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ACTUALITATE

„Generaţia Facebook”, 
dispută între intelectuali
O declaraţie controversată a rectorului U-
niversităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj a 
scandalizat opinia publică.  Pagina 2

POLITICĂ

Promisiuni electorale 
pe bandă rulantă
Liberalii promit nici mai mult nici mai pu-
ţin decât dublarea salariilor medicilor „în-
că de la începutul guvernării”.  Pagina 4

ADMINISTRAŢIE

Un nou război 
pe plăcuţele multilingve
Primarul Emil Boc este criticat public pen-
tru „înverşunare împotriva plăcuţelor 
multilingve” şi rigiditate.  Pagina 5

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

Consiliul Judeţean Cluj are de acoperit o gaură de 4 milioane de euro 
după ce a fost nevoit să returneze 17,8 milioane de lei către AM POS 
Mediu ca urmare a lucrărilor neconforme executate la Centrul 
de Management Integrat al Deşeurilor (CMID). Ca nişte buni manageri 
ce sunt, conducerea instituţiei a „furat” aceşti bani. De unde?  Pagina 3

EDUCAŢIE

„Candidaţii de toamnă” îşi află 
notele la examenul de bacalaureat

ECONOMIE

Friptura de porc devine o delicatesă.
Carnea s-a scumpit cu peste 50%

Rezultatele înainte de con-
testaţii la cea de-a doua sesiu-
ne a examenului de Bacalaure-
at vor fi  afi şate astăzi la centre-
le de examen şi pe site-ul baca-
laureat.edu.ro până la ora 16.00, 
potrivit calendarului aprobat de 
MENCŞ. Contestaţiile pot fi  de-
puse în aceeaşi zi, între orele 
16.00 – 20,00, iar rezultatele fi -
nale vor fi  făcute publice în da-
ta de 1 septembrie.

Pentru susţinerea examenu-
lui în a doua sesiune a Bacala-
ureatului s-au înscris 42.261 de 
absolvenţi de liceu, dintre aceş-
tia 27.848 din promoţia curen-
tă, iar 14.413 din seriile anteri-
oare. Rata de promovare la pri-
ma sesiune a Bacalaureatului, 
înainte de soluţionarea contes-

taţiilor, a fost de 66,7%, iar du-
pă rezolvarea acestora a cres-
cut la 68,1%.

La nivelul judeţului Cluj, pen-
tru probele de competenţe s-au 
înscris 316 candidaţi pentru pro-
ba A, 44 pentru proba B, 323 
pentru proba C şi 322 pentru 
proba D. Pentru probele scrise, 
au fost înscrişi în total la nive-
lul judeţului Cluj 968 de candi-
daţi, dintre care 171 la Turda, 
625 în Cluj-Napoca şi 172 la Dej.

Cele patru centre de examen 
au fost organizate la Colegiul 
Tehnic Turda, Liceul de Infor-
matică Tiberiu Popoviciu 
Cluj-Napoca, Liceul Tehnologic 
Constantin Brâncuşi Dej şi la 
Liceul Teoretic Eugen Pora 
Cluj-Napoca.

Preţul cărnii de porc a cres-
cut cu o medie de 54% de la în-
ceputul acestui an după ce ex-
cedentul de carne de porc de pe 
piaţă a scăzut, marii producători 
de carne de porc din UE prefe-
rând să exporte în Asia, potrivit 
specialiştilor din piaţă.

Marii producători şi expor-
tatori pre cum Spania, Germa-
nia, Danemarca au exportat în 
Asia cu 20% mai mult decât în 
aceeaşi perioadă a anului pre-
cedent, ca atare a scăzut pre-
siunea pe piaţa europeană, im-
plicit şi la noi“, a declarat, pen-
tru Ziarul Financiar, Ioan La-
doşi, preşedintele Asociaţiei 
Producă torilor de Carne de Porc 
din România (APCPR). Alţi fac-
tori care au contribuit la creş-

terea preţului cărnii de porc es-
te consumul crescut de carne 
de porc proaspătă din perioa-
da verii, un fenomen care are 
loc în fi ecare an.

Procesatorii de carne din pia-
ţă confi rmă modifi cările apăru-
te asupra preţurilor, însă afi rmă 
că pentru unele produse din car-
ne de porc preţurile au rămas 
neschimbate. Marcel Rusu, pro-
prietarul unei companii cu acti-
vităţi în prelucrarea cărnii, spu-
ne că preţurile s-au stabilizat de-
ja, iar din septembrie se aşteap-
tă la o scădere. Deşi preţurile au 
crescut, producătorii locali de 
porci spun că deocamdată nu au 
simţit o creştere a veniturilor din 
cauza pierderilor suferite în ul-
timele luni.
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Am primit NOTA DE PLATĂ!
Banii judeţului dispar pe zi ce trece. Cine plătește?
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Tânărul înghiţit de ape 
şi tatăl acestuia au fost 
înmormântaţi la Dej
Cei doi dejeni dispăruţi în apa Mării Negre, 
tată și fi u, au fost înmormântaţi vineri la Dej. 
Peste o sută de dejeni au participat vineri, în 
Cimitirul Dealul Florilor din Dej, la slujba de 
înmormântare a lui Viorel și Gabriel Butuza, 
tatăl și fi ul care și-au afl at sfârșitul în apele 
Mării Negre la începutul săptămânii, transmi-
te Dej24.ro. Numeroși dejeni s-au alăturat la 
înmormântare familiei, sensibilizaţi de trage-
dia care s-a petrecut la Mangalia.
Cei doi au fost înmormântaţi în cimitirul de 
pe strada Podgorenilor. Slujba religioasă a 
fost ofi ciată de mitropolitul Andrei, însoţit de 
un un sobor de preoţi. Prezent la faţa locu-
lui, primarul Morar Costan a declarat că fa-
milia Butuza va benefi cia de sprijin fi nanciar 
din partea autorităţilor locale, un proiect de 
hotărâre urmând să fi e discutat în cadrul șe-
dinţei Consiliului Local, în timp ce în bisericile 
din Dej se desfășoară o acţiune de ajutorare.
Cei doi și-au găsit sfârșitul luni, în apele 
Mării Negre, trupul tânărului fi ind găsit la 

peste 24 de ore de când ar fi  intrat în apă. 
Cei doi dejeni ar fi  intrat în apă în ciuda 
avertizărilor lansate de salvamari, care au 
arborat steagul roșu reprezentând interdicţie 
de scăldare în mare, conform unor martori.

Tânăr vitezoman prins 
pe Autostrada Transilvania
Poliţiștii Brigăzii Autostrăzi și Misiuni Speciale 
au prins un tânăr, care conducea un autotu-
rism cu viteza de 208 km/h, pe Autostrada A3.
Sâmbătă, poliţiștii Brigăzii Autostrăzi și 
Misiuni Speciale au prins, pe Autostrada A3 
Turda – Gilău, un bărbat, de 21 de ani, con-
ducând cu viteză excesivă. Acesta a fost sur-
prins cu ajutorul aparatului radar, la kilome-
trul 15, în timp ce conducea un autoturism, 
cu viteza de 208 km/h. Poliţiștii l-au sancţio-
nat cu amendă de 1.125 de lei și i-au reţinut 
permisul de conducere pentru 90 de zile.

Răscruci – Aşchileu, 
mai e mult până departe
Consiliul Judeţean Cluj a anunţat recent 
demararea lucrărilor de întreţinere și repa-

rare a drumului judeţean DJ 109 Răscruci 
– Borșa – Vultureni – Așchileu, cu scopul 
de a fl uidiza trafi cul rutier din zonă și de a 
asigura o circulaţie normală. Modernizarea 
efectivă a arterei de circa 20 de kilometri, 
incluzând asfaltarea, mai are însă de aș-
teptat. „În etapa actuală, se execută plom-
bări cu asfalt, urmând ca lucrările de între-
ţinere și reparaţii să continue cu plombări 
cu emulsie, șanţuri, acostamente, reprofi -
lare cu adaos de piatră și defrișări”, au 
anunţat reprezentanţii CJ Cluj. Iniţial, dru-
mul dintre Răscruci și Așchileu a fost inclus 
în pachetul de tronsoane de drumuri jude-
ţene de peste 420 de kilometri pentru care 
administraţia judeţeană a încheiat un con-
tract de execuţie, în urma unei licitaţii, cu 
fi rma Kiat. Lucrările la multe tronsoane au 
întârziat iar momentat relaţia contractuală 
dintre cele două părţi este în stand-by, du-
pă încercarea forului judeţean de a rezilia 
contractul. Reprezentanţii CJ spun că în ul-
timii ani nu s-au efectuat lucrări ample pe 
acest drum, intenţia fi ind ca acesta să fi e 
inclus împreună cu alte drumuri judeţene 
în Programul Operaţional Regional (POR) 
pentru fi nanţare europeană.

Pe scurt

Pe fondul dezbaterilor 

aprinse provocate de 

declaraţia rectorului UBB 

Cluj, Ioan Aurel Pop, care 

a afi rmat că „generaţia 

Facebook” ar fi  formată 

din „oamenii capabili să 

rezolve doar probleme 

limitate”, scriitorul Mircea 

Cărtărescu a postat, pe 

pagina sa de Facebook, un 

mesaj prin care susţine că 

a vedea în tineri doar „o 

umanitate decăzută de la 

valorile noastre e un lucru 

urât şi trist”.

Istoricul Ioan Aurel Pop a 

precizat joi, 25 august, cu oca-

zia deschiderii primei ediţii a 

Congresului Naţional al Isto-

ricilor Români, că „oamenii 

lipsiţi de cultură generală şi de 

orizont artistic, oamenii capa-

bili să rezolve doar probleme 

limitate, oamenii care nu mai 

au capacitatea să compare şi 

să ia decizii în cunoştinţă de 

cauză alcătuiesc generaţia 

Google, generaţia Facebook, 

generaţia SMS sau toate la un 

loc! Sunt oameni, în general, 

inteligenţi, dar cu inteligenţa 

canalizată spre scopuri contro-

late de o elită malefi că”.

Criticile aduse de profeso-

rul universitar unei întregi ge-

neraţii de tineri au fost sancţi-

onate imediat în spaţiul public. 

Pe fondul acestor controverse, 

scriitorul Mircea Cărtărescu a 

scris, vineri seară, pe pagina 

personală de Facebook, câteva 

cuvinte prin care îşi exprimă 

respectul faţă de „generaţia 

Facebook”, despre care spune, 

printre altele, că „rareori a exis-

tat în lume atâta creativitate”.

„Departe de-a mă speria şi 

irita, lumea reţelelor de sociali-

zare, a motoarelor de căutare, 

a marilor break-throughs ştiin-

ţifi ce, a gadgeturilor electronice 

mă fascinează. Să vezi din tot 

miracolul lumii din ultimele de-

cenii doar imbecilii de pe Face-

book (care erau, slavă Domnu-

lui, destui şi-n lumea cărţii, a 

catedralelor şi-a peşterilor şi-or 

să fi e tot atâţia pe Proxima b, 

dac-o s-ajungem cândva acolo) 

înseamnă să iei un supărător 

produs secundar drept esenţa 

schimbărilor. Îi înţeleg pe oa-

menii care-au trăit în utopia căr-

ţii (doar sunt unul dintre ei), 

le-nţeleg perplexitatea în faţa ti-

nerilor şi-a unei lumi care nu 

mai seamănă cu cea de-acum 

două sau trei decenii, dar mie 

mi se pare că rareori a existat 

în lume atâta creativitate, atâta 

risipă de geniu ştiinţifi c, tehno-

logic şi artistic ca astăzi. (...) Ti-

nerii nu mai citesc la fel de mult 

ca părinţii lor, poate, dar navi-

ghează în alte medii cu o dex-

teritate pentru mine uimitoare 

şi inimitabilă. Puştiul meu scrie 

pe claviatură de trei ori mai re-

pede ca mine, computerele n-au 

secrete pentru el, umblă pe 

skype, pe what’s up, pe you 

tub e şi pe alte chestii de zici că 

pluteşte şi vă jur că nici el, nici 

colegii lui nu mi s-au părut vre-

odată imbecili spălaţi pe creier. 

În plus, şi mă opresc aici, noi, 

cei care-avem o vârstă, am avut 

şansa noastră în lume”.

Rectorul Universităţii Ba-

beş-Bolyai din Cluj (UBB), 

Ioan-Aurel Pop, a explicat, pen-

tru Adevărul, ce a vrut să spu-

nă când a afi rmat că genera-

ţiile „Google”, „Facebook” şi 

„SMS” ar fi  formate din „oa-

menii capabili să rezolve doar 

probleme limitate, oamenii ca-

re nu mai au capacitatea să 

compare şi să ia decizii în cu-

noştinţă”. Afi rmaţia a fost ca-

talogată drept un atac al rec-

torului celei mai mari univer-

sităţi din ţară la adresa tineri-

lor studenţi. „În primul rând, 

trebuie să menţionez că a fost 

un citat scos din context. Eu 

n-am ţinut o cuvântare legată 

de generaţia Facebook, ci de 

statutul şi rolul istoricului în 

societate, arătând că rolul is-

toricului este să formeze ge-

neraţii de oameni educaţi, iu-

bitori de cultură. Am sublini-

at că nu trebuie înlocuite aces-

te discipline clasice ce se fac 

de la Renaştere, Istorie, limbi 

clasice, Limba română, cu pse-

udo discipline. Aceste discipli-

ne trebuie făcute serios la şcoa-

lă, pentru că, alminteri, riscăm 

să formăm generaţii de oameni 

fără cultură generală, fără e-

ducaţie şi foarte uşor de ma-

nipulat”, a explicat rectorul.

„Generaţia Facebook”, 
dispută între intelectuali
O declaraţie controversată a rectorului Universităţii „Babeş-Bolyai” 
din Cluj a scandalizat, zilele trecute, o parte a opiniei publice.

Mircea Cărtărescu (foto stânga) sare în apărarea tinerilor aparent jigniţi de Ioan Aurel Pop (foto dreapta)

IOAN AUREL POP | rector UBB Cluj

 „În urmă cu câţiva ani, le-am dat studenţilor 
din anul I un chestionar. Una dintre întrebări 
se referea la provinciile istorice româneşti. O altă 
întrebare era: Ce este Bucovina. Şase dintre cei 
60 de studenţi ai mei de anul I au răspuns 
că este o marcă de apă minerală. Şi nu au făcut-o 
în glumă.“
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Proiectul construirii unui 

parking suprateran în 

perimetrul Aeroportului 

Cluj a fost amânat pe o 

perioadă nedeterminată 

după ce în zona unde ar 

urma să fi e construit 

parkingul există clădiri 

care deservesc instituţii 

importante care îşi desfă-

şoară activitatea la aero-

port şi care nu pot fi  

demolate.

Vama, Poliţia de Frontieră, 

Poliţia Transporturi Aeriene, 

MAI şi SRI au sedii în incin-

ta aeroportului, sedii care ar 

urma să fi e relocate pentru a 

face loc noului parking. Du-

pă şase ani, Consiliul Jude-

ţean a reuşit doar relocarea 

Unităţii Speciale de Aviaţie.

Consilierii judeţeni vor dis-

cuta miercuri un proiect de 

hotărâre privind trecerea unor 

imobile din administrarea Ae-

roportului Internaţional Avram 

Iancu Cluj în administrarea 

Consiliului Judeţean Cluj.

În 2011, CJ a identifi cat niş-

te terenuri necesare derulării 

contractului de concesiune de 

lucrări publice cu fi rma UTI ca-

re avea ca obiect extinderea 

parcării auto existente, constru-

irea unui nou parking auto eta-

jat şi a unui hotel de 4 stele în 

perimetrul Aeroportului Inter-

naţional Avram Iancu Cluj.

„Având în vedere că tot în 

2011, au fost suspendate obli-

gaţiile concesionarului de 

construire a parking-ului au-

to etajat până la data predă-

rii amplasamentului necesar 

construirii parking-ului ca ur-

mare a relocării organisme-

lor vămii, poliţiei de frontie-

ră, poliţiei transporturi aeri-

ene, M.A.I. şi S.R.I., titularul 

dreptului de administrare a-

supra terenurilor a rămas Ae-

roportul Internaţional Cluj. 

Urmare a identifi cării unor 

spaţii pentru relocarea Uni-

tăţii Speciale de Aviaţie, pen-

tru încetarea suspendării par-

ţiale a contractului şi preda-

rea amplasamentului către 

concesionar este necesară în-

cetarea dreptului de adminis-

trare al aeroportului asupra 

parcelelor”, se arată în pro-

iectul de hotărâre.

Dacă parkingul are şanse 

să se realizeze în viitorul apro-

piat, nu acelaşi lucru se poa-

te spune şi despre hotel.

„Cu privire la amplasamen-

tul necesar construirii hotelu-

lui, se menţine suspendarea 

contractului deoarece, există 

un litigiu. Deşi instanţa de 

fond a admis acţiunea jude-

ţului Cluj, societatea Aviatrans 

a formulat apel împotriva aces-

tei sentinţe, fapt ce întârzie 

reglementarea situaţiei juridi-

ce a imobilului”, spun repre-

zentanţii CJ Cluj.

Parkingul supraetajat ar ur-

ma să aibă o capacitate de 

1470 de locuri de parcare şi 

va fi  construit în partea stân-

gă după vechiul terminal.

Parcarea Aeroportului In-

ternaţional „Avram Iancu” Cluj 

R.A. se afl ă în administrarea 

societăţii UTI Parking & Hotel 

Management S.R.L. în baza 

unui contract de concesiune 

încheiat la nivelul anului 2010.

În acest moment, parcarea 

pentru pasageri sau însoţitori 

ai acestora costă între 1 leu (10 

minute) şi 320 de lei (15 zile).

UTI primește teren cu țârâita pentru noul parking de la aeroport
După şase ani, Consiliul Judeţean Cluj nu este încă în stare să predea întreg amplasamentul companiei UTI pentru construirea unui parking şi a unui hotel 
de patru stele în perimetrul Aeroportul Internaţional Avram Iancu.

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Consiliul Judeţean Cluj a 

fost obligat să returneze 4 

milioane de euro ca urma-

re a lucrărilor neconfor-

me executate, asta pe 

lângă cele 11,5 milioane 

de euro la cât se ridică 

cheltuielile neeligibile, 

adică acele lucrări care 

nu vor fi  decontate de la 

Uniune Europeană. Ca 

să-şi acopere urmele, 

instituţia face ce ştie mai 

bine: „fură”.

Anul acesta nu a existat şe-

dinţă de Consiliu Judeţean fă-

ră o rectifi care bugetară. In-

stituţia a fost nevoită să scoa-

tă bani pentru stingerea in-

cendiului de la Pata Rât, lu-

ând din banii destinaţi aero-

portului pentru prelungirea 

pistei. Odată instalat în func-

ţia de preşedinte al Consiliu-

lui Judeţean Cluj şi setat pe 

ideea că a pierdut alegerile în 

2012 din cauza stării proaste 

a drumurilor judeţene, Alin 

Tişe face rectifi cări bugetare 

peste rectifi cări, doar-doar re-

uşeşte să mai scoată un ban 

pentru plombarea vreunui 

tronson de drum sau asfalta-

rea altuia.

Aşa se va întâmpla şi la 

şedinţa de miercuri când pe 

ordinea de zi este un proiect 

privind rectifi carea bugetului 

judeţului Cluj pe anul 2016. 

Şi din nou, Aeroportul a de-

venit „ciuca bătăilor”. După 

ce a rămas fără banii desti-

naţi studiilor pentru extinde-

rea pistei, de această dată ae-

roportul va rămâne fără 

680.000 de euro, ajutor fi nan-

ciar ce ar fi  urmat să fi e acor-

dat companiilor care deschid 

noi rute şi care ar mări volu-

mul de trafi c. Practic, cu al-

te cuvinte, bugetul aeropor-

tului pe anul 2016 s-a redus 

la zero, toţi banii urmând a 

fi  băgaţi în reabilitarea dru-

murilor judeţene.

Lucrări neconforme 
de 100%

Dar ce faci când ai de aco-

perit o gaură de 4 milioane de 

euro, cum este cea în care se 

afl ă Consiliu Judeţean după 

ce a fost nevoit să returneze 

17,8 milioane de lei către AM 

POS Mediu ca urmare a lucră-

rilor neconforme executate la 

Centrul de Management Inte-

grat al Deşeurilor (CMID)? O 

nouă rectifi care bugetară.

„La Cap.74.02 «Protecţia me-

diului», propunem suplimenta-

rea prevederilor bugetare pe 

anul 2016 la proiectul POS ME-

DIU- «Sistem de management 

integrat al deşeurilor în Jude-

ţul Cluj» cu suma de 17, 8 mi-

lioane lei. Justifi carea acestei 

suplimentări de buget este re-

dată în nota internă a Direcţi-

ei de Dezvoltare şi Investiţii”, 

se precizează în referatul de 

aprobare al proiectului de ho-

tărâre. Curios, Consiliul Jude-

ţean nu spune însă care sunt 

celelalte domenii de investiţii 

care vor sărăci.

Din „nota internă a Direc-

ţiei de Dezvoltare şi Investi-

ţii” condusă cu o „mână de 

fi er” de Mariana Raţiu, ace-

eaşi Mariana Raţiu care este 

şi managerul de proiect la Cen-

trul de Deşeuri, afl ăm că in-

stituţia a plătit 12,5 milioane 

de euro antreprenorului for-

mat din asocierea Atzwanger 

SPA, Ladurner Impianti SRL, 

SC Confort SA, SC Vel Service 

SA pentru lucrările la CMID, 

ca mai jos în document să 

afl ăm că stadiul fi zic al celu-

lei de depozitare este de apro-

ximativ 34%, din care lucrări 

neconforme 100%.

Tot pe ordinea de zi a şe-

dinţei de miercuri se afl ă un 

alt proiect legat de aprobarea 

sumei de 47 milioane euro 

pentru continuarea lucrărilor 

la Centrul de Deşeuri.

Lăsaţi salariile să vină

Şefa proiectului Sistem de 

Management Integrat al De-

şeurilor în judeţul Cluj (SMID), 

Mariana Raţiu şi restul echi-

pei de implementare a proiec-

tului au primit bani frumoşi 

coordonând un dezastru.

Ofi cialii din Ministerul Fon-

durilor Europene au transmis, 

la solicitarea Monitorul de Cluj, 

sumele rambursate cu titlu de 

salarii pentru cei 20 de mem-

bri care au făcut parte din pro-

iectul Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor în jude-

ţul Cluj în frunte cu şefa de 

proiect, Mariana Raţiu.

„Proiectul Sistem de Mana-

gement Integrat al Deşeurilor 

în judeţul Cluj, a cărui etapă a 

fost fi nanţată prin Programul 

Operaţional Sectorial Mediu – 

POS Mediu 2007 – 2013, a avut 

aprobate în bugetul proiectului 

cheltuieli salariale pentru mem-

brii Unităţii de Implementare a 

Proiectului (UIP) în cuantum 

de 1.163.160 lei. Această sumă 

a fost rambursată în întregime 

din POS Mediu 2007 – 2013, 

axa 2 şi acoperă perioada no-

iembrie 2011 – noiembrie 2013. 

Precizăm că echipa de imple-

mentare a proiectului, numită 

prin decizia preşedintelui Con-

siliului Judeţean Cluj, este for-

mată din 20 de membri”, spu-

ne Ioana Pâslaru, şef serviciu 

Unitate de Comunicare Publi-

că din cadrul Ministerului Fon-

durilor Europene.

CJ returnează 4 milioane de euro după 
bătaia de joc numită Centrul de Deşeuri
Chiar dacă cu întârziere, nota de plată pentru marele fiasco numit Centrul de Deşeuri a venit.

Tot ce s-a construit până în prezent la Centrul de Deșeuri ar trebui dărâmat

Cheltuieli neeligibile în sumă de 2,6 milioane lei reprezen-
tând lucrări excavaţii care nu respectă proiectul tehnic

Cheltuieli neeligibile în sumă de 4,9 milioane lei reprezen-
tând lucrări de umpluturi neconforme executate la digul 2 
și drumul de acces 3, dovadă fi ind destabilizarea acestora

Cheltuieli neeligibile în sumă de 2 milioane lei întrucât la reali-
zarea sistemului de drenare a apelor nu au fost respectate pre-
vederile caietului de sarcini, ale proiectului tehnic și ale con-
tractului, fapt ce a condus la nefuncţionalitatea acestui sistem

Cheltuieli neeligibile în sumă de 565.000 lei reprezentând 
lucrări neconforme la zona administrativă

Alte categorii de cheltuieli în sumă totală de 430.000 lei ca-
re sunt neeligibile având în vedere argumentele prezentate 
de Consiliul Judeţean: terasamente tufi șuri, cablu piezome-
tric, ţeavă perforată, colectare levigat, gestionare biogaz.

Extras din raportul de audit POS MEDIU
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Partidul Naţional 

Ţărănesc nu se mai 

remarcă de mult timp 

prin nimic. În afară de 

certuri, multe facţiuni şi 

mulţi preşedinţi, despre 

PNŢCD nu se mai aude 

mare lucru. Ţărăniştii 

apar doar când sunt ale-

geri sau pentru a mai 

convoca un congres 

extraordinar în care 

doar se ceartă.

Reprezentanţii PNŢCD nu 

se dezmint şi convoacă iar 

Congres extraordinar. De da-

ta aceasta pentru clarifi carea 

situaţiei juridice a partidului, 

pe 1 octombrie.

Decizia a fost luată de Bi-

roul Naţional de Conducere 

legal constituit întrunit sâm-

bătă la Iaşi, se arată în co-

municat de presă. În docu-

ment se mai preciează că 

„Aurelia n Pavelescu nu es-

te preşedintele PNŢCD şi nu 

poate face declaraţii folo-

sind prestigiul înaintaşilor 

Corneliu Coposu şi Iuliu 

Maniu.

Aurelian Pavelescu, pentru 

numeroasele abuzuri, a fost 

exclus din PNŢCD în 30 iunie 

2013, iar congresul prin care 

«s-a ales» a fost invalidat prin 

Decizia civilă nr. 526/04.07.2016 

a Curţii de Apel Bucureşti, 

pronunţată în Dosarul 

nr.33274/3/2014.

În consecinţă, protocolul 

semnat în numele PNŢCD cu 

Alianţa Noastră pentru Româ-

nia, condusă de Marian Mun-

teanu, este nul de drept”, se 

arată în comunicat al ţărăniş-

tilor.

Alianţa Noastră şi PNŢCD 

au semnat acum aproxima-

tiv două săptămâni un pro-

tocol de colaborare pentru 

alegerile parlamentare prin 

care ţărăniştii se vor regăsi 

pe listele partidului lansat de 

Marian Munteanu.

Prin acest protocol de co-

laborare pentru alegerile par-

lamentare prin care ţărăniştii 

au anunţat că pun la dispozi-

ţie toate resursele umane şi 

vor candida pe listele parti-

dului Alianţa Noastră.

Noua platformă va rămâ-

ne fidelă principiilor fonda-

toare ale PNŢCD, având ca 

obiectiv întărirea statului 

prin sprijinirea principale-

lor instituţii, adică şcoală, 

armată şi biserică, a expli-

cat Pavelescu.

Ţărăniştii insistă 
să se facă de râs

Ministerul Educaţiei a pus 

în dezbatere publică un 

proiect de ordonanţă de 

urgenţă (OUG) prin care 

elevilor li se va deconta 

integral naveta.

La trei ani după ce fostul 

ministru al Educaţiei, Remus 

Pricopie, plafona naveta elevi-

lor, Ministerul Educaţiei a pus 

în dezbatere publică o ordo-

nanţă de urgenţă (OUG) care 

schimbă înapoi regula, pentru 

ca elevii să aibă naveta decon-

tată integral. Astfel, OUG-ul re-

vine practic la textul de lege 

dat în 2011 în Legea Educaţiei.

Potrivit OUG, „elevilor ca-

re nu pot fi  şcolarizaţi în loca-

litatea de domiciliu li se de-

contează cheltuielile de trans-

port din bugetul local, prin bu-

getul unităţii de învăţământ la 

care sunt şcolarizaţi, pe bază 

de abonament, în limita a 50 

km, sau li se asigură deconta-

rea sumei ce reprezintă con-

travaloarea a 8 călătorii dus-în-

tors pe semestru, dacă locu-

iesc la internat sau în gazdă”.

Ministrul Educaţiei, Mircea 

Dumitru, a spus într-o postare 

pe contul său de Facebook că 

decontarea navetei este direct 

legată de abandonul şcolar, de 

aceea ministerul a dorit ca ele-

vii să aibă naveta decontată in-

tegral, iar OUG să treacă înain-

te de începerea şcolii, care va fi  

pe 12 sepembrie anul acesta.

„Abandonul şcolar reprezin-

tă una dintre problemele cu ca-

re se confruntă educaţia, cau-

za principală pentru existenţa 

acestei situaţii fi ind dată de lip-

surile materiale. Trecerea de la 

gimnaziu la liceu înregistrea-

ză, an de an, pierderi mari în 

rândul celor care ar trebui să 

îşi continue studiile. Lipsa ba-

nilor face ca elevii să renunţe 

la şcoală, pentru că naveta es-

te costisitoare pentru familie. 

Pentru că ne dorim ca toţi aceş-

ti copii să vină la şcoală şi ast-

fel să îşi poată contura un vii-

tor mai bun, vom interveni prin 

adoptarea unei ordonanţe de 

urgenţă care să facă posibil de-

contul integral al navetei elevi-

lor. Lansăm astăzi în dezbate-

re publică proiectul de ordo-

nanţă, care să poată fi  adoptat 

înaintea începerii anului şcolar 

2016- 2017”, a precizat minis-

trul Educaţiei, Mircea Dumitru, 

într-o postare pe Facebook.

La rândul lor, reprezenta-

ţii elevilor salută iniţiativa mi-

nisterului.

„După doi ani în care ne-am 

luptat pentru un drept consti-

tuţional, ce vizează gratuita-

tea sistemului educaţional din 

România, Consiliul Naţional 

al Elevilor a început să redo-

bândească decontarea integra-

lă a navetei pentru elevi. Este 

un pas esenţial pentru educa-

ţie, prin care am dorit să ne 

aducem aportul la micşorarea 

gradului de abandon sau pă-

răsire timpurie a şcolilor, din 

lipsa banilor, şi mai mult de 

atât, să ne luptăm pentru co-

legii noştri şi pentru drepturi-

le lor, în ciuda rezistenţei la 

schimbare şi a conservatoris-

mului din sistemul preuniver-

sitar. La momentul actual, Or-

donanţa se afl ă în dezbatere 

publică, însă avem pretenţia 

ca aceasta să fi e aprobată în 

şedinţa de Guvern, până la în-

ceputul şcolii, pentru a nu se 

crea o anarhie legislativă, ca-

re să pericliteze actul educaţi-

onal”, a spus Vlad Ştefan, pre-

şedintele Consiliului Naţional 

al Elevilor pentru MEDIAFAX.

În nota de fundamentare ca-

re însoţeşte proiectul de OUG 

se arată că responsabilitatea 

asigurării costurilor de trans-

port va fi  partajată cu Consiliul 

Judeţean, acesta fi ind cel care 

încheie contractele pentru trans-

portul intrajudeţean si are po-

sibilitatea să introducă la lici-

taţie şi criteriul preţ. De aceea, 

Consiliul Judeţean trebuie să 

subvenţioneze cu 50% costul 

abonamentului, elevul cumpă-

rând abonamentul la jumătate 

de preţ. Întrucât naveta elevi-

lor se efectuează, de regulă, pe 

trasee din cadrul aceluiaşi ju-

deţ, Consiliile judeţene pot ana-

liza cauzele practicării de tari-

fe diferenţiate, nejustifi cat de 

mari, în unele cazuri, şi le pot 

elimina.

În apropierea alegerilor, politicienii 
îşi amintesc şi de sistemul educaţional

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Înainte de alegeri, PNL vrea 

salarii mai mari pentru mai 

multe categorii sociale. 

Promisiunea liberalilor pri-

vind dublarea salariilor 

medicilor a venit după ce 

aceştia au adoptat în partid 

o rezoluţie privind salariza-

rea primarilor, dar şi o creş-

tere medie de 22% a salari-

ilor pentru funcţionarii 

publici, începând cu 2017, 

în cadrul întrunirii Ligii 

Aleşilor Locali de la Braşov.

Liderul PNL Alina Gorghiu 

a anunţat pe pagina sa de 

Face book că PNL are „un plan 

ambiţios” pentru Sănătate: 

dublarea salariilor medicilor 

încă de la începutul guvernă-

rii, construirea a 8 spitale re-

gionale, precum şi 900 de con-

strucţii tip Casa medicului.

Ea îşi motivează propune-

rea prin faptul că „80% din-

tre absolvenţii de Medicină 

vor să plece din România”. 

„Când trebuie să meargă la 

medic sau au nevoie să se in-

terneze într-un spital de stat, 

aceeaşi dorinţă îi încearcă şi 

pe pacienţi”.

Co-preşedintele PNL atacă 

PSD considerându-l vinovat 

că nu a început construirea 

celor 8 spitale regionale afl a-

te în proiect, atunci când a 

fost la putere.

„PNL are un plan ambiţios 

pentru Sănătate: dublarea sala-

riilor medicilor încă de la înce-

putul guvernării, construirea ce-

lor 8 spitale regionale pe care 

PSD nici nu le-a început cât a 

fost la putere, 900 de construc-

ţii tip Casa medicului – cabinet 

medical şi locuinţă pentru me-

dicii din rural şi din oraşele mic”, 

a scris liderul liberal.

Potrivit acesteia, un guvern 

liberal le va putea duce la în-

deplinire. „Nu vom putea re-

zolva criza din Sănătate fără 

să direcţionăm resurse impor-

tante spre acest sector”, a mai 

spus Gorghiu.

Liberalii, reuniţi vineri în 

cadrul Ligii Aleşilor Locali, au 

adoptat o rezoluţie privind sa-

larizarea primarilor, dar şi o 

creştere medie de 22% a sa-

lariilor pentru funcţionarii pu-

blici, începând cu 2017.

În acest context, primarul 

Clujului, Emil Boc, a declarat, 

vineri, că diferenţele dintre 

salariile din administraţia cen-

trală şi locală trebuie reduse 

şi că primarii au nevoie de sa-

larii „decente” care să le asi-

gure o pensie mai mare, afi r-

mând că pensiile speciale cre-

ează dezechilibre.

„Principiul care trebuie să 

rămână în România este urmă-

torul, în primul rând voi mili-

ta întotdeauna pentru desfi in-

ţarea pensiilor speciale. Am 

apreciat şi apreciz că, în faţa 

legii, toţi trebuie să fi m egali. 

Aceasta înseamnă să ai un sa-

lariu decent pentru a avea o 

pensie decentă. Nu sunt de 

acord cu pensii speciale pen-

tru a crea categorii privilegia-

te. Din această perspectivă şi 

pentru administraţia publică lo-

cală este de preferat şi de do-

rit să ai salarii decente pentru 

a avea pensii decente şi să nu 

existe discrepanţe atât de mar i 

între salarizarea din adminis-

traţia centrală care este de do-

uă, de trei ori mai mare decât 

salarizarea din administraţia lo-

cală. Despre aceste principii 

vorbim nu neapărat despre 

cuantum”, a declarat primarul 

municipiului Cluj, Emil Boc, 

prezent la Liga Aleşilor Locali 

PNL, la Braşov.

Liberalii au intrat în campanie electorală: 
fac promisiuni pe bandă rulantă
Încă o promisiune electorală în decurs de două zile de la PNL: liberalii promit nici mai mult nici mai puţin 
decât dublarea salariilor medicilor „încă de la începutul guvernării”.

Liderul PNL Alina Gorghiu a anunţat pe pagina sa de Facebook că PNL are „un plan ambiţios” pentru Sănătate: dublarea salariilor medicilor

ALINA GORGHIU | 
co-președinte PNL

 „PNL are un plan 
ambiţios pentru 
Sănătate: dublarea 
salariilor medicilor 
încă de la începutul 
guvernării, 
construirea celor 8 
spitale regionale 
pe care PSD nici 
nu le-a început cât 
a fost la putere, 900 
de construcţii tip 
Casa medicului.“
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Clujenii care locuiesc pe 

strada Vântului din carti-

erul Gruia se plâng de 

faptul că locurile de joacă 

pentru copii sunt insufi ci-

ente, în condiţiile în care 

s-a construit mult în ulti-

ma perioadă.

„Stimate domnule primar, 

vă scriu cu rugămintea de a 

ne sprijini cu amenajarea unui 

parc de joacă pentru copii în 

cartierul Gruia. Locuim pe stra-

da Vântului, o zonă extrem de 

dinamică din punct de vedere 

al construcţiilor imobiliare. Am 

avut surpriza neplăcută să ve-

dem că jumătate din dealul pe 

care se afl ă vechiul "însemn" 

care marca "cel mai înalt punct 

al Clujului" a fost ras, pentru 

a se construi un bloc. Cu toa-

te că populaţia în zonă a cres-

cut considerabil, nu avem nici-

un loc de joacă special ame-

najat pentru copii. Pe strada 

Vântului F.N. ( vizavi de adre-

sa Vântului 9 şi Vântului 11) 

există trei loturi de teren apar-

ţinând Primăriei. Până anul 

acesta, terenurile au fost con-

cesionate unei familii care prac-

tica agricultura. Vă rog să ne 

sprijiniţi în demersul nostru 

de a transforma acel loc într-un 

parc frumos, care să respecte 

şi natura”, a scris Amedeia 

Neamţu într-o sesizare posta-

tă pe un site pentru sesizări şi 

reclamaţii către conducerea 

Primăriei Cluj-Napoca.

Reprezentanţii Primăriei au 

declarat că vor verifi ca tere-

nurile respective pentru a fi  

siguri că se poate amenja un 

parc de joacă pentru copii.

Prea puţine locuri 
de joacă în cartierul GruiaGabriela DRAGOTĂ

administratie@monitorulcj.ro

Vârstnicii din 

Cluj-Napoca vor avea şi 

anul acesta petrecere de 

ziua lor, cu bani din 

bugetul municipiului. 

Primăria va aloca 

200.000 lei pentru orga-

nizarea Zilei 

Vârstnicilor, suma fiind 

la fel ca anul trecut.

În şedinţa de Consiliu Lo-

cal de joi va fi supus votu-

lui consilierilor locali pro-

iectul de hotărâre privind 

alocarea a 200.000 lei pen-

tru organizarea Zilei Vârst-

nicilor. Potrivit documentu-

lui, la acest eveniment ar 

urma să participe 2.000 de 

pensionari, cu venituri re-

duse. Cât de mult se respec-

tă acest criteriu este discu-

tabil. Presa locală a semna-

lat faptul că la ediţiile ante-

rioare ale Zilei Vârstnicilor, 

au fost acceptaţi şi vârstnici 

care au avut pensii consis-

tente pentru că mai erau lo-

curi disponibile la petrece-

re. La ediţiile anterioare, par-

ticipanţii cu venituri redu-

se aveau pensii care porneau 

de la 400 lei, dar au fost ac-

ceptaţi şi vârstnici cu veni-

turi mult mai mari, undeva 

spre 1.200-1.500 lei.

„Luând în considerare nu-

mărul mare al persoanelor 

vârstnice cu venituri redu-

se din municipiul nostru; în 

completarea serviciilor acor-

date prin intermediul Cen-

trelor de Zi pentru Vârstnici, 

Cluburilor Pensionarilor şi 

a celorlalte compartimente 

din cadrul Direcţiei de Asis-

tenţă Socială şi Medicală; 

pentru a marca acest mo-

ment aniversar şi pentru a 

aduce bucurie în sufletele 

persoanelor vârstnice cu oca-

zia Zilei Internaţionale a 

Vârstnicilor, propunem să 

aprobaţi alocarea sumei de 

200.000 lei de la bugetul pe 

anul 2016”, se arată în pro-

iectul de hotărâre. În 2013, 

Primăria Cluj-Napoca a alo-

cat 119.000 lei pentru petre-

cerea de Ziua Vârstnicilor, 

în 2014 a pus la bătaie 

150.000 lei, iar anul trecut 

suma a crescut la 200.000 

lei.

Meniul pentru o persoa-

nă a fost calculat la 85 lei, 

suma totală fiind de 170.000 

lei. Se mai adaugă 30.000 

lei, bani care vor fi folosiţi 

pentru onorariul artiştilor 

(trei ore de program, şapte 

artişti, două orchestre, do-

uă ansambluri). În 2015, me-

niul a fost format din gus-

tare rece (brânză delice pe 

castravete, ruladă brânze-

turi, roşie cherry cu gorgon-

zola, ruladă pui în susan, 

galantina pui în bacon, ru-

ladă porc Napoca, goujon 

piept pui în fulgi, chiftelu-

ţe, roşie cu vinete, brusche-

tă cu roşie şi oregano, măs-

line decor), piept de pui la 

tavă, pulpă de porc la tavă, 

cartofi boulanger, legume 

mexicane, salată de varză, 

tort Fantezie, cafea espre-

sso, chifle, apă minerală, a-

pă plată, suc Pepsi, Prigat, 

bere, vin, votcă, garone.

200.000 lei din bugetul local pentru Ziua Vârstnicilor

Primarul Emil Boc la una din edițiile anterioare ale Zilei Vârstnicilor

EVENIMENT

2000
de pensionari 
nevoiași vor participa 
la Ziua Vârstnicilor

Reprezentanţii Grupului 

Musai-Muszáj îi atrag 

atenţia edilului că muni-

cipiul Cluj-Napoca riscă 

pierderea titlului de 

Capitală Culturală 

Europeană 2021. Ei îi cer 

edilului să amplaseze plă-

cuţele multilingve înainte 

de vizita juriului care va 

lua decizia fi nală în com-

petiţie, care va avea loc în 

septembrie.

Activiştii au trimis o scri-

soare deschisă edilului, în con-

textul aniversării de către Cluj 

a 700 de ani de la ridicarea sa 

la rangul de oraş, respectiv al 

intrării pe ultima sută de me-

tri în privinţa desemnării ora-

şului din România care va pri-

mi titlul de Capitală Cultura-

lă Europeană în 2021.

„În ultimii 6 ani, în aproa-

pe două mandate de primar, 

o mulţime de experţi, institu-

ţii, oameni de afaceri, biserici 

româneşti şi maghiare, ma-

ghiari, români, romi, dar şi 

noi, membrii grupului de ac-

tivişti Musai-Muszáj am sus-

ţinut candidatura oraşului pen-

tru câştigarea acestui titlu”, 

subliniază Musai-Muszáj.

Alţii le-au montat

Reprezentanţii asociaţiei 

arată că alte oraşe candidate 

au montat deja plăcuţe sau 

sunt pe punctul de a o face şi 

opinează că în cazul Clujului 

refuzul poate costa câştigarea 

titlului: „În ultimele zile am 

studiat proiectele oraşelor ca-

re candidează la titlul de Ca-

pitală Europeană a Culturii 

(Cluj-Napoca, Timişoara, Ba-

ia Mare şi Bucureşti). Consi-

derăm că oraşul Cluj are o 

şansă reală pentru câştigarea 

titlului. Totuşi, credem că es-

te datoria noastră să ne expri-

măm îngrijorarea faţă de soar-

ta proiectului, deoarece câş-

tigarea acestui titlu este pusă 

în pericol”.

„Baia Mare a hotărât deja 

amplasarea tăbliţelor multi-

lingve acum o lună, iar Timi-

şoara dispune de tăbliţe în pa-

tru limbi de ani de zile – chiar 

dacă în aceste oraşe numărul 

celor care aparţin unor mino-

rităţi naţionale este semnifi -

cativ mai mică decât numă-

rul maghiarilor din Cluj. Pro-

iectul clujean prezintă inter-

culturalitatea, diversitatea et-

nică, toleranţa şi nediscrimi-

narea ca valori esenţiale, dar 

tăbliţele multilingve, care sim-

bolizează aceste valori, nu a-

par nici măcar ca o problemă 

de rezolvat”, au punctat re-

prezentanţii asociaţiei.

Criticat pentru „rigiditate”

Reprezentanţii grupului 

amintit laudă autorităţile pen-

tru angajamentul de a afi şa 

materiale de promovare a can-

diaturii oraşului la titlul de 

Capitală Culturală Europeană 

şi în limba maghiară, dar ara-

tă că nu este sufi cient.

„Ne temem că dumneavoas-

tră, pur şi simplu dintr-o înver-

şunare împotriva tăbliţelor mul-

tilingve, puneţi în pericol suc-

cesul proiectului de Capitală 

Culturală Europeană – în timp 

ce este cunoscut faptul că atât 

comunitatea română, cât şi cea 

maghiară consideră că ampla-

sarea tăbliţelor multilingve sau 

trilingve ar fi  un lucru fi resc şi 

normal (să nu vorbim de fap-

tul că legea consideră că ar fi  

obligatoriu). Am regreta, dacă 

după şase ani de muncă, ora-

şul ar rata această oportunita-

te unică din cauza orgoliului şi 

a rigidităţii dumneavoastră”, 

arată expeditorii scrisorii.

În încheiere Musai-Muszáj 

mai face câteva precizări:

„1. Juriul care va vizita 

Clujul la începutul lunii sep-

temberie, nu va putea fi  in-

dus în eroare de promisiunea 

amplasării totemurile multi-

lingve, considerând faptul că 

acestea ar fi  trebuit amplasa-

te în 2015, ele ne-existând nici 

acum, în toamna anului 2016.

2. Nu se poate vorbi de bu-

nă credinţă atâta timp cât pe da-

ta de 5 septembrie, Emil Boc, 

Primarul Clujului, se va prezen-

ta ca pârât în instanţă, în pro-

cesului intentat de asociaţia Mi-

nority Rights care solicită am-

plasarea tăbliţelor multilingve.

3. În cazul în care Clujul nu 

va câştiga titlul de Capitală Cul-

turală Europeană, nu vă veţi pu-

tea apărea poziţia că nu a fost 

sufi cient timp pentru amplasa-

rea tăbliţelor, pentru că execu-

tarea deciziei Consiliului Local 

1206/2001 (de acum 15 ani) de-

pinde doar de Dumneavoastră.”

„Stimate Domnule Primar, 

vă rugăm ca în calitatea de con-

ducător responsabil al oraşului 

să vă asumaţi cauza tăbliţelor 

multilingve, şi să comandaţi am-

plasarea acestora înainte de vi-

zita juriului, pentru a termina 

odată pentru totdeauna o etapă 

nefastă în dezvoltarea Clujului”, 

încheie semnatarii textului, ei 

ţinând să îşi exprime sprijinul 

pentru candidatură.

Înverşunarea lui Boc pune în pericol 
câştigarea titlului de Capitală Culturală
Primarul Emil Boc este criticat public pentru „înverşunare împotriva plăcuţelor multilingve” şi rigiditate.

Așa arată acum intrările în oraș, cu obeliscuri de pe vremea comunismului
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După ce Transilvania a 

fost primit acest titlu din 

partea prestigiosului ghid 

de călătorie Lonely 

Planet, a crescut foarte 

mult numărul turiştilor 

care vizitează această 

regiune şi care provin din 

afara Uniunii Europene.

Israelul, Mexicul, dar şi 

China se numără printre ţări-

le care au început să trimită 

turişti în Ardeal. Însă, cei mai 

mulţi dintre vizitatorii din re-

giune care provin dintr-o ţa-

ră din afara UE vin din State-

le Unite ale Americii. Pe lân-

gă Lonely Planet, Transilva-

nia a fost recomandată drept 

destinaţie de călătorie şi de 

publicaţii precum USA Today 

şi BrightSide.me.

Descoperă Transilvania 
la faţa locului

Turiştii străini care vin în 

Transilvania ştiu, în general, 

foarte puţine lucruri despre a-

ceastă regiune înainte de a 

ajunge în România. În gene-

ral, îi atrag fi e mitul lui Dra-

cula, fi e promovarea pe care 

a făcut-o Transilvaniei Prinţul 

Charles al Ţării Galilor. De a-

semenea, mulţi au fost atraşi 

de festivaluri precum Untold, 

cel mai mare eveniment mu-

zical din România, care a avut 

în acest an peste 300.000 de 

spectatori.

Mulţi dintre turişti vin din 

Israel. „De fapt, este o regiu-

ne foarte bună. Ne place că 

ne putem relaxa aici. Ne plac 

oamenii, care sunt foarte ama-

bili. Şi, atunci când avem doar 

puţin timp, este cel mai bine 

pentru noi să venim în Româ-

nia, pentru că este la doar do-

uă ore şi jumătate de zbor, de 

aceea venim aici“, spune o 

turistă între două vârste, Ra-

chel, care mărturiseşte că tră-

ieşte într-un kibbutz, adică 

într-o comunitate de tip coo-

peratist din Israel, relatează 

romanialibera.ro.

Pentru mulţi dintre turişti, 

Clujul reprezintă o adevărată 

bază, unde vin cu avionul, apoi 

organizează excursii cu auto-

carele sau cu microbuzele.

„Am venit la Cluj. Am gă-

sit un ghid bun, cu care ne-am 

consultat şi am planifi cat îm-

preună excursiile. Am început 

cu zona de munte. Am urcat 

pe munte, ne-a plăcut foarte 

mult, iar acum stăm aici, la 

Popasul Iancului, mâncăm şi 

bem cafea“, spune o altă tu-

ristă, care locuieşte în împre-

jurimile Ierusalimului.

„În general, turiştii evrei vin 

pentru două-trei zile“, a decla-

rat Victoriţa Pleşa, care con-

duce o pensiune din Mărişel.

Numărul turiştilor din Is-

rael a crescut semnifi cativ 

după ce au fost introduse cur-

se aeriene low-cost între Cluj 

şi Tel-Aviv. Operatorii turis-

tici spun că numărul acestor 

curse ar putea fi  suplimentat 

de anul viitor, în condiţiile în 

care zborurile existente se 

bucură de mare succes. Esti-

mările arată că în ultimii doi 

ani numărul turiştilor evrei 

care şi-au petrecut vacanţele 

în Transilvania a crescut cu 

30 la sută, iar pentru urmă-

torii doi ani operatorii din do-

meniul turismului se aşteap-

tă la noi creşteri, de mini-

mum 15 la sută. Cifrele cresc, 

de regulă, toamna, când re-

începe în forţă turismul de 

afaceri.

Vin oameni şi din Mexic

Tendinţa de creştere nu es-

te remarcată doar în Cluj-Na-

poca. În satul Saschiz, din ju-

deţul Mureş, vin mulţi turişti 

ruşi, pe lângă cei britanici, 

francezi sau belgieni. Turiştii 

pot vizita biserica restaurată, 

dar şi ruinele cetăţii ţărăneşti 

care a fost construită de locu-

itorii a şapte sate pentru a 

avea o pavăză contra invazi-

ilor mongole şi turceşti. Vizi-

tatorii vin din întreaga lume, 

spune proprietara hanului în 

care a fost amenajată şi o ex-

poziţie muzeală cu caracter 

etnografi c, Lidia Stoichiţescu. 

“Avem turişti britanici, ger-

mani, dar şi belgieni sau ruşi“, 

spune Lidia Stoichiţescu.

De asemenea, în satul Ri-

metea din judeţul Alba vin în 

mod constant turişti din Po-

lonia, Ungaria, Austria, dar şi 

din Mexic.

„Îmi place foarte mult aici, 

datorită caselor care sunt foar-

te luminoase şi foarte vechi, 

îmi plac pâinea, apa, aerul, 

totul“, a povestit Veronica Be-

nitez, o turistă din Mexic. Ace-

laşi lucru se întâmplă şi în sa-

tele Sâncraiu şi Brăişor, am-

bele din comuna Sâncraiu, ju-

deţul Cluj. Aici vin tot mai 

mulţi turişti din China. În acest 

an, comuna clujeană cu 1.000 

de locuitori ar putea depăşi 

cifra de 200 de turişti chinezi.

„Am avut surpriza să fi u su-

nat de un prieten chinez, care 

mi-a spus că a venit în Româ-

nia. Eu eram la pensiune, în 

Brăişoru, şi nu ştiam că vine în 

ţară. Nu mi-a venit să cred când 

acest prieten din China mi-a 

spus că a ajuns în Sâncraiu. Mi 

se părea incredibil ca cineva din 

Asia să ajungă tocmai aici“, spu-

ne Ioan Cocian, fondatorul pri-

mei pensiuni din Brăişoru, ca-

re a avut şansa să viziteze Chi-

na în calitate de manager al ce-

lui mai renumit ansamblu de 

dansuri populare din Cluj.

Ce spune INS

Potrivit Institutului Naţi-

onal de Statistică, la nivel 

naţional, numărul turiştilor 

străini a crescut cu 8,8 la su-

tă. 78,3 la sută dintre ei au 

venit cu avionul. 13 la sută 

dintre turiştii străini au ve-

nit cu maşina, iar 7 la sută 

cu autocarele. De asemenea, 

cifrele ofi ciale mai arată că 

48 la sută dintre turişti au 

venit prin intermediul agen-

ţiilor de turism, iar 29 la su-

tă şi-au făcut rezervări pe 

cont propriu.

În general, turiştii străini 

care ajung în Transilvania vi-

zitează Munţii Apuseni, cen-

trele vechi ale unor oraşe 

precum Cluj, Sibiu, Alba Iu-

lia sau Sighişoara, bisericile 

fortifi cate săseşti, bisericile 

de lemn din Maramureş sau 

Salina Turda.

Clujul atrage tot mai mulţi vizitatori din afara UE

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

250.000 este numărul 

aproximativ de persoane 

care au participat la edi-

ţia a şaptea a Zilelor 

Culturale Maghiare din 

Cluj. Ediţia din 2016 a fes-

tivalului a cuprins peste 

500 de evenimente, care 

s-au desfăşurat în 65 de 

locuri.

Cei mai mulţi participanţi 

– 50.000 – au luat parte la la 

Gala de închidere şi la con-

certul Omega din 21 august. 

Cele mai multe concerte din 

Piaţa Unirii şi de pe strada Mi-

hail Kogălniceanu s-au bucu-

rat de o mulţime de specta-

tori, însă concertele care au 

încins atmosfera au fost cele 

realizae de Ákos, Budapest 

Bár sau la superproducţia Ze-

nevonat – LGT.

35000 de oameni 
la videoproiecţie

35.000 de oameni au par-

ticipat la videoproiecţia de 

3D mapping de pe zidul Bi-

sericii Sfântul Mihail, din da-

ta de 19 august, care a săr-

bătorit împlinirea a 700 de 

ani de la ridicarea Clujului la 

rang de oraş. Proiecţia-eve-

niment a artistului Bordos 

László Zsolt a durat 8 minu-

te şi 30 de secunde. Pentru 

proiecţia de pe zidul Biseri-

cii Sfântul Mihail au fost fo-

losite 12 proiectoare de ma-

re rezoluţie aduse din Ger-

mania şi Ungaria, cele mai 

mari dintre ele ajungând chiar 

la 30.000 de lumeni şi peste 

100 de kilograme. Videopro-

iecţia a avut două părţi: pri-

ma a marcat momentul isto-

ric important din viaţa ora-

şului, iar a doua a fost o cre-

aţie artistică liberă.

Ediţia din 2016 a Zilelor Cul-

turale Maghiare a avut un bu-

get format din bani publici din 

Ungaria (25%) şi România (Pri-

măria, Consiliul Local Cluj-Na-

poca şi Consiliul Judeţean Cluj 

– 18%), fi rme din Ungaria (14%) 

şi fi rme din România (43%).

Pe parcursul a 8 zile, au 

avut loc 90 de evenimente pen-

tru copii şi familii, 25 de ver-

nisaje ale unor expoziţii, pes-

te 40 de evenimente dedicate 

fi lmului profesionist şi studen-

ţesc, 13 concerte de muzică 

clasică, peste 40 de competi-

ţii şi activităţi sportive, precum 

şi dezbateri, lansări de carte, 

spectacole de dans şi teatru 

sau tururi ghidate.

2000 de oameni la turnul 
Bisericii Sfântul Mihail

Mai mult de 2000 de oameni 

au vizitat turnul Bisericii Sfân-

tul Mihail, deschis pentru pu-

blic în 6 zile ale festivalului.

700 de sarmale s-au împăr-

ţit gratuit publicului pe stra-

da Potaissa, în timp ce boul 

gătit la proţap în Curtea Lice-

ului Teoretic „Apáczai Csere 

János” a avut 450 de kilogra-

me. 700 de şampanii s-au des-

făcut în seara de 19 august în 

Piaţa Unirii, cu ocazia sărbă-

toririi a 700 de ani de la ridi-

carea Clujului la rang de oraş.

„Asociaţia Clujul Comoa-

ră, în calitate de organizator 

principal al Zilelor Culturale 

Maghiare, le mulţumeşte tu-

turor acelora care au contri-

buit la realizarea, desfăşura-

rea şi mediatizarea acestei ma-

nifestări de mare anvergură: 

voluntarilor, ONG-urilor şi par-

tenerilor instituţionali, spon-

sorilor, reprezentanţilor 

mass-media şi nu în ultimul 

rând participanţilor”, au de-

clarat organizatorii Zilelor Cul-

turale Maghiare.

250.000 de persoane la Zilele 
Culturale Maghiare din Cluj
10 evenimente din cadrul festivalului au fost dedicate împlinirii a 700 de ani de la ridicarea Clujului la rang de oraş.

Potrivit organizatorilor peste 50.000 de clujeni au luat parte la gala de închidere a Zilelor Culturale maghiare şi la concertul Omega din 21 august
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Trecem zi de zi pe lângă 

clădiri vechi în Cluj şi nu 

conştientizăm că nu sunt 

simple ziduri, ci că 

„ascund” istoria veche de 

sute de ani. Dacă locuiţi 

în Cluj cu siguranţă aţi 

trecut pe lângă o clădire 

importantă unde sunt 

îngropaţi ofi ţeri sau una 

în care comuniştii puneau 

la punct fi ecare detaliu al 

vieţii individului.

Ceea ce vedem noi acum în 

zona Prefecturii Cluj are o ma-

re legătură cu perioada comu-

nismului în România. Începând 

de la numele actualului bule-

vard, până la utilitatea pe care 

au avut-o sediul Prefecturii Cluj 

şi a hotelului Victoria.

Clădirea actualei Prefecturi 

şi hotelul Victoria pot fi  con-

siderate adevărate „fi efuri” co-

muniste, după ce, în perioda 

lui Ceauşescu, Prefectura a fost 

sediul Partidului Comunist Ro-

mân, iar Hotelul Victoria se-

diul activiştilor de partid.

Sediul Prefecturii Cluj

Actualul sediu al Prefectu-

rii a fost folosit de-a lungul 

istoriei pentru activităţi diver-

se: sediul Partidului Comu-

nist, Primărie sau după revo-

luţia din 1989 sediul Consi-

liului Judeţean Cluj.

„După al Doilea Război 

Mondial, când sistemul co-

munist s-a impus şi-n Româ-

nia a fost Primărie şi pe ur-

mă a fost sediul judeţean al 

Partidului Comunist Român. 

După evenimentele din 1989 

devine sediul Prefecturii şi a 

Consiliului Judeţean Cluj. Con-

siliul Judeţean îşi mută sediul 

pe Calea Dorobanţilor în 2011, 

iar astăzi funcţionează numai 

instituţia prefectului. Clădirea 

este realizată în 1910. Marea 

majoritate a clădirilor vechi 

pe care le vedem noi în 

Cluj-Napoca au fost realizate 

la sfârşitul secolului XIX – în-

ceputul secolului XX, dar aici 

erau alte clădiri”, a spus pro-

fesorul de istorie Vladimir Bo-

gosavlievici, în cadrul unui 

tur ghidat.

Hotelul Victoria, 
„cuibul” activiştilor

O altă clădire încărcată de 

istorie este şi sediul actualu-

lui Hotel Victoria. Dacă vizavi 

în clădirea Prefecturii funcţi-

ona sediul Partidului Comu-

nist Român Judeţean, Hotelul 

Victoria era clădirea activişti-

lor de partid.

„Actualul Hotel Victoria e-

ra Hotelul Partidului. A fost 

construit în 1984 – 1986. Era 

destinată activiştilor de partid. 

La un moment dat clădirea ac-

tualei Prefecturi a fost vopsită 

în culorile în care era iniţial şi 

clădirea hotel pentru cadrele 

partidului. Era o culoare roz. 

În această zonă erau nişte res-

taurante. La numărul 46 era 

restaurantul Casa Franceză un-

de se mâncau specialităţi fran-

ţuzeşti. La numărul 44 era un 

restaurant celebru în care mer-

gea lumea Clujului”, a spus 

Vladimir Bogosavlievici.

De asemenea, şi numele stră-

zii are o poveste interesantă. De 

ce are numele Bulevardul 21 De-

cembrie? “Iniţial avea numele 

de 22 Decembrie, dar revolta la 

Cluj în faţă la hotelul Continen-

tal a început în după amiaza zi-

lei de 21 decembrie”, a menţi-

onat profesorul de istorie.

Strada Maghiarilor

În trecut actualului Bule-

vard 21 Decembrie i se mai 

spunea şi strada Maghiarilor 

sau strada Lungă.

„De ce-i spune strada Ma-

ghiarilor? Pentru că centrul vechi 

– ovárul – adică actuala Piaţă a 

Muzeului şi zona adiacentă e-

ra preponderent locuită de saşi, 

de populaţie germanică. Asta 

nu înseamnă că nu existau şi 

alţii. Iar această parte (din faţa 

Prefecturii) care era în afara zi-

durilor s-a numit strada Maghia-

rilor. Era o populaţie majorita-

ră maghiară. S-a mai numit şi 

strada Lungă. Până în secolul 

XVII – XVIII clădirile din afara 

Clujului trebuiau construite la 

o distanţă apreciabilă de zidu-

rile oraşului. De aceea zona a-

ceasta unde avem Piaţa Ştefan 

cel Mare şi Catedrala Ortodoxă 

erau terenuri virane sau păşuni. 

Nu aveau voie să construiască. 

Ulterior s-a mai construit în se-

colul XIX”, a explicat profeso-

rul de istorie.

Una dintre cele mai vechi 
case din Cluj-Napoca

Una dintre cele mai vechi ca-

se din oraş este cea vizavi de 

Sora Shopping Center. Deasu-

pra uşii de la intrare este am-

plasat un semn, semn care ar fi  

fost al Cruciaţilor. Acelaşi semn 

se afl ă amplasat şi în Biserica 

Sfântul Mihail. Casa este din se-

colul XIV – XV. „Clădirea este 

acum în posesia unitarienilor. 

Semnul care se afl ă deasupra 

uşii de intrare se afl ă şi în Bise-

rica Sfântul Mihail. Se pare că 

există o ipoteză că ar fi  fost al 

Cruciaţilor”, a explicat Bogosa-

vlievici.

Rivalitate între hoştezeni

Deşi Clujul este acum un 

oraş cosmopolit şi tolerant, în 

trecut nu era tocmai la fel. 

Hoştezenii bogaţi şi cei săraci 

nu se căsătoreau între ei. De 

ce? Din cauza banilor!

„Între hoştezenii Clujului 

exista o anumită rivalitate. Ri-

valitatea era între cei de pe 

strada Maghiară din exterior 

şi cei de pe strada Horea, ca-

re erau mai bogaţi. Nu prea se 

căsătoreau unii cu alţii. Pri-

veau căsătoriile între cele do-

uă grupuri ca un fel de meza-

lianţă (n.red.: căsătorie cu o 

persoană de condiţie socială 

considerată inferioară)”, a de-

clarat Vladimir Bogosavlievici.

Profesorul de istorie a expli-

cat de ce străzii Memorandumu-

lui nu îi este pus corect numele.

Strada Memorandului, 
nu Memorandumului

„Monumentul Memoran-

diştilor, ridicat în 1994, a fost 

construit ca să aniverseze 100 

de ani de la procesul luptăto-

rilor ardeleni de emancipare, 

proces care a avut loc în ac-

tuala clădire a Muzeului Et-

nografi c şi de la memoriu nu-

mit Memorandu. Străzii ar fi  

trebuit să i se zică Memoran-

dului nu Memorandumului. 

Este o greşeală. Văd că cei pri-

cepuţi de la noi n-au sesizat-o. 

Realizatorul Monumentului 

Memorandiştilor se numeşte 

Eugen Paul. Lucrarea a fost 

subvenţionată cu 300.000 de 

lei în valoarea anilor 1993 – 

1994 de răposata Bancă Da-

cia Felix. În 1915 era o altă 

statuie în locul Monumentu-

lui Memorandiştilor: străjerul 

Carpaţilor. Ea a fost realizată 

de un sculptor clujean. De 

fapt, mai multe oraşe din Tran-

silvania aveau aceste statui. 

Au fost ridicate ca să dea im-

bold soldaţilor aparţinători 

monarhiei dualiste austroun-

gare pentru că în 1914 a de-

butat prima confl agraţie mon-

dială. Când s-a amplasat sta-

tuia în 1915 lumea era în plin 

război. Ulterior după 1918 ea 

a fost eradicată şi până în 1965 

nu a fost nicio statuie”, a spus 

profesorul de istorie Vladimir 

Bogosavlievici.

Biserica Schimbarea 
la faţă

În actuala Biserică Schimba-

rea la faţă de pe Eroilor sunt în-

mormântaţi ofi ţeri imperiali şi 

negustori armeni foarte bogaţi.

„Biserica Schimbarea la 

faţă din Cluj-Napoca este re-

alizată la finele secolului al 

XVIII-lea şi este făcută gre-

şit. Turnul ei se prăbuşeşte. 

După o perioadă de câţiva 

ani la sponsorizarea împă-

rătesei Maria Tereza şi cu 

ajutorul unui mare architect 

este restaurant turnul bise-

ricii şi în mare arată ca acum. 

Ea a fost biserică romano-ca-

tolică până în 1924 când pa-

pa de la Roma o oferă cul-

tului greco-catolic. A avut 

loc un mare scandal, dar pâ-

nă la urmă aici se mută cen-

trul administrativ al biseri-

cii greco-catolice de la Gher-

la. În 1948 când cultul gre-

co-catolic este scos în afara 

legii biserica trece la orto-

docşi. Până în 1998 a apar-

ţinut cultului ortodox şi prin-

tr-o decizie judecătorească 

revine cultului greco-cato-

lic. Aici este o criptă în ca-

re sunt înmormântaţi ofiţeri 

imperiali ai imperiului şi ne-

gustori armeni bogaţi. Po-

pulaţia armeană de aici din 

oraş în marea ei majoritate 

s-a maghiarizat. Armenii fi-

ind foarte bogaţi au fost în-

mormântaţi în cripta din a-

ceastă biserică. Blazonul 

franciscanilor este sus cu 

două mâni şi cruce”, a ex-

plicat profesorul de istorie 

Bogosavlievici.

„Cazarma fi nanciară”

Mergând mai departe de la 

Prefectură spre centrul oraşu-

lui pe partea dreaptă, în clă-

direa în care funcţionează as-

tăzi compania Orange, este 

clădirea albastră, fosta cazar-

mă fi nanciară.

„Casei albastre de pe Bu-

levardul 21 Decembrie îi spu-

nea Cazarma Financiară. Toţi 

funcţionarii care lucrau la 

Ministerul de Finanţe locu-

iau în această casă făcută la 

începutul secolului XX. Ini-

ţial aici a fost o grădiniţă. Pe 

urmă a fost o şcoală de fete 

care şi-a mutat sediul în Par-

cul Mare, în actualul sediu 

al Facultăţii de Chimie. În 

secolul al XIX în faţa Prefec-

turii era un parc care era dat 

în folosinţă şefului Poştei. 

Acum s-au schimbat. Piaţa 

Avram Iancu era un parc nu-

mit Parcul Elisabeta sau clu-

jenii îi mai spuneau Parcul 

Mic Central. Parcul Mare e-

ra în partea cealaltă a ora-

şului”, a concluzionat Vla-

dimir Bogosavlievici.

Istoria neştiută a clădirilor importante 
din Cluj: sediul PCR, mormânt pentru 
ofiţeri sau blocul foştilor angajaţi ANAF
În cadrul unui tur ghidat profesorul de istorie Vladimir Bogosavlievici le-a povestit celor interesaţi o parte 
din istoria impresionantă a clădirilor din Cluj-Napoca.

Actualul sediu al Prefecturii a fost folosit pentru diverse activităţi: sediul PCR, Primărie sau după revoluţia din 1989 sediul Consiliului Judeţean Cluj

VLADIMIR BOGOSAVLIEVICI | profesor de 
istorie

 „În Biserica Schimbarea la Față de pe Bulevardul 
Eroilor (n. red.: vizavi de lupoaică) este o criptă 
în care sunt înmormântaţi ofi ţeri imperiali ai 
imperiului şi negustori armeni bogaţi. Populaţia 
armeană de aici din oraş în marea ei majoritate 
s-a maghiarizat. Armenii fi ind foarte bogaţi au 
fost înmormântaţi în cripta din această biserică.“
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

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

alizarile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

PUBLICITATE

Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

Adresa: Bd. Muncii Nr. 16, Cluj-Napoca,
Tel 0264 415 262; 0722 424 000; 0732 127 114

0720 543 737; 0726 777 319

Angela Merkel a efectuat 

un tur diplomatic pentru 

a se întâlni cu 15 lideri 

UE în încercarea de a găsi 

un consens asupra viito-

rului Blocului comunitar 

după ieşirea Marii 

Britanii din Uniune, 

aceasta purtând discuţii 

cu majoritatea reprezen-

tanţilor statelor membre 

din Europa de Est, dar nu 

şi cu ai României.

Cancelarul german s-a în-

tâlnit cu liderii din Franţa, Ita-

lia, Austria, Ungaria, Polonia, 

Slovacia, Croaţia, Bulgaria, 

Slovenia, Republica Cehă, Es-

tonia, Danemarca, Finlanda, 

Suedia şi Olanda.

Merkel a avertizat că ieşi-

rea Marii Britanii din UE re-

prezintă o “ruptură profun-

dă“ în istoria Blocului, în timp 

ce îşi continua turul diplo-

matic în Europa în încerca-

rea de a de a găsi un consens 

asupra viitorului Uniunii du-

pă Brexit, potrivit Financial 

Times.

Merkel, care a avut întâl-

niri programate cu 15 lideri 

UE în cinci state, a încercat 

să găsească, înaintea sum-

mitului din 16 septembrie 

de la Bratislava privind di-

recţia în care se va îndrep-

ta Uniunea, un numitor co-

mun între statele membre 

care au manifestat nemul-

ţumiri după votul Marii Bri-

tanii de a părăsi UE.

“Brexitul nu este orice eve-

niment. Este o ruptură puter-

nică în istoria de integrare a 

UE, şi prin urmare este im-

portant să găsim un răspuns 

prudent”, a spus Merkel la 

Varşovia.

“Trebuie să facem faţă con-

secinţelor şi să luăm în con-

siderare viitorul UE. Cetăţenii 

vor accepta UE doar în cazul 

în care aceasta va face posi-

bil ca ei să prospere”, a mai 

subliniat cancelarul german.

Aceasta s-a întâlnit vineri 

la Varşovia cu liderii de Polo-

nia, Ungaria, Slovacia şi Re-

publica Cehă, înainte de a se 

îndrepta spre Berlin pentru o 

întâlnire cu liderii din Dane-

marca, Finlanda, Suedia şi 

Olanda.

Sâmbătă, Merkel avea pro-

gramate întâlniri cu liderii din 

Austria, Bulgaria, Croaţia şi 

Slovenia, încheind turul de 

şase zile de întâlniri diploma-

tice care a început cu un sum-

mit la care au participat pre-

mierul Italiei, Matteo Renzi, 

preşedintele Franţei, Franco-

is Hollande, urmate de vizite 

în Estonia şi Republica Cehă.

“Este important să ne as-

cultăm unii pe alţii în struc-

turi diferite”, le-a spus Mer-

kel liderilor UE la Varşovia. 

“Summitul de la Bratislava 

nu va fi  sfârşitul, ci începu-

tul“, a continuat cancelarul 

german.

Dorinţa sa de a se întâlni 

cu liderii Europei de Est este 

parte a unui efort de a se adre-

sa îngrijorarilor manifestate 

de unele state că ar putea fi  

excluse de la un plan 

post-Brexit de către membri 

vechi ai UE, subliniază Finan-

cial Times.

În acelaşi timp, premierul 

Greciei, Alexis Tsipras, a so-

licitat o reuniune a statelor 

din sudul Europei într-o în-

cercare de a forma un con-

sens între acestea înaintea 

summitului.

După votul Marii Britanii 

de a părăsi Uniunea Euro-

peană, Bruxellesul s-a con-

fruntat cu o serie de învinu-

iri din partea mai multor 

state din estul Europei pri-

vind gestionarea crizei mi-

graţiei pe continent.

În timp ce state membre 

UE mai vechi precum Franţa 

şi Italia au făcut apel la Blo-

cul comunitar să continue 

eforturile de integrare în ur-

ma votului Brexit, mai multe 

state membre noi din Est, cum 

ar fi  Polonia şi Ungaria, au în-

cercat să învinuiască Bruxel-

lesul pentru rezultatul refe-

rendumului şi au cerut fede-

raliştilor Blocului să îşi aban-

doneze planurile şi să acorde 

mai multă putere capitalelor 

naţionale.

România, ignorată 
de Merkel în negocierile 
cu statele UE, post-Brexit
Cancelarul german Angela Merkel s-a întâlnit cu liderii din Franţa, 
Italia, Austria, Ungaria, Polonia, Slovacia, Croaţia, Bulgaria, Slovenia, 
Republica Cehă, Estonia, Danemarca, Finlanda, Suedia şi Olanda.

Merkel pe aeroport într-o vizită în municipiul Cluj-Napoca în 2010

Jumătate din germani nu 

doresc ca Angela Merkel 

să mai aibă încă un man-

dat – al patrulea – de can-

celar al Germaniei, arată 

un sondaj de opinie publi-

cat ieri. Studiul, realizat 

de fi rma Emnid pentru 

ziarul Bild şi citat de 

Agepres, arată 50% din 

electorat împotriva unui 

nou mandat pentru 

Merkel.

Doar 42% dintre partici-

panţi ar fi  de acord cu rămâ-

nerea Angelei Merkel în frun-

tea guvernului de la Berlin.

În rândul electoratului U-

niunii Creştin-Democrate 

(CDU), formaţiunea condusă 

de Angela Merkel, susţinerea 

este de 70%. 22% dintre sim-

patizanţii CDU nu o mai vor 

cancelar.

Angela Merkel nu a anun-

ţat încă dacă va candida pen-

tru un nou mandat. Ea este 

cancelar din 2005 şi este sus-

ţinută în prezent de o coali-

ţie a CDU cu Partidul Social 

Democrat, de centru-stânga.

Încă un mandat i-ar per-

mite să bată recordul lui Hel-

mut Kohl, care a fost cance-

lar al Germaniei timp de 16 

ani, din 1982 până în 1998.

Popularitatea Angelei Mer-

kel a scăzut în 2015 şi în pri-

ma jumătate a acestui an, în 

urma crizei refugiaţilor. Date-

le ofi ciale arată că anul trecut 

au intrat în Germania peste 

două milioane de imigranţi 

din Orientul Mijlociu şi nor-

dul Africii.

Germania se aşteaptă în 

2016 la un maximum de 

300.000 de imigranţi, a decla-

rat şeful Biroului Federal pen-

tru Migraţie şi Refugiaţi (BAMF) 

Frank-Juergen Weise ziarului 

Bild am Sonntag, citat de Ager-

pres. Ofi cialul a adăugat că da-

că maximul prevăzut va fi  de-

păşit, BAMF va fi  supus unei 

presiuni, dar a insistat că nu 

se aşteaptă la aşa ceva.

Termenul „refugiat”, folosit 

de Weise, este uzual în Germa-

nia şi pentru a desemna imi-

granţii care nu au statutul res-

pectiv, dar solicită protecţie.

Angela Merkel nu mai 
este susţinută de 50% 
dintre germani
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Cu sediul în Tg.Mureş, str. Salcâmilor nr.23

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

licitaţie publică pentru vânzare de
ŢEAVĂ UZATĂ

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

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

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

PUBLICITATE

BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări 

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

MARTI, 30 AUGUST 2016
Între orele 08.00-16.00
1. Localitatea Suatu

MIERCURI, 31 AUGUST 2016
Între orele 08.00-16.00
1. Localitatea Suatu

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 
acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu apă, care 
nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ anunţă de regulă întreruperea furnizării serviciului 
în fi ecare dimineaţă la posturile locale radio-Tv. În cazul avariilor de o urgentă şi/sau amploare 
deosebite, pentru care este necesară o intervenţie neîntârziată pentru a evita efecte colaterale 
nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai fi e posibil. Lucrările 
programate se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

Serviciul Comunicare şi Clienți

8.268 " 

400604 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79 
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886 

E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro 

Parcursul leului din pen-

ultima săptămână a lui 

august a fost unul calm, 

de apreciere faţă de prin-

cipalele valute, în condiţi-

ile în care piaţa a fost 

calmă, cu volume mici de 

tranzacţionare, normale 

pentru perioada vacanţe-

lor, şi în lipsa unor infor-

maţii externe importante, 

care să infl uenţeze inves-

titorii.

Euro a început intervalul 

cu un maxim de 4,4610 lei, 

minimul de 4,4549 lei fi ind 

atins în 25 august, tranzacţi-

ile realizându-se într-un cu-

loar de circa jumătate de ban. 

Sfârşitul perioadei a adus un 

curs de 4,4568 lei, când vola-

tilitate a crescut uşor, la 4,4510 

– 4,4590 lei, cu închiderea la 

4,4540 – 4,4570 lei.

La evoluţia calmă a leului 

a contribuit şi emisiunea de 

obligaţiuni de stat cu scaden-

ţa în aprilie 2024. Finanţele 

au atras peste 721 milioane 

lei la un randament mediu de 

2,63%/an, în scădere faţă de 

iulie, când pentru scadenţa 

februarie 2025 a fost acceptat 

un nivel de 3,22%/an.

Începutul lui septembrie 

va fi  calm, asemănător cu ce-

ea ce s-a petrecut luna aceas-

ta. Tensiuni pot apare înain-

te de zilele de 20 – 21 august, 

atunci când se va desfăşura 

întalnirea Comitetului de po-

litică monetară al Rezervei Fe-

derale americane (FOMC). Pa-

riurile puse pe o majorare a 

dobânzilor ar putea determi-

na ieşiri de capital speculativ 

din pieţele de la marginea zo-

nei euro, ceea ce ar provocă 

deprecieri ale monedelor, in-

clusiv a leului

Cursul dolarului american 

a scăzut în 23 august la 3,9351 

lei, minim al ultimelor cinci 

luni. După o creştere la 3,9541 

lei, perioada s-a încheiat cu o 

medie de 3,9458 lei, într-o şe-

dinţă în care cotaţiile au fl uc-

tuat între 3,9333 şi 3,985 lei.

Media monedei elveţiene, 

care a fl uctuat pe pieţele in-

ternaţionale între 1,086 şi 

1,096 franci/euro, a încheiat 

intervalul la 4,0849 lei, după 

o creştere la 3,9541 lei.

Perechea euro/dolar a scă-

zut de la 1,1355, în prima par-

te a perioadei, până la 1,1181 

dolari, la fi nalul ei, când pie-

ţele americane au închis la 

1,1237 dolari.

Deprecierea euro a fost pro-

vocată de declaraţiile preşe-

dintei Fed, Janet Yellen, făcu-

te la simpozionul dedicat po-

licilor monetare al băncilor 

centrale, care s-a desfăşurat 

la Jackson Hole (Wyoming, 

SUA).

Aceasta a declarat că per-

spectivele pentru creşterea do-

bânzii sunt mult mai favora-

bile, economia Statelor Unite 

fi ind mai aproape de ţinta pe 

care şi-a propus-o Fed: „în lu-

mina unei performanţe solide 

constante a pieţei muncii, a 

infl aţiei şi a activităţii econo-

mice, cred că avem un caz so-

lid pentru creşterea dobânzii".

În schimb, în zona euro, se 

aşteaptă ca BCE să înmulţeas-

că fondurile injectate pentru 

stimularea economiei, care a-

re un ritm de creştere de pu-

ţin peste 1%, care nu ajută 

prea mult angajatorii să cree-

ze locuri de muncă şi nici in-

fl aţia să urce spre ţinta de 2%.

Aprecierea monedei ame-

ricane a produs scăderea pre-

ţului unciei de aur de la 1.342 

dolari, la începutul perioadei, 

la 1.319 dolari, la fi nalul ei.

Analiza cuprinde perioada 

22 – 26 august.  (R.G.)

August se apropie de final 
cu euro la 4,46 lei

PIAŢA VALUTARĂ

Omul de afaceri Ştefan 

Vuza a declarat, pentru 

News.ro, că oferta sa 

depăşeşte 100 de milioane 

de euro, însă este intere-

sat doar de ce deţine 

Oltchim la Râmnicu 

Vâlcea, fără platforma 

petrochimică Bradu din 

cadrul Arpechim Piteşti.

Acesta pregăteşte totodată 

investiţii cumulate la Oltchim 

de circa 450 de milioane de 

euro pentru următorii ani, în 

cazul în care va fi  declarat 

câştigător. „E clar că vom de-

pune o ofertă pentru Oltchim. 

Noi am vorbit cu auditorul, 

se vor întâlni cu noi pe 9 sep-

tembrie. Noi suntem intere-

saţi de tot ce există la Râm-

nicu Vâlcea, fără platforma 

petrochimică Bradu din ca-

drul Arpechim Piteşti“, a de-

clarat pentru News.ro omul 

de afaceri Ştefan Vuza.

Proprietarul Chimcom-

plex spune că îşi doreşte un 

Oltchim funcţional, nu îl vrea 

„tăiat la fi er vechi, cum poa-

te intenţionează alţi investi-

tori“. „După părerea noas-

tră, este greu şi neproductiv 

să împarţi Oltchimul în no-

uă pachete. În două-trei pa-

chete se poate împărţi. Da-

că e vorba de tot ce are 

Oltchim la Vâlcea, oferta 

noastră depăşeşte 100 de mi-

lioane de euro. Dar trebuie 

să vedem întâi care sunt pa-

chetele scoase la vânzare“, 

a spus Vuza.

El nu a precizat însă de-

talii despre oferta pe care o 

va face, pentru că „este în 

joc“ o licitaţie deschisă la 

care vor participa şi alţi in-

vestitori. Dacă ar câştiga li-

citaţia, Vuza intenţionează 

să investească circa 450 mi-

lioane euro la Oltchim, din 

care 150 milioane de euro 

în primii doi ani.

„Noi am auditat Oltchi-

mul, am văzut ce este aco-

lo. Intenţia noastră este să 

continuăm producţia şi in-

vestiţiile la combinat. Şi 

avem pregătite două pache-

te de investiţii. Un prim pa-

chet investiţional de 22 de 

măsuri care se fac în primul 

an, de 38 milioane euro, iar 

al doilea pachet este de 80 

de milioane euro. Ultimul, 

al treilea este de 300 de mi-

lioane euro. Primele două 

sunt în primii doi ani. Alte 

35 de milioane de euro sunt 

pregătite pentru probleme 

de mediu“, a explicat omul 

de afaceri.

În ultimii trei ani, 

Chimcomplex a depus trei 

oferte de cumpărare a 

Oltchim şi a purtat mai mul-

te corespondenţe cu auto-

rităţile responsabile (admi-

nistratori judiciari, creditori, 

Ministerul Economiei), în 

care a arătat că întârzierea 

procesului de vânzare a 

combinatului vâlcen este în 

detrimentul tuturor, al vân-

zătorului, al cumpărătoru-

lui, dar şi al societăţii 

Oltchim. Combinatul 

Oltchim din Râmnicu Vâl-

cea, afl at în insolvenţă din 

ianuarie 2013, este scos la 

vânzare pe bucăţi, prin no-

uă pachete de active, pro-

cesul de selecţie al investi-

torilor urmând a se înche-

ia la sfârşitul acestui an, po-

trivit unui anunţ al compa-

niei la Bursa de Valori Bu-

cureşti.

Clujeanul Ştefan Vuza vrea să preia Oltchim
Chimcomplex, parte a grupului Serviciile Comerciale Române (SCR), controlat de omul de afaceri clujean 
Ştefan Vuza, va depune o ofertă pentru a participa la licitaţia de vânzare a combinatului chimic Oltchim 
Râmnicu Vâlcea, aceasta depăşind 100 de milioane de euro.

OFERTĂ

100
milioane de euro 
este dispus 
să plătească Vuza 
pentru a prelua 
Oltchim

ȘTEFAN VUZA | om 
de afaceri

 „Noi am auditat 
Oltchimul, am văzut 
ce este acolo. Intenţia 
noastră este să 
continuăm producţia 
şi investiţiile la 
combinat. Şi avem 
pregătite două 
pachete de investiţii.“
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ CUMPĂR URGENT garsonieră.

Exclus cart. Plopilor.

Aştept telefoane la 0760-185659. 
(11.20)

APARTAMENTE

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

Zorilor, Bună-Ziua, 
Gheorgheni, Grigorescu.

Exclus agenţii.

Aşteptăm oferte la tel. 
0727-477.173.

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în localitatea Cuzdi-
oara, la 4 km de localitatea Dej, 
mobilată, cu utilități, apă, gaz, cu-
rent, telefon, TV cablu  și grădină 
de 33 ari. Inf. și relații suplimenta-
re la tel. 0264-593488. (3.7)

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.

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

¤ Vând două case + anexe în 
Tureni, în aceeași curte (se vin-

de și separat), supr. totală 
6500 mp, curte, livadă, teren 
arabil, utilităţi, apă, gaz, cu-
rent, întăbulat, preţ negociabil.
Inf. suplimentare la tel. 
0745-182440.

TERENURI

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 12200 mp în Mărișel, zona 
centrală, front 90 m, la drumul 
principal, curent electric, apă în 
faţa terenului, carte funciară, 
preţ 6 euro/mp. Informaţii și re-
laţii suiplimentarela tel. 
0744-653097. (1.7)

¤ Vând în Dezmir, la 11 km de 
Cluj, 29 ari de teren intarvilan, 
utilităţi apă, gaz, curent, front la 
drum. Inforrmaţii suplimentare 
la tel. 0744-613954. (2.7)

¤ Vând teren pentru construcții 
în cart. Mănăștur, str. Câmpului, 
supr. 1066 mp, lângă Kaufl and 
de 3000 mp, 3000 mp și 7500 
mp. Inf. la tel. 0773-756130. 
(4.7)

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

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 

front la drum de servitute 

36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 

0753-222 759.

¤ Vând teren în intravilanul 
Clujului, surp 500 mp, la dis-
tanţa de 1,5 km de Iulius Mall, 
cu utilităţi, apă, curent, cu C.F. 
în regulă. Inf. suplimentare la 
tel. 0752-397165 sau 
0745-501314.

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

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

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

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ Proprietar, dau în chirie spațiu 
comercial, pe B-dul Eroilor, 60-
80-180-300-800 mp sau pe 
străduță 20 mp, cu 400-500 eu-
ro, între Cinema Victoria și Pre-
fectură. Tel. 0766-239803. (3.3)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ S.C. angajează MANIPULANT 
DEPOZIT.
Inf. la telefon 0751-069723. 
(2.15)

Firmă de transport cu 
acţionariat german, 

angajează şoferi 
profesionişti,

categ C+E,
posesor atestat 

profesional şi cartela 
tahograf, experienţă 
minim 2 ani, pentru 

comunitate.
Plata la zi.

0729 272 272
(13.14*)

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.

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

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

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

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

¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care în 
aceste domenii. Ofer și rog serio-
zitate. Aștept oferte la tel. 
0757-746700.

SERVICII

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744-501252. (2.7)

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

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

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

¤ Executăm la comandă, mobilier 
personalizat, din pal melaminat, 
cu montaj la domiciliu. Sunaţi la 
tel. 0740-807646.

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Vând motoretă marca ”Activ”, 
motor în patru timpi de 49 cmc, 
patru viteze, ambreaj semiauto-

mat, pornire la pedală și automa-
tizată, sisteme de alarmă, dispo-
zitiv antifurt. Inf. la telefon 
0723-064864. (3.7)

PIESE AUTO

¤ Vând 4 cauciucuri de TICO, în 
stare bună, ieftin. Inf. suplimen-
tare la tel. 0264-542151. (2.7)

¤ Cumpăr portbagaj pentru auto-
turism MATIZ. Sunaţi la tel. 
0747-649167. (3.7)

ELECTRO

¤ Vând TV color marca DAEWOO, 
stare bună, preţ 60 RON, negoci-
abil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-542151. (2.7)

UZ CASNIC

¤ Vând aspirator. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la tel. 
0732-633306. (2.7)

¤ Vând sobă teracotă, maro, pe 
8 rânduri, cu ușă metalică. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
0264-593488. (3.7)

MOBILIER

¤ Vând 2 fotolii balansoar din 
lemn natur, saltea din burete, 
preţ negociabil. Sunaţi la tel. 
0744-613954. (2.7)

¤ Vând pat mare (dublu), dulap 
cu o ușă, dulap pentru încălţă-
minte, două fotolii și o masă fru-
moasă. Pentru informaţii sunaţi 
la tel. 0732-633306. (2.7)

¤ Vând canapea nerabatabilă, 
pentru hol, foarte frumoasă. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0744-613954. (2.7)

¤Vând scaune ergonometrice cu 
5 picioare, la preţuri convenabile. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0745-569336. (3.7)

¤ Vând masă din lemn masiv 
de 8 persoane, lăcuită, cu pi-
cioare din fi er și două bănci cu 
picioare rabatabile, pentru tera-
se, cabane, persoane care au 
casă cu curte. Inf. la tel. 
0745-569336. (3.7)

¤ Vând două canapele extensibi-
le, model vechi, dulap cu două 
uși, dulap pentru haine și lenjerie 
cu furnir, tapiţerie pentru reca-
mier, nou tapiţată. Relaţii supli-
mentare la tel. 0264-454257. 
(3.7)

MEDICALE

¤ Vând aparat german perfor-
mant pentru făcut bule în cadă, 
excelent pentru hidromasaj și hi-
droterapie. Inf. suplimentare la 
tel. 0723-064864. (3.7)

¤ Vând un dispozitiv metalic 
(depărtător) chirurgical din in-
ox, nou, pentru operaţii pe ab-
domen deschis la om sau ani-
male. Sunaţi la tel. 
0723-064864. (3.7)

DIVERSE

¤ Vând mașină de scris, multe 
vase, haine și alte obiecte casni-
ce. Informaţii la tel. 
0732-633306. (2.7)

¤ Vând 6 baloane cu coș, pentru 
vin de 50 l. Relaţii suplimentare 
la tel. 0264-454257. (3.7)

¤ Vând URGENT peste 20 de 
buc. feţe de masă, lucrate manu-
al, poentlas, mileuri de toate 
mărimile, preţ negociabil. Inf. 
suplimentare la tel. 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând haine triate, foarte bune 
de purtat la vânzare pieţe. Inf. la 
tel. 0773-756130. (3.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 
2,25, culori foarte frumoase, 
din care unul de lână, lucrat 
manual, și 2 carpete, preţ ne-
gociabil. Rog telefoane la 
0264-591965. (3.7)

¤ Ieftin! Vând încălţăminte foar-
te bune, sortate, pentru vânzare 
la pieţe și multe alte produse. 
Sunaţi la tel. 0773-756130. 
(3.7)

¤ Vând trei paltoane bărbătești 
nr. 50-52 și trei de damă cu că-
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Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
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ciulă de lână nr. 48-50, preţuri 
foarte mici, negociabile. Inf. la 
tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând centrală pentru piese 
sau folosinţă. Aștept telefoane la 
0773-756130. (3.7)

¤ Vând coniac de 47°, la preţul 
de 30 RON și rachiu de 53° la 
preţul de 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând două perechi de role nr. 
36 și 38, din piele, preţ negocia-
bil. Sunaţi la tel. 0264-591965. 
(3.7)

¤ Vând două corturi de două 
persoane, culoare albastru, sac 
de dormit și saltea din piele 10 
kg, preţ negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0264-591965. 
(3.7)

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

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

¤ ARDELEAN, intelectual, cu 
simţul umorului, 60 de ani, sin-
gur, handicap ușor, doresc co-
respondenţă cu doamne/dom-
ni. Vă rog să scrieţi la BAT GA-
BRIEL, str. Morii nr. 7-9, Aiud 
515200, jud. Alba.

COLECŢIONARI

¤ Pentru colecţionarii de artă, 
12 bucăţi de piese de artizanat 
din aramă, statuete, tave cu pa-
hare, candele, serviciu de ţuică, 
carafă, scrumieră, cafea, etc, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare 
căprior (ţap) și colţi de mis-
treţi, un colţ a fost medaliat, 
preţ negociabil. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând coleţie de șerveţele 
vechi. Aștept oferte. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (3.7)

¤ Vând mini colecţie de poze 
alb/negru, cu actori, stAre bună. 
Aștept oferte serioase. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (3.7)

¤ Cumpăr colecţie de poze 
vechi, insigne românești, fanioa-
ne, fotbaliști, medalii, decoraţii, 
fotografi i, cer și ofer seriozitate. 
Aștept oferte serioase. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (3.7)

¤ Cumpăr suporţi de pahare din 
carton (biscuiţi) de bere, suc, a-
pă, de preferat mărci de bere ro-
mânești, rog oferte serioase. Inf. 
la tel. 0749-174082 (3.7)

¤ Vând colecţie cu actori străini și 
români, poze alb/negru și color. 

8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm
numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, clujenilor 
şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea chiar 
de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!

Aștept oferte serioase. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (3.7)

¤ Cumpăr colecţie de medalii ro-
mânești, poze vechi, insigne co-
muniste, fanioane, fotbaliști, 
medalii, decoraţii, fotografi i, cer 
și ofer seriozitate. Aștept oferte 
serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (3.7)

MATRIMONIALE

¤ Clujean, îmi caut jumătatea ini-
mii. Iubește, ca să fi i iubită.

Aștept telefoane la 0752-362823. 
(1.7)

DONAŢII

¤ Caut un om cu sufl et care ar 
putea dona o mașină veche sau o 
rulotă. Dormim în piaţă (soţia cu 
handicap 2). Mulţumim. Tel. 
0752-362823. (1.7)

¤ Donez grătar confecţionat din 
fi er forjat. Informaţii la tel. 
0745-569336. (3.7)

¤ DONEZ 3 GRĂMEZI DE FÂN.

Sunaţi la tel. 0721-356.827. (Nicu)

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

¤ În conformitate cu O.U.G 
195/2005 privind protecţia me-
diului, aprobată prin legea 
265/2006, cu modifi cările și com-
pletările ulterioare și 
Ord.1798/2007, S.C. CRIŞUL HU-
EDIN S.A. anunţă începerea de-
mersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru 
obiectivul – Punct transbordare 
deşeuri municipale şi asimilabile, 
situat în loc. Sâncraiu DJ 108 
m2+954+3+223, jud.Cluj. Even-
tualele sugestii și reclamaţii se 
vor depune la sediul A.R.P.M. 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor 
nr. 99, în zilele de luni: 
8.00-18.00; marţi, miercuri, joi: 
8.00-16.00, vineri: 8.00-15.00. 
(1.1)

PIERDERI

¤ CRYSCO CCL SRL-D cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Viile Nădășel nr. 
69, jud. Cluj, J12/1548/2015, 
C.U.I. 34556290, declar pierdute 
certifi cat de înmatriculare și certi-
fi cate constatatoare emise de 
O.R.C. Cluj. Se declară nule. (1.1)

¤ CRISTEC SERV SRL-D cu sediul 
în Jucu de Mijloc, nr. 27T, jud. 
Cluj, J12/1653/2015, C.U.I. 
34590330, declar pierdute certi-
fi cat de înmatriculare și certifi -
cate constatatoare emise de 
O.R.C. Cluj. Se declară nule. 
(1.1)

¤ TOUR INVESTORS S.R.L., 
Cluj-Napoca, str. Godeanu nr. 7, 
ap. 3, jud. Cluj, C.U.I. RO 
20168883, 
J12/4424/21.12.2006, pierdut 
Certifi cat de Înregistrare, emis 
de Ofi ciul Registrului Comerţului 
Cluj. Se declară nul. (1.1)

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0752-990127

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.

- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.

- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.

- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.
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Cursuri acreditate pentru coafor
La Ciao Bella Academy punem la dispozitie cele mai 

bune materiale de studiu pentru a face din pasiunea ta 
pentru coafor o meserie de succes.

Credem ca educarea, motivarea si perfectionarea studentilor 
nostri prin insusirea celor mai noi si apreciate tehnici la nivel 
mondial face diferenta pentru dezvoltarea profesionala.

De aceea oferim studentilor nostri posibiltatea de a invata 
din situatii reale din salon, urmand un curs a carui structura 
este special conceputa pentru pregatirea ca viitor specialist.

Teoria si practica vor fi  sustinute de Trainer si 
Formator Mihaela VODNAR

Detalii si inscrieri: telefon: 0746 723 505 – Mihaela Vodnar
Facebook: www.facebook.com/CiaoBellaRo
Site: www.ciabella.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

Suntem o companie cu tradiţie care oferă ajutor 
şi îngrijire la domiciliu.

Căutăm persoane pline de compasiune, dispuse 

să ajute oameni care aleg să trăiască în propria 

casă.

Avem o multitudine de posturi disponibile, 

incluzând schimburi de zi, seară, noapte, precum 

și cele care presupun locuit la domiciliul pacientul.

Oferim programe complete de pregătire 
profesională, asistenţă pentru relocare, maşină, 
precum şi salarii între 16.000 şi 20.000 lire pe an.

De preferat, candidaţii ar trebui să poată vorbi 

și scrie în lima Engleză, să aibă permis de conducere 

și să fi e sensibili la nevoile altora.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi 

pe Emilian Brad la nr. tel. 00447873 859344 sau 

pe Vicky, prin email la adresa recruitment@

horizonhomecare.co.uk

ANUNŢ DE ANGAJARE

Familie din Italia angajeaza persoana educatie – 
ingrijire copil (regim intern – 24 de ore)

- Educatoare/invatatoare varsta: 45-65 ani ; 
nefumatoare, nu consuma alcool, fara obligatii 
familiale (sa aiba copii), profi l sportiv , vesela, atenta 
la detalii

- Sanatoasa clinic (analize medicale) si psihic (test)
- Pregatire profesionala de specialitate obligatorie 

si experienta – min 10 ani ca educatoare/invatatoare
- Cunostinte psihologia copilului
- Devotament si discretie (clauza confi dentialitate)
- Maleabila, adaptabila la nevoile si preferintele 

angajatorului si disponibila si pentru alte activitati 
specifi ce unei locuinte in masura timpului (curatenie, 
calcat, , etc)

- Cunostinte bune limba straina (italiana, greaca, 
franceza sau engleza) un plus

- Carnet de sofer – un plus
- Disponibilitate contract minim 5 ani
- Salariu motivant (1.500-2.000 euro net/luna 

negociabil; transport, cazare, masa- asigurate de 
angajator)

- Vacanta 30 zile /an in 2 etape de cate 15 zile – 
nu in perioada sarbatorilor

Informatii suplimentare si contact tel: 0730119370;
Rog trimiteti C.V. la email: babysitteritaly@gmail.com

AVIZ DE MEDIU

Comuna Mănăstireni, în calitate de titular,

anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru Reactualizare Plan Urbanistic General 
- comuna Mănăstireni, jud. Cluj. Prima versiune a planului 
poate fi  consultată la sediul APM Cluj în termen de 18 zile 
calendaristice de la data apariţiei prezentului anunţ. Publicul 
interesat poate transmite, în scris, comentarii și sugestii, în 
termen de 18 zile calendaristice de la data publicării prezentului 
anunţ, la APM Cluj, str. Dorobantilor, nr. 99, cod 400609, 
jud. Cluj, fax 0264/410716, email offi ce@apmcj.anpm.ro, 
în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping

12:30 Post-meridian

13:00 Germana la 1

14:00 Telejurnal

15:00 Teleshopping

15:30 Maghiara de pe unu

16:55 Vorbeste corect!

17:00 Garantat 100%

18:00 Gari de poveste

19:00 Exclusiv in Romania

19:45 Sport

20:00 Telejurnal

21:00 Destine in paralel - 

Supravegheati de serviciile 

secrete

22:00 Poveste imorala

23:10 Boul

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Mireasa pentru fi ul 

meu

16:00 Observator

17:00 FanTastic Show

19:00 Observator

20:00 Observator special

20:30 iUmor

22:30 Demonii lui Da Vinci

PRO TV

13:00 Stirile Pro Tv

14:00 Vorbeste lumea

16:00 Lectii de viata

17:00 Stirile Pro Tv

18:00 Ce spun romanii

19:00 Stirile Pro Tv

20:30 Las fi erbinti

21:30 Reglare de conturi

23:30 Stirile Pro Tv

PRIMA TV

12:10 Cireasa de pe tort

13:30 Teleshopping

14:00 Focus

14:30 Teleshopping

15:00 Nimeni nu-i perfect

15:30 Mondenii

16:30 Focus

17:00 Camera de ras

18:00 Focus

19:30 Cireasa de pe tort

20:30 Apel de urgenta

21:30 SOS, Sanatatea mea

22:30 Trasniti din NATO

23:15 Focus din inima 
Romaniei

23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:30 Stirile Kanal D

13:30 Te vreau langa mine

15:45 Teo Show

17:00 Bravo, ai stil!

18:45 Stirea zilei

19:00 Stirile Kanal D

20:00 Gunes

22:30 WOWBiz

LOOK TV

12:00 Fotbal Look

13:00 Povestile Romaniei

14:00 Casa Poporului

15:30 Fotbal Look

16:00 Fotbal Liga I Orange: 
FC Dinamo Bucuresti – CS Gaz 
Metan Medias ETAPA 6

18:00 Fotbal Look

19:00 Casa Poporului

20:30 Fotbal Look

21:00 Fotbal Liga I Orange: 
FC Botosani - AFC ASA Tg. 
Mures

23:00 Fotbal Look
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Cine va juca în Liga 
a IV-a în sezonul 
2016-2017
Cincisprezece echipe s-au în-
scris în Liga a IV-a pentru se-
zonul 2016-2017. Aceste 
echipe sunt Arieșul Mihai 
Viteazu, Ardealul Cluj, 
Armenopolis Gherla, CFR Dej, 
CS Florești, Industria Sârmei 
1921 Câmpia Turzii, Olimpia 
Gherla, Someșul Gilău, Sticla 
Arieșul Turda, Unirea Florești, 
Unirea Tritenii de Jos, „U” 
Cluj, Viile Dejului, Viitorul 
Mihai Georgescu, Vulturul 
Mintiu-Gherlii. Astăzi, înce-
pând cu ora 12:00 la sediul 
Asociaţiei Judeţene de Fotbal 
Cluj se va stabili ţintarul celei 
de-a patra ligii. Noul campio-
nat va debuta pe 3 septem-
brie.

Niculescu şi Mirza 
nu vor mai face 
pereche la US Open
Deși au câștigat turneul WTA 
de la New Heaven, Monica 
Niculescu și indianca Sania 
Mirza au dezvăluit că acest 
parteneriat este unul de scur-
tă durată, iar la US Open vor 
juca alături de partenerele pe 
care le au de obicei. „Joc cu 
Barbora Strycova”, a dezvălu-
it Mirza. „Joc cu Vania King, 
însă îmi doresc ca aceasta să 
nu fie ultima dată când evo-
luez alături de Sania”, a adă-
ugat Niculescu. Niculescu, în 
vârstă de 28 de ani, și Mirza, 
29 de ani, făcusera pereche 
ultima dată în 2010, când au 
ajuns în sferturile de finală 
ale turneului WTA de la 
Cincinnati. La șase ani de 
atunci, cele două sportive 
s-au reunit și s-au impus la 
New Heaven, Statele Unite 
ale Americii, după ce le-au în-
vins pe Katerina Bondarenko 
și Chia-Jung Chuang, scor 
7-5, 6-4, în finala competiţiei 
de dublu. Aflată pe primul loc 
în clasamentul de dublu, 
Sania Mirza a recunoscut că 
voia să ia o pauză înainte de 
participarea la US Open și să 
nu participe la New Heaven, 
însă nu a putut să o refuze pe 
Niculescu.

Edward Iordănescu, 
debut cu victorie 
ŢSKA Sofia, noua echipă a 
antrenorului Edward 
Iordănescu, a învins-o cu sco-
rul de 2-0 pe Lokomotiv 
Gorna, într-un meci jucat 
sâmbătă seară în etapa a cin-
cea a campionatului din 
Bulgaria. După o primă repri-
ză fără goluri, mijlocașul co-
lumbian Gustavo Culma a 
deschis scorul pentru ŢSKA, în 
minutul 66, iar fundașul bul-
gar Bozhidar Chorbadzhiyski 
a stabilit scorul final în ulti-
mul minut al prelungirilor. 
Între cele două reușite, Dimo 
Atanasov, mijlocașul oaspeţi-
lor, a primit al doilea carto-
naș galben și a fost eliminat 
după ce mai primise unul în 
prima repriză. ŢSKA Sofia 
ajunge la 10 puncte – trei 
victorii, un egal și o înfrânge-
re – și urcă pe locul 2, în 
timp ce Lokomotiv Gorna 
ocupă locul 13, penultimul în 
clasamentul campionatului 
bulgar, cu două puncte.

Pe scurt

Campioana României la 

rugby, Timişoara 

Saracens, s-a impus în 

deplasare, sâmbătă, în 

faţa lui U Cluj, cu scorul 

de 51-11 (15-6), într-un 

meci contând pentru 

etapa a 5-a a SuperLigii 

CEC Bank, meci în care 

s-au înscris 9 eseuri.

Bănăţenii au dominat au-

toritar partida, în special în 

partea a doua a jocului, reu-

şind să obţină şi punctul bo-

nus ofensiv.

La pauză scorul a fost 15-6 

pentru „sarazini”, care au 

punctat prin eseurile lui Ma-

rian Gorcioaia, Gabriel Co-

nache şi Randall Morrison, 

transformările fi ind însă ra-

tate de Valentin Calafeteanu. 

Gazdele au pus puncte prin 

fructifi carea a două lovituri 

de penalitate prin Ovidiu 

Melniciuc.

Partea a doua a jocului a 

fost la discreţia timişorenilor, 

net superiori la toate capito-

lele, care au mai reuşit încă 5 

încercări, prin Randall Morri-

son, Dorin Lazăr, Marius Si-

mionescu şi Ikamanu Kefu 

(2), patru fi ind transformate 

de Gabi Conache, acesta din 

urmă fructifi când şi o lovitu-

ră de penalitate, în timp ce 

gazdele au izbutit eseul de 

onoare prin Moala Leimoni, 

netransformat însă.

În urma acestui rezultat, 

Timişoara Saracens urcă pe 

poziţia secundă în clasament, 

în urma Stelei, lidera la zi, tri-

miţând pe locul 3 pe CSM Şti-

inţa Baia Mare.

Ultimul meci al etapei se 

va disputa sâmbătă, de la ora 

17,00, pe stadionul din „Şte-

fan cel Mare” şi va opune echi-

pele Dinamo şi CS Poli Iaşi.

U Cluj – Timişoara Saracens 
11-51, în SuperLigă

ACS Poli Timişoara a ţinut 

în frâu CFR Cluj şi cele două 

echipe au remizat 1-1 pe 

Bega sâmbătă, astfel că 

temerile antrenorului Vasile 

Miriuţă care avertiza că 

meciul nu va fi  unul uşor 

pentru clujeni s-au adeverit.

Echipa timişoreană, care a 

reuşit etapa trecută o victorie 

importantă cu CSU Craiova, 

şi-a confi rmat revenirea de 

formă, cu un nou rezultat po-

zitiv, în timp ce CFR-ul s-a do-

vedit incapabilă să lege încă 

o victorie după 5-1 cu Astra 

în etapa precedentă.

Timişorenii au deschis sco-

rul prin Gabriel Cînu, jucător 

care a debutat în Liga 1 acum 

aproape 20 de ani, fundaşul mar-

când cu capul în minutul 36. 

Înainte de pauză „feroviarii” au 

cerut penalty în urma unui pre-

supus fault la CFR-istul Păun, 

dar centralul nu a acordat.

Bud s-a săturat de statutul 

de rezervă şi a egalat în mi-

nutul 81, dintr-o centrare a lui 

Lopes. CFR urcă la 3 puncte, 

în timp ce Timişoare recupe-

rează încă o lungime din pe-

nalizarea de -14 puncte cu ca-

re a început campionatul.

Timişoara, egala 
CFR-ului pe Bega

Reprezentativa de fotbal a 

României se reuneşte, 

astăzi, la Centrul Naţional 

de Fotbal Mogoşoaia pentru 

a pregăti debutul în preli-

minariile Campionatului 

Mondial, informează site-ul 

ofi cial al federaţiei române 

de specialitate. De la ora 

17.00, are loc un antrena-

ment deschis integral presei 

şi publicului. La ora 18.30 

este programată o sesiune 

de interviuri exclusive cu 

jucătorii echipei naţionale.

Toată săptămâna aceasta 

vor avea loc, la Mogoşoaia, 

antrenamente şi conferinţe de 

presă, la care vor participa cei 

mai importanţi jucători afl aţi 

în lotul ţării noastre.

Jucătorii convocaţi în urmă 

cu o lună au început să ajungă 

încă de ieri la Mogoşoaia. Ovi-

diu Hoban nu se mai aştepta să 

prindă lotul după schimbarea 

de selecţioner. „Sunt chiar bu-

curos că am fost convocat şi 

abia aştept să lucrez cu domnul 

Daum. Am avut şansa să îl cu-

nosc, a fost la un meci al meu. 

Am povestit puţin şi m-am bu-

curat că a venit să vorbim. Abia 

aştept să văd şi tehnicile pe ca-

re le aplică. Am discutat despre 

o nouă mentalitate, o mentali-

tate de învingători şi că trebuie 

să începem să progresăm”, a 

declarat Hoban, la venirea în ţa-

ră. „Este un plus de moral. Îmi 

pare bine că se implică şi sper 

să facă o treabă cât mai bună. 

Dacă a acceptat şi crede că va 

fi  benefi c pentru echipa naţio-

nala, de ce să nu aducă şi ti-

neri? Cred că terenul va fi  bun, 

e timp să se repare. Abia aştept 

să mă întorc acasă. Cred că na-

ţionala trebuie să meargă peste 

tot în ţară, e un lucru benefi c. 

Vor fi  meciuri şi la Bucureşti şi 

nu cred că se va pune proble-

ma să nu se joace şi aici. Nu 

mă aşteptam să fi u convocat şi 

pentru mine e un lucru minu-

nat. Credeam că se va pune mai 

multă bază pe tineret şi credeam 

că acest lucru nu mai depinde 

de mine”, a mai spus jucătorul.

Mijlocaşul echipei VfB 

Stuttgart, Alexandru Maxim, 

în vârstă de 26 de ani, a ajuns 

ieri în România. Lăsat în afa-

ra lotului fi nal pentru Euro 

2016, Maxim este fericit că a 

revenit la echipa naţională. 

„Mă bucur că sunt din nou la 

naţională, abia aştept să îmi 

văd colegii şi să intru în pro-

gramul naţionalei. Vreau să 

începem pozitiv această cam-

panie. Pentru mine e o onoa-

re şi un privilegiu să fi u la na-

ţională şi, de câte ori voi fi  

convocat, voi veni cu inima 

deschisă. Sper că nu am fost 

convocat doar pentru că dom-

nul Daum este neamţ şi eu 

joc în Germania, sper să fi  vă-

zut şi alte lucruri la mine”, a 

afi rmat Maxim, conform Dol-

ce Sport, la venirea în ţară.

Mijlocaşul a vorbit şi des-

pre situaţia difi cilă cu care se 

confruntă la Stuttgart. Jucăto-

rul de 26 de ani a recunoscut 

că are probleme în relaţia cu 

olandezul Jos Luhukay, noul 

său antrenor, dar a precizat că 

i s-a transmis că nu va fi  lăsat 

să plece la altă echipă.

Cotat la trei milioane de eu-

ro pe site-ul de specialitate trans-

fermarkt.de, Alexandru Maxim 

are 29 de meciuri şi trei goluri 

marcate la echipa naţională.

Fostul portar al naţionalei, 

Florin Prunea, a lansat un atac 

la adresa actualei conduceri a 

Federaţiei, după ce ofi cialii ro-

mâni au decis ca pozele cu ju-

cătorii Generaţiei de Aur, afl ate 

pe pereţii Centrului de fotbal de 

la Mogoşoaia, să fi e date jos. 

„Aşa ne trebuie, este vina noas-

tră, vorbim puţin şi atunci ne 

merităm soarta. Nu este niciun 

fel de noutate, chiar mă gân-

deam când se va întâmpla acest 

lucru. Băieţii ăştia care nu au 

nimic în comun cu sportul, cu 

fotbalul, unul dintre ei e cu 

schimbatul cauciucurilor. Este 

sediul FRF, sunt proprietari, pot 

să facă ce vor. Noi, foştii jucă-

tori ai naţionalei nu avem ce să 

căutăm la meci, nu ne identifi -

căm cu actuala conducere, eu 

unul aşa simt”, a spus Florin 

Prunea la Digi Sport.

După ce Gazeta a făcut pu-

blică acţiunea, ofi cialii Fede-

raţiei au revenit şi au spus că 

baza de pregătire a intrat 

într-un proces modernizare, 

iar imaginile menţionate vor 

fi  înlocuite, din cauza calită-

ţii deteriorate a fototapetului.

Meciul România – Muntene-

gru se va desfăşura la 4 septem-

brie, ora 21.45, la Cluj-Napoca.

Reprezentativa României 
se reuneşte astăzi la Mogoşoaia
Neamţul Christoph Daum debutează pe banca Naţionalei pe 4 septembrie cu Muntenegru, 
în preliminariile Cupei Mondiale, meci care se va disputa pe Cluj Arena.
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