania
14.45 Blebea Giorgia Adriana
17.15 Lupea Eduard Sebastian
17.40 Endresz-Anghel 
Dima Mihai (foto)
Bebeluşul vedetă a fost 
Blebea Giorgia Adriana 
(3,740 kg, 55 cm)

Clinica Novogyn
08.45 Hacicu Teodora
13.57 Orban Sonia
15.32 Ciungu-Suteu Vladimir
16.57 Constantin Sara
Bebeluşul vedetă a fost 
Ciungu-Suteu Vladimir 
(3,930 kg, 55 cm)

bun venit pe lume !

Endresz-Anghel Dima MihaiEndresz-Anghel Dima Mihai
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Proiect cofi nanţat din Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu“

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

COMUNICAT DE PRESĂ

Data comunicatului: 28.06.2016

INFORMARE FINALĂ
privind implementarea proiectului 

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

Compania de Apă Arieș S.A. Turda anunţă fi nalizarea proiectului „Investiţii şi dotări 
pentru îmbunătăţirea capacităţii de operare a Companiei de Apă Arieş Turda“ – cod SMIS 
56438 – Contract de fi nanţare nr. 9217/16.06.2015 încheiat în baza notei de aprobare 
nr. 8210/27.05.2015 – demarat de către C.A.A. din economiile realizate în cadrul proiectului 
„Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunea Turda–Câmpia 
Turzii“ aferent perioadei 2007-2013.

Valoarea totală a proiectului este de 22.171.838,30 lei.

Durata de implementare: Proiectul cofi nanţat din Fondul de Coeziune, în cadrul 
Programului Operaţional Sectorial „Mediu” a fost implementat în perioada iunie 2015 – 
iunie 2016.

Obiectivul principal: Modernizarea sistemului de alimentare cu apă și apă uzată din 
arealul de deservire al Companiei de Apă Arieș S.A.

Contractele derulate sunt următoarele:
„Dotări suplimentare vehicule operaţionale“ – contract de furnizare;
„Dotări cu echipament de laborator“– contract de furnizare;
„Sistem de monitorizare şi control staţii de pompare apă potabilă şi debitmetre apă 

uzată“– contract de furnizare;
„Echipamente operaţionale – Lot 1“– contract de furnizare;
„Echipamente operaţionale – Lot 2“– contract de furnizare;
„Reabilitarea liniilor electrice existente la Uzina de Apă Corneşti“ – contract de lucrări;
„Achiziţie produse de papetărie, birotică, tonere şi echipamente de birou“– contract de 

furnizare.
„Achiziţie şi montare contoare cu citire la distanţă“– contract de furnizare;
„Reabilitarea şi modernizarea Staţiei de Epurare Turda-Câmpia Turzii“– contract de lucrări;
„Servicii de consultanţă informare si publicitate în cadrul proiectului“- contract de prestări 

servicii;
„Asistenţă tehnică de supervizare pentru acordarea de sprijin în gestionarea şi implementarea 

proiectului“ – contract de servicii.

În esenţă, rezultatele obtinute în urma implementării acestui proiect sunt următoarele:
- Prin intermediul echipamentelor achiziţionate este posibilă optimizarea procesului 

de reducere a pierderilor de apă din conducte precum și intervenţia rapidă în zonele de 
apariţie a defectelor fără a fi  necesară oprirea apei din amonte;

- Montarea a unui număr de 16 667 contoare cu citire la distanţă. Printre avantajele 
montării contoarelor cu citire la distanţă se numără creșterea capacităţii de întreţinere a 
infrastructurii de apă afl ată în gestiunea companiei dar și faptul că utilizatorii nu vor mai 
fi  deranjaţi pentru “citirea contoarelor de apă” și vor avea acces în timp real la informaţii 
legate de consumul de apă;

- Achiziţia de echipamente operaţionale. Prin intermediul echipamentelor achiziţionate 
s-a urmărit efi cientizarea capacităţii operatorului regional (OR) privind timpii necesari 
interventiilor asupra reţelelor din arealul Turda-Câmpia Turzii;

- Achiziţia de echipamente specifi ce analizelor biologice şi microbiologice pentru 
laboratorul de apă. Prin intermediul echipamentelor achiziţionate s-a îmbunătăţit capacitatea 
operatorului regional (OR) de a efectua analize de calitate pentru probele de apă;

- Implementarea unui sistem de monitorizare şi control a staţiilor de pompare apă 
potabilă şi debitmetre pentru apa uzată. Prin implementarea acestui sistem și achiziţionarea 
unor echipamente specifi ce au fost realizate o serie de lucrări care nu au fost cuprinse în 
cadrul contractului „Achiziţionare Sistem SCADA”;

- A fost reabilitată şi modernizată Staţia de Epurare Turda-Câmpia Turzii;
- Reabilitarea liniilor electrice existente la Uzina de Apă Corneşti prin înlocuirea instalaţiei 

de energie electrică de alimentare a pompelor puţurilor de apă Cornești care era foarte 
veche, având o stare tehnică precară. Lungimea totală a liniilor electrice înlocuite prin 
intermediul investiţiei este de cca. 4 200 m. Totodată, au fost înlocuiţi stâlpi de susţinere 
montându-se un număr de 97 stâlpi noi.

Pe tot parcursul proiectului clienţii au fost anunţaţi, din timp, despre întreruperile de 
furnizare a apei potabile cauzată de lucrările de montare a contoarelor cu citire la distanţă, 
în mass media, reţele de socializare dar și prin distribuirea de fl yere.

De asemenea, prin intermediul măsurilor de informare și publicitate promovate de către 
C.A.A. (respectiv amplasarea de panouri temporare/permanente pentru asigurarea vizibilităţii 
proiectului și aducerea la cunoștinţa populaţiei co-participarea Uniunii Europene la fi nanţarea 
proiectului, emiterea de comunicate de presă conţinând informaţii relevante despre proiect 
în general cât și despre fi ecare contract în parte și prin care s-a urmărit informarea populaţiei 
în ceea ce privește derularea proiectului și conștientizarea importanţei acestei investiţii, 
realizarea și distribuirea de materiale publicitare precum pix, breloc, pliant, mapă, etc., 
afi șarea în cadrul seminariilor/întâlnirilor, etc. a materialelor publicitare roll-up și pop-up 
în vederea întăririi, în cadrul grupurilor ţintă, a imaginii proiectului, etc.) a fost asigurată 
transparenţa în implementarea proiectului și conștientizarea populaţiei despre importanţa 
proiectului.

Contact: Compania de Apă Arieș SA Sediul social: str. Axente Sever nr. 2 Turda
Telefon: 0264-311771/ Fax: 0264-311772
E-mail: offi ce@caaries.ro/http://www.caaries.ro 
Project manager: Bogdan Bobic

Instrumente Structurale
             2007-2013

 

Uniunii Europene sau a Guvernului României

Protestatarii se opun pro-

iectului de lege al guver-

nului francez privind 

reformarea pieţei muncii. 

Aceştia au ieşit ieri în stra-

dă, pentru a 11-a oară în pa-

tru luni, într-o atmosferă ten-

sionată în special la Paris, 

unde au avut loc ciocniri şi 

arestări, relatează AFP. Pro-

testele din ultima perioadă 

reprezintă o frondă de o am-

ploare fără precedent sub un 

guvern socialist. La Paris, 

aproximativ 200 de persoa-

ne cu cagule, măşti şi cu ha-

ine negre s-au infi ltrat în 

fruntea marşului, aruncând 

cu pietre de pavaj asupra for-

ţelor de ordine, care au răs-

puns cu gaze lacrimogene. 

Încă de dinainte de pornirea 

marşului, poliţia a reţinut 27 

de protestatari la punctele 

de fi ltraj. 

Cu o popularitate extrem 

de scăzută, guvernul, care ur-

mează să se întâlnească în a-

ceste zile cu sindicatele care 

se opun reformei şi cu patro-

natele, a spus că proiectul fa-

cilitează angajările, într-o ţa-

ră în care şomajul rămâne en-

demic. Criticii susţin, în 

schimb, că reforma amplifi că 

precaritatea salariaţilor şi a ti-

nerilor. Conform sindicatului 

Force Ouvriere, 55.000 de per-

soane au manifestat marţi la 

Paris. 

Poliţia a transmis în schimb 

că ar fi  vorba de 14.000-15.000 

de persoane. În capitală, Tur-

nul Eiffel a rămas închis, o 

parte dintre angajaţi fi ind în 

grevă. Vizitat în 2015 de aproa-

pe şapte milioane de persoa-

ne, dintre care 80% străini, 

Turnul Eiffel a mai fost închis 

şi la 14 iunie din aceleaşi mo-

tive.

Zeci de mii de francezi au protestat 
împotriva reformei muncii

Un summit informal des-

pre viitorul UE va avea 

loc în septembrie. Până 

atunci, “capii” marilor 

puteri ale lumii liniştesc 

oamenii după isteria cau-

zată de rezultatele Brexit 

şi spun că UE nu se va 

destrăma, ieşirea Marii 

Britanii nefi ind considera-

tă un cataclism.

Cancelarul german Angela 

Merkel a declarat marţi că va 

face tot ce este posibil pentru 

a preveni destrămarea Uniunii 

Europene, în urma votului din 

Marea Britanie în favoarea pă-

răsirii Blocului Comunitar, in-

formează Associated Press şi 

Reuters. Cancelarul german a 

făcut această afi rmaţie în ca-

mera inferioară a Bundes-

tag-ului, înainte de a pleca spre 

Bruxells, unde a participat ieri 

la discuţiile pe tema deciziei 

Marii Britanii de a părăsi UE.

Merkel a declarat şi că es-

te în interesul Marii Britanii 

de a menţine "relaţii strânse" 

după părăsirea Uniunii Euro-

pene. "Ne vom asigura că ne-

gocierile nu se vor desfăşura 

după principiul alegerilor con-

venabile (...) trebuie şi va fa-

ce o diferenţă notabilă dacă 

o ţară vrea să fi e membră a 

familiei europene sau nu," a 

mai spus cancelarul german.

"Cine vrea să părăsească 

această familie nu se poate 

aştepta să scape de toate res-

ponsabilităţile, dar să-şi păs-

treze privilegiile," a adăugat 

Merkel.

Merkel a mai spus că Ger-

mania doreşte să menţină le-

gături strânse cu Marea Bri-

tanie şi va lucra pentru con-

solidarea Uniunii Europene.

În contextul ieşirii Marii 

Britanii din Uniunea Europea-

mă, preşedintele Consiliului 

European, Donald Tusk, a de-

clarat că va pregăti organiza-

rea unui summit al reprezen-

tanţilor celor 27 de state eu-

ropene, în septembrie, pe te-

ma viitorului UE, informează 

cotidianul La Repubblica. 

Summitul extraordinar se va 

desfăşura în luna septembrie, 

la nivel informal, la Bratisla-

va (Slovacia). Marea Britanie, 

ai cărei cetăţeni au decis ieşi-

rea din UE, nu va fi  invitată 

la reuniunea extraordinară pe 

tema viitorului Uniunii Euro-

pene.

Atât Donald Tusk, preşe-

dintele Consiliului European, 

cât şi Jean-Claude Juncker, 

şeful Comisiei Europene, au 

pledat pentru consolidarea u-

nităţii la nivel european du-

pă referendumul britanic 

pro-Brexit.

Preşedintele american Ba-

rack Obama a avertizat asupra 

acţiunilor motivate de "isterie" 

în urma votului din Marea Bri-

tanie în favoarea ieşirii ţării din 

UE, susţinând că deşi procesul 

de integrare europeană este pro-

babil suspendat, totuşi schim-

bări cataclismice sunt impro-

babile, informează Reuters. "În 

urma votului de Brexit s-a stâr-

nit un pic de isterie, de parcă 

NATO ar fi  dispărut, alianţa 

transatlantică s-ar fi  dizolvat şi 

fi ecare stat s-ar fi  retras în pro-

priul colţ. Ori asta chiar nu s-a 

întâmplat," a declarat Obama 

în cadrul unui interviu difuzat 

marţi de postul public de radio 

NPR.

Preşedintele american a 

mai spus că are respect pen-

tru decizia alegătorilor din 

Marea Britanie, deşi se opu-

ne acestei mişcări, adăugând 

că rezultatul referendumului 

a semnalat faptul că alegăto-

rii britanici au reacţionat con-

trar unei Europe care creştea 

prea repede şi "fără consen-

sul care ar fi  fost de dorit".

Rezultatul referendumului 

din Marea Britanie a afectat 

puternic pieţele fi nanciare in-

ternaţionale, a declanşat o cri-

ză politică majoră în Regatul 

Unit şi a cauzat temeri pri-

vind viitorul Europei.

Cum văd Merkel 
şi Obama viitorul UE
Rezultatul referendumului din Marea Britanie a stârnit 
ample discuţii la toate nivelurile, apărând inclusiv 
teama că Uniunea Europeană se va destrăma.



10 MICA PUBLICITATE  monitorulcj.ro | miercuri, 29 iunie 2016

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând 3 camere, confort, et. ½, 
sau schimb cu 2 camere sau 1 
cameră în casă, confort, plătesc 
diferenţă. Prefer zona cenrtală. 
Inf. la tel. 0264-431115 sau 
0751-271474. (6.7)

¤ CUMPĂR garsonieră.
Exclus cart. Plopilor.
Aștept telefoane la tel. 
0760-185659. (16.20)

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

Zorilor, Bună-Ziua, 
Gheorgheni, Grigorescu.

Exclus agenţii.
Aşteptăm oferte la tel. 

0727-477.173.

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

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

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

Preţ 62.000 euro negociabil. 
Exclus agenţii.

Telefon 0743-075605.

CASE/CABANE

¤ P.F. vând vasă tip duplex, str. 
Salcâmului, P+E+M, S.U. 137 
mp, semifi nisat, preţ 195000 eu-
ro (ambele). Inf. suplimentare l 
tel. 0743-296946. (2.7)

¤ Vând casă în localitatea Cuzdi-
oara, la 4 km de localitatea Dej, 
mobilată, cu utilităţi, grădină de 
33 ari. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0264-593488. (5.7)

¤ Vând teren intravilan în comu-
na Galaţii Bistriţei, la 16 km de 
Bistriţa, supr. 2500 mp, utilităţi 
(apă, curent). Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0744-700439 sau 
0264-534770. (5.7)

¤ Vând casă în Câţcău, jud. Cluj, 
4 camere, șură, cu 2 grajduri, bu-
cătărie de vară, coteţe și anexe, 
curte, grădină, cu acces la toate 
utilităţile, cu sau fără 4 ha teren 
agricol. Inf. suplimentare la tel. 
0746-297102. (5.7)

¤ Vând casă în zonă rezidenţială, 
în cart. Borhanci, Aleea Violetelor 
nr. 1, teren în supr. de 607 mp, la 
parter, living, bucătărie, baie, 

WC, cămară, terasă, la etaj 3 ca-
mere, balcon, terasă, hol, baie, 
WC. Inf. la tel. 0264-550331 sau 
0725-442163. (5.7)

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

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

TERENURI

¤ Vând 6 ha teren, în cart. Iris, 
str. Giuseppe Verdi, acces de pe 
str. Oașului, prin livadă, drum 
pietruit, se poate circula fără 
probleme până la teren, zonă de 
case, terern compact, preţ 8 eu-
ro/mp. Tel. 0744-653097. (3.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pă-
șune, în judeţele Cluj, Alba, Bis-
triţa. Aștept telefoane la 
0740-876853. (3.7)

¤ Vând teren în supr. de 2700 
mp, bun pentru construit, în Bor-
hanci, str. Remenyik Sandor, te-
ren livadă, utilităţi, apă, curent, 
front 30 m. Informaţii și relaţii 
suplimentare la tel. 
0744-485224. (4.7)

¤ Vând în staţiunea Sovata Băi, 
jud. Mureș, teren pentru vilă de 
612 mp, în centru și în apropie-
rea utilităţilor, zona „A”. Inf. su-
plimentare la tel. 
0264-592139.m (5.7)

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 

front la drum de servitute 

36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 

0753-222 759.

¤ Vând teren intravilan de 3000 
mp, întăbulat, sat Vechea 
Chinteni, acces la utilităţi, posibi-
lităţi de construcţie, zonă bună, 
preţ 20 euro/mp. Informaţii su-
plimentare la tel. 0264-556174, 
0728-145263 saula adresa de 
e-mail: sipos_m@yahoo.com. 
(6.7)

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

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

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

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

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

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

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, suprafaţa 52 mp, zona 
cart. Grigorescu, str. Donath nr. 4, 
ap. 1. Inf. la tel. 0743-3158419. 
(5.5)

TERENURI

¤ Caut să închiriez teren/curte 
etc., minim cateva sute mp pen-
tru cazaretemporară câini. Ofer 
300 RON/lună, negociabil, sau 
pentru cumpărare până la 3000 
euro, zona Cluj-Napoca şi satele 
din jur unde există transport în 
comun.
Tel. 0741-455348. (5.7)

SCHIMBURI

P.F. schimb casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.

Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

LOCURI DE MUNCĂ

Firmă de transport cu 
acţionariat german, 

angajează şoferi 
profesionişti, 

categ C+E, 
posesor atestat 

profesional şi cartela 
tahograf, experienţă 
minim 2 ani, pentru 

comunitate. 
Plata la zi. 

0729 272 272
(3.13*)

¤ Angajăm vânzător/vânzătoa-
re, salariu atractiv, în Centru Co-
mercial Complex Leul (P-ţa Mihai 
Viteazul). Tel. 0744-672.520. 
(8.10)

¤ Angajez persoane pentru cu-
les cirese, în zona livada Stelu-
ţa. Sunaţi la tel. 0758-356073. 
(9.14)
¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa ştie să mulgă. Ofer 
salar bun şi cazare.
Inf. la tel. 0741-547721.
¤ Căutăm FEMEIE DE SERVICIU 
(menaj). Inf. suplimentare la tel. 
0752-134356.

¤ Caut de lucru ca ŞOFER, expe-
rienţă 18 ani (şi pe comunitate), 
cat. B şi C, cunoscător al lb. ger-
mane şi engleze. Rog şi ofer se-
riozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.
¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care 
în aceste domenii. Ofer şi rog 
seriozitate. Aştept oferte la tel. 
0757-746700.
¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștinţe WIN-
MENTOR. Sunaţi la tel. 
0745-430079.

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-

niu. Cer şi ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

SERVICII

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744-501252. (3.7)

¤ Maistru electrician autorizat, re-
par, întreţin, modifi c instalaţii 
electrice, schimb tablou de sigu-
ranţă vechi, candelabre, lămpi, 
prize, întrerupătoare, elimin de-
fectele, deranjamentele apărute 
în instalaţiile electrice de uz casnic. 
Sunaţi la tel. 0742-803536. (4.7)

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

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

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

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

CĂRŢI

¤ Cumpăr cărţi tenice auto: 
ARO, Dacia, Oltcit, Trabant și ca-
mioane românești. Aștept tele-
foane la 0749-174082. (4.7)

DIVERSE

¤ Vând familie de albine. Inf. și 
relaţii suplimentare tel. 
0722-515094. (5.7)

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

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

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr bancnote de 50.000 
lei, 100.000 lei, 500.000 lei și 
1.000.000 lei, varianta de plas-
tic, indiferent de calitate. Ofer 
preţ bun. Aștept oferte serioase 
la tel. 0749-174082. (3.7)

¤ Cumpăr obiecte promoţionale 
Marlboro, scrumiere, reclame, 
brichete, insigne, afi șe, genţi, 
etc., orice obiect pe care scrie 
Malboro. Cer și ofer seriozitate. 
Tel. 0749-174082. (3.7)

LICITAŢIE PUBLICĂ

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Serviciul Fiscal Municipal Dej, 
cu sediul în loc. Dej, str. M. Emi-
nescu, nr. 2, vinde la licitaţie publi-
că în data de 14.07.2016, ora 
10.00, bunuri mobile constând în: 
1. Autoturism M1, marca Fiat 
Doblo, bunul este proprietatea de-
bitorului SC Angetavi Exim SRL, cu 
sediul fi scal în loc. Dej, str. Ec. Teo-
doroiu, nr. 67, bl. D, ap. 17, jud. 
Cluj; 2. Autoutilitară, marca Mer-
cedes – Benz Sprinter 3100, bunul 
este proprietatea debitorului SC E-
co Aqua SRL, cu sediul fi scal în loc. 
Dej, str. Liviu Rebreanu, nr. 26, bl., 
ap., jud. Cluj; 3. Autoturism Mig, 
marca Jeep Grand Cherokee, bu-
nul este proprietatea debitorului 
SC Izioana SRL, cu sediul fi scal în 
loc. Mănăstirea, str., nr. 195, bl., 
ap., jud. Cluj; 4. Autoutilitară N1, 
marca Peugeot YCBMFC MTM008, 
Autoutilitară N1, marca Mercedes 
– Benz 903.6 Ka, Autoutilitară N1, 
marca Mercedes – Benz 903.6 Ka, 
Construcţie metalică – hală indus-
trială, în su. de 1300 mp, bunurile 
sunt proprietatea debitorului SC 
Rimano Express SRL, cu sediul fi s-
cal în com. Câţcău, nr. 80, bl., ap., 
jud. Cluj. Informaţii suplimentare 
pot fi  obţinute la sediul Serviciul 
Fiscal Municipal Dej, str. M. Emi-
nescu, nr. 2, camera 28, telefon 
0264.216230, int. 132 sau acce-
sând pagina de internet a ANAF, 
www.anaf.ro – Info ANAF – anun-
ţuri – vânzarea prin licitaţie a bu-
nurilor sechestrate – Structura 
DGRFP Cluj.
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca, 
Serviciul Fiscal Municipal Gherla, 
cu sediul în Gherla, str. Arme-
nească, nr. 63, vinde la licitaţie 
publică în data de 15.07.2016, 
ora 10.00, bunuri imobile con-
stând în: Apartament 3 camere și 
Teren aferent, în suma de 94.125 
lei, bunuri proprietate a debitoru-
lui Chertes Adrian Călin și Dejan 
Monica Melania. Informaţii supli-
mentare la sediul SFM Gherla, str. 
Armenească, nr. 63, camera 28, 
telefon 0264.243037 sau acce-
sând pagina de internet a ANAF, 
www.anaf.ro – anunţuri – vânza-
rea prin licitaţie a bunurilor se-
chestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj-Napoca, 
Serviciul Fiscal Municipal Gherla, 
cu sediul în Gherla, str. Arme-
nească, nr. 63, vinde la licitaţie 
publică în data de 15.07.2016, 
ora 10.00, bunurile mobil con-
stând în: 2 Turbine eoliane, în su-
ma de 2.169.622 lei, bunuri pro-
prietate a debitoarei BNP Chis 
Mihaela Liliana. Informaţii supli-
mentare la sediul SFM Gherla, str. 
Armenească, nr. 63, camera 28, 
telefon 0264.243037 sau acce-
sând pagina de internet a ANAF, 
www.anaf.ro – anunţuri – vânza-
rea prin licitaţie a bunurilor se-
chestrate.

ACORD DE MEDIU

¤ S.C. Studium Green S.R.L. 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru pro-
iectul „Construire ansamblu mul-
tifuncţional – comercial, locuinţe 

şi construire drum conform PUZ 
aprobat cu HCL nr. 
336/22.09.2015, amenajări ex-
terioare, organizare şantier, îm-
prejmuire incinta, branşament 
utilităţi şi operaţiuni notariale“, 
propus a fi  amplasat în Cluj-Na-
poca, str. Frunzișului, F.N., jud. 
Cluj. Informaţiile privind proiectul 
propus pot fi  consultate la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediu-
lui Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 
99 în zilele de luni-vineri între 
orele 9:00 – 14:00. Observaţiile 
publicului se primesc zilnic la se-
diul Agenţiei pentru Protecţia Me-
diului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 
99, bl. 9B, cod 400609, fax 
0264-410716, e-mail: offi ce@
apmcj.anpm.ro. (1.1)

AUTORIZAŢIEDE MEDIU

¤ În conformitate cu O.U.G 
195/2005 privind protecţia me-
diului, aprobată prin Legea 
265/2006, cu modifi cările și com-
plectările ulterioare și 
Ord.1798/2007, S.C. GAMASTAR 
S.R.L. anunţă începerea demersu-
rilor în vederea obţinerii autoriza-
ţiei de mediu pentru obiectivul 
„SPĂLĂTORIE AUTO“, din localita-
tea Cluj-Napoca, Calea Dorobanţi-
lor nr. 126, jud. Cluj. Eventualele 
sugestii și reclamaţii se vor depu-
ne la sediul A.P.M. Cluj, Calea Do-
robanţilor nr. 99, în zilele de luni 
între orele 9.00-16.00, marţi-joi 
între orele 9.00-14.00, vineri în-
tre orele 9.00-14.00. (1.1)

PIERDERI

¤ Beamlogic S.R.L. cu sediul în 
Florești, str. Stejarului, nr. 42, sc. 
1, et. 2, ap. 14, jud. Cluj, 
J12/1661/2013, 31671243, de-
clar pierdut certifi cat constatator 
pentru punctul de lucru. Se decla-
ră nul. (1.1)

ANUNŢ DE ANGAJARE

Societate de pe litoral angajează:

CAMERISTĂ
și

AJUTOR DE BUCĂTAR

Oferim: cazare, masă, salar atractiv.

Tel. 0722-222.863. (4.5)

www.batrom.ro

ANUNŢ DE VÂNZARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator 
judiciar al REŢEAUA TDC S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, 
en faillite), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Unirii, nr. 23, ap. 
54, jud Cluj, valorifi că următorul bun:

  Marcă înregistrată la OSIM pe numele societăţii Reţeaua 
TDC S.R.L. având nr. de înregistrare 843845, acordată 
în temeiul Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicaţiile 
geografi ce, denumită ,,târgul de cariere TDC“, purtând 
următoarele caracteristici:

• Culori revendicate: portocaliu, albastru;
•  Clasele de produse/servicii pentru care a fost înregistrată: 

publicitate, gestiunea afacerilor comerciale, 
administraţie comercială, lucrări de birou, recrutarea 
de personal;

•  Durata de protecţie a mărcii este de zece ani cu începere 
de la data de 09.02.2007.

Ofertele de achiziţie pot fi  transmise pe e-mail: emilian.
niculcea@solvendi.ro, pe fax: 0364 146 515 sau depuse 
la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. 2, după următorul program: luni – vineri între 
orele 8:30 – 12:30, respectiv 13:30 – 17:30.

Informaţii suplimentare la tel. 0727-379.154 și pe e-mail: 
emilian.niculcea@solvendi.ro.
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persone energice, deschise,amabile care sa 
asigure servicii de curatenie la standard inalte de calitate 
intr-o atmosfera placuta, relaxanta.

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

Oferta:
 Vei avea oportunitatea sa oferi servicii de curatenie 
clientilor nostri, iar noi iti vom oferi:
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atractiv;
–  salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si 

realizaraile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

ANUNŢ DE ANGAJARE

S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A.

angajează pentru punctul său de lucru din Cluj-Napoca,

Comuna Apahida, str. Libertăţii, nr. 63

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

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

0338.100.604, sau se pot depune la sediul din Apahida, 

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

email mihaela.ionescu@greenweee.ro.

Mai multe informaţii se pot obtine la numărul de 

telefon 0722.286.763.

ACUM ŞI ÎN ORAŞUL DVS.

PRODUSE 
TRADIŢIONALE 

DIN MANGALIŢA
DE LA FIRMA 

SC TOTO SRL.
DATE CONTACT : LOC. LĂPUŞEL, 

STR. NUCULUI NR. 1, JUD. MARAMUREŞ;

CONTACT : TEL.0722613194

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping (promo)
12:30 Descălecaţi în Carpaţi - 
Colţ de Rai cu natură și cai (s. 
doc., episodul 2) (reluare)
13:00 Fără etichetă 
14:00 Telejurnal 
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Convieţuiri (doc.) (live)
16:55 Vorbește corect! 
17:00 Profesioniștii... 
18:00 Superconsumatorul
19:00 Exclusiv în România 
19:45 Sport
20:00 Telejurnal 
21:00 Ochiul magic - Colectiv, 
coșmarul fără sfârșit
21:50 Vorbește corect! 
22:10 Oaia neagră a familiei 
(sua, 2011, com.)
23:45 Charlot la bal (sua, 
1914, s. m., a-n)

ANTENA 1

13:00 Observator 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
16:00 Observator 
17:00 Acces direct 
19:00 Observator 
20:00 Observator special
20:30 Temptation Island - 
Insula iubirii ( reality show)
23:30 Un show păcătos 
(divertisment) (live)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV 
14:00 Vorbește lumea 
15:00 Lecţii de viaţă (ser.)
16:00 Ce spun românii 
17:00 Știrile Pro TV
18:00 La Măruţă
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Las fi erbinţi (rom., 
2012, s. com., sezonul 3, 
episodul 8)
21:30 Cei trei muschetari 
(fra.-sua-engl., 2011, avent. f)
23:45 Știrile Pro TV

PRIMA TV

12:10 Cireașa de pe tort 
(gastro-reality) (reluare)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus 14
14:30 Teleshopping
15:00 Cred în mine (reluare)
16:00 Cu lumea-n cap (2009, 
divertisment, episodul 13)
16:30 Focus
17:00 Trăsniţii (reluare)
18:00 Focus
19:30 Mama mea gătește 
mai bine ( sezonul 2, ep. 23)
20:30 Capcana fl ăcărilor (sua, 
2001, f-catastr.)
22:30 Trăsniţii (sez. 26, ep. 6)
23:15 Focus din inima 
României (episodul 305)
23:45 Focus Magazin (live)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D
13:30 Te vreau lângă mine 
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (divertisment)
18:45 Știrea zilei
19:00 Știrile Kanal D
20:00 Bahar: Viaţă furată 
(tur., 2014, dr.)
22:30 WOWbiz (divertisment)

LOOK TV

13:00 Fifty-Fifty (reality show)
14:00 Poveștile României
15:00 Big Boletus (divertisment)
16:00 Cele mai tari meciuri de 
fotbal ale Ligii I Orange: AFC 
Astra Giurgiu - CS Pandurii Tg. 
Jiu (2016, emis. sport)
18:00 Fifty-Fifty (reality show)
19:00 Celebrity
20:00 Look de campion (reluare)
21:00 Cele mai tari meciuri de 
fotbal ale Legii I Orange: AFC 
Astra Giurgiu - FC CFR 1907 
Cluj (2016, emis. sport)
23:00 Cenzurat! (divertisment)

ANUNŢ DE ANGAJARE

Firma de Constructii  CH Transbeton
angajeaza:  Constructii SRL

FEMEIE DE SERVICIU
MUNCITOR NECALIFICAT

Cerinte:
- Fara cazier
- Seriozitate
- Harnicie
- Disponibilitate imediata

Se ofera:
- Salariu atractiv.

CV-urile se depun la sediul din str. Sobarilor nr. 38A, 
Imobil 1, sc. 1, ap. 3 – sau pe e-mail

Telefon: 0755122392  E-mail: offi ce@chtransbeton.ro

S.C. CH TRANSBETON CONSTRUCTII S.R.L
Adresa: str. Fabricii 145A, Cluj-Napoca, 
jud. Cluj

ANUNŢ DE ANGAJARE

European Activities SRL 
din Baia Mare, 

angajeaza cu contract de munca 

SOFERI TIR CU EXPERIENTA 
pentru comunitate.

Necesar: carnet C+E, Card Tahograf , Atestat 

marfa,Experienta International, Seriozitate.

Oferim salar atractiv. Tel.0728974789 / 0728974790

ANUNŢ LUCRĂRI DEZINSECŢIE

S.C. CORAL IMPEX S.R.L., în colaborare cu Primăria 

Municipiului Cluj-Napoca va aduce la cunoștinţă faptul că 

în perioada 04.07.2016 – 19.07.2016, între orele 

22:00-04:30 se vor desfășura lucrări de dezinsecţie pe raza 

municipiului Cluj-Napoca. Perioada de execuţie a lucrărilor 

se poate prelungi funcţie de condiţiile meteorologice.

Produsele folosite sunt avizate de Ministerul Sănătăţii, 

fac parte din grupele de toxicitate Xn și Xi.

Informaţii suplimentare la tel: 0264-595606.
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U-BT Cluj a anunţat 
programul 
de pregătire
Echipa de seniori a clubului de 
baschet U-BT Cluj se va reuni 
pentru sezonul 2016 – 2017 la 
1 august, urmând să se pregă-
tească la Cluj timp de o săptă-
mână. Programul de pregătire 
mai cuprinde un cantonament 
la Căile Grădiștei, turneu în 
Serbia, dar și Turneul 
Internaţional de la Cluj.
Programul de pregătire a echi-
pei conduse de Mihai Silvășan, 
Dorin Pintea și Branko Cuic este 
următorul:
1 august – reunirea lotului, 2-9 
august – pregătire la 
Cluj-Napoca, 10-21 august – 
pregătire la Cheile Grădiștei, 
23-28 august – pregătire la 
Belgrad și două meciuri în 26 și 
28 august, 29 august – reveni-
re Cluj-Napoca, 30 august – 7 
septembrie – pregătire la 
Cluj-Napoca, 8 – 10 septembrie 
Turneu Internaţional City Cup la 
Cluj-Napoca – 3 meciuri, 15 
septembrie SUPERCUPA 
României, 19 septembrie – pri-
ma etapă din campionat.

Românul Iulian 
Rotariu, locul 4 
la ultramaratonul 
deşertului Gobi
Iulian Rotariu, un pompier boto-
șănean în vârstă de 40 de ani, a 
ocupat poziţia a patra în ultra-
maratonul deșertului Gobi (Gobi 
March) Rotariu a alergat pentru 
o cauză caritabilă, „Autism 
Botoșani”, și a purtat drapelul 
României 250 de km prin de-
șert, urmând să revină în ţară 
miercuri 29 iunie. Doar 87 de 
participanţi din 101 au încheiat 
competiţia care s-a desfășurat 
timp de șapte zile (19-25 iunie). 
Cea mai dură probă a fost cea 
din a cincea zi, când sportivii tre-
buiau să traverseze deșertul pe 
un traseu de aproape 88 de ki-
lometri, la temperaturi de peste 
40 de grade. Proba a început de 
dimineaţa și s-a terminat în ziua 
următoare. Iulian Rotariu e pri-
mul român într-o astfel de com-
petiţie de anduranţă în condiţii 
extreme, urcând pe parcursul 
celor șapte zile până la 2.900 de 
m altitudine și străbătând deșer-
tul 250 de kilometri.

Şarapova va studia 
doi ani la Harvard
Rusoaica Maria Șarapova, fostă 
numărul unu mondial în tenisul 
profesionist feminin și un nume 
de referinţă în sport-business, a 
devenit studentă la prestigioa-
sa universitate Harvard din 
Statele Unite, unde își va com-
pleta cunoștinţele în economie, 
pe perioada suspendării sale 
de doi ani pentru dopaj. 
Șarapova a publicat pe reţelele 
de socializare în fotografi e în 
care apare la intrarea în 
Harvard Business School, una 
dintre facultăţile de comerţ cele 
mai prestigioase din lume, situ-
ată în apropierea orașului 
Boston. „Sunt nerăbdătoare să 
încep cursurile” a scris jucătoa-
rea rusă pe pagina sa de 
Facebook, fără să facă alte pre-
cizări.

Pe scurt

Simona Halep ia în calcul 

să renunţe la participarea 

la Jocurile Olimpice din 

această vară. Sportiva din 

Constanţa a declarat după 

meciul cu Anna 

Schmiedlova din primul 

tur de la Wimbledon că 

este îngrijorată de virusul 

Zika şi se gândeşte serios 

să nu se prezinte la com-

petiţia din Brazilia.

„Trebuie să mă informez 

foarte bine în legătură cu acest 

virus. Am întrebat mai mulţi 

medici despre Zika şi voi mai 

vorbi cu medicii despre acest 

subiect după ce se încheie 

Wimbledon-ul. Am afl at că şi 

dacă nu eşti însărcinată în mo-

mentul în care eşti infectată 

cu virusul acesta se poate ac-

tiva atunci când rămâi însăr-

cinată. Sunt extrem de îngri-

jorată. Vreau să merg la Rio, 

dar mai întâi trebuie să mă asi-

gur că totul este în regulă aco-

lo şi că nu voi avea probleme. 

Sănătatea mea este cea mai 

importantă, virusul este peri-

culos pentru femei, mai mul-

ţi sportivi s-au retras de la Rio 

tocmai din acest motiv. Deo-

camdată nu pot spune nimic, 

este o dilemă reală pentru mi-

ne pentru că în joc este sănă-

tatea mea. Mă voi hotărî dacă 

merg la Jocurile Olimpice du-

pă acest turneu (n. red. Wim-

bledon). Jocurile Olimpice sunt 

importante pentru România, 

dar sănătatea mea este mai 

importantă. Trebuie să am gri-

jă de corpul meu”, a declarat 

Simona Halep într-un interviu 

acordat agenţiei Reuters.

Jocurile Olimpice de la Rio 

se vor desfăşura în perioada 

5-21 august.

Secretarul general al Comi-

tetului Olimpic şi Sportiv Ro-

mân (COSR), Ioan Dobrescu, 

a declarat ieri că ar fi  o mare 

pierdere absenţa jucătoarei Si-

mona Halep de la Jocurile 

Olimpice de la Rio. „Fiecare 

om are dreptul la o opţiune, 

noi aşteptăm o clarifi care ofi -

cială din partea Federaţiei Ro-

mâne de Tenis. Pentru că pâ-

nă în acest moment nu avem 

nimic ofi cial din partea Simo-

nei Halep. Ar fi  o mare pier-

dere pentru România ca ea să 

nu participe la Jocurile Olim-

pice, normal. Dar deocamda-

tă este doar o declaraţie de-a 

ei, nu intrăm în panică”, a afi r-

mat Dobrescu pentru Agerpres.

Simona Halep se gândeşte 
să renunţe la Jocurile Olimpice

Will Grigg (foto), fotbalis-

tul echipei Irlanda de 

Nord a fost întâmpinat ca 

un erou de suporterii din 

ţara sa, deşi nu a jucat 

niciun minut la Euro 2016.

„Will Grigg's on fi re” este, 

fără îndoială, refrenul acestui 

turneu fi nal, fanii de pretutin-

deni fredonând melodia pe 

stadioanele de la Euro 2016 

sau în fanzone-uri. Will Grigg, 

atacantul Irlandei de Nord nu 

a prins niciun minut la Cam-

pionatul European din Fran-

ţa, dar a avut parte de o pri-

mire demnă de un erou în ţa-

ra natală, scrie digisport.ro.

Irlanda de Nord a trecut de 

grupe, dar a fost eliminată în 

optimile de fi nală de Ţara Ga-

lilor, învingătoare cu 1-0 du-

pă un autogol înscris de M-

cAuley. Cu 25 de goluri mar-

cate în 40 de partide jucate în 

stagiunea recent încheiată în 

tricoul lui Wigan, campioana 

din League One şi prima pro-

movată în Championship, ata-

cantul nu a fost folosit deloc 

de Irlanda de Nord, fi ind o 

„victimă” a tacticii ultra-de-

fensive a naţionalei sale. Fa-

nii nu au lăsat la o parte afec-

ţiunea arătată pe tot parcur-

sul turneului fi nal, iar la Bel-

fast i-au făcut o primire ex-

trem de calduroasă.

Versurile melodiei dedicate 

atacantului sunt puse pe acor-

durile cântecului „Freed from 

desire”, interpretat de Gala, un 

hit de la mijlocul anilor '90 şi 

ale remix-ului Aliciei Keys, 

„Girl on Fire”. La începutul lu-

nii mai, un fan al lui Wigan 

Athletic a compus versurile şi 

a urcat un video pe Youtube. 

Pe 28 iunie, avea deja două 

milioane de vizualizări.

Nu a jucat la Euro, 
dar e un erou
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Vasile Miriuţă a reuşit 

primul transfer la CFR 

Cluj. Fundaşul dreapta 

Andrei Peteleu, în vârstă 

de 23 de ani, a semnat cu 

gruparea din Gruia. 

Feroviarii au plecat ieri 

dimineaţă în cantonament 

în Slovenia.

Andrei Peteleu a venit la 

CFR Cluj din postura de jucă-

tor liber de contract, ultimul 

club la care a evoluat fi ind Pe-

trolul. Peteleu a debutat la 

echipa de fotbal Gloria Bistri-

ţa, a evoluat apoi la ASA Târ-

gu-Mureş şi Săgeata Năvodari, 

iar apoi a ajuns la Petrolul 

Ploieşti. Potrivit prosport.ro, 

fundaşul a reprezentat unul 

dintre motivele de disensiune 

dintre Mircea Rednic şi Ionuţ 

Negoiţă în sezonul trecut. Fos-

tul antrenor a vrut să-l aducă 

pe Peteleu în "Ştefan cel Ma-

re", însă mutarea nu s-a mai 

realizat din pricina faptului 

că Negoiţă nu a găsit fonduri 

pentru transfer a lăsat de în-

ţeles Rednic.

Ieri dimineaţă, CFR Cluj a 

plecat în cantonament în Ma-

ribor, Slovenia, unde vor dis-

puta patru meciuri de pregă-

tire înaintea startului noului 

sezon competiţional. Aceştia 

vor fi  adversarii băieţilor din 

Gruia în următoarele zile: 30 

Iunie – CFR Cluj – NK Rudar 

Velenje (Svn), 03 Iulie – CFR 

Cluj – Zorya Luhansk (Ucr), 

06 Iulie – CFR Cluj – Dinamo 

Moscova (Rus), 08 Iulie – CFR 

Cluj – FC Karpaty Lviv (Ucr).

Din cauza unui buget redus, 

CFR Cluj a făcut deplasarea în 

Slovenia cu autocarul. Drumul 

va dura aproximativ 11 ore, vor 

avea la dispoziţie o zi pentru 

pregătire, urmând apoi să joa-

ce primul meci amical.

După ce se vor întoarce din 

Maribor, vişiniii se vor pregă-

ti timp de o săptămână îna-

intea meciului din Super Cu-

pa României cu Astra Giur-

giu, programată pe 16 iulie, 

pe Cluj Arena.

După demisia lui Toni 

Conceicao şi a secundului 

său, Manuel Baltasar, pe pa-

gina ofi cială de facebook a 

CFR Cluj a fost postat un me-

saj de mulţumire. “Le mul-

ţumim amândurora pentru 

ceea ce au reuşit în acest se-

zon difi cil pentru clubul nos-

tru, cu atât mai mult cu cât 

fi nalul acestuia a fost încu-

nunat cu ridicarea unui tro-

feu important. Suntem recu-

noscători pentru efortul pe 

care aceştia l-au depus în a-

ceastă perioadă la echipă şi 

pentru că au reuşit această 

performanţă cu un grup mi-

nunat de jucători, care au 

înţeles că indiferent de ce se 

întâmplă înafara terenului, 

pe teren trebuie să dea to-

tul. Noi, toţi cei de la club, 

le mulţumim încă o dată şi 

le urăm mult succes în con-

tinuare în carieră!”, se ara-

tă în mesajul către cei doi 

foşti antrenori.

Noul antrenor, Vasile Mi-

riuţă a mai fost la CFR Cluj. 

A stat pe banca lui CFR în 

37 de meciuri, din care a câş-

tigat 19 partide, a remizat în 

8 meciuri şi a pierdut de 10 

ori.

Andrei Peteleu este primul transfer 
obţinut de Miriuţă la CFR Cluj
Noul antrenor al clubului de fotbal CFR Cluj este Vasile Miriuţă, după ce portughezul 
Toni Conceicao a demisionat. 

CFR Cluj a plecat ieri dimineață în cantonament în Slovenia
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