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Plângere penală 
pentru gunoaie
Mihai Seplecan a depus o plângere pena-
lă privind depozitarea ilegală a deşeurilor 
la Pata Rât. Pagina 3

SOCIAL

Proiect clujean, model 
pentru Europa
Bugetarea participativă pentru tineret va fi  
prezentată şi în alte oraşe din ţară şi din 
străinătate. Pagina 2

SOCIAL

Facultatea, o afacere?
Un studiu arată care sunt costurile reale 
pe care trebuie să le suporte un tânăr ca-
re vrea să devină student.  Pagina 7

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

 Zeci de medici oncologi din toată țara au beneficiat de excursii la Paris sau Las Vegas plătite 
de firme de medicamente, aceste „sponsorizări” fiind de fapt o mită mascată, în schimbul 
prescrierii anumitor medicamente bolnavilor de cancer. În ancheta procurorilor DNA este vizat și 
un medic de la Institutul Oncologic „Ion Chiricuță” Cluj-Napoca. Cine este acesta, citiți în pagina 3.

Mafia care trăieşte pe spatele bolnavilor 
de cancer are ramificaţii şi la Cluj

Un bolnav în plus, 
o vacanță de 5 stele !

ACTUALITATE

Financial Times: Riscurile 
din România sunt în creştere

POLITICĂ

Emil Boc: „Judeţul Cluj este scos 
de pe harta investiţiilor”

Confl ictele politice, corupţia, 
dezacordurile cu FMI şi relaxa-
rea politicii fi scale din România 
nu sunt ingrediente ale unei pie-
ţe emergente performante, scrie 
Financial Times, citat de Medi-
afax, notând că factorii negativi 
încep să îi depăşească pe cei po-
zitivi, iar riscurile sunt în creş-
tere. În ritmul actual, economia 
românească este pe cale să în-
registreze în acest an o creşte-
re de 3%-3,5%, care ar fi  cea 
mai bună performanţă din ulti-
mii şapte ani. Între timp, infl a-
ţia a devenit negativă. Preţuri-
le de consum au scăzut în iu-
nie cu 1,6% faţă de aceeaşi pe-
rioadă a anului trecut, în urma 
reducerii TVA la produsele ali-
mentare. Între factorii negativi, 
articolul menţionează trei mo-
tive de îngrijorare. În primul 

rând, România nu este imună 
la problemele Greciei, fi ind afec-
tată în principal prin interme-
diul celor patru bănci elene cu 
operaţiuni pe piaţa locală, care 
reprezintă împreună circa 10% 
din activele bancare. În al doi-
lea rând, programul preventiv 
al României cu FMI expiră în 
septembrie, iar negocierile de 
prelungire a acestuia au fost în-
trerupte, din cauza dezacordu-
rilor legate de subvenţionarea 
preţurilor gazelor şi altor pro-
bleme legale. În al treilea rând, 
diferitele schimbări fi scale sunt, 
în parte, o încercare a coaliţiei 
de guvernare de creştere a po-
pularităţii înainte de viitoarele 
alegeri parlamentare şi de a dis-
trage atenţia de la acuzaţiile de 
corupţie la adresa premierului 
Victor Ponta.

Fostul premier, Emil Boc a 
declarat, marţi, că judeţul Cluj 
a fost scos de pe harta inves-
tiţiilor odată cu plecarea mi-
nistrului Transporturilor, Ioan 
Rus, în condiţiile în care la rec-
tifi carea bugetară se iau bani 
de la investiţii şi merg în altă 
parte. “Este o rectifi care care 
are două mari probleme. În 
primul rând, din nou se iau 
bani de la investiţii şi se duc 
în altă parte, deci locurile de 
muncă şi investiţiile sunt tra-
tate ca o Cenuşăreasă. Pe de 
altă parte, dacă ne referim la 
judeţul Cluj, odată cu pleca-
rea ministrului Transporturi-
lor, Ioan Rus şi judeţul Cluj es-
te scos de pe harta investiţii-
lor din România”, a declarat 
Boc, în cadrul unei conferinţe 
de presă.

Luni, şi preşedintele Consiliu-
lui Judeţean Cluj, Mihai Seple-
can spunea că Guvernul Ponta 
a acţionat discreţionar şi ires-
ponsabil, neacordând judeţului 
Cluj fonduri proporţionale cu 
contribuţia acestuia la bugetul 
naţional. „Consider că ceea ce 
se întâmplă în prezent este ab-
solut inadmisibil şi nu mai poa-
te fi  tolerat. Este total de necon-
ceput ca judeţul Cluj, al patru-
lea mare contributor la bugetul 
de stat, să se afl e în permanen-
ţă printre ultimele judeţe în ce-
ea ce priveşte nivelul fondurilor 
alocate de Guvern. În contextul 
în care Clujul este unul dintre 
cei mai mari contributori la bu-
getul naţional, se impune ca şi 
sumele care ne sunt alocate să 
fi e pe măsură”,a declarat Seple-
can.  G.D.
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Le-a ajuns cuţitul la os ! Comunele, invadate de șobolani
Problema transportării gunoaielor în alte județe i-a făcut pe primarii clujeni 
să se revolte și să amenințe Consiliul Județean. Pagina 4 
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Proiectul prin care vor fi  

montate inscripţii multilingve 

se afl ă încă în faza de proiec-

tare, urmând apoi să se deru-

leze etapa de execuţie. Con-

tractul pentru proiectare a fost 

semnat în luna iunie. Demer-

sul Primăriei Cluj-Napoca se 

suprapune cu iniţiativa unui 

ONG, Musai-Muszaj care a 

câştigat concursul de idei or-

ganizat de Grupul Pont prin 

care cele mai bune proiecte 

ale tinerilor primesc fi nanţa-

re din bugetul local. Deşi, la 

început conducerea Primări-

ei nu a susţinut proiectul Mu-

sai-Muszaj , acum primarul a 

declarat că se pliază pe stra-

tegia autorităţilor locale de a 

realiza inscripţionări multilin-

gve în oraş. „Iniţiativa Muszai 

Muszai este o expresie a li-

bertăţii de exprimare într-o 

societate democratică. Din 

punctul nostru de vedere o 

tratăm ca pe celelalte iniţiati-

ve, ca una care reprezintă un 

punct de vedere şi care în bu-

nă parte se pliază şi pe stra-

tegia Primăriei de a realiza in-

scripţionări multilingve în oraş 

printr-un proiect pe care de-

ja îl avem în implementare. 

Este vorba despre acel proiect 

prin care Consiliul Local, în 

unanimitate, a decis să exis-

te o inscripţionare multilin-

gvă la intrările în oraş. În acest 

moment suntem în faza de 

proiectare, deja concursul a 

fost adjudecat, urmând ca du-

pă proiectare să se treacă la 

faza de execuţie şi de imple-

mentare”, a afi rmat Boc, ieri.

La intrările în oraş vor fi  

amplasate turnuri, cu mesaje 

în cinci limbi: intrarea/ieşirea 

dinspre Turda; intrarea/ieşi-

rea dinspre Floreşti; intrarea/

ieşirea dinspre Chinteni; in-

trarea/ieşirea dinspre Baciu; 

intrarea/ieşirea dinspre Some-

şeni; intrarea/ieşirea dinspre 

Apahida.

Contractul de proiectare a 

fost câştigat de Biroul indivi-

dual de arhitectură Alexandru 

Fleşeriu Nicolae, la valoarea 

de 72.296,40 lei (faţă de 

120.000 de lei, cât reprezen-

ta valoarea estimată a proce-

durii). Din echipa arhitectu-

lui Fleşeriu mai fac parte ar-

hitectul Peter Eszter şi ingi-

nerul Doru Călin Crişan.

Încă se lucrează la proiectarea 
turnurilor pentru intrările în oraş
Actualele totemuri amplasate la intrările în Cluj-Napoca vor fi înlocuite cu inscripţii în mai multe limbi.

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Primăria Cluj-Napoca a 

susţinut anul acesta 

bugetarea participativă 

pentru tineret cu 500.000 

lei. Sunt fi nanţate 117 

proiecte.

Proiectul de bugetare par-

ticipativă pentru tineret a fost 

iniţiat de Grupul Pont şi este 

o premieră pentru România. 

În cadrul acestei acţiuni, a 

fost organizat un concurs prin 

care tinerii au depus peste 400 

de proiecte, votate on-line de 

către clujeni, iar la fi nal au 

fost selectate 117 proiecte ca-

re au primit fi nanţare din bu-

getul local.

Bugetarea participativă 

pentru tineret va fi  model pen-

tru mai multe oraşe din ţară, 

dar şi din Europa. Aceasta în-

seamnă că proiectul va fi  im-

plementat în alte oraşe. 

„Ne-am gândit la Iaşi, Timi-

şoara, Braşov şi ultimul este 

încă în discuţii: Sibiu sau Cra-

iova, dar probabil asta va fi  

lista, plus cele două care se 

vor întâmpla la nivel euro-

pean, adică Bruxelles şi Stras-

bourg”, a declarat Andras 

Farkas, preşedintele Grupului 

Pont.

El a mai spus că în cadrul 

concursului cu cele peste 400 

de proiecte au fost implicate 

peste 18.000 de persoane. „Am 

reuşit să mobilizăm aproxi-

mativ 18.000 de persoane ca-

re să clasifi ce acele iniţiative 

neguvernamentale. Prin ceea 

ce s-a întâmplat până acum 

am reuşit să generăm un pre-

cedent pentru comunitatea 

clujeană şi cel mai important 

este că am creat un model ca-

re se poate aplica atât la ni-

vel naţional, cât şi în Europa, 

în alte capitale ale tineretului, 

de exemplu”, a afi rmat An-

dras Farkas.

Primarul Emil Boc a subli-

niat că fi nanţarea pentru pro-

iectele de bugetare participa-

tivă pentru tineret vor conti-

nua şi în anii următori. „Acest 

proiect de bugetare participa-

tivă este o premieră pentru 

România şi poate pentru cen-

trul şi estul Europei. Noi am 

venit cu o fi nanţare de 500.000 

lei şi această fi nanţare va con-

tinua şi în anii următori pen-

tru a susţine iniţiativele tine-

rilor din acest oraş pentru că 

1 din 4 din cetăţenii acestui 

oraş este student şi ca atare 

avem o obligaţie morală să 

susţinem toate aceste iniţiati-

ve”, a declarat Boc.

Ca şi element cheie al sus-

tenabilităţii demersului, Gru-

pul PONT a identifi cat nevo-

ia de a avea o organizaţie gaz-

dă parteneră pentru adminis-

trarea fondului de fi nanţare 

oferit de Primăria şi Consiliul 

Local Cluj-Napoca şi consoli-

darea relaţiei grupurilor infor-

male cu acest mecanism în 

vederea asigurării sustenabi-

lităţii acestui mecanism ino-

vator. „Fundaţia Comunitară 

Cluj pune în legătură donato-

rii cu proiectele Clujului. Or-

ganizează evenimente de 

strângere de fonduri, precum 

Swimathon, Cercuri de Dona-

tori, şi gestionează fonduri 

numite ale unor donatori in-

dividuali sau companii, pe ca-

re le direcţionează spre nevo-

ile comunităţii, sub formă de 

granturi şi burse. În perioada 

2008-2014, a acordat fi nanţări 

în valoare totală de peste 

1.400.000 de lei pentru peste 

200 de granturi şi pentru pes-

te 200 de burse”, a spus Si-

mona Şerban, directorul exe-

cutiv al Fundaţiei. 

Un proiect de bugetare din 
Cluj, model pentru Europa
Bugetarea participativă pentru tineret este un proiect prin care tinerii din 
Cluj sunt încurajaţi să dezvolte idei, care sunt finanţate de la bugetul local.

Emil Boc a spus că fi nanţarea pentru proiectele de bugetare participativă vor continua şi în anii următori 
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Consiliul Judeţean Cluj ar 

trebui să plătească 8 mili-

oane de lei pentru deşeu-

rile depozitate în mod ile-

gal la groapa de gunoi de 

la Pata-Rât, motiv pentru 

care Mihai Seplecan a 

depus marţi o plângere 

penală prin care a cerut 

“identifi carea şi tragerea 

la răspundere a celor 

vinovaţi”. “Nici nu se 

pune problema ca aceste 

costuri să fi e suportate 

din bani publici”, spune 

Seplecan.

Asocierea SC Nordconfo-

rest SA – SC Finara Consult 

SRL- SC Interdevelopment 

SRL, în calitate de antrepre-

nor al contractului privind în-

chiderea şi ecologizarea de-

pozitului de la Pata Rât a tri-

mis Consiliului Judeţean o in-

formare privind valoarea lu-

crărilor suplimentare pe care 

le presupun deşeurile depozi-

tate în mod ilegal la depozi-

tul neconform de la Pata-Rât, 

în plus faţă de cele avute în 

vedere în momentul organi-

zării licitaţiei din anul 2014.

“În urma studiilor topogra-

fi ce efectuate de antreprenor 

după predarea amplasamen-

tului de la Pata Rât s-a con-

statat existenţa unei cantităţi 

suplimentare de 541.835 mc 

faţă de cea menţionată în do-

cumentaţia de atribuire, va-

loarea lucrărilor suplimenta-

re pe care le presupune neu-

tralizarea şi ecologizarea aces-

tora fi ind de nu mai puţin de 

7.902.901,23 lei. Grav este în-

să faptul că există riscul ca 

acestor cheltuieli neeligibile 

aferente cantităţii suplimen-

tare de 541.835 de mc să li se 

adauge şi altele generate de 

depozitarea ilegală pe ampla-

sament după data de 16 iulie 

2010, dată începând cu care, 

depozitarea pe acest ampla-

sament este interzisă. Potrivit 

estimărilor făcute de construc-

tor, volumul acestor cantităţi 

este, de asemenea, unul con-

siderabil, de 367.010,50 mc”, 

spun reprezentanţii CJ Cluj.

Aceştia mai spun că potri-

vit antreprenor “au fost consta-

tate activităţi ilicite de colecta-

re, depozitare şi sortare a de-

şeurilor reciclabile atât pe am-

plasamentul în cauză, cât şi pe 

rampa privată învecinată – Sal-

prest Rampă, apreciindu-se că 

operarea platformei provizorii 

s-a făcut până recent, fără res-

pectarea normelor legale”.

„Documentaţia primită de 

la antreprenor confi rmă, o da-

tă în plus, gravitatea situaţiei 

de la Pata Rât, în sensul că ni 

s-au comunicat costurile su-

plimentare pe care le presupu-

ne neutralizarea acestei canti-

tăţi enorme de deşeuri depo-

zitate ilegal. Grav este atât fap-

tul că valoarea lucrărilor su-

plimentare este una semnifi -

cativă, de nu mai puţin de cir-

ca 8 milioane de lei, cât şi fap-

tul că, pe cale de consecinţă, 

ar putea rezulta o creştere a 

timpului de execuţie a contrac-

tului, estimată la 120 de zile. 

E evident faptul că aceste con-

secinţe negative grave vor tre-

bui asumate de către cei care 

le-au generat pentru că nici nu 

se pune problema ca aceste 

costuri să fi e suportate din bani 

publici. Acesta este motivul 

pentru care m-am adresat de-

ja justiţiei, prin intermediul 

plângerii penale pe care am 

semnat-o astăzi (n.red. ieri) şi 

prin care am solicitat identifi -

carea şi tragerea la răspunde-

re a celor vinovaţi despre ca-

re consider că nu trebuie să 

rămână nepedepsiţi. Îi asigur 

pe toţi clujenii că niciun ban 

public nu va fi  folosit pentru 

a închide şi neutraliza deşeuri 

depozitate ilegal de către ope-

ratorul unei rampe private, fă-

ră ca acesta să fi e recuperat. 

Cei vinovaţi trebuie să răspun-

dă pentru toate consecinţele 

negative provocate de nume-

roasele ilegalităţi comise în ul-

timii ani şi care au făcut ca as-

tăzi deşeurile să fi e duse la 

Oradea, cu costuri suplimen-

tare pentru populaţie” a decla-

rat preşedintele Consiliului Ju-

deţean Cluj, Mihai Seplecan.

Consiliul Judeţean a depus plângere penală 
pentru depozitările ilegale de deşeuri de la Pata Rât

Procurorii DNA au făcut 

percheziţii, marţi, la com-

panii farmaceutice, la dis-

tribuitori de medicamen-

te, la spitale şi clinici de 

oncologie, într-un dosar 

în care se fac cercetări 

pentru fapte de corupţie, 

în legătură cu înţelegeri 

privind prescrierea unor 

medicamente, cu „recom-

pensarea” doctorilor.

Anchetatorii au făcut fac 

percheziţii la clinici de onco-

logie din cadrul spitalelor ju-

deţene Sibiu, Zalău, Târgu 

Mureş, la Casa Judeţeană de 

Asigurări de Sănătate Sălaj, 

Institutul Oncologic „Ion Chi-

ricuţă” Cluj-Napoca, Spitalul 

Clinic Judeţean de Urgenţă 

Cluj, Cabinetul Oncologic de 

la mansarda Ambulatoriului 

de specialitate al Spitalului 

Clinic Judeţean de Urgenţă Si-

biu, Spitalul Judeţean de Ur-

genţă Bistriţa, şi la fi rme şi 

distribuitori de medicamente 

pentru cancer.

Potrivit unor surse, fi rme-

le de medicamente vizate în 

cauză sunt suspectat au ofe-

rit unor medici din cadrul unor 

spitale din judeţele Mureş, Să-

laj, Sibiu, Bistriţa-Năsăud şi 

Cluj achitarea cheltuielilor la 

diverse simpozioane şi con-

grese internaţionale, acope-

rind şi cheltuieli personale ale 

acestora, excursii în mai mul-

te ţări, bunuri, foloase şi alte 

servicii, condiţionându-le de 

prescrierea medicamentelor 

pe care le produc sau pe ca-

re le distribuie şi optând pen-

tru medicamentele mai scum-

pe, în locul celor generice, 

echivalente, care au aceeaşi 

compoziţie chimică şi acelaşi 

efect terapeutic, dar sunt mai 

ieftine.

Universitar clujean, 
în vizorul DNA

Procurorii DNA au perche-

ziţionat la Institutul Oncologic 

din Cluj-Napoca cabinetul me-

dical în care îşi desfăşoară ac-

tivitatea doi medici oncologi 

de renume, şi anume conf. dr. 

Tudor Ciuleanu şi dr. Dana I-

ancu. Managerul Institutului 

Oncologic „Ion Chiricuţă” 

(IOCN) Cluj-Napoca, Patriciu 

Achimaş, a declarat, marţi, că 

procurorii DNA au efectuat o 

percheziţie la instituţia pe ca-

re o conduce, fi ind vizaţi un 

cabinet medical şi un medic. 

Patriciu Achimaş a declarat, 

marţi, presei, că a luat la cu-

noştinţă despre efectuarea per-

cheziţiei dar nu ştie ce anume 

au căutat procurorii.

„După ora 11,30 a avut loc 

o percheziţie din partea DNA 

la Institutul Oncologic „Ion 

Chiricuţă” care a vizat un ca-

binet medical şi o singură per-

soană, un medic, care îşi des-

făşoară activitatea în cadrul 

institutului. Am luat la cunoş-

tinţă de percheziţie, dar nu 

ştiu ce vizează aceasta. IOCN 

nu este implicată în această 

urmărire penală. Nu ştiu da-

că s-au ridicat documente, nu 

pot spune despre cine este 

vorba”, a spus Achimaş.

Conferenţiarul Ciuleanu 

este membru al Comisiei de 

oncologie a Ministerului Să-

nătăţii Publice şi membru al 

Comisiei de experţi în onco-

logie a CNAS. El este medic 

primar în Oncologie medica-

lă din 1994. În perioada 

2013-2014, el a fost preşedin-

tele Federaţiei Societăţilor Ro-

mâne de Oncologie, având 

funcţii care îl pot plasa în 

rândul celor 16 medici cerce-

taţi de DNA „având functii 

de şefi  ai clinicilor şi secţii-

lor de oncologie, medici spe-

cialişti oncologi, coordona-

tori şi responsabili ai Progra-

mului Naţional de Sănătate, 

Subprogramul Oncologie, me-

dici oncologi”.

Pe de altă parte, manage-

rul Spitalului Clinic Judeţean 

de Urgenţă (SCJU) Cluj-Napo-

ca, Petrică Şuşcă, a declarat, 

marţi, că şi la instituţia pe ca-

re o conduce au loc perchezi-

ţii, dar nu ştie pe ce temă.

„Ştiu doar că au loc per-

cheziţii la Secţia de Oncolo-

gie a SCJU, dar nu ştiu alte 

amănunte. Sper să primesc 

informaţii în cursul zilei”, a 

spus Şuşcă.

Excursii la Paris şi Las 
Vegas, mită mascată 
pentru medici oncologi

Zeci de medici oncologi din 

toată ţara au benefi ciat de ex-

cursii la Paris sau Las Vegas 

plătite de fi rme de medica-

mente, aceste „sponsorizări” 

fi ind de fapt o mită mascată, 

în schimbul prescrierii anu-

mitor medicamente bolnavi-

lor de cancer, au declarat 

marţi, surse judiciare.

Ancheta vizează producă-

tori de medicamente care ar 

fi  oferit medicilor, inclusiv me-

dicilor clujeni, achitarea chel-

tuielilor la diverse simpozioa-

ne şi congrese internaţionale, 

excursii în diverse ţări, bu-

nuri, foloase şi alte servicii, 

condiţionându-le de prescrie-

rea unor medicamente.

Firmele de medicamente 

se ofereau să plătească parti-

ciparea medicilor la diverse 

simpozioane şi congrese în 

străinătate, care erau însă fi c-

tive, în realitate fi ind vorba 

de excursii de lux.

Astfel, în 2014, un produ-

cător de medicamente a achi-

tat suma de 4,1 milioane lei 

unui operator de turism pen-

tru a organiza excursii în stră-

inătate pentru medici.

Procurorii au identifi cat fac-

turi fi scale emise de fi rme de 

turism aferente unor eveni-

mente realizate în oraşele Ot-

tawa (perioada 12-16 februa-

rie 2013), San Diego (perioa-

da 24-31 octombrie 2013), Ho-

tel Kronwell Braşov (perioada 

18-20 iulie 2014), Hotel Inter-

naţional Iaşi (perioada 23-24 

iulie 2014) şi Hotel Ramada Si-

biu (perioada 1-3 august 2014).

Procurorii au descoperit în-

să că presupusul eveniment 

organizat la Ottawa în perioa-

da 12-16 februarie 2013 a avut 

loc în realitate la Paris, în lu-

na ianuarie 2013, fi ind de fapt 

o deplasare în scop turistic.

Sursele judiciare au preci-

zat că la deplasarea în Paris 

au participat aproximativ 30 

de medici, fi ind decontate 

cheltuieli de cazare, masă, 

transferuri, bilete de avion şi 

bilete de spectacol.

Şi în cazul evenimentului ce 

apare în acte ca fi ind organizat 

la San Diego, în perioada 24-31 

octombrie 2013, există probe 

că a fost vorba de o excursie.

Astfel, deplasările medici-

lor s-au realizat la San Diego 

(4 nopţi) şi Las Vegas (3 nopţi), 

însă în acte fi rma de turism a 

trecut doar San Diego, la ce-

rerea reprezentantului unei 

fi rmei de medicamente.

Medicii români au fost ca-

zaţi iniţial în San Diego pen-

tru câteva zile, ulterior fi ind 

transferaţi în Las Vegas, un-

de au fost cazaţi la hotelul 

„Bellagio”, tot timp de câte-

va zile.

Pe timpul petrecut în Las 

Vegas, medicii nu au partici-

pat la un congres, ci au făcut 

o excursie la „Grand Canyon”.

Mafia care trăieşte pe spatele bolnavilor 
de cancer are ramificaţii şi la Cluj
Procurorii anticorupţie au atacat „mafia medicamentelor” şi au scos la iveală o întreagă reţea de doctori 
care au fost răsplătiţi cu excursii în Las Vegas de companiile farmaceutice pe care le „ajutau”.

Procurorii DNA au percheziţionat la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca cabinetul medical în care îşi 
desfăşoară activitatea doi medici oncologi de renume

Ce avere are medicul Ciuleanu
Din 2011 și până în 2014, conferenţiarul a avut încheiat un con-
tract civil de prestări servicii cu Institutul Oncologic din 
Cluj-Napoca în valoare de 1,4 milioane de lei și alte 1,5 milioa-
ne de lei din drepturi de proprietate intelectuala, potrivit decla-

raţiei sale de avere, publicata pe site-ul 
UMF Cluj. Anul trecut, Ciuleanu a câști-
gat de la UMF Cluj 80.000 de lei, adică 
un venit de peste 6.600 de lei pe lună. 
În conturi, medicul oncolog are peste 
295.000 de euro, 63.000 de dolari și 
9.500 de lei. Mai are bijuterii și opere de 
artă în valoare de 10.000 de euro. Mai 
are două terenuri, două case, două a-
partamente și o casă de vacanţă și are în 
garaj trei autoturisme: un Mercedes, un 
Land Rover si un Discovery 3.
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ORAŞUL PE O COLOANĂ
Clujenii vor transport pe timp 
de noapte
Un sondaj on-line lansat de consilierul local Ioan Bîldea arată 
că majoritatea participanţilor îşi doresc transport în comun 
pe timp de noapte în Cluj-Napoca. 

Din 8.125 de persoane care au răspuns întrebărilor 
chestionarului, 7.598 au declarat că doresc transport pe 
timp de noapte și 527 au spus că nu doresc. 55% din 
participanţi au declarat că mijloacele de transport ar 
trebui să circule din jumătate în jumătate de oră, iar 
traseul care a primit cele mai multe voturi este 
Mănăștur-Mărăști, urmat de Zorilor-Gară și Grigorescu – 
Gheorgheni. Aproximativ 45% din clujeni au răspuns că 
mijloacele de transport în comun ar trebui să circule până 
la ora 5.00. “La ora actuală, există o singură linie numită 
nocturnă, linia 25N, pe care mijloacele de transport în 
comun circulă doar până la ora 0:30. Deci cu o oră și 30 
de minute peste programul „de zi” al tuturor mijloacelor 
de transport în comun. În rest, doar la sărbători mari sau 
evenimente deosebite, mai avem program extins în 
noapte pentru transportul în comun. Prea puţin! Într-un 
oraș afl at în expansiune, care deţine titlul de Capitală 
Europeană a Tineretului și dorește să devină și Capitală 
Culturală Europeană, introducerea unei soluţii de 
transport public în comun și pe timpul nopţii nu ar trebui 
să fi e o problemă”, a declarat Ioan Bîldea, prin 
intermediul unei solicitări adresate conducerii Companiei 
de Transport Public Cluj-Napoca.  G.D.

Zorilor

Stradă „modernizată“ cu pietriş

O stradă din cartierul Zorilor este neasfaltată de ani de zile. 

Tot ceea ce au reușit autorităţile locale până acum a 
fost să niveleze o porţiune de drum, la mijlocul străzii. 
Oamenii spun că locuiesc pe cea mai proastă stradă din 
oraș. “Deși strada este predată la Primărie de ani de 
zile, nu se face nimic în privinţa modernizării ei. 
Oamenii care locuiesc aici și-au luat gândul deja de la 
asfalt, însă această stradă e acum cea mai rea stradă 
din Cluj. Practic, cu o mașină normală nu se mai poate 
circula fără să atingi baia de ulei. În cursul zilei de 10 
februarie 2015, s-a nivelat o porţiune de drum și s-a 
completat cu pietriș, însă nu s-a fi nalizat toată strada, și 
din câte observ, nu se mai lucrează”, a scris un clujean 
într-o sesizare adresată primarului Emil Boc. Bărbatul 
adaugă că “accesul dinspre strada Mircea Eliade a 
devenit inaccesibil mașinilor de rând, canalele fi ind 
foarte ieșite în afară, iar accesul dinspre Eugen Ionesco, 
pe Panait Istrate este plin de gropi. Am aprecia dacă 
s-ar nivela stradă în întregime, nu doar o porţiune la 
mijlocul acesteia”.

Centru

Parcul Central a ajuns ca un maidan

Un clujean nemulţumit de faptul că este permis accesul pe 
spaţiul verde i-a trimis primarului Emil Boc o sesizare, 
însoţită de fotografi i pentru a arăta “starea de maidan” în 
care a ajuns Parcul Central. 

„Consider că investiţia în reabilitarea Parcului Central a 
devenit inutilă în urma faptului că s-a permis utilizarea 
spaţiului verde ca loc de relaxare. Vă trimit alăturat 
fotografi i făcute astăzi 26.07.2015 ora 13.00 în care 
puteţi vedea starea de maidan în care ajuns acest spaţiu 
verde. Mă întreb ce fac poliţia comunitară și zecile de 
paznici de tot felul care își fl utură autoritatea prin zonă 
când este vorba de un câine în lesă în urma căruia 
stăpânul nu-și permite să lase gunoi, și unde sunt cei 
care ar trebui să asigure curăţenia în zonă. Aștept cu 
interes măsuri drastic”, a scris clujeanul.

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

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Zeci de primari au pus la 

zid conducerea Consiliului 

Judeţean Cluj şi au trecut 

la ameninţări după ce, 

spun ei, instituţia s-a dove-

dit incapabilă să găsească 

o soluţie la problema depo-

zitării gunoaielor. 

Primarii spun că unele co-

mune au fost invadate de şo-

bolani şi că din cauza costu-

rilor mult prea mari pentru 

transportarea deşeurilor în al-

te judeţe primăriile riscă să 

intre în faliment. La unison, 

toţi primarii i-au cerut prefec-

tului Gheorghe Vuşcan decla-

rarea stării de urgenţă.

Sala Europa a Casei de Cul-

tură a Studenţilor a fost luată 

cu asalt ieri dimineaţă de zeci 

de primari care s-au reunit în 

şedinţă de Colegiul Prefectu-

ral, care avea pe ordinea de zi 

şi problema gunoaielor. Prima-

rii acuză conducerea Consiliu-

lui Judeţean că nu amenajea-

ză o rampă de stocare tempo-

rară şi spun că au ajuns la ca-

pătul puterilor din cauză că 

nu mai pot susţine fi nanciar 

costurile cu transportul deşe-

urilor în alte judeţe.

Şobolani în Baciu

Primarul comunei Baciu, 

Florin Mureşan, spune că ma-

şinile pline de gunoi stau as-

cunse la marginea satului pen-

tru că nu are unde depozita gu-

noaiele şi că recent comuna a 

fost invadată de şobolani.

„Am dus gunoaiele, ca şi Clu-

jului, la Alba Iulia, am încercat 

la Aleşd, nu ne primesc, am în-

cercat la Oradea, nu s-a putut, 

acum suntem în tratative cu Si-

ghişoara sau la Târgu Mureş. 

Au dat şobolanii, a trebuit să 

deratizez, este foarte mult gu-

noi şi au atras aceste rozătoare. 

Mi frică să nu dea într-o epide-

mie pentru că este căldura foar-

te mare şi totul se scurge din 

tomberoane şi efectiv nu găsesc 

soluţii. O să încarc maşinile de 

gunoi şi o să le duc în faţă la 

Mediu şi la Consiliul Judeţean. 

Costurile nu le pot transfera ce-

tăţenilor pentru că şi aşa sunt 

sume importante de recuperat 

de la cei care nu au reuşit să îşi 

plătească din datoriile către a-

ceastă fi rmă de salubritate. Da-

că măresc preţurile efectiv nu o 

să mai plătească nimeni deşe-

urile menajere. Deşeurile le ţi-

nem în maşini până găsim o va-

riantă unde să le depozităm. 

Ducem maşinile la periferia sa-

tului”, a declarat Mureşan.

La Băişoara gunoaiele 
sunt aruncate în râuri

Nici în zona de munte a ju-

deţului situaţia nu este roz. Pri-

marul comunei Băişoara, Min-

odora Luca, spune că în zona 

turistică Muntele Băişorii exis-

tă peste 700 de case de vacan-

ţă, în weekend este plin de tu-

rişti, iar gunoaiele sunt arun-

cate direct în albia râurilor.

„Nu avem nicio soluţie şi 

sunt foarte dezamăgită pentru 

şedinţa de astăzi (n.red. ieri). 

Este inadmisibil să ducem gu-

noiul la Sibiu. Să ştie toată ţa-

ra: 12.000 de lei trebuie să plă-

tim lunar pentru a duce trei 

transporturi de gunoi. 100 de 

lei pe tona de gunoi e foarte 

scump. Cum pot să plătească 

oamenii din Muntele Băişorii 

care au pensie de 300 de lei 

5.000 de lei pentru un trans-

port de gunoi? Ce facem, îl 

aruncăm pe văi? În loc să dau 

banii pentru şcoală şi drumuri 

dau banii pentru gunoaie. Pot 

susţine o lună, două, dar mai 

departe?”, a precizat Luca.

„Suntem femeia 
de serviciu a Consiliului 
Judeţean”?

Primarul comunei Mihai 

Viteazu, Ioan Zeng, i-a cerut 

prefectului să declare stare de 

urgenţă şi a ameninţat că nu 

va mai ţine legătura cu nicio 

instituţie publică dacă situa-

ţia nu se va rezolva.

„Acuma exportăm deşeu-

rile la Sibiu. Preţul s-a mărit 

de 10 ori. De ce nu le ducem 

la Honolulu? Această situaţie 

nu se poate ţine mult timp. 

Nu se vrea găsirea unei solu-

ţii. De la această şedinţă ple-

căm nedumeriţi şi suntem ho-

tărâţi să venim în faţa Consi-

liului Judeţean. Suntem într-o 

situaţie deplorabilă. Am avut 

o groapă semi autorizată un-

de am depus deşeuri şi cine-

va le-a dat foc, iar Garda de 

Mediu ne-a sancţionat imedi-

at cu suma de 10.000 de lei. 

Suntem femeia de serviciu a 

Consiliului Judeţean, ce sun-

tem noi?”, a spus şi Zeng.

Primarul Apahidei, Grigo-

re Fati, consideră că este inad-

misibil ca lucrările la CMID au 

fost aprobate şi fi nanţate, deşi 

terenul nu este în proprietatea 

Consiliului Judeţean Cluj.

„Ce rezolvăm cu situaţia de 

urgenţă? Facem hârtii şi facem 

ce? Avem rampe? Eu cred că 

trebuie să găsim soluţii. Prima 

dată trebuie început să se va-

dă cine sunt responsabilii pen-

tru situaţia în care s-a ajuns. 

Cum s-a lucrat trei ani de zile 

în acea zonă, pe acest teren 

care nu a aparţinut şi nu apar-

ţine Consiliului Judeţean? De 

un an şi jumătate nu se mai 

lucrează nimic, s-a devastat şi 

ce s-a construit. Ce vorbim 

acuma de perspective? Noi nu 

avem nicio perspectivă în mo-

mentul de faţă“, a declarat Fati.

Cine răspunde pentru 
dezastrul din comune?

Prefectul judeţului Cluj 

Gheorghe Vuşcan spune că 

instituţiile abilitate trebuie 

să-şi facă datoria şi să găseas-

că vinovaţii.

„Trebuie să găsim soluţii al-

ternative, nu putem sta cărând 

deşeurile menajere spre râsul 

lumii pe la Odorhei, Bihor, Sa-

tu Mare, Baia Mare, Alba Iulia 

şi noi Clujul fruntea Ardealului, 

noi suntem în situaţia aceasta 

delicată. Vorbim de 12.000 de 

tone de gunoaie pe lună şi nu 

avem nicio perspectivă. Perspec-

tivele sunt sumbre. Bomba as-

ta ecologică va exploda în cu-

rând. Cetăţenii nu vor putea su-

porta aceste costuri, nici primă-

riile”, a spus Vuşcan.

„Chiar dacă ar fi  gata 
CMID nu se poate 
depozita acolo pentru că 
nu este autorizat”

Grigore Crăciun, directorul 

Agenţiei pentru Protecţia Me-

diului Cluj, spune că singura 

soluţie rămâne transportarea 

gunoaielor în alte judeţe.

„Situaţia existenţă în judeţul 

Cluj este foarte gravă. Cea mai 

mare problemă care există la ni-

velul judeţul Cluj este faptul să 

spunem că ar fi  gata Centrul de 

Deşeuri, dar nu putem depozi-

ta acolo pentru că nu poate fi  

autorizat. În acest moment CJ 

nu are în proprietate terenul. 

Singura soluţie este ca toţi pri-

marii să transporte deşeurile la 

o rampă autorizată din afara ju-

deţului. Alte soluţii nu există”, 

a spus Crăciun.

Cum se apără Consiliul 
Judeţean

Vicepreşedintele CJ Cluj, 

Vakar Istvan, spune că soluţii-

le trebuie căutate în altă parte.

„Suntem în faţa unei cău-

tări în neant, Consiliul Jude-

ţean nu are în proprietare te-

ren în apropierea rampei ac-

tuale de gunoi sau în apropri-

erea CMID-ului. Suntem arun-

caţi într-un impas şi s-a pasat 

responsabilitatea pe Consiliul 

Judeţean să caute un teren. 

Poate era mai bine să se gă-

sească o altă formulă şi să se 

declare necesitatea şi fără a 

mai căuta tot felul de portiţe. 

Nu poate fi  acuzat Consiliul 

Judeţean că nu s-a implicat în 

găsirea unei soluţii. Speranţa 

este ca undeva în 2-3 săptă-

mâni să putem scoate contrac-

tul pentru fi nalizarea Centru-

lui de Deşeuri la licitaţie, dar 

asta nu este o rezolvare pen-

tru că licitaţia va mai dura”.

La fi nalul discuţiilor şi-a 

făcut apariţia şi primarul Emil 

Boc însoţit de Anna Horvath, 

care a precizat încă o dată că 

vina pentru această situaţie o 

poartă CJ Cluj.

„Aşteptăm cu toţii fi naliza-

rea Centrului de Deşeuri. Atunci 

vor scădea şi preţurile. Până 

atunci, toţi primarii, începând 

cu mine, vor avea o problemă 

uriaşă. De doi ani suntem pur-

taţi de la Ana la Caiafa că se 

va termina în vara lui 2014, du-

pă aceea în toamna lui 2014, 

după aceea în 2015 ca să afl ăm 

că s-ar putea să fi e fi nalizat în 

2019. Noi ne-am pus speranţa 

în Consiliul Judeţean şi ei ne 

transmit să ne căutăm soluţii. 

Acest gest de iresponsabilitate 

este de neconceput într-un ju-

deţ care se respectă. Consiliul 

Judeţean trebuie să pună la dis-

poziţia primarilor o soluţie cla-

ră şi alternativă. Dacă nu sunt 

în stare atunci noi vom ieşi din 

Asociaţia de Dezvoltare Inter-

comunitară Avem 4-5 soluţii al-

ternative după 15 octombrie pe 

care sperăm să le putem con-

cretiza”, a spus Boc.

Revolta primarilor
Sătui să transporte gunoaiele în alte judeţene, primarii ameninţă 
că îl vor depozita în faţa Consiliului Judeţean Cluj.

Alături de alți primari din județ, Emil Boc și Anna Horvath au participat la o dezbatere despre depozitarea gunoaielor
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PUBLICITATE

Cluj-Napoca, 30 iulie 2015
COMUNICAT DE PRESĂ

Facultatea de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie
“Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca

anunţă lansarea proiectului POSDRU /189/2.1/G/156565

“Practică formativă integrată pentru studenţii la medicină”
Proiectul este cofi nanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sec-

torial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013. Investeşte în oameni! Valoarea tota-
lă eligibilă a proiectului este de 865.505,00 lei, din care asistenţă fi nanciară nerambursa-
bilă solicitată 745.224,04 lei.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea competenţelor profesiona-
le şi abilităţilor practice ale studenţilor înmatriculaţi în anii II, III şi IV la Facultatea de Me-
dicină din Cluj Napoca, prin participarea atât la stagii de pregătire practică în cele mai 
importante specialităţi medicale şi chirurgicale, cât şi la activităţi de consiliere şi orienta-
re profesională, în vederea facilitării inserţiei pe piaţa muncii.

Vor benefi cia de acest proiect 200 de studenţi înmatriculaţi în anii II, III şi IV la Facul-
tatea de Medicină din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Hatieganu” 
Cluj-Napoca.

Îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale celor 200 studenţi se va realiza pe do-
uă paliere:

-  pe de o parte, studenţii vor avea ocazia de a efectua stagii de practică medicală (pe-
diatrie, medicinăinternă, cardiologie) şi chirurgicală în şase spitale clinice de referin-
ţă din Cluj-Napoca (Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii, Spitalul Universitar C.F., 
Spitalul Clinic Municipal, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, Institutul Regional de 
Gastroenterologie „Prof. Dr. Octavian Fodor”, Spitalul Clinic de Recuperare)

-  pe de altă parte, studenţii vor participa la activităţi de consiliere şi orientare în carie-
ră cu scopul de a fi  sprijiniţi în a alege în mod conştient specialitatea medicală pe ca-
re vor să o urmeze.

Proiectul reprezintă o iniţiativă unică la nivel local pentru dezvoltarea unui sistem aca-
demic adaptat la nevoile pieţei muncii din domeniul medical şi doreşte a fi  un exemplu 
de bună practică pentru alte facultăţi de medicină din ţară.

Perioada de desfăşurare a proiectului este de 6 luni, respectiv 02.07.2015 – 31.12.2015.
Pentru mai multe informaţii despre acest proiect, puteţi contacta:
Călina Retişan- Manager Proiect
cretişan@yahoo.com

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

OAMENI
Facultatea de Medicin
UMF Iuliu Ha -Napoca
Str. Louis Pasteur nr. 4, et. 1, 
400349, Cluj-Napoca

Program Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.
oameni! 

Titlul proiectului: „ ”
Benefi ” din Cluj-Napoca
Contract POSDRU/189/2.1/G/156565

Presa străină scrie despre 

viitorul politic al premie-

rului Victor Ponta, odată 

cu anunţul acestuia că nu 

mai vrea să conducă 

guvernul după alegerile 

din 2016.

Premierul român Victor 

Ponta, care luptă pentru su-

pravieţuire politică după ce 

procurorii anticorupţie l-au 

pus, ofi cial, sub acuzare, sus-

ţine că nu mai vrea să condu-

că Guvernul de la Bucureşti, 

după alegerile din 2016, scrie 

Bloomberg.

Ponta, care neagă acuzaţi-

ile procurorilor (inclusiv fals 

şi spălare de bani), a declarat 

că speră să-şi ducă la bun sfâr-

şit actualul mandat, se arată 

într-un material publicat pe 

Bloomberg.

Ponta, care este cel mai tâ-

năr premier pe care l-a avut 

România, a renunţat deja la 

şefi a PSD, precizând ca actu-

ala coaliţie poate face faţă lup-

tei politice şi fără el, scrie sur-

sa citată.

„Nu mai candidez în 2016 

să fi u prim-ministru, sunt alţi 

colegi care pot conduce Execu-

tivul", a declarat recent Ponta.

Ponta a început să piardă 

puterea după ce a devenit pri-

mul şef de guvern inculpat 

ofi cial în timpul mandatului, 

în contextul în care "în Ro-

mânia, una dintre cele mai 

sărace ţări ale UE, se duce o 

amplă bătălie anti-corupţie".

În timp ce Ponta a refuzat să 

răspundă apelurilor făcute de 

preşedintele Klaus Iohannis, ca-

re i-a cerut demisia, scandalul 

a propulsat în sondaje PNL-ul, 

principalul din opoziţie.

Rectifi carea de buget 

aprobată de Guvern în 

şedinţa de marţi include 

şi bugetarea ordonanţei 

care prevede creşterea 

indemnizaţiilor pentru 

înalţii demnitari, au pre-

cizat surse guvernamen-

tale.

Purtătorul de cuvânt al Exe-

cutivului, Corneliu Calotă, a 

afi rmat, după şedinţă, că Gu-

vernul a aprobat prima recti-

fi care bugetară pe 2015 în for-

ma propusă de Ministerul Fi-

nanţelor.

În proiectul de rectifi care 

bugetară publicat pe site-ul 

Ministerului Finanţelor, în no-

ta de fundamentare, între prin-

cipalele elemente care stau la 

baza rectifi cării pe anul 2015 

este precizată şi „adoptarea 

unor acte normative care au 

prevederi referitoare la majo-

rări sau modifi cări salariale, 

precum şi cu infl uenţe asupra 

veniturilor şi cheltuielilor bu-

getare”, între acestea fi ind 

menţionată şi „Ordonanţa Gu-

vernului nr. 14/2015 pentru 

completarea Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 

83/2014 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri 

publice în anul 2015, precum 

şi alte măsuri în domeniul 

cheltuielilor publice”.

Ordonanţa de Guvern 

14/2015, act normativ adop-

tat de Executiv în şedinţa 

din 8 iulie, stabileşte creş-

teri ale indemnizaţiilor pen-

tru înalţii demnitari înce-

pând cu 1 august, fiind pu-

blicată în Monitorul Oficial 

din 11 iulie.

Anexa la OG 14/2015 sta-

bileşte că preşedintele Ro-

mâniei, preşedintele Senatu-

lui, preşedintele Camerei De-

putaţilor şi prim-ministrul 

vor avea o indemnizaţie bru-

tă de 21.540 de lei. Totoda-

tă, vicepremierul va avea o 

indemnizaţie lunară brută de 

20.000 de lei.

Ponta, la final de carieră politică ?

Majorarea indemnizațiilor demnitarilor, 
cuprinsă în rectificarea bugetară

Ultimele studii au relevat 

faptul că Parlamentul şi 

partidele politice sunt 

instituţiile politice în care 

românii au cea mai puţi-

nă încredere, spre deose-

bire de Biserică şi 

Armată.

Pe de altă parte, când vi-

ne vorba de colaborarea şi te-

mele abordate între instituţi-

ile politice, 78,3% dintre ro-

mâni sunt de părere că Gu-

vernul trebuie să colaboreze 

strâns cu Preşedintele pe ori-

ce subiect de interes public, 

doar 6,9% exprimându-şi dez-

acordul cu această idee. Al-

tfel spus, peste trei sferturi 

din populaţie validează ideea 

bunei colaborări instituţiona-

le între cei doi poli ai execu-

tivului, indiferent de titularii 

functiilor de preşedinte şi 

prim-ministru. Nu ştiu sau nu 

răspund 14,8%, arată un stu-

diu INSCOP dat publicităţii 

zilele trecute.

Despre un nou guvern

Pe de altă parte, sunt de 

acord cu ideea că actualul 

guvern ar trebui înlocuit de 

unul al PNL 33,2% dintre 

cei chestionaţi, în timp ce 

45,3% sunt în dezacord. Re-

zultatele trebuie interpreta-

te mai degrabă ca expresie 

a dorinţei pentru stabilitate 

politică a unui procent im-

portant din populaţie, decât 

în cheie electorală, în con-

diţiile în care PNL este în 

acest moment în avantaj în 

ceea ce priveşte intenţia de 

vot, arată realizatorii stu-

diului.

44,8% dintre respondenţi 

susţin că Guvernul trebuie 

să îşi încheie mandatul la 

termen (procent în scădere 

semnifi cativă faţă de măsu-

rătoarea din aprilie, când 

58,5% susţineau că Guver-

nul trebuie să plece la ter-

men, în 2016). Procentul ce-

lor care consideră că guver-

nul trebuie înlocuit cât mai 

repede, înainte de încheie-

rea mandatului a crescut în 

luna iulie la 35,2% (faţă de 

29,6%). De asemenea, a cres-

cut semnifi cativ procentul 

indecişilor – Nu ştiu sau nu 

răspund la această întreba-

re 20%, faţă de 11,9% în lu-

na iulie.

Solicitarea adresată premi-

erului Victor Ponta de către 

preşedintele Iohannis de a-şi 

prezenta demisia este judeca-

tă astfel: 41% dintre cei ches-

tionaţi au o părere bună des-

pre această solicitare, 20,7% 

au o părere nici bună, nici 

proastă, 25,8% au o părere 

proastă, iar 12,5% nu ştiu sau 

nu răspund.

Păreri împărţite despre 
moţiunea opoziţiei

Decizia PNL de a depune 

o nouă moţiune de cenzură 

în toamna acestui an întru-

neşte aprecierea a 32,5% din-

tre români. 22,3% dintre res-

pondenţi au o părere nici bu-

nă, nici proastă despre aceas-

tă decizie, în timp ce 28,5% 

o consideră o idee proastă. 

Nu ştiu sau nu răspund la în-

trebare 16,7%.

De asemenea, părerile ro-

mânilor sunt împărţite în pri-

vinţa şanselor unei noi moţi-

uni de cenzură iniţiată de PNL 

în luna septembrie. Astfel 46% 

dintre respondenţi consideră 

că PNL nu va reuşi să dea jos 

guvernul în urma unei ase-

menea moţiuni de cenzură, 

23,5% cred în şansele ei de 

reuşită, iar 30,5% nu ştiu sau 

nu răspund.

Tot în cheia dorinţei de 

stabilitate pot fi  interpretate 

şi opiniile românilor cu pri-

vire la ideea organizării de 

alegeri anticipate. Astfel, doar 

30,3% dintre cei chestionaţi 

sunt de acord cu o aseme-

nea ipoteză (faţă de 36% în 

luna aprilie), în timp ce 

53,3% îşi exprimă dezacor-

dul (faţă de 50,2% în luna 

aprilie). Pe măsură ce trece 

timpul şi ne apropiem de da-

ta alegerilor la termen, sca-

de astfel evident şi apetitul 

populaţiei pentru alegeri an-

ticipate.

Românii vor stabilitate politică
Românii sunt tot mai reticenţi când vine vorba de temele politice şi încrederea în instituţiile politice.

MOȚIUNE

46 %
dintre respondenți 
consideră că PNL nu 
va reuși să dea jos 
guvernul în urma unei 
moțiuni de cenzură la 
toamnă
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Care sunt locurile ascunse 

din oraşul tău? Ai auzit 

de Turnul Paraşutiştilor 

din Cluj-Napoca? Ai vizi-

tat vreodată vechiul cazi-

no din Cluj-Napoca? De 

câte ori nu ai trecut pe 

strada în oglindă din 

Cluj-Napoca? 

Vara aceasta, Heineken in-

vită consumatorii să devină 

City Insiders şi să-i încuraje-

ze, la rândul lor, şi pe ceilalţi 

să descopere oraşul, cu cele 

mai ascunse locuri ale sale, ca 

parte a ediţiei de anul acesta 

a campaniei „Open Your City”. 

La invitaţia celor de la Heinek-

en am făcut un tur… puţin di-

ferit al Clujului. Avându-l pe 

Zoli Toth (trupa Sistem) drept 

ghid am plecat de la Opera 

Maghiară spre Turnul Paraşu-

tiştilor. Prea puţine ştiam des-

pre acest loc, dar după o ur-

care până pe Cetăţuie, unde 

am admirat panorama Cluju-

lui, aveam să afl ăm că pe stra-

da Şerpuitoare există un loc 

numit Turnul Paraşutiştilor. Nu 

am asistat la o demonstraţie 

de sărituri din turnul de para-

şutism, dar a fost o experien-

ţă de neuitat doar simpla lui 

vizitare. De pe Cetăţuie am co-

borât pe malul Someşului vis 

a vis de Casa Tranzit în locul 

căreia am afl at că înainte era 

o sinagogă. Aici am avut par-

te şi de o demonstraţie mai 

specială din partea a doi mimi. 

Ne-am continuat explorarea 

oraşului prin Piaţa Muzeului, 

pe strada în oglindă – Iuliu 

Maniu, destinaţia fi nală fi ind 

Hotel Continental.

Ce ne-a bucurat foarte mult, 

pe lângă locurile pe care le-am 

descoperit deşi trecem aproa-

pe în fi ecare zi pe lângă ele, 

a fost faptul că am afl at că 

oraşul Cluj-Napoca apare, ală-

turi de Bucureşti şi Constan-

ţa, pe sticlele de bere Heinek-

en. Adică, în momentul de fa-

ţă, oamenii din întreaga lume 

pot să consume o bere pe a 

cărei etichetă apare trecut Cluj.

„După ce, vara trecută, i-am 

invitat pe consumatori să des-

copere secretele oraşului în 

care trăiesc, prin campania 

«Cities of the World», acum 

facem un pas înainte şi îi în-

curajăm să-i implice şi pe al-

ţii în aventura urbană şi să se 

bucure cu adevărat de tot ce-

ea ce are oraşul de oferit”, a 

spus Andrea Veress, Group 

Brand Manager Premium Bran-

ds, Heineken România.

Campania „Open Your City” 

a fost lansată atât pe platfor-

me digitale, cât şi TV. Pano-

uri digitale interactive, unde 

cei care vor fi  City Insiders 

vor putea încărca informaţii 

în timp real despre locurile 

ascunse ale oraşului lor, vor 

fi  amplasate în Bucureşti, 

Cluj-Napoca şi Constanţa.

Open your city, tur inedit al Clujului

În perioada 17-23 iulie a 

avut loc în Cluj unul din 

cele mai importante eve-

nimente destinate licee-

nilor cu performanţe 

deosebite din ţara noas-

tră, „Creatori de Viitor – 

Champions United”.

Proiectul a reunit peste 

100 de elevi de liceu cu per-

formanţe deosebite în edu-

caţie, cultură, sport şi lea-

dership şcolar, precum şi o 

serie de mentori şi invitaţi 

speciali. „Creatori de Viitor” 

este un program organizat 

de Asociaţia 11even din Cluj 

Napoca, iar pentru proiectul 

„Champions United” şi-au 

adus contribuţia Universita-

tea Babeş Bolyai, Primăria 

Municipiului Cluj-Napoca, 

Ministerul Educaţiei Naţio-

nale, alături de o serie de 

parteneri instituţionali, par-

teneri corporate şi media. 

Participarea liceenilor selec-

taţi a fost gratuită.

Pe parcursul „Champi-

ons United” participanţii au 

avut parte de o agendă foar-

te interesantă, care a com-

binat activităţi de dezvol-

tare personală cu diverse 

jocuri de team building şi 

socializare. Punctul central 

al proiectului a fost repre-

zentat de competiţia de pro-

iecte „Viziunea pentru E-

ducaţie – 2025”, competi-

ţie la care au luat parte toţi 

participanţii împărţiţi în 4 

echipe. Competiţia a fost 

foarte provocatoare, iar par-

ticipanţii şi-au dezvoltat 

astfel abilităţi de muncă în 

echipă, de gândire strategi-

că şi creativitate.

Pe parcursul celorlalte zi-

le, participanţii au benefi ci-

at de prezenţa a alţi 18 in-

vitaţi şi mentori care au sus-

ţinut sesiuni de training pe 

diverse teme, feedback-ul fi -

ind unul excelent din partea 

tuturor. Printre sesiunile or-

ganizate putem aminti: 

„Innovation Labs”, „Hacka-

thon” sau ziua dedicată su-

biectelor „Finanţe & Antre-

prenoriat”. Printre mentorii 

şi invitaţii speciali s-au re-

găsit: Alexandru Fărcaş (an-

treprenor şi investitor), Ga-

briel Boadă (director naţio-

nal de vânzări Renania), Ma-

rius Simion (fondator NLP 

Mania), Philipp Kandal (GM 

Telenav Europa) sau Bianca 

Muntean (director ARIES).

Participanţii şi-au dez-

voltat pe parcursul proiec-

tului simţul de apartenen-

ţă la un grup de elită, la un 

grup cu aspiraţii înalte, fapt 

ce i-a ajutat să se integre-

ze şi să se automotiveze în 

a excela în fiecare zi şi în 

fiecare activitate. Serile în 

echipă, imnul taberei, sea-

ra de pizza şi film în aer li-

ber, sau prezentarea proiec-

telor în cadrul „Galei Per-

formanţei în Educaţie” au 

reprezentat momente cu 

adevărat speciale. Toţi ele-

vii au primit un certificat 

de apreciere ca absolvenţi 

ai celei de a doua genera-

ţii de „Creatori de viitor”, 

precum şi cadouri din par-

tea sponsorilor. Totodată, 

toţi participanţii pot bene-

ficia în perioada următoa-

re de 3 până la 6 luni de 

mentoring & coaching cu 

unul dintre mentori.

Unul dintre cele mai fru-

moase momente ale proiec-

tului a fost „Gala Performan-

ţei în Educaţie”, eveniment 

derulat în seara zilei de 22 

iulie pe platoul Centrului Ca-

sino din Parcul Central 

Cluj-Napoca. Programul „Cre-

atori de viitor” este derulat 

de Asociaţia 11even din Cluj 

Napoca. Finanţarea proiec-

tului „Champions United” 

s-a realizat prin intermediul 

unor sponsori privați.

Peste 100 de liceeni excepționali 
au fost „Creatori de viitor”

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Mai multe fosile de dino-

zaur, bucăți de meteorit 

din îndepărtata Siberie 

sau melci uriași sunt 

principalele atracții la 

Târgul Internațional de 

Minerale, Roci și Bijuterii 

de la Iulius Mall. 

Expoziția este dedicată 

epocii în care au trăit 

dinozaurii.

De această dată, pe lângă 

minunatele podoabe din pietre 

preţioase şi semipreţioase, or-

ganizatorii au pregătit o surpri-

ză pentru toţi cei care vor să 

descopere dovezi ale altor ere. 

În perioada 28 iulie – 2 au-

gust, clujenii şi nu numai sunt 

aşteptaţi să completeze sesiu-

nile de shopping din magazi-

nele lor preferate cu un peri-

plu printre standurile ExpoMi-

neralia, care se va desfăşura 

la parterul Iulius Mall. Târgul 

Internaţional de Minerale, Roci 

şi Bijuterii uimeşte din nou, 

prezentând clujenilor piese de 

colecţie cu o vechime de zeci 

de milioane de ani. Vizitatorii 

vor putea admira şi chiar achi-

ziţiona rămăşiţe de dinozaur 

şi multe alte fosile. Vedetele 

acestei ediţii sunt dinţii de di-

nozaur, bucăţile de meteorit şi 

amoniţii uriaşi. „Expoziția es-

te dedicată fosilelor din Epo-

ca Jurasic, epoca în care au 

trăit și dinozaurii. Nu avem 

numai fosile de dinozaur. Noi 

mai avem fosile din melci, ani-

male preistorice fosilizate ca-

re au trăit în perioada respec-

tivă. Avem dinți de dinozaur 

din varietatea Spinoceras, un 

dinozaur marin. Cam astea ar 

fi  de la dinozauri. În rest avem 

pești fosilizați, pești preistorici 

care au trăit atunci, melci și 

multe altele. Dinozaurii pe ca-

re noi îi avem expuși au trăit 

în Africa”, a declarat organi-

zatorul expoziției ,Ciprian 

Timișescu.

La expoziție există până și 

meteoriți găsiți în secolul XIX, 

în îndepărtata Siberie. „Avem 

bucățele dintr-un meteorit din 

Siberia. Nu sunt bucăți foar-

te mari dar iubitorii pot să le 

vadă și să le atingă. Meteoriții 

datează din secolul XIX”, a 

spus Timișescu.

În plus, clienţii Iulius Mall 

Cluj vor găsi la târg peste 

150.000 de bijuterii, acceso-

rii, decoraţiuni şi alte obiecte 

lucrate cu măiestrie. „Sunt trei 

sute de pietre. Este de depar-

te cel mai mare show de mi-

nerale care a fost vreodată în 

România”, a precizat organi-

zatorul.

Cei pasionaţi vor putea afl a 

care sunt proprietăţile fi ecă-

rei pietre, ce se potriveşte zo-

diilor şi personalităţilor lor 

sau cum le pot infl uenţa sta-

rea de sănătate. „Fiecărei zo-

dii îi corespund anumite cris-

tale. În funcție de asta clienții 

pot să-și aleagă piatra, în 

funcție de zodie. Avem tabelașe 

gata făcute și pentru cei care 

nu sunt inițiați în această ar-

tă a pietrelor. Fiecare cristal 

îi corespunde unui meridian 

energetic. Când purtăm cu noi 

un cristal el ne echilibrează 

un anumit meridian. Purtând 

cristalele corespunzătoare pu-

tem să obținem o stare de să-

nătate mult mai bună. Crista-

loterapia este o știință acredi-

tată și care lucrează cu așa 

ceva. Dacă dumneavoastră 

munciți în domeniul comuni-

cării vă va ajuta foarte mult 

de exemplu o calcedonia al-

bastră care se spune că 

îmbunătățește foarte mult 

chakra gâtului. Automat 

îmbunătățește calităție orato-

rice și zona gâtului”, a con-

cluzionat Ciprian Timișescu.

Articolele de la expoziție 

au un design deosebit și sunt 

create din roci, fl ori de mină, 

geode, cristale, lemn, pietre 

preţioase şi semipreţioase, ca-

re provin din peste 50 de ţă-

ri ale lumii. Mai mult de 180 

de tipuri de pietre, cu forme 

şi culori diferite, au fost utili-

zate pentru crearea bijuterii-

lor strălucitoare şi rafi nate.

Târg inedit de pietre preţioase, fosile 
de dinozaur sau melci uriaşi, la Iulius Mall
Săptămâna debutează la Iulius Mall Cluj cu o nouă ediţie a ExpoMineralia, Târgul Internaţional de Minerale, Roci şi Bijuterii.

La târg se pot găsi peste 300 de pietre preţioase

La intrarea în Iulius Mall vizitatorii pot observa melcii gigant care au 
trăit în epoca dinozaurilor
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PUBLICITATE

Românii continuă să se 

raporteze în aceeaşi mare 

măsură la valorile tradiţi-

onale creştine şi mai ales 

la religie.

Românii sunt în majorita-

te religioşi, cred în Dumne-

zeu, sfi nţi, rai, iad şi viaţa 

de apoi, având în general o 

raportare participativă la re-

ligie, conform unui sondaj 

realizat de Inscop Research 

la comanda cotidianului Ade-

vărul.

96,5% dintre români cred 

în Dumnezeu, 84,4% cred în 

sfi nţi, 59,6% cred în existenţa 

raiului, 57,5% în cea a iadului, 

iar 54,4% în viaţa de apoi.

De asemenea, 83,9% din-

tre români se consideră per-

soane religioase, 10,3% — ne-

religioase, în timp ce 1,1% se 

declară atei convinşi.

Potrivit sursei citate, 

37,8% dintre românii care 

se declară religioşi merg la 

biserică doar la marile săr-

bători, 25,4% o dată pe săp-

tămână (mai ales dumini-

ca), 18,9% o dată pe lună, 

10,2% o dată pe an sau mai 

rar, 3,4% declară că nu merg 

la biserică, 2,7% de câteva 

ori pe săptămână şi doar 

0,9% spun că merg zilnic la 

biserică.

Sondajul mai evidenţiază 

faptul că 45,1% dintre româ-

nii care se declară religioşi 

spun că religia este foarte im-

portantă pentru ei, iar 50,3% 

importantă.

Totodată, 83% dintre ro-

mâni spun că respectă zilele 

de duminică şi sărbătorile re-

ligioase, 74,6% se închină 

atunci când trec pe lângă o 

biserică, 65,6% spun că se 

roagă în mod regulat şi 60,2% 

afi rmă că îşi sfi nţesc obiecte-

le personale, casa, maşina, iar 

53,6% dintre români contri-

buie periodic cu bani la bise-

rică (43,2% nu contribuie, 

nonrăspunsuri 3,2%).

Sondajul arată că 39,4% 

dintre români spun că apelea-

ză la preot atunci când au ne-

cazuri, 34,9% dintre ei se spo-

vedesc periodic, iar 29,6% 

postesc în mod regulat.

Potrivit aceleiaşi surse, 

44,8% dintre români au în-

credere în preoţi, 42,4% cred 

în miracole, 31,2% cred în 

deochi, 25,5% cred în bles-

teme, 23,8% cred în horo-

scop, 15,6% cred în extrate-

reştri şi 15,3% — în vrăjito-

rie.

De altfel,  alt studiu dat pu-

blicităţii zilele trecute releva 

faptul că Biserica era pe al 

doilea loc în ce priveşte încre-

derea românilor în instituţii-

le româneşti.

Clasamentul încrederii în 

instituţiile sociale şi private 

interne este astfel condus de 

Biserică, cu 63,4% încredere 

multă şi foarte multă (62,3% 

în aprilie 2015).

„Barometrul INSCOP — 

Adevărul despre România” a 

fost realizat de INSCOP Re-

search la comanda Adevărul 

în perioada 9-14 iulie 2015, 

pe un eşantion de 1.075 per-

soane şi este reprezentativ 

pentru populaţia României de 

18 ani şi peste 18 ani. Eroa-

rea maximă admisă a datelor 

este de 3%, la un grad de în-

credere de 95%.

96,5% dintre români 
cred în Dumnezeu

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Reprezentanţii studenţilor 

au realizat o analiză prin 

care arată că universităţile 

percep taxe aberante de la 

viitorii studenţi, care nu 

justifi că valoarea costurilor 

serviciilor pe care le oferă.

Alianţa Naţională a Orga-

nizaţiilor Studenţeşti din Ro-

mânia (ANOSR) atrage aten-

ţia că absolvenţii de liceu ca-

re trec acum prin procesul de 

admitere au de scos bani grei 

din buzunare încă din prime-

le zile ale vieţii lor de studenţi.

Reprezentanţii studenţilor 

susţin că lipsa serviciilor de 

consiliere şi orientare de ca-

litate din liceu îi face pe mul-

ţi absolvenţi să nu aibă o op-

ţiune clară cu privire la facul-

tatea la care îşi doresc să se 

înscrie şi aleg să îşi depună 

dosarele la mai multe facul-

tăţi, pentru a prelungi perioa-

da în care se pot decide.

„Afacere profi tabilă 
pentru universităţi”

Acest lucru, spun studen-

ţii, este speculat de universi-

tăţi, care percep taxe de ad-

mitere (sau înscriere) gene-

roase pe care candidaţii tre-

buie să le plătească pentru a 

fi  luaţi în considerare în pro-

cesul de admitere.

„Deşi costurile procesului 

de admitere implică doar pla-

ta personalului implicat în 

acest proces şi a resurselor 

utilizate (care nu ar trebui să 

depăşească câţiva lei sau zeci 

de lei per candidat), taxele de 

admitere sunt în medie de pes-

te 100 de lei la toate univer-

sităţile din România, devenind 

o afacere mai mult decât pro-

fi tabilă pentru universităţile 

cu cerere mare. Absurditatea 

valorii acestor taxe este de-

monstrată şi de diferenţele 

foarte mari dintre aceste taxe 

percepute de diferite univer-

sităţi – de la 50 de lei (pentru 

anumite specializări de la U-

niversitatea Tehnică Gheorghe 

Asachi din Iaşi şi Universita-

tea Ştefan cel Mare din Sucea-

va) până la peste 300 de lei 

(Universitatea de Medicină şi 

Farmacie Iuliu Haţieganu din 

Cluj-Napoca, anumite speci-

alizări de la Universitatea Teh-

nică Gheorghe Asachi din Iaşi, 

Universitatea Alexandru Ioan 

Cuza din Iaşi şi Universitatea 

din Bucureşti), cea mai mare 

taxă fi ind percepută de Uni-

versitatea de Medicină şi Far-

macie Grigore T. Popa – 350 

de lei”, au spus reprezentan-

ţii ANOSR.

Taxă de admitere, taxă 
de confi rmare...

Deşi înmatricularea studen-

ţilor în registrele facultăţilor 

este un proces cu costuri in-

fi me, „unele universităţi nu 

se mulţumesc cu taxa pe ca-

re o percep pentru admitere, 

ci cer şi o taxă de confi rmare 

pentru ca studenţii admişi să 

fi e înmatriculaţi (numită şi ta-

xă de înmatriculare la unele 

universităţi)”, sublinează ti-

nerii studenţi.

Rata de abandon 
universitar a ajuns la 40%

Vicepreşedintele ANOSR 

trage un semnal de alarmă şi 

spune că din cauza numeroa-

selor taxe mulţi studenţi aban-

donează studiul universitar.

„Trăim vremuri în care a fi  

student a devenit un lux pe ca-

re nu oricine şi-l permite. Din 

păcate acest lucru îi face pe 

foarte mulţi studenţi să aban-

doneze studiile în lipsa unui 

sprijin fi nanciar consistent din 

partea familiei sau pentru că 

se văd nevoiţi să se angajeze 

şi nu mai au timp sufi cient să 

dedice studiului”, a declarat 

Vlad Cherecheş, vicepreşedin-

tele educaţional ANOSR.

Cherecheş susţine că nu-

mărul studenţilor din Româ-

nia s-a înjumătăţit în ultimii 

cinci ani.

Universitatea, o afacere ?
Un studiu realizat de alianţa organizaţiilor studenţeşti din România arată costurile reale pe care trebuie 
să le suporte un tânăr care vrea să devină student.

Taxele pentru admitere trec în medie de 100 de lei

VLAD CHERECHEȘ | vicepreședintele ANOSR

„Aşteptăm de prea mult timp măsuri ferme 
pentru sprijinirea educaţiei şi a tinerilor cu 
potenţial, măsuri fără de care viitorul României 
pare sumbru“

RELIGIOZITATE

83,9%
dintre români se consideră persoane religioase
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

CASE

¤ Cumpăr apartament cu 2 ca-
mere cu sau fără garaj, în cart. 
Zorilor. Sunaţi la telefon 
0757-052057 sau 
0757-350321. (1.7)

¤ P.F. caut casă modestă, veche, 
nu foarte mare, cu grădină mică, 
singur în curte, cu acte în regulă 
în cartierele Gheorgheni, Bulga-
ria, zona Abator. Exclus agenţii. 
Aștept oferte la tel. 
0264-439296 (5.7)

¤ Vând cabană la munte, în Va-
lea Ierii, supr. 72 mp, cu toate 
utilităţile, preţ 16500 euro, ne-
gociabil. Inf. la tel. 0724-443744 
(5.7)

¤ Vând casă cu 2 camere, preţ 
200 euro/mp, construit, cu teren 
500 mp, plan. Inf. suplimentare 
la tel. 0723-424624. (4.7)

¤ Vând casă veche în Florești, ca-
sa, grajdul și grădina în supr. to-
tală de 742 mp, str A. Iancu, 
front 16 m. Tel. 0751-824853 
sau 0742-097455. (5.7)

¤ Cumpăr casă veche cu suprafa-
ţă mică de teren, sau spaţiu co-
mercial în Cluj. Sunaţi la tel. 
0740-876853 (5.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 2 camere, pe str. 
Horea, fi nisat, central, parter î-
nalt, C.T., G.T., faianţă, gresie, 
model nou, parchet stratifi cat, 
garaj și beci. Fără intermediari. 
Sunaţi la tel. 0744-164087. (7.7)

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

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

TERENURI

¤ Vând 6 ha teren pe str. Giusep-
pe Verdi, cart. Iris, preţ 10 euro/
mp. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0744-653097. (2.7)

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ Vând 25 ha pădure veche, de 
stejar, pe Dealul Blajului, jud. 
Alba. Inf. şi relaţii suplimenatre 
la tel. 0264-592139. (1.7)

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

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

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

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

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

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

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

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

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

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ P.F. ofer spre închiriere aparta-
ment 2 camere, în P-ţa Mihai Vi-
teazul, bucătărie, baie, centrală 
termică, cheltuieli de întreţinere 
foarte mici, totul contorizat, pen-
tru persoane serioase, pretabil 
pentru birouri, cabinete. Relaţii
la tel. 0762-258062 (5.7)

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, în su-
pr. de 66 mp, decomandat, pe 
str. Cehosovaciei, parter, centrală 
termică, curat, preţ 230 euro. Inf. 
suplimentare la tel. 
0723-424624 (5.7)

SPAŢII

¤ Închiriez garaj sub bloc, apă 
caldă și rece, în centrul orașului. 
Inf. și relaţii suplimenatre la tel. 
0264-592139. (2.7)

SCHIMBURI

CASE

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

APARTAMENTE

¤ Schimb apartament 2 camere, 
fi nisat, central, parter, cu aparta-
ment de 1, 2 sau 3 camere, ul-
tracentral. Inf. la tel. 
0744-164087 (5.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Angajez șofer profesionist, 
transport marfă intern, pentru 
autoutilitară de 22 tone. Minime 
cunoștinţe mecanică, rog seriozi-
tate. Inf. suplimentare la tel. 
0748-610231. (1.2)

¤ Caut loc de muncă în birotică. 
Inf. la tel. 0748-945.449. (5.7)

¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care 
în aceste domenii. Ofer şi rog 
seriozitate. Aştept oferte la tel. 
0757-746700.
¤ Tânără, nefumătoare, caut loc 
de muncă, în domeniile ba-
bysitter, curăţenie, menaj ușor. 
Ofer și cer seriozitate. Sunaţi la 
tel. 0741-455348.

Firmă de curăţenie, 
angajăm

OPERATORI DE 
CURAŢENIE – bărbaţi

în centrul comercial din 
Cluj – Iulius Mall.

Condiţii salariale 
avantajoase.

Tel. 0721-288.045.

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zi-
lele libere), experienţă în do-
meniu. Cer şi ofer seriozitate. 
Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.
¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștinţe WIN-
MENTOR. Sunaţi la tel. 
0745-430079.

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

SERVICII

¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig.
Ofer garanţie şi asigur trans-
port.
Tel. 0747-786.320; 
0770-607.687.
¤ Ofer servicii profesionale de 
Web Design, redesign pagini de 
internet si gazduire web 

hosting,la pretul de 399 lei. Con-
tact: 0754 611 868 sau email: ho-
rea@orange-webagency.com.

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

ELECTRO

¤ Vând Ph α termperature metru 
digital, portabil, nou, preţ 350 
RON, puţin negociabil. Inf. la tel. 
0744-479172 sau 0374-930918. 
(2.7)

¤ Vând TV color marca „Techni-
sat”, cu diagonala de 70 cm, cu 
telecomandă, preţ 270 RON, pu-
ţin negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (2.7)

¤ Vând convector la coș. Inf. su-
plimentare la tel. 0749-041124. 
(2.9)

¤ Vând foarte ieftin: contactori 
între 10-400 A, ISOL-uri de 
16-630 A, stea triunghi 63 A, AC 
3, 40 A, motoare mici de 
0,55-0,75/1500; 1,5/1000, de 
380 V, manometru cu contact 
0-600 bari. Inf. tel. 0722-886013. 
(2.7)

¤ Vând televizor color, în stare 
bună. Relaţii suplimentare la tel. 
0745-920199. (5.7)

¤ Vând aparat foto „Zorky 5”, ” 
FED 2”, „Praktica LTL-3”,„Smena”, 
„Kodak C503”, nou, două bino-
cluri puternice, noi, un aparat de 
fi lmat „Sony”, nou. Inf. la tel. 
0759-020427. (7.7)

MOBILIER

¤ Vând FOARTE IEFTIN două foto-
lii, două canapele, în stare de 
funcţionare. Inf. tel. 
0722-886013. (2.7)

¤ Vând canapea extensibilă mo-
del vechi, masă rotundă din lemn 
natur, dulap cu trei uși, două sca-
une cu cadru metalic și cu tapiţe-
rie verde. Relaţii suplimentare la 
tel. 0749-041124. (2.7)

UZ CASNIC

¤ Vând frigider Arctic cu 2 uși, 
180 cm, în stare bună. Inf supli-
mentare la tel. 0745-920199. 
(5.7)

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

DIVERSE

¤ Vând jgheaburi și burlane din 
tablă galvanizată, cu diamatrul 
de 18 cm, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0264-432680. (2.7)

¤ Vând barcă pneumatică “Say-
lor”, 240 cm, cu fund rigid, de 3 
persoane, cu accesorii, vâsle, 
scaune gonfabile, vestă de salva-
re peste 120 kg, motor electric 
“Saylor”, nou, sonar cu suport, 4 
beţe de pescuit telescopice, două 
buc. pentru spining și două pen-
tru crap. Inf. la tel. 0744-479172 
sau 0374-930918. (2.7)

¤ Vând mașină de cusut SINGER, 
pentru cusut piele și textile, seria 
L 331752 și mașină de cusut DUR 
KOPP pentru piele, seria KI 15-2. 
Inf. suplimentare la 0264-440108 
sau 0743-515388. (2.7)

¤ Vând tichet RABLA unei per-
soane interesate să-și achiziţio-
neze un autoturism nou, la pre-
ţul de 2000 RON, negociabil. 
Rog seriozitate. Inf. la 
0264-432680. (2.7)

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

¤ Vând suc de mere natural, cu 
pulpă, din mere provenite din 
pomi netrataţi, fără zahăr şi 
conservanţi (recipient de 2 l).
Preţ 8,5 RON/l.
Sunaţi la tel. 0758-356073.
¤ Vând palton de piele, culoare 
maro, nr. 52 și un costum bărbă-
tesc, culoare neagră, din stofă, 
nr. 50-52, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (2.7)

¤ Vând 6 buc ţeavă metalică cu 
Dâ72 mm, grosime 5 mm, lungi-
mea de 9 m, necesare pentru in-
stalaţii sau stâlpi de gard, preţ 
negociabil. Aștept telefoane la la 
0264-432680. (2.7)

¤ Caut loc de veci în Cimitirul din 
Mănăștur sau Cordoș, cu acte în 
regulă și la zi. Sunaţi la tel. 
0722-886013. (2.7)

¤ Vând coasă rotativă 185 după 
tractor, stare bună, preţ 2400 
RON. Sunaţi la tel. 
0724-443744. (4.7)

¤ Vând vin alb Fetească demi-
sec. Tel 0722-515094 (4.5)

¤ Vând URGENT coniac de 47°, 
rachiu de fructe de 53°, preţ 30 
RON, respectiv 25 RON. Sunaţi 
la tel. 0264-591965. (5.7)

¤ Vând roiuri de albine. Sunaţi 
la tel. 0722-515094 (5.7)

¤ Vând barcă de cauciuc rusască 
pentru 2 persoane, cu accesorii 
și o vestă de salvare, nouă, cu-
loare roșie. Inf. la tel. 
0723-064864 (5.7)

¤ Vând cărucior pentru copil 
mic, marca Pierre Cardin, cu co-
pertină de ploaie și pătuţ sport 
rabatabil. Inf. la tel. 
0742-838226 (5.7)

¤ Vând ouă de casă, de găină, 
raţă, gâscă, păsări crescute în 
gospodărie, hrănite cu cereal 
ecologice. Sunaţi la tel. 
0762-258060 (5.7)

¤ Vând masă din lemn masiv, lăcu-
ită, cu 2 bănci cu picioare din fi er, 
rabatabile. Tel 0745-569336 (5.7)

¤ Vând tigări electronice, acceso-
rii și lichide. Ofer garanţie și post 
garanţie. Consultanţa gratuită. 
Cea mai efi cientă metodă de a 
te lăsa de fumat. Tel 
0762-258062 (5.7)

¤ Vând cadru spijin deplasare, 
butoi de 200 l, cratiţă smălţuită 
de 30 l, oală smălţuită de 20 l. 
Tel. 0770-358234 (5.7)

¤ Vând aparat de umidifi care 
aer, cu două pungi, pentru ghea-
ţă, stare foarte bună, marca ISO-
TRONIC, preţ 500 RON, negocia-
bil. Inf. și detalii la tel. 
0751-367181. (7.7)

¤ Vând armă „Slavia CZ 630” tir 
sportiv, de 4,5 mm, pistol „Walter 
CP” 88 de 4,5 mm, „Rohm” de 9 
mm, cu gaze. Necesită permis TIP 
B. Inf. la tel. 0759-020427. (7.7)

DONAŢII

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

COLECŢIONARI

¤ Vând discuri, pick-up-uri, case-
te audio/video, bilete de intrare 
în zoo, muzee, concerte (străi-
ne), jucării, cărţi tehnice, de dra-
goste, etc, benzi de magnetofon 

(Sony, BASF, AGFA), telefoane. 
Inf. la tel. 0755-920694. (4.5)

¤ Vând pentru colecţionari carte-
le telefonice România și străine, 
consumate, calendare de buzu-
nar din ani diferiţi, discuri, casete 
audio și video. Sunaţi la tel. 
0755-920694. (4.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare că-
prior (ţap) și colţi de mistreţi, preţ 
negociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (4.7)

¤ Pentru colecţionari, vând bici-
cletă Pegas original. Sunaţi la 
tel. 0723-064864 (5.7)

¤ Vând mașină de cusut SINGER, 
cap Sfi nx, cu capac, foarte vechi, 
din prima serie, în stare de func-
ţionare. Inf. suplimentare la tel. 
0759-020427. (7.7)

¤ Vând 5 buc ceasuri de buzunar 
de epocă din colecţia ”Heritage”, 
noi, cu lanţ, panoplie pentru afi -
șaj. Inf. la tel. 0759-020427. (7.7)

ANIMALE

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

LICITAȚIE

PRIMĂRIA COMUNEI 
MĂRGĂU

cu sediul în localitatea 
Mărgău, nr. 204, jud. Cluj

telefon/fax 
0264/276191

organizează la sediul 
acesteia în data de 

10.08.2015, ora 10, 
licitaţie de prestări 

servicii exploatare masă 
lemnoasă cu ofertă 

scrisă în plic pentru un 
volum de 1013 mc și 

masă lemnoasa pe picior 
cu strigare pentru un 

volum de 127 mc.

Preselecţia va fi  în data 
de 05.08.2015. (1.1)

PIERDERI

¤ Pierdut certifi cat de înregistrare 
seria B nr. 2923433, eliberat la 
data de 18.04.2014, al societăţii 
GRANOIL S.R.L., 
J12/881/10.03.2014, CUI 
32900043. Îl declar nul. (1.1)

¤ MOLDOVAN COSMIN P.F.A., cu 
F12/705/2009, C.U.I. 25484003, 
pierdut certifi cat constatator pen-
tru sediu social și terţi cu nr. 
46817/14.04.2009. Le declar nu-
le. (1.1)
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ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:25 Vorbește corect! (emis. 
info.)
12:30 Lumea și noi (doc.) (reluare)
13:00 Fără etichetă (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Convieţuiri (doc.)
16:55 Vorbește corect! (emis. 
info.) (reluare)
17:00 Transformarea (div.)
18:00 Adevăruri despre trecut 
(doc., episodul 10)
18:30 Istorii de buzunar (reluare)
18:40 Fără compromisuri (pol., 
2010, ser., sezonul 2, episodul 9)
19:35 Vorbește corect! (emis. 
info.) (reluare)
19:45 Sport
19:59 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Dr. House (sua, 2004, 
ser., sezonul 6, episodul 16)
21:55 Istorii de buzunar
22:10 Ecouri în întuneric (sua, 
1987, f. dr.) – Partea a doua

ANTENA 1

13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show)  - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Acces direct (talk show) 
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special (emis. 
info.) 
20:30 Prizoniera dragostei (tur., 
2015, s. dr., episodul 3)
23:00 Un show păcătos (div.) 

PRO TV

12:00 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr.) (reluare)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Inimă de frate (tur., 
2011, s. dr.) (reluare)
15:00 Vorbește lumea (mag. 
life-style)
17:00 Știrile Pro TV
18:00 Ce spun românii (reality 
show)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Las fi erbinţi (rom., 2012, 
s. com., sezonul 4, episodul 8)
21:30 Fotbal UCL: FC Steaua 
București - Partizan Belgrad 
(emis. sport) 
23:30 Știrile Pro TV

PRIMA TV

12:30 Mondenii (divertisment, 
sezonul 13, episodul 1)
13:20 Teleshopping (promo)
13:50 Flavours, 3 bucătari 
(divertisment)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Iubiri secrete (f. tv artă, 
sezonul 7, episodul 3)
16:00 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 34) (reluare)
16:30 Focus (emis. info.)
17:00 Mama mea gătește mai 
bine (emis. culinară, episodul 33)
18:00 Focus (emis. info.)
19:30 Codul magicienilor 
(divertisment)
20:30 Cronica netului (mag. de 
div., sezonul 3, episodul 7)
21:00 Nunţi de poveste (reality 
show, sezonul 1, episodul 7)
22:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 35)
23:00 Focus din inima României 
(emis. info.)
23:30 Operaţiunea Monstrul 
(rom., 1976, com.)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine 
(reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (divertisment)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Dila (tur., 2012, s. rom.)
21:00 Yaman (tur., 2013, s. com.)
23:30 Supermodels by Cătălin 
Botezatu (emis. con.) (reluare)

LOOK TV

13:00 Pure Outdoor (emis. 
sport) (reluare)
13:30 Știri Look TV (emis. info.) 
(reluare)
15:00 Brandu’ Lu’ Chinezu’ 
(mag. life-style)
16:00 Fotbal Liga I: CSMS Iași - 
FC Petrolul Ploiești (reluare)
18:00 Business Expres (emis. info.)
18:30 Știri Look TV (emis. info.) 
19:30 Fotbal Look (emis. sport) 
21:00 Jocul morţii (sua, 2002, 
f-catastr.)
23:00 Fotbal Look (emis. sport) 
(reluare)

ANUNŢ DE ANGAJARE

AMA MODIANE 

CU SEDIUL IN TIMISOARA

ANGAJEAZA PENTRU MUNCA IN GERMANIA,
PERSONAL CU EXPERIENTA IN TRANSARE VITA SI PORC.

SE OFERA SALARIU MOTIVANT.

Cunostinte de limba germana constituie un avantaj

Contact: 0726100715

ANUNŢ LICITAŢIE

CITR Filiala Sibiu SPRL, cu adresa de corespondenţă în 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 48, et. 6, jud. Cluj, 
lichidator judiciar al S.C. SOMEŞ S.A. – – în faliment, in 
bankrupcy, en faillite, cu sediul în loc. Dej, str. Bistriţei, nr. 
63, judeţ Cluj, CUI 199800, J12/1/1991, organizează licitaţie 
publică competitivă cu strigare pentru valorifi carea de bunuri 
mobile din patrimoniul societăţii debitoare. În cazul în care 
nu este specifi cat altfel, bunurile se vând individual pe 
poziţii.

1. Vehicule și Utilaje-49.140 lei
2. Mijloace fi xe-230.136,20 lei
3. Obiecte de inventar-22.383,20 lei
4. Materiale, stocuri -280.507lei
Toate preţurile sunt exprimate in lei și nu includ TVA.
Licitaţia va avea loc în 05.08.2015, ora 12:00, la sediul 

lichidatorului din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 48, 
et. 6. Pentru bunurile nevalorifi cate licitaţia se va reprograma 
pe data de 12.08.2015 ora 12:00 în aceleași condiţii.

Caietul de sarcini pentru bunurile scoase la licitaţie are 
preţul de 200lei+TVA și poate fi  achiziţionat la sediul 
lichidatorului, iar documentaţia de înscriere la licitaţie va 
trebui depusă cel târziu cu 24 de ore înaintea desfășurării 
licitaţiei.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare, informaţii 
și liste cu bunurile scoase la vânzare la tel. 0737-888997.

ANUNŢ PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE ÎNCADRARE

S.C. DYNAMIC LOGISTICS CENTER S.R.L. titular 
al proiectului „AMPLASARE PANOURI FOTOVOLTAICE“ anunţă 
publicul interesat asupra luării de către APM Cluj a deciziei 
etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra 
mediului, in cadrul procedurii de evaluare a impactului 
asupra mediului pentru proiectul „AMPLASARE PANOURI 
FOTOVOLTAICE“, amplasat în localitatea Luncani, comuna 
Luna, FN, judetul Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul Agenţiei Regionale 
pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, 
nr. 99, judetul Cluj, în zilele de luni îintre orele 9:00-16:30, 
marţi-miercuri-joi între orele  9:00-14:00 și vineri între orele 
9:00-12:00, precum și la următoarea adresă de e-mail: 
offi ce@apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ.
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ANUNŢ DE VÂNZARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Na-
poca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichi-

dator judiciar al REŢEAUA TDC S.R.L. (în faliment, in ban-
kruptcy, 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 Reţea-
ua TDC SRL având nr. de înregistrare 843845, acordată 
în temeiul Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicaţii-
le geografi ce, denumită ,,târgul de cariere TDC“, pur-
tând următoarele caracteristici:

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

trată: publicitate, gestiunea afacerilor comerciale, ad-
ministraţie comercială, lucrări de birou, recrutarea de 
personal;

•  Durata de protecţie a mărcii este de zece ani cu înce-
pere 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.

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

Majoritatea ungurilor 

care au răspuns chestio-

narului privind migrarea 

trimis de Guvernul ungar 

cred că este nevoie de 

reguli mai stricte la nivel 

naţional şi european pen-

tru a opri fl uxul de imi-

granţi ilegali, a declarat 

purtătorul de cuvânt 

Zoltan Kovacs.

Un procent aproape negli-

jabil de respondenţi nu a fost 

de acord cu afi rmaţiile din 

chestionar, a declarat Kovacs 

într-o conferinţă de presă.

Purtătorul de cuvânt al Gu-

vernului ungar a spus că 70% 

dintre respondenţi au consi-

derat că extinderea amenin-

ţării teroriste este o tendinţă 

ce are un impact asupra vie-

ţilor lor, 25 la sută fi ind nesi-

guri şi 3,6 la sută spunând că 

nu consideră acest lucru im-

portant. Kovacs a adăugat că 

39,3 la sută dintre respondenţi 

au crezut că există un risc 

„mare” ca un atac terorist să 

aibă loc pe teritoriul ungar, în 

timp ce 56 la sută au spus că 

acest lucru este „posibil”. Doar 

3,7 la sută au spus că nu exis-

tă niciun risc cu privire la un 

asemenea atac.

O legătură între creşterea 

ameninţării teroriste şi „poli-

tica de migraţie prost contro-

lată de la Bruxelles” a fost fă-

cută de 61 la sută dintre res-

pondenţi, în timp ce 27,8 la 

sută dintre aceştia au fost „în 

mare parte de acord” cu a-

ceastă afi rmaţie, iar 11,1 la su-

tă au afi rmat că nu există o 

asemena legătură.

Kovacs a mai spus că 97 la 

sută dintre respondenţi au vă-

zut o adevărată „problemă” 

în creşterea migraţiei econo-

mice, în timp ce 72,6 la sută 

au spus că sunt „conştienţi" 

de această problemă, 23,4 la 

sută au spus că au „auzit” de 

acest lucru, iar 3,9 la sută nu 

au auzit de acest lucru.

Purtătorul de cuvânt al gu-

vernului ungar a declarat că 

72,7 la sută dintre respondenţi 

au spus că „au fost în totali-

tate de acord” că locurile lor 

de muncă ar putea fi  amenin-

ţate de imigranţii economici, 

18,8 la sută spunând că „sunt 

în mare parte de acord” şi 8,5 

la sută precizând că nu se simt 

ameninţaţi.

Un procent de 77,4 dintre 

respondenţi a spus că politi-

cile Bruxellesului privind mi-

grarea au eşuat şi că este ne-

voie de noi reglementări, 17,5 

la sută au fost „în mare par-

te de acord” cu această pozi-

ţie, în timp ce 5 la sută nu au 

fost de acord. Nu mai puţin 

de 89,7 la sută au spus că vor 

susţine implementarea de că-

tre guvern a unor reguli mai 

stricte privind migraţia, 7,5 la 

sută au spus că vor susţine 

parţial măsurile, în timp ce 

2,8 la sută au spus că nu vor 

susţine reglementări mai stric-

te. Kovacs a spus că răspun-

surile date la această întreba-

re au infl uenţat în mod sem-

nifi cativ deciziile guvernului 

de a implementa o închidere 

temporară a frontierei şi con-

struirea unui gard de-a lun-

gul graniţei Ungariei cu Ser-

bia.

Kovacs a spus că 87,9 la 

sută dintre respondenţi au fost 

de acord că cei care au trecut 

frontiera ilegal ar trebui reţi-

nuţi, în timp ce 9,3 la sută au 

fost parţial de acord şi 2,8 la 

sută nu au fost de acord cu o 

asemenea abordare. Nu mai 

puţin de 86,1 la sută au fost 

„în totalitate de acord” că cei 

care au tracut ilegal graniţa 

au trebui trimişi înapoi, 10,2 

la sută au fost parţial de acord 

şi 3,6 la sută dintre respon-

denţi nu au fost de acord.

Kovacs a spus că 82,7 la 

sută au spus că imigranţii eco-

nomici ar trebui să contribu-

ie la costurile de primire şi 

plasare a lor, 13,5 la sută au 

fost parţial de acord cu aceas-

tă afi rmaţie, iar 3,8 la sută nu 

au fost de acord.

Un procent de 60,6 dintre 

respondenţi a spus că faptul 

că unele state membre UE aju-

tă ţări de unde provin imi-

granţii reprezintă un mod de 

a gestiona criza, în timp ce 

15 la sută nu au fost de acord 

cu aceste măsuri, iar 24 la su-

tă au fost parţial de acord cu 

această abordare.

Purtătorul de cuvânt a de-

clarat că 92,9 la sută dintre 

respondenţi au spus că este 

mai importanta susţinerea fa-

miliilor şi copiilor ungari de-

cât susţinerea imigranţilor. Alţi 

5,3 la sută au fost parţial de 

acord, în timp ce 1,7 la sută 

nu au fost de acord cu aceas-

tă afi rmaţie.

Ungurii susţin 
reglementarea mai 
strictă a imigraţiei
Guvernul maghiar a realizat un sondaj privind migrarea pentru 
a observa mai bine doleanţele populaţiei.

Aproximativ 900 de persoane lucrează la construirea unui gard de-a lungul graniţei Ungariei cu Serbia
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SOMES SA–DEJ caută cumpărători
Cu o capacitate de producţie de cca. 70.000 tone celuloză respectiv 50.000 tone hârtie 

pe an, ocupând o suprafaţă de cca. 60 hectare de teren, SC SOMES SA – DEJ are ca obiect 
de activitate producţia celulozei și a hârtiei.

Producţia de celuloză a fost sistată în anul 2008, iar producţia de hârtie în anul 2010. 
În momentul de faţă societatea este în procedură de faliment, activele acesteia afl ându-se 
în conservare.

În acest context, CITR Filiala Sibiu SPRL, cu sediul ales în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, 
nr. 48, etaj 6, Silver Bussines Center, jud. Cluj, tel. 0264-444.821, fax 0264-444.823, email: 
offi ce@citr.ro, în calitate de lichidator judiciar al SC SOMES SA – în faliment – cu sediul în 
Dej, str. Bistriţei, nr. 63, jud. Cluj, CUI 199800, J12/1/1991, organizează

LICITAŢIE PUBLICĂ COMPETITIVĂ
pentru valorifi carea activului

„PLATFORMĂ INDUSTRIALĂ – FABRICA DE CELULOZĂ ŞI HÂRTIE SOMES SA“
care cuprinde terenurile, construcţiile, precum si bunurile mobile existente pe platforma 

industrială, mijloace fi xe și obiecte de inventar care deservesc activitatea de fabricare a 
celulozei și hârtiei. Suprafaţa totală de teren a platformei industriale este de 604.345 mp 
din care aproximativ o treime este acoperită de constructii industriale.

Preţul de pornire la licitaţie este de 7.856.139 euro plus TVA (cu privire la TVA va fi  
aplicabil regimul juridic prevăzut de Codul Fiscal).

Licitaţia va avea loc în 05.08.2015, ora 12:00, la fi liala lichidatorului din Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanţilor 48, etaj 6. Documentaţia de participare la licitaţie va trebui depusă 
până în data de 04.08.2015, ora 12:00. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească 
ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul de valorifi care, care 
este anexă la Caietul de sarcini. Preţul unui caiet de sarcini este de 5.000 lei + TVA.

Toate documentele se vor depune/ridica de la sediul ales al lichidatorului judiciar din 
Cluj-Napoca, Silver Business Center, Calea Dorobanţilor, nr. 48, etaj 6, jud. Cluj.

Pentru informaţii suplimentare, date tehnice și economice, programare vizionări, cei 
interesaţi sunt rugaţi să contacteze lichidatorul judiciar la următoarele numere de telefon: 
0264 444 821, mobil 0737.888.997, sau la adresa de mail offi ce@citr.ro.

CITR Filiala Sibiu SPRL
în calitate de lichidator judiciar al

SC SOMES SA

27 de meciuri, dintre care 

22 ca titular, a jucat 

Claudiu Voiculeţ în sezo-

nul trecut la ASA Târgu 

Mureş, în Liga 1.

CFR Cluj a reuşit un „trans-

fer” de senzaţie în aceste zi-

le, reuşind să se întărească cu 

un jucător cu experienţă în 

Liga 1. Claudiu Voiculeţ a re-

venit la echipa din Gruia şi se 

antrenează deja sub coman-

da lui Feri Dican, crescând 

astfel concurenţa cu Neluţ Ro-

şu, Davide Petrucci sau An-

drei Mureşan, scrie stirides-

port.ro.

Fostul decar al lui ASA Târ-

gu Mureş din sezonul trecut 

a revenit la Cluj şi vrea să joa-

ce la echipa din Gruia, unde 

va concura pentru un loc de 

titular cu Neluţ Roşu, Davide 

Petrucci şi Andrei Mureşan.

Mijlocaşul de 29 de ani a 

fost în relaţii tensionate cu 

clubul CFR, de care aparţine. 

S-a judecat cu formaţia arde-

leană la comisii, alături de alţi 

şase jucători, din cauza re-

stanţelor salariale, motiv pen-

tru care „vişiniii” au fost de-

punctaţi cu 24 de puncte, re-

cuperate ulterior la TAS.

Voiculeţ a revenit la CFR, 

cu care mai are contract încă 

un sezon, după expirarea îm-

prumutului la Târgu Mureş. 

Mijlocaşul a fost aproape de 

un transfer la Petrolul, dar 

mutarea a picat în cele din ur-

mă, motiv ca Voiculeţ să re-

vină la Cluj, unde va juca sub 

comanda lui Feri Dican.

Voiculeţ a reuşit un gol fa-

bulos la fi nalul sezonului tre-

cut cu Petrolul Ploieşti (1-0), 

care a menţinut-o pe ASA Târ-

gu Mureş în lupta pentru ti-

tlu până în ultima etapă.

Un jucător de la ASA 
Târgu Mureș vine la Cluj

Miodrag Belodedici şi Ion 

Vlădoiu vor face parte din 

Comisia Tehnică a FRF 

pentru sezonul competiţio-

nal 2015-2016, anunţă 

forul de la Casa 

Fotbalului, după Comitetul 

Executiv de luni.

Tot începând de luni, FRF 

are o nouă organigramă.

„Schimbarea organigramei 

FRF s-a făcut la propunerea 

administraţiei. Este o organi-

gramă cu un format modern, 

adaptat tuturor provocărilor 

pe care le întâmpinăm. Ca no-

utăţi, precizez înfi inţarea unui 

consiliu administrativ cu me-

diul de afaceri, în care se vor 

regăsi toţi partenerii FRF, pre-

cum şi un departament de me-

dicină”, a declarat preşedin-

tele FRF, Răzvan Burleanu.

Comisia Medicală este con-

dusă de Ion Bogdan Codo-

rean, din această mai făcând 

parte medicul Pompiliu Po-

pescu, dar şi Flavian Arămi-

tu (FC Steaua).

Pe de altă parte, Comitetul 

Executiv al FRF a aprobat şi 

ca Radu Vişan să fi e propus 

pentru a face parte din Comi-

sia Asociaţiilor Naţionale şi 

Ciprian Paraschiv să fi e pro-

pus ca membru în Comisia de 

Futsal şi Beach Soccer, ambe-

le comisii UEFA.

Preşedintele FRF, Răzvan 

Burleanu, a declarat, luni, că 

l-a propus pe Radu Vişan pen-

tru postul de secretar general 

al FRF, deoarece a dorit să dea 

o altă dimensiune acestei func-

ţii pentru a nu mai fi  asocia-

tă cu „o zonă gri a posibile-

lor infl uenţe”.

„Azi propunerea mea pen-

tru ca Radu Vişan să ocupe 

funcţia de secretar general al 

FRF a fost aprobată de Comi-

tetul Executiv. De asemenea, 

am solicitat un vot de încre-

dere pentru înfi inţarea funcţi-

ei de secretar general adjunct, 

care a fost aprobată. Această 

funcţie va fi  ocupată de dom-

nul Gabi Bodescu. Aceştia sunt 

cei mai buni oameni din ca-

drul FRF pe care puteam să-i 

aleg pentru a ne continua acest 

parcurs. M-am orientat către 

Radu Vişan pentru că îmi do-

resc să dau o altă dimensiune 

funcţiei de secretar general. 

Vreau un alt profi l al acestei 

funcţii, un profi l european, ori-

entat către relaţia cu UEFA. 

Pentru ca acest post să nu mai 

fi e asociat cu o zonă gri a po-

sibilelor infl uenţe. De aceea 

am ales o persoană din afara 

fenomenului, care să nu apar-

ţină unui grup de interese", a 

declarat Burleanu.

Despre Bodescu, Burleanu 

a spus că a reuşit să realize-

ze o relaţie efi cientă cu toţi 

membri asociaţi ai FRF până 

acum: „Şi odată cu înfi inţa-

rea acestei funcţii de secretar 

general adjunct, dorim să efi -

cientizăm şi mai mult activi-

tatea Centrului Naţional de 

Fotbal de la Mogoşoaia, care, 

apropo, în primele şase luni 

ale acestui an, are un profi t 

de aproape 150.000 de euro".

Bodescu este sigur că ală-

turi de Vişan va reuşi să facă 

„multe lucruri bune pentru 

fotbalul românesc în perioa-

da următoare”.

„Le mulţumesc membrilor 

Comitetului Executiv pentru 

că au fost de acord cu înfi in-

ţarea acestui post. Îmi place 

să lucrez în echipă şi să mă 

bucur în echipă şi le transmit 

tuturor membrilor afi liaţi că 

am pornit pe un drum al re-

formelor radicale şi nu vom 

abdica de la el”, a precizat 

Bodescu.

Radu Vişan a fost până în 

prezent manager dezvoltare 

instituţională în cadrul FRF, 

el fi ind şi membru în Comi-

sia Hattrick a UEFA. Noul se-

cretar general al FRF a fost 

coleg cu Răzvan Burleanu la 

Administraţia Prezidenţială, 

fi ind decorat de către fostul 

preşedinte Traian Băsescu cu 

Ordinul Naţional pentru Me-

rit în grad de cavaler.

Postul de secretar general 

al Federaţiei Române de Fot-

bal a devenit vacant după ce 

Gherghe Chivorchian şi FRF 

au decis încetarea raporturi-

lor contractuale. Fost director 

executiv al FC Timişoara, Chi-

vorchian fusese suspendat din 

funcţia de la FRF, la 30 iunie, 

ca urmare a faptului că este 

cercetat penal de DNA Timi-

şoara pentru complicitate la 

abuz în serviciu.

Belodedici şi Vlădoiu în Comisia 
Tehnică, Vişan – secretar al FRF
În cadrul ședinței de luni s-a mai decis ca Gabriel Bodescu, consilier al lui Răzvan Burleanu, 
să ocupe funcția de secretar general adjunct.

Miodrag Belodedici a primit în anul 2009 distincția „Diamant” pentru întreaga sa activitate alături de alți importanți fotbaliști români

RĂZVAN BURLEANU 
| președinte FRF

„Ca noutăţi, precizez 
înfi inţarea unui 
consiliu administrativ 
cu mediul de afaceri, 
în care se vor regăsi 
toţi partenerii FRF, 
precum şi un 
departament de 
medicină“



PUBLICITATE

SPORTSPORT.
miercuri, 29 iulie 2015

Atleţii clujeni 
în finală
Orașul Pitești a găzduit la sfâr-
șitul săptămânii trecute Finala 
Campionatului Naţional de 
Seniori și Tineret la Atletism. 
Clubul Sportiv Universitatea 
Cluj a fost reprezentat de 12 
atleţi la 11 probe. Sportivii sec-
ţiei de atletism a CS ”U” au 
adus în palmaresul clubului o 
medalie de aur, trei de argint și 
șase de bronz. La competiţie au 
participat 336 de atleţi, 209 la 
masculin și 127 la feminin, de 
la 97 de cluburi din ţară.

Cinci medalii 
la scrabble
În perioada 25-26 iulie, s-a desfă-
șurat la Târgu Frumos, a doua 
etapă de tineret din cadrul 
Campionatului Naţional de 
Scrabble. Concursul a reunit 25 
de participanţi, din care patru ju-
niori, 16 cadeţi și cinci prichindei. 
Secţia de scrabble a CS 
Universitatea Cluj a fost reprezen-
tată de șase sportivi. La juniori, 
Steluţa Sandu a terminat concur-
sul pe prima treaptă a podiumu-
lui și Bianca Tudor pe locul III. La 
cadeţi, Paula Mihalache a obţinut 
în clasamentul general locul II, 
Hănceanu Vlăduţ locul IV și Ichim 
Andrei locul VII. La categoria pri-
chindei, competiţia a fost domi-
nată de Cristian Caba, care și-a 
consolidat poziţia de lider al cla-
samentului, câștigând toate pro-
bele de concurs. Întrecerea inter-
cluburi a fost câștigată de clubul 
Argus la diferenţă mică, în timp 
ce echipa clujeană a terminat pe 
poziţia secundă.

Pe scurt

SPORT

Belodedici şi 
Vlădoiu în 
Comisia Tehnică
Începând de luni, FRF are o no-
uă organigramă. Pagina 11

Un jucător de la 
ASA vine la Cluj
CFR Cluj a reuşit un „transfer” 
de senzaţie în aceste zile, reu-
şind să se întărească cu un ju-
cător cu experienţă.  Pagina 11
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În cadrul şedinţei de luni 

a Comitetului Executiv al 

Federaţiei Române de 

Fotbal s-a dezbătut şi pro-

blema noului sezon com-

petiţional al Ligii 2. În 

urma analizării documen-

taţiei remise de către 

Departamentul de 

Competiţii al FRF a fost 

aprobată componenţa 

celor două serii ale eşalo-

nului secund, competiţie 

care va începe pe data de 

29 august 2015.

Până la data de 29 iulie in-

clusiv, echipele care constată 

că nu pot participa în Liga 2 

au posibilitatea de a comuni-

ca acest lucru în scris către 

Departamentul de Competiţii 

al FRF. Cluburile în cauză vor 

fi  înscrise în Liga 3, respec-

tându-se criteriile geografi ce 

de repartizare.

Echipele clasate pe locuri-

le 13 şi 14 vor retrograda di-

rect, apoi fi ind organizat 

play-off şi play-out, urmând 

ca din sezonul 2016-2017 Li-

ga a II-a să fi e organizată într-o 

serie cu 22 de echipe, iar din 

2017-2018 Liga a II-a să fi e or-

ganizată într-o serie cu 20 de 

echipe.

Comitetul Executiv al FRF 

a aprobat cererea clubului 

FCM Dorohoi de înscriere în 

Liga a II-a, deşi oficialii gru-

pării au depus documente-

le după expirarea termenu-

lui.

De asemenea, a fost apro-

bată schimbarea denumirii 

echipelor CF Brăila şi Acade-

mica Argeş, care din acest se-

zon se vor numi ACS Dacia 

Unirea Brăila, respectiv FC 

Clinceni.

Comitetul Executiv al FRF 

a aprobat şi componenţa no-

minală a seriilor din Liga a 

III-a. Cluburile din Liga a 

II-a care se retrag până la 

data de 29 iulie, vor fi in-

cluse în seriile Ligii a III-a 

în conformitate cu criteriul 

geografic.

Mihai Nădăban (40 de ani) 

va fi  noul antrenor cu porta-

rii la Universitatea Cluj. No-

ul antrenor cu portarii a acti-

vat ultima dată sub comanda 

lui Gheorghe Hagi la Viitorul 

Constanţa şi a mai făcut par-

te din staff-ul alb-negrilor în 

2008. El a mai antrenat la 

Şcoala de fotbal „Ardealul” şi 

la FC Botoşani.

Astfel, banca tehnică a echi-

pei formată din Marius Popescu 

– principal şi Zsolt Szilágyi – se-

cund este completată de Nădă-

ban, noul antrenor de portari.

U Cluj va înfrunta Mediaşul 
şi Braşovul în sezonul următor
Cele 28 de echipe care s-au înscris în ediţia 2015-2016 a eşalonului secund 
au fost împărţite în două serii egale ca număr.

Universitatea Cluj s-a refăcut complet, echipa având doar jucători autohtoni

Seria I: 
Rapid București*

FC Oţelul*

FC Ceahlăul*

CS Balotești

ACS Berceni

Farul Constanţa

Gloria Buzău

ASC Bacău

Rapid CFR Suceava

FCM Dorohoi

FC Clinceni

Dacia Unirea Brăila, 
Bucovina Pojorâta**

Dunărea Călărași*

Seria a II-a: 
Gaz Metan Mediaș*

FC Brașov*

U Cluj*

CS Mioveni

Metalul Reșiţa

Unirea Tărlungeni

Olimpia Satu Mare

CSM Râmnicu Vâlcea

FC Caransebeș

Șoimii Pâncota

FC Bihor Oradea

UTA Bătrâna Doamnă**

FCM Baia Mare**

Chindia Târgoviște** 

(* echipe retrogradate din 
Liga I; ** echipe promova-
te din Liga 3).

Portari: Roland Niczuly, Răzvan Vaida, Alexandru Ţicrea

Fundași: Molnar Peter, Răzvan Dulap, Alin Mutu, Gabriel Morar, Radu Crișan, Ioan Neag, 
Florin Cordoș, Cornel Coc, Victor Manu

Mijlocași: Robert Boboc, Cătălin Vescan, Rareș Cîndea, Robert Keresztes, Cătălin Tarcea, 
Mihai Butean, Răzvan Greu, Lorant Kovács, Andreas Calcan, Cosmin Popescu

Atacanţi: Marvin Schieb, Octavian Ursu, Darius Hîmpea, Patrick Popescu

Cele două serii ale 
Ligii 2

Lotul cu care Universitatea Cluj va începe sezonul


