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ACTUALITATE 

A început febra 
bacalaureatului
Aproape 5000 de elevi clujeni au susţi-
nut proba scrisă la limba şi literatura ro-
mână. Pagina 3

ACTUALITATE

Situaţia din Grecia 
nu periclitează 
vacanţele românilor
În relaţiile comerciale dintre turopera-
torii români şi greci nu a intervenit, pâ-
nă în acest moment, nicio modificare 
care să afecteze vacanţele românilor în 
Grecia. Pagina 2

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

Consiliul Județean a propus înființarea unei rampe 
temporare de gunoi nu la Feleacu, ci la Săvădisla.

Varianta are mai mulți opozanți decât adepți, singurii 
care o îmbrățișează fiind funcționarii din CJ și 
prefectul. 

Soluția „de urgență” a Consiliului Județean ridică 
mai multe probleme: De ce acum? De ce trebuie o 
firmă nouă, mai ales una care abia acum se 
autorizează? De ce s-ar opune Boc, știut fiind că 
municipiul ar fi cel mai afectat de o criză a 
gunoaielor? Alte „de ce-uri”, în paginile 4-5.

Consiliul Judeţean renunţă la rampa de la Feleacu 
şi vrea să ducă gunoiul la Săvădisla !

Soluție „din joben” !
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Primarul Braşovului, 
reţinut de DNA

POLITICĂ

Dorin Chirtoacă, reales 
primar al Chişinăului

MAPAMOND

Proteste în Grecia, faţă 
de situaţia economică

Primarul Braşovului, George Scripcaru, 
al cărui nume apare într-un dosar în care se 
fac cercetări pentru abuz în serviciu privind 
încheierea unor contracte de energie termi-
că, a fost reţinut, luni seară, de procurorii 
DNA, după aproape două ore de audieri.

Procurorii DNA Braşov au emis ordonan-
ţă de reţinere pentru 24 de ore pe numele 
primarului George Scripcaru. Edilul a fost 
dus în arestul Poliţiei Judeţene Braşov.

Scripcaru a fost adus de către jandarmi 
de la locuinţa sa, din cartierul braşovean 
Schei, unde procurorii au făcut perchezi-
ţii, la sediul Primăriei Braşov, unde au con-
tinuat percheziţiile în biroul primarului.

Percheziţiile au fost făcute într-un dosar 
pentru abuz în serviciu privind încheierea 
unor contracte de energie termică.

La Atena protestatarii s-au strâns în 
faţa Parlamentului, în Piaţa Syntagma, 
pentru a demonstra faţă de masurile de 
austeritate şi a-şi arăta susţinerea pentru 
guvern, aşa cum le-a cerut premierul Al-
exis Tsipras duminică seara, informează 
ziare.com.

Pe reţelele de socializare, grecii au scris 
mesaje precum "Metroul spre Piaţa Syntag-
ma este arhiplin. Ai putea crede că au de-
cis gratuitatea transportului în comun pen-
tru ca oamenii să ajungă în număr cât mai 
mare la protest". Mesajul face referire la 
faptul că transportul în comun este gratu-
it în aceste zile, autorităţile încercând să îi 
convingă astfel pe oameni să nu dea nava-
lă şi în benzinării golind stocurile, asa cum 
s-a întâmplat cu bancomatele.

Candidatul Partidului Liberal Dorin Chir-
toacă a fost reales primar general al muni-
cipiului Chişinău în urma turului doi al ale-
gerilor locale de duminică, obţinând 53,44% 
din voturile exprimate, a anunţat Comisia 
Electorală Centrală după numărarea tuturor 
proceselor-verbale, relatează IPN online.

Contracandidata sa, socialista Zinaida 
Greceanîi, a obţinut 46,56% din voturile 
exprimate, potrivit acestor rezultate anun-
ţate luni dimineaţa.

Chirtoacă a aşteptat rezultatele scruti-
nului la sediul partidului, alături de echi-
pa sa, cu care a sărbătorit victoria, cu şam-
panie. El a declarat că s-a aşteptat la rezul-
tat şi le-a mulţumit alegătorilor, subliniind 
că astfel va continua "parcursul european" 
al capitalei moldovene.
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Aproape 100.000 de „electrici” în patru zile de festival
A treia ediţie a festivalului Electric Castle s-a bucurat de aproape 100.000 de oameni 
veniţi din România sau din străinătate. Paginile 6-7
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În relaţiile comerciale 

dintre turoperatorii 

români şi greci nu a inter-

venit, până în acest 

moment, nicio modifi care 

care să afecteze vacanţele 

românilor în Grecia, cele 

deja contractate prin 

intermediul agenţiilor de 

turism membre ANAT 

(Asociaţia Naţională a 

Agenţiilor de Turism), 

precum şi cele care 

urmează a fi  cumpărate 

prin aceeaşi operatori 

economici.

Nu există niciun fel de in-

formaţii, până în prezent, ca-

re să determine turoperatorii 

români să redirecţioneze tu-

riştii către alte destinaţii. Char-

terele deja programate către 

diferite insule greceşti vor fi  

operate în continuare, după 

acelaşi program, iar turiştii 

vor benefi cia de vacanţa alea-

să. Hotelurile partenere ale 

agenţiilor de turism membre 

ANAT i-au asigurat pe turo-

peratorii români de continui-

tatea parteneriatului şi de ofe-

rirea condiţiilor de cazare con-

tractate de către turiştii ro-

mâni.

Asociaţia Naţională a Agen-

ţiilor de Turism (ANAT) şi 

membrii săi monitorizează 

permanent situaţia din Grecia 

pentru a informa prompt pu-

blicul.

„Românii care pleacă în pe-

rioada următoare în Grecia ar 

trebui să aibă la ei lichidităţi 

în euro. Este, de altfel, o re-

comandare pe care au făcut-o 

şi alte patronate de turism din 

Europa, mai ales după deci-

zia de închidere a băncilor în 

această săptămână şi limita-

rea retragerilor de la banco-

mate”, declară Aurelian Ma-

rin, preşedinte ANAT.

„De asemenea, cei care 

pleacă în Grecia continenta-

lă, cu maşina proprie, sunt 

sfătuiţi să alimenteze cât mai 

aproape de graniţa cu Grecia 

pentru a preveni înghesuiala 

de la staţiile de alimentare”, 

completează Aurelian Marin.

Informările ofi ciale făcute 

de către Confederaţia Greacă 

de Turism arată că toţi opera-

torii eleni fac tot posibilul ca 

turiştii să nu resimtă situaţia 

prin care trece ţara lor şi să 

păstreze intactă imaginea des-

tinaţiei Grecia.

Grecia este destinaţia pre-

feră de români în 2015, în 

primele cinci ale anului fi -

ind înregistrată o creştere a 

vânzărilor pachetelor turis-

tice cu 20% faţă de aceeaşi 

perioadă a lui 2014. Estimă-

rile asociaţiei arată că peste 

120.000 de români au optat 

în 2015 pentru o vacanţă în 

Grecia.

În perioada mai-septem-

brie, turoperatorii români au 

programate chartere zilnice 

către insule greceşti, respec-

tiv chartere cu autocarul că-

tre Grecia continentală. Apro-

ximativ 30-35% dintre româ-

nii care ajung în Grecia plea-

că pe cont propriu. „Recoman-

dăm turiştilor care intenţio-

nează să plece în Grecia, cu 

maşina, pe rezervări făcute 

individual, să apeleze, totuşi, 

la o agenţie de turism, mem-

bră ANAT, pentru a benefi cia 

de întreaga asistenţă a turo-

peratorului şi pentru a fi  aju-

tat cât mai bine posibil în 

eventualitatea unor evenimen-

te neprevăzute”, spune Aure-

lian Marin.

Situaţia din Grecia 
nu periclitează, în prezent, 
vacanţele românilor
Românii se pot duce liniştiţi în concediu în ţara elenă, susține ANAT.

Grecia este în topul destinaţiilor românilor pentru concediu

Recomandările MAE

Ministerul Afacerilor 
Externe (MAE) recomandă 
cetățenilor români care că-
lătoresc în Grecia să aibă 
asupra lor sufi cienți bani 
lichizi pentru acoperirea 
tuturor cheltuielilor în 
eventualitatea unor între-
ruperi ale activităților ban-
care în această țară.

Sursa citată atenționează 
asupra duratelor mari de 
așteptare provocate de su-
prasolicitarea serviciilor 
bancare din Grecia.

„Ambasada României la 
Atena si Consulatul 
General de la Salonic îm-
preună cu Centrala MAE 
monitorizează îndeaproa-
pe evoluțiile, inclusiv din 
perspectiva unor eventua-
le repercusiuni asupra ser-
viciilor turistice în actualul 
context economic din 
Grecia”, adaugă comunica-
tul difuzat de MAE.

Mulţumim asistentelor Brigitta Teocan și Eli Baciu.
monitorul de cluj le dorește micuţilor multă sănătate și o viaţă plină de bucurii!

17 iunie

Clinica Stanca
05.00 Lăpădătoni Ștefan
06.45 Liposchi Dimitrie Elian
06.50 Mezei Amalia Maria
10.15 Torok Omar
11.50 Morea Maria Elisabeta
14.25 Gherman Elena Antonia
19.20 Sabău Tudor
Bebeluşul vedetă a fost Sabău 
Tudor (4,000 kg, 57 cm)

18 iunie

Clinica Stanca
03.25 Buruiană Matei Vladimir
03.55 Stoica David Andrei
04.55 Pojan Vlad
10.45 Moldovan Nicoleta
11.30 Ciceu Dragoș Ștefan
14.25 Morar Tudor Bogdan
15.40 Linu Sara
18.20 Michi Emanuel Florin
19.00 Cioban Maya
19.15 Coldea George Lucian
20.55 Urcan David Ricardo
21.05 Motogna Ecaterina
23.10 Nicola Alexandra
Bebeluşul vedetă a fost Stoica 
David Andrei (4,000 kg, 55 cm)

19 iunie

Clinica Ginecologie 1
00.00 Korosfoy Arthur
00.25 Mate Cynthia Dora
07.00 Matiș Răzvan Ionuţ
09.10 Pop Ana Camelia
16.05 Socaciu Alexandru 
Teodor
20.11 Neciu Angelina Petrina
Bebeluşul vedetă a fost Matiş 
Răzvan Ionuţ (3,800 kg, 56 cm)

Clinica Stanca
01.10 Cheţa Irina
03.25 Șaitoș Matei
05.05 Cadar Eric Victor
06.00 Gliga Antonia Andreea
11.20 Dumitrescu George 
Robert
12.10 Lengyel Milan
14.45 Costin Hadasta Patricia
16.00 Juchi Luca Matei
17.10 Ciupag Andrei
Bebeluşul vedetă a fost Ciupag 
Andrei (3,600 kg, 57 cm)

Clinica Novogyn
14.07 Papp Paula Marisa
16.30 Bodiu Cristian
17.35 Costescu Sara Maria

20 iunie

Clinica Ginecologie 1
01.14 Felecan Andrei Gabriel
04.13 Cosa Iustin
05.33 Abrudan David Mihai
05.42 Papp Eliza
06.38 Călugăr Alesia
09.07 Cadar Rebeca Nicole
Bebeluşul vedetă a fost Cosa 
Iustin (4,200 kg, 56 cm)

Clinica Stanca
03.05 Ichim Ioana
03.20 Hoca Andrei
04.30 Ambrus David Andrei
07.25 Bene Maria Antonia
09.45 Lăpușan Dora Maria
13.55 Tufăscu Sofi a Elena
14.55 Flueraș Matei
16.00 Muszka Hunor Daniel
17.30 Negrea David
19.30 Tămaș Amalia
Bebeluşul vedetă a fost Lăpuşan 
Dora Maria (4,200 kg, 58 cm)

Clinica Novogyn
13.00 Burian Dragoș Mihai 
(3,320 kg, 52 cm)

Clinica Gynia
12.50 Remes Eric Victor
13.05 Sabou Matei
Bebeluşul vedetă a fost Remes 

Eric Victor (3,650 kg, 54 cm)

21 iunie

Clinica Ginecologie 1
01.14 Tonea Meza Maira
09.23 Crăciunaș Tudor 
Alexandru
10.18 Manic Denis Andrei
19.03 Nuţ Casian Florin
Bebeluşul vedetă a fost 
Crăciunaş Tudor Alexandru 
(3,850 kg, 58 cm)

Clinica Stanca
07.05 Cîmpan Tania Ioana
07.15 Truţa Denis Raul
12.13 Florea Daniela
14.05 Moldovan Maria Ioana
16.25 Aștelean Călin
21.40 Reti Kristian Robert
Bebeluşul vedetă a fost Reti 
Kristian Robert (3,100 kg, 52 
cm)

Clinica Novogyn

02.35 Hopîrtean Ecaterina
15.38 Raţă Emma
17.46 Chindriș Ana Sofi a
Bebeluşul vedetă a fost 
Hopîrtean Ecaterina (3,700 kg, 
54 cm)
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ARS OPINIÆ

Amenințări, riscuri, 
vulnerabilități

Viorel NISTOR
nistor.jurnalism@gmail.com

Recent, președintele Klaus 
Iohannis a făcut publică 
Strategia Naţională de Apărare 
a Ţării. Am înţeles, este un docu-
ment promis, este unul necesar 
și, în aceeași măsură, trebuie să 
răspundă unor nevoi și preocu-
pări reale. Întrebarea, dincolo 
de formule birocratico-diploma-
tice, este ce înseamnă el, dacă 
semnifi că ceva pentru omul obișnuit, cel care merge la serviciu, 
privește la televizor și este plătitor de taxe și impozite. Greu de 
spus dacă cine l-a scris s-a gândit la toate astea. În orice caz, în 
opinia mea, un act cu un asemenea angajament și anvergură 
trebuia să aibă cel puţin trei calităţi: să fi e serios, să fi e profund 
și să fi e vizionar. Serios pare, asemenea celui care l-a asumat, 
președintele în exerciţiu. Cel puţin la nivel de conștientizare a 
problematicii, strategia acoperă, formal, toate zonele de preocu-
pări și interes cetăţenesc: suntem cu ochii înafara și înăuntrul ţă-
rii, atât militar, cât și economic, ne-am identifi cat prietenii și duș-
manii, suntem atenţi la confl ictele simetrice și asimetrice, am 
identifi cat toate felurile de pericole ce sunt și pot apărea în proxi-
mitatea noastră. În privinţa profunzimii, lucrurile încep să fi e dis-
cutabile, căci strategia abordează diferit chestiuni de egală im-
portanţă, în opinia mea. Bunăoară, nu avem multe de comentat 
când vine vorba de probleme externe, alianţe, participări, apar-
tenenţe, nu par să există acum asocieri mai sigure decât NATO 
(militar și geopolitic) și UE (economic, strategic), iar aici atât 
obiectivele, cât și evaluările și direcţiile de acţiune par să fi e cele 
corecte. Printre obiectivele de securitate internă nominalizate în 
strategie mai apare însă și „protejarea procesului decizional faţă 
de infl uenţe/acţiuni nelegitime sau netransparente”. Dacă înţele-
gem bine ce au însemnat „decizii netransparente” în cei douăzeci 
și cinci de ani și prăpădul pe care l-au făcut în România miile de 
decizii pervertite și lipsite de transparenţă, nu mă feresc să spun 
că acesta ar putea fi  unul dintre cele mai importante obiective de 
securitate din ţara noastră. Dau exemple doar câteva „legi cu de-
dicaţie” care au provocat pagube și pierderi imense: legea fondu-
lui funciar, legea privatizării, codul fi scal cu multele lui variante și 
modifi cări, legile retrocedării, în general, legile tranziţiei și multe 
altele care au subminat interesul naţional, au servit unor cauze 
personale sau de grup și au generat un fenomen generalizat de 
corupţie. Un alt obiectiv de securitate stipulat este „asigurarea 
unui mediu economic performant, dinamic și competitiv, în plan 
investiţional și antreprenorial, precum și a stabilităţii fi nanciar-
bugetare a statului”. Acesta poate fi  chiar cel mai important câtă-
vreme economia, bunăstarea, prosperitatea ar putea fi  principa-
la sursă de securitate și suport pentru toate celelalte. Câtă grijă și 
responsabilitate are statul și conducerea lui faţă de economie es-
te un lucru discutabil, căci pentru clasa politică aceasta n-a fost 
niciodată o prioritate reală, asumată responsabil. Apare apoi 
„dezvoltarea consolidată, durabilă și adaptată schimbărilor socia-
le a marilor sisteme publice (sănătate, educaţie, protecţie socia-
lă)” ce sună cumva tocit, dar a căror importanţă este maximă și 
are bătaie lungă. Nu trebuie să mai repetăm că sunt sistemele 
cele mai ignorate și păgubite, în special educaţia și sănătatea, 
acelea a căror importanţă se manifestă implicit în toate, dar al 
căror efect devastator se va face simţit în viitor. Pe cât de preg-
nante sunt aceste tematici, pe atât de neclare și expeditive sunt 
direcţiile de acţiune, ceea ce ne face să credem că nimic esential 
nu se va schimba pe termen mediu și scurt. Poate că o strategie 
mai îndrăzneaţă, care să spună lucrurilor pe nume cu mai mult 
curaj, ar fi  fost un semnal bun pentru politicienii chemaţi s-o im-
plementeze în următoarea perioadă de timp.

Cheia de înţelegere a acestui document, dar și partea lui cea 
mai dramatică, o reprezintă cap. III, cel de „Ameninţări, riscuri 
și vulnerabilităţi”, ce reprezintă și un fel de justifi care a lui. Cât 
de grave, cât de reale și cât de motivate sunt acestea? Dintre 
ameninţările menţionate, putem reţine câteva ca acute și con-
crete, cum ar fi  „confl ictele îngheţate” din regiunea Mării Negre 
sau disfuncţionalităţi pe „pieţele energetice” la care România, 
în acest moment, n-are soluţii și răspuns. Dintre riscuri, printre 
cele care sună grav (manifestări extremiste, criminalitate trans-
frontalieră, trafi c de arme), eu le-aș reţine, totuși, pe cele de 
natură socială (declin demografi c, emigraţie, educaţie, sănăta-
te, piaţa muncii), ce pot destabiliza și mai serios o societate cu 
harul ambiguităţii și al nesiguranţei. Vulnerabilităţile societăţii 
noastre, defi nite ca și consecinţe ale unor disfuncţii și difi cienţe 
sistemice, se învârt (cam degeaba) în jurul acelorași probleme: 
fonduri europene, bani publici, energie, infrastructură, justiţie, 
educaţie, sănătate etc. la care se adaugă, în fi ne, corupţia. A ie-
șit de pe „lista neagră” mass-media, faţă de strategia trecută, 
dar asta nu schimbă esential datele problemei, pentru că, la 
sfârșit, ai senzaţia că lipsește ceva.

Pot fi  mai multe lucruri lipsă, dar acel ceva poate sta ascuns în 
spatele sintagmei „fragilitatea spiritului și solidarităţii civice” pe 
care o regăsim la fi nalul aliniatului „alte vulnerabilităţi”. 
Strategia de securitate are câmp de acţiune 2015-2019. Va adu-
ce acel plus de unitate necesar ce ar trebui să fi e însăși esenţa vi-
zionarismului ei?

Viorel Nistor este lect. univ. dr. la Facultatea de Ştiinţe 
Politice, Administrative şi ale Comunicării din UBB, 
Departamentul Jurnalism. Viorel Nistor are peste 20 de 
ani de experienţă în presă şi predă jurnalismul de 10 ani. 
A scris la revista NU, Ziua, Ziarul de Cluj şi Clujeanul.

Criza fi nanciară din 

Grecia, acolo unde bănci-

le au fost închise pentru o 

săptămână, pentru a limi-

ta ieşirea banilor din sis-

temul fi nanciar, a produs 

deprecierea leului faţă de 

principalele valute.

Cea mai mare creştere a 

cursului a avut-o dolarul ame-

rican, care a crescut de la 

3,9783 la 4,0469 lei, cotaţiile 

lui din piaţa valutară fl uctu-

ând între 3,9920 şi 4,084 lei.

Cursul euro a urcat de la 

4,4577 lei la 4,4931 lei, o valoa-

re aproape identică, de 4,4935 

lei, fi ind înregistrată în 23 ianu-

arie 2015. Remintim că maxi-

mul acestui an a fost de 4,5110 

lei, a fost atinsă în 21 ianuarie, 

atunci când Banca Elveţiei a de-

cis să renunţe la plafonul de mi-

nim 1,20 franci/euro.

Piaţa valutară s-a deschis 

la 4,46 lei, nivel apropiat de 

cel de la închiderea de la fi na-

lul săptămânii trecute. Creşte-

rea aversiunii faţă de risc, ca-

re s-a manifestat în cazul tu-

turor monedelor din regiune, 

a produs ieşiri de pe piaţa lo-

cală, iar euro a atins un ma-

xim de 4,5040 lei. La ora 14:00, 

tranzacţiile se realizau la 4,4890 

– 4,4920 lei.

Conform dealerilor bancari, 

piaţa nu încearcă să forţeze o 

creştere mai mare a euro, te-

mându-se de o eventuală in-

tervenţie a BNR. În acelaşi 

timp, băncile locale cu capi-

tal grecesc au început să fi e 

ocolite de celelalte instituţii 

fi nanciare.

Decizia premierului elen, Al-

exis Tsipras, de a organiza du-

minică un referendum pe tema 

propunerilor de reformă ale cre-

ditorilor din troika UE-FMI-B-

CE, a zguduit pieţele fi nancia-

re iar zona euro se pregăteşte 

pentru intrarea Greciei în inca-

pacitate de plată, astăzi Atena 

trebuins să achite FMI o rată 

de 1,6 miliarde euro din împru-

mutul primit. R.G.

Leul a fost gripat de greci

Momentul pentru care 

s-au pregătit elevii clujeni 

pe parcursul anilor de 

liceu a trecut greu şi cu 

emoţie. Rudele şi prietenii 

i-au susţinut în afara cen-

trelor de examinare pe cei 

care au dat ieri examenul 

maturităţii, iar străzile 

din jurul instituţiilor de 

învăţământ erau pline de 

tineri.

Elevii de clasa a XII-a au 

susţinut, luni, prima probă 

scrisă de la bacalaureat, la 

limba şi literatura română, 

pentru care au fost pregătite 

două tipuri de subiecte, pen-

tru profi lul umanist şi respec-

tiv cel real.

În judeţul Cluj, numărul 

total de elevi înscrişi la exa-

menul de Bacalaureat este de 

4958. Proba aferentă celor ca-

re au învăţat în limba mater-

nă a fost susţinută de 517 de 

elevi, din care 62 la limba 

germană, iar 455 la limba ma-

ghiară.

La nivelul judeţului Cluj 

au fost organizate 18 centre 

de examen, repartizate pe 

municipii şi oraşe. În Cluj-Na-

poca sunt 11 centre, în Dej şi 

Turda sunt 2 centre, iar în 

Gherla, Câmpia Turzii şi Hu-

edin există câte un centru.

Elevii de la profi lul uma-

nist au avut de analizat un 

fragment din piesa de teatru 

„Ultima oră”, de Mihail Se-

bastian, un text despre rolul 

scriitorilor în societate şi un 

eseu despre două personaje 

dintr-un roman interbelic stu-

diat.

Candidaţii de la fi liera te-

oretică – profi lul umanist şi 

cei de la fi liera vocaţională – 

profi lul pedagogic au avut de 

rezolvat, la proba scrisă de 

la limba şi literatura română, 

trei subiecte cu mai multe ce-

rinţe, notate cu câte 30 de 

puncte, zece puncte fi ind acor-

date din ofi ciu.

Primul subiect a avut no-

uă cerinţe, legate de un frag-

ment din piesa de „Ultima 

oră”, de Mihail Sebastian. Pri-

mele trei cerinţe, notate fi e-

care cu câte două puncte, au 

vizat numirea unor sinonime 

neologice pentru cuvintele 

„pomeneşte” şi „trecută”, ex-

plicarea rolului virgulei în sec-

venţa „Vă mulţumesc, dom-

nule secretar” şi construirea 

unui enunţ în care să se ilus-

treze sensul conotativ al sub-

stantivului „pagină”.

Ultimul subiect a avut ca 

cerinţă redactarea unui eseu 

de 600-900 de cuvinte în ca-

re să se prezinte relaţia din-

tre două personaje dintr-un 

roman interbelic studiat.

Profesorul Gheorghe Lă-

zărescu de la Colegiul Naţi-

onal „Sfântul Sava” din Bu-

cureşti a explicat pentru gân-

dul.info care sunt diferenţe-

le dintre subiectele primite 

de elevii de la Real şi Uman. 

„La primul punct, de la su-

biectul 1, diferenţa este că 

pentru Uman s-au cerut si-

nonime neologice, în timp ce 

la Real s-au cerut sinomine 

în general. La subiectul al 

doilea de la Real a fost o te-

mă mai larg accesibilă, şi anu-

me importanţa practicării unui 

sport, iar la Uman a fost o 

temă de cultură specifi că do-

meniului umanist, şi anume 

rolul scriitorilor în societate” 

a spus profesorul. La cel de-al 

treilea subiect diferenţa era 

că la Real se cerea să se pre-

zinte un personaj, iar la Uman 

să se prezinte relaţia dintre 

două personaje din acelaşi 

roman.

Rezultatele de la Bacalau-

reat 2015 se afi şează pe 6 iu-

lie, până la ora 12:00, iar con-

testaţiile se pot depune în 

aceeaşi zi, începând cu ora 

16:00.

În perioada 7-9 iulie se re-

zolvă contestaţiile, iar pe 10 

iulie se afi şează rezultatele 

fi nale la Bacalaureat 2015.

A început Bacalaureatul. 
Poţi să rezolvi proba 
de la limba română ?
Aproape 5000 de elevi clujeni au susţinut proba scrisă la limba şi literatura română.

Lector universitar 
din Cluj, prins în 
timp ce vindea 
lucrări de licenţă

Un lector universitar de la 
Facultatea Bogdan Vodă din 
Cluj Napoca a fost reţinut pen-
tru 24 de ore pentru luare de 
mită. Profesorul vindea lucrări 
de licenţă cu 200 de euro.
Lectorul Florin Radu Pintea a 
fost reţinut joi, 25 iunie, pentru 
24 de ore, scriu jurnaliștii de la 
Evz.ro. Procurorii au efectuat la 
el acasă, dar și la biroul acestuia 
de la Universitatea privată 
„Bogdan Vodă”, mai multe per-
cheziţii care au vizat activitatea 
profesorului universitar.

Pe scurt

Aproape 150.000 de candidaţi au susținut ieri testul scris la limba şi 
literatura română şi au avut, în funcţie de profi lul şi fi liera pe care le-au 
urmat în învăţământul liceal, două tipuri de subiecte



PUBLICITATE

4 politica-administratie.monitorulcj.ro 

Fuziune între UNPR şi PPDD
Preşedintele UNPR Gabriel 

Oprea a anunţat luni fuziu-

nea prin absorbţie a UNPR 

cu PP-DD, arătând că 

Uniunea este „un partid al 

uşilor deschise pentru toţi 

cei care vor să facă politică 

în interes naţional”.

„Astăzi vreau să anunţ că 

am încheiat o fuziune prin ab-

sorbţie a PPDD. UNPR nu a 

ascuns niciodată că este un 

partid al uşilor deschise. Toţi 

care doresc să facă politică în 

interes naţional sunt bine pri-

miţi în UNPR şi cei care au fă-

cut politică sau nu, şi cei ca-

re au făcut parte dintr-un par-

tid de stânga sau de dreapta”, 

a spus Oprea (foto).

El a arătat că fuziunea prin 

absorbţie cu PP-DD este „un lu-

cru fi resc” deoarece foarte mul-

ţi parlamentari ai acestui partid 

sunt deja membri UNPR.

„Majoritatea covârşitoare 

a acelor care sunt parlamen-

tari sau aleşi locali şi-au ex-

primat de-a lungul timpului 

intenţia de a veni la noi în 

partid. Îi cunosc foarte bine 

pe actualii parlamentari din 

PP-DD, sunt oameni oneşti. 

Colegii din PP-DD au o mare 

calitate: nu au mai făcut po-

litică vin din cadrul comuni-

tăţilor lor şi legătura lor cu 

cetăţenii este foarte strânsă. 

Avem ce învăţa de la ei, du-

pă cum şi ei au de învăţat de 

la noi”, a adăugat Oprea.

El a spus că nu au fost dis-

cuţii despre „demnităţi”.

Preşedintele PP-DD Simo-

na Man a declarat că partidul 

său a demonstrat la alegerile 

parlamentare şi locale că poa-

te să facă performanţă, dar nu 

a reuşit să „ţină aproape gru-

pul parlamentar”.

„Noi am demonstrat la ale-

gerile parlamentare şi locale că 

putem să facem performanţă, 

dar nu am reuşit să ţinem aproa-

pe acest grup parlamentar. As-

tăzi am considerat să regândim 

această echipă şi să fi m o for-

ţă, să fi m cel mai puternic par-

tid de pe scena din România”, 

a mai spus Simona Man.

Bianca PREDA
redactia@monitorulcj.ro

Consiliul Judeţean a renun-

ţat la ideea construirii unei 

rampe temporare de depozi-

tare a gunoaielor pe terenul 

viitorului Centru de Deşeuri, 

după ce a primit o adresă de 

la Ministerul Fondurilor 

Europene în care se preciza 

că perceperea redevenţei de 

către comuna Feleacu este 

ilegală.

Mai mult, membrii echipei de 

implementare a proiectului Cen-

tru de Management Integrat al 

Deşeurilor (CMID) au venit cu o 

soluţie alternativă pentru depo-

zitarea deşeurilor în comuna Să-

vădisla, şi nu la Alba Iulia Sau 

Satu Mare, însă, potrivit funcţio-

narilor din Consiliul Judeţean, 

primarul municipiului Emil Boc 

s-ar opune categoric acestei idei 

şi ar insista pentru amenajarea u-

nei rampe temporare de depozi-

tare pe terenul viitorului Centru 

de Deşeuri. Pe de altă parte, pre-

fectul Gheorghe Vuşcan este pre-

gătit în orice moment să declare 

stare de urgenţă în judeţul Cluj.

Ameninţarea Ministerului 
Fondurilor Europene: 
prejudiciul e şi al 
primăriilor

Consiliul Judeţean Cluj a pri-

mit o adresă de la Ministerul Fon-

durilor Europene în legătură cu 

redevenţa care ar urma să fi e plă-

tită comunei Feleacu pentru ca a-

ceasta să-şi dea acordul pentru 

amenajarea unei rampe de stoca-

re temporară pe viitorul teren un-

de va fi  construit Centrul de De-

şeuri, în care se precizează faptul 

că “în structura redevenţei aso-
ciate contractului de delegare a 
gestiunii serviciului de salubri-
zare a CMID nu poate fi  inclusă 
o cotă care să devină venit la bu-
getul local al unităţii adminis-
trativ teritoriale, cotă care nu es-
te strict legată de o activitate de 
gestionare a deşeurilor”.

“Faptul că soluţionarea acestei 

probleme se răsfrânge negativ a-

supra proiecţiei fi nanciare care a 

stat la baza stabilirii şi acordării 

grantului din bani publici, ne obli-

gă să vă atragem atenţia că orice 

încălcare a acestor condiţionali-

tăţi, pe care fi ecare unitate admi-

nistrativ teritorială (UAT) membre 

în cadrul Asociaţiei de Dezvolta-

re Intercomunitară (ADI) Eco Me-

tropolitan Cluj şi le-a asumat când 

a luat decizia pentru participarea 

la proiectul judeţean poate con-

duce la neatingerea indicatorilor 

de performanţă ai proiectului şi 

mai departe poate atrage sancţi-

uni statului român. În acest caz, 

prejudiciul fi nanciar nu se va răs-

frânge doar asupra Consiliului Ju-

deţean şi ci asupra UAT-urilor ca-

re au contribuit la neatingerea in-

dicatorilor, aceştia fi ind solidari cu 

solicitantul fi nanţării POS Mediu, 

CJ Cluj”, se arată în adresa respec-

tivă, semnată de Marius Nica, mi-

nistrul Fondurilor Europene.

Nica a mai transmis Consiliu-

lui Judeţean să depună “demer-

surile ca toate părţile să se impli-

ce în mod activ în soluţionarea 

problemei fi nalizării proiectului 

în termenii agreaţi, precum şi în 
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operaţionalizarea unor soluţii 

temporare de gestionare a de-

şeurilor la nivelul judeţului 

Cluj fără a aduce atingere con-

diţionalităţilor care au stat la 

baza acordării fi nanţării”.

Ministrul zice ba, Boc 
zice da

Ca urmare a acestei adre-

se, Consiliul Judeţean nu mai 

poate amenaja o rampă tem-

porară pentru depozitarea gu-

noiului. În plus, o prevedere 

a acordului de înfi inţare a Aso-

ciaţiei de Dezvoltare Interco-

munitară (ADI) Eco Metropo-

litan interzice orice act juridic, 

inclusiv un act de gestiune, 

prin care să se construiască, 

fi e şi provizoriu, o rampă de 

deşeuri pe terenul alocat vii-

torului Centru de Management 

Integrat al Deşeurilor.

Astfel, chiar şi în cazul unui 

acord al comunei Feleacu (ca-

re nu şi-a dat acceptul), adre-

sa Ministerului Fondurilor Eu-

ropene şi prevederile acordu-

lui de aderare la ADI Eco Me-

tropolitan interzic construirea 

rampei provizorii la Feleac.

“Ne este interzis să înche-

iem orice act juridic, inclusiv 

un act de gestiune, ce ar pre-

supune construirea unei ram-

pe provizorii având ca obiect 

terenul pe care se va construi 

CMID. Este interzisă încheierea 

pe durata acordului a oricărui 

alt act juridic având ca obiect 

aceste terenuri. Noi nu putem 

construi acea rampă, nici RA-

ADPP nu poate, cu toate că s-a 

decis în plenul Consiliului Ju-

deţean ca RAADPP să constru-

iască acea rampă temporară. 

Hotărârea aceea nu a produs şi 

nici nu va produce niciun efect. 

Şi chiar dacă s-ar fi  putut con-

strui acea rampă temporară, 

trebuia organizată o licitaţie. 

L-am întrebat pe primarul din 

Feleacu (Nicolae Balea, PNL – 

n.r.), dacă Avram (Mircea 

Avram, director RAADPP Cluj 

– n.r.) a prezentat vreun tarif 

de depozitare, de neutralizare. 

Trebuia făcută şi aici o licitaţie. 

Vorbim de 200.000 de tone de 
deşeuri, Avram nu are tarife, 

nu are nimic... Ce vom face cu 

toate gunoaiele de acolo? Să nu 

mai vorbim că romii (de la Pa-

ta Rât, care trăiesc din căuta-

rea materialelor reciclabile în 

gunoaie; se estimează că ar fi  

în jur de 2.000 de persoane – 

n.r.) vor distruge Centrul de De-

şeuri. Va fi  dezastru”, afi rmă 

Mariana Raţiu, care conduce 

echipa de implementare a pro-

iectului Sistemului de Manage-

ment Integrat al Deşeurilor în 

judeţul Cluj, proiect pus pe bu-

tuci după ce la Centrul de Ma-

nagement al Deşeurilor au fost 

făcute lucrări necorespunzătoa-

re, fără să se respecte proiectul 

tehnic, şi au fost descoperite 

riscuri grave pentru mediu şi 

sănătatea publică prin scurge-

rea levigatului (lichidul produs 

în urma depozitării fracţiei ume-

de a deşeurilor) în pânza frea-

tică.

Boc face presiuni pentru 
rampa temporară de la 
Feleacu

Mariana Raţiu a declarat 

ieri că, în ciuda adresei de la 

Ministerul Fondurilor Europe-

ne, primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, susţi-

ne că obligaţia construirii u-

nei rampe temporare aparţi-

ne exclusiv Consiliului Jude-

ţean şi insistă ca aceasta să 

fi e pe terenul viitorului Cen-

tru de Deşeuri.

“Nu s-a dorit (cine nu a do-

rit? – n.r.) să se ia nicio măsu-

ră nici în ADI, pentru că asta 

însemna scoaterea Salprest din 

schemă. ADI Eco Metropolitan 

ştia că sunt probleme cu depo-

zitarea, că nu e gata CMID-ul, 

acum nu pot să vină primării-

le să spună că nu ştiau că nu 

e gata CMID. Nu se doreşte a-

ceastă schimbare, se vrea să se 

rămână la acelaşi sistem care 

aduce mulţi bani unora. Situ-

aţia este gravă. Le-am transmis 

tuturor să încerce să îşi scoată 

din cap varianta cu Feleacu, cu 

cât acceptă mai repede cu atât 

mai bine. Trebuie să vină mi-

nistrul şi Uniunea Europeană 

să ne zică? Domnul Boc insis-

tă să depozităm deşeurile la C-

MID, când am un document 

care îmi interzice să fac asta”, 

acuză Mariana Raţiu.

O soluţie „din pălărie”: 
Săvădisla!

La o întâlnire care a avut 

loc duminică, la Primăria mu-

nicipiului Cluj-Napoca, la ca-

re a participat şi primarul Emil 

Boc şi, prin telefon, prefectul 

Gheorghe Vuşcan, conduce-

rea Consiliului Judeţean a pre-

zentat o soluţie alternativă la 

depozitarea gunoaielor la Al-

ba Iulia sau Satu Mare, mult 

mai aproape de Cluj-Napoca 

şi anume Săvădisla.

„Acolo există o platformă 

betonată de 20 de hectare, cu 

rigole, cu cântar, unde se poa-

te face o rampă de stocare tem-

porară. S-a dat de către Primă-

ria Săvădisla la Bechtel pentru 

organizarea de şantier. Între 

timp, a revenit în proprietatea 

publică a Primăriei Săvădisla. 

Duminică am făcut această pro-

punere către prefect, care a 

agreat-o. Singurul care nu a 

fost de acord a fost Emil Boc. 

Eu cred că se vrea un blocaj. 

Când ştii că ai o bombă cu ce-

as. Dar asta ar fi  însemnat Sal-

prest «pa» şi nu s-a vrut, iar 

acum ei vin să urle că nu e ga-

ta CMID-ul”, susţine Raţiu.

Prefectul e pregătit să 
declare stare de urgenţă

Mariana Raţiu consideră 

că platforma de la Săvădisla 

ar putea fi  folosită doar dacă 

şi când va fi  decretată stare 

de urgenţă în judeţ.

“Eu am impresia că în re-

zolvarea acestei chestiuni nu 

se poate merge decât pe o si-

tuaţie de urgenţă. Când decre-

tezi stare de urgenţă nu mai ai 

nevoie de acord de mediu şi 

specifi ci direct şi locaţia. Nu se 

doreşte, am senzaţia unei in-

capacităţi politice fantastice. 

Când am propus Săvădisla, Boc 
ne-a făcut inconştienţi. Boc 
nu e de acord cu Săvădisla. 

Nu se iau decizii care sunt evi-

dent şi fl agrant la limita legii 

decât sub presiune, se va ajun-

ge într-un punct când lumea o 

să înnebunească şi gunoaiele 

vor fi  cât casa, ne vor mânca 

ţânţarii şi şobolanii. Gândiţi-vă 

la o epidemie. Când se va ajun-

ge în acel punct, prefectul va 

decreta stare de urgenţă şi se 

vor duce gunoaiele la Săvădis-

la”, a mai spus Raţiu.

Potrivit informaţiilor obţi-

nute de reporterii Monitorul, 

presiunea va scădea zilele ur-

mătoare, după ce Satu-Mare 

îşi va da acordul să primeas-

că gunoaiele Clujului.

Vicepreşedintele Consiliu-

lui Judeţean Vakar Istvan 

(UDMR) s-a deplasat ieri la 

Satu Mare pentru a discuta 

cu consilierii judeţeni înain-

te de şedinţa de astăzi a de-

liberativului, pentru a se asi-

gura că proiectul de hotărâre 

prin care deşeurile Clujului ar 

urma să fi e depozitate la Sa-

tu Mare va întruni numărul 

necesar de voturi.

“În principiu, proiectul lor 

va trece; eu am speranţe că 

va trece. Acum depinde şi de 

cantitate. Iniţial, vorbim de 

un termen de încercare de 3 

luni în care Clujul va putea 

depozita deşeurile acolo, cu 

posibilitatea de prelungire pe 

maxim un an”, a spus Vakar.

Totuşi, nici această variantă 

nu acoperă termenul fi xat pen-

tru fi nalizarea CMID, anul 2017!

Cum merge treaba

Conform legii, primăriile 

trebuie să sesizeze – prin co-

misiile lor locale de situaţii 

de urgenţă – că nu se ridică 

gunoiul, moment în care pre-

fectul va decreta în câteva zi-

le stare de urgenţă.

“Platforma de la Săvădisla 

e betonată, nu-ţi intră leviga-

tul în pământ, avem rigole, nu 

alocăm bani de la buget. Se 

va da unui operator cu încre-

dinţare directă, fără licitaţie. 

Se va ajunge aici de pe auto-

stradă, nu distrugi drumurile, 

dar asta înseamnă voinţă po-

litică. Nu se mai încearcă gă-

sirea altor soluţii cât timp exis-

tă soluţia Alba Iulia şi Satu 

Mare. Ne-ar relaxa o rampă, 

nu provizorie, ci până la fi na-

lizarea CMID. Săvădisla este 

acea opţiune. Sunt soluţii, dar 

nu se doreşte nimic, eu asta 

simt”, a mai spus Raţiu.

Soluţia propusă ridică, în-

să, unele semne serioase de 

întrebare. De exemplu, de ce 

se vorbeşte despre „încredin-

ţare directă” către o fi rmă din 

Câmpia Turzii, despre care se 

ştie că „urmează să se autori-

zeze”? De ce nu se foloseşte 

o metodă de selecţie transpa-

rentă de oferte, la care să par-

ticipe fi rme deja autorizate, cu 

experienţa necesară şi cu ga-

ranţii de bună execuţie? De ce 

Consiliul Judeţean a scos „din 

pălărie” soluţia Săvădisla abia 

în momentul în care era evi-

dent că variantele încep să se 

epuizeze, iar costurile supli-

mentare vor fi  aruncate tot în 

spatele contribuabililor?

În ciuda tuturor insistenţe-

lor reporterilor cotidianului Mo-

nitorul de Cluj, nici primarul 

muncipiului Cluj-Napoca, Emil 

Boc, nici primarul comunei Să-

vădisla, Tamas Gebe Andrei, 

nu au putut fi  contactaţi pen-

tru un punct de vedere.

Soluţie „din joben” !
Consiliul Judeţean renunţă la rampa de la Feleacu şi vrea să ducă gunoiul la Săvădisla!

Emil Boc Mariana Rațiu Gheorghe Vușcan

EXCLUSIVITATE
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CONCURS

Care este prima 
gama de produse dermatocosmetice solare de la 

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

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

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

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

CONCURS

Taloanele se depun până în data de 29 iunie la sediul Monitorul de Cluj sau la centrele de mica publicitate. 
Câștigătorii vor fi extrași folosind site-ul random.org dintre participanții care au răspuns corect la întrebare 
și vor fi anunțați în data de 30 iunie.
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 Câștigătorii celor 10 pachete cu produse 
cosmetice sunt:

1. Cecilia Toma
2. Ana-Maria Andriescu
3. Marieta Lupu
4. Ana Baratosi
5. Adrian Rusu
6. Csilla Kozma
7. Ana Pintea
8. Claudia Muntean
9. Adina Popa 
10. Daniela Mărginean

Aceștea sunt așteptaţi la sediul redacţiei Monitorul de 
Cluj (str. Republicii nr. 109, Sigma Business Center) pentru 
a intra în posesia premiului pînă în 10.07.2015 între orele 
11.00 – 18.00.

Depuneþi taloanele pânã în  
30 iunie 2015 la centrele  

de micã publicitate monitorul

CONCURS

Câștigătoarea premiului 
oferit de salonul 

cosmetic ILDI, un tatuaj 
cosmetic, este:

Mirela Rusu

Aceasta este așteptată la 
sediul redacţiei pentru a 

intra în posesia 
premiului până în 10 
iulie 2015 între orele 

11.00 –18.00.

Jandarmii care au asigu-

rat paza la Electric Castle 

au întocmit 12 acte de 

sesizare pentru deţinerea 

de droguri de risc pentru 

pentru consum propriu.

În perioada 25 – 28 iunie, 

efective de jandarmi din ca-

drul Grupării de Jandarmi 

Mobilă Cluj-Napoca au fost 

prezente în zona locurilor de 

desfăşurare a evenimentelor 

din cadrul festivalului „Elec-

tric Castle” pentru asigura-

rea unui climat de siguranţă 

publică şi pentru prevenirea 

unor fapte antisociale sau de 

natură penală.

Trei fete şi nouă bărbaţi au 

fost prinşi cu substanţe inter-

zise la poarta de acces a fes-

tivalului. Printre cele mai gă-

site substanţe se numără „pra-

furile de culoare albă” şi „sub-

stanţele vegetale de culoare 

verde”.

Cel mai tânăr posesor de 

substanţe halucinogene este 

un tânăr de 19 ani, iar cel 

mai în vârstă un bărbat de 

34 de ani.

În 26 iunie a fost prinse 

două femei din Hunedoara şi 

Logoj, de 30, respectiv 20 de 

ani, care aveau la ele o serin-

gă, 3 biluţe de hârtie care con-

ţineau un praf de culoare al-

bă sau substanţe vegetale de 

culoare verde oliv.

În data de 27 iunie în ju-

rul orei 14:45, a fost prins un 

bărbat din Hunedoara care 

avea o cutie din plastic ce con-

ţinea o substanţă vegetală de 

culoare măslinie şi o cutie ce 

conţinea foiţe de ţigări.

În ultima zi a festivalului 

au fost prinşi cei mai mulţi 

oameni.

O femeie de 27 de ani din 

Hunedoara şi doi bărbaţi de 

28 de ani din Alba şi Constan-

ţa au fost găsiţi la ei cu sub-

stanţe vegetale de culoare ver-

de. Tot în 28 iunie a fost prins 

şi un clujean care avea la el 

3 ţigarete confecţionate ma-

nual care conţineau o sub-

stanţă vegetală de culoar ver-

de.

Alte cinci persoane au fost 

prinse în ultima zi a festiva-

lului cu substanţe vegetale. 

Actele de sesizare şi corpuri-

le delicte au fost predate la 

D.I.I.C.O.T. Cluj.

Care au fost substanţele interzise 
găsite la Electric Castle ?

Înnecaţi de aburii alcoo-

lului, doi tineri care au 

participat la Electric 

Castle s-au urcat la volan 

băuţi.

O tânără de 24 de ani din 

Suceava a fost prinsă în timp 

ce conducea un autoturism 

prin Bonţida, deşi se afl a sub 

infl uenţa alcoolului.

La data de 28 iunie, în ju-

rul orei 11:00, poliţiştii din Bon-

ţida au prins o tânără de 24 

de ani, din Suceava, în timp 

ce conducea un autoturism 

prin Bonţida, deşi era beată.

De asemenea, în jurul orei 

03:30, un bărbat de 27 de 

ani, din Cluj-Napoca, a fost 

depistat conducând un au-

toturism pe raza localităţii 

Bonţida, fi ind sub infl uenţa 

alcoolului.

Şoferii care conduc sub in-

fl uenţa băuturilor alcoolice 

trebuie să ştie că riscă şi în-

chisoarea de la unu la cinci 

ani, aceasta fi ind sancţiunea 

prevăzută de lege pentru cei 

depistaţi în trafi c cu o îmbi-

baţie alcoolică de peste 0,8 

g/l alcool pur în sânge.

În mod concomitent, Jan-

darmii care au asigurat paza 

la Electric Castle au întocmit 

12 acte de sesizare pentru de-

ţinerea de droguri de risc pen-

tru consum propriu. 

A treia ediţie a festivalu-

lui Electric castle s+a înche-

iat ofi cial ieri la ora 7 dimi-

neaţa.

Prinşi beţi la volan după festival

A treia ediţie a festivalu-

lui Electric Castle s-a 

încheiat, ofi cial, luni, la 

ora 7:00. Petrecerea a 

mai continuat câteva 

ore, câteva zeci de parti-

cipanţi în festival prefe-

rând să amâne cât mai 

mult momentul despărţi-

rii de domeniul Banffy şi 

să îşi facă înviorarea de 

dimineaţa la „Spuma 

party”, la Booha 

Mansion.

Duminică, ultima zi a festi-

valului a adus un nou record 

de audienţă în istoria eveni-

mentului. Peste 28.000 de oa-

meni au fost prezenţi pentru 

cel mai aşteptat concert al edi-

ţiei – The Prodigy. Totul a mers 

ca la carte, show-ul a fost unul 

complet, lumini, muzică, un 

sunet copleşitor. Britanicii au 

demonstrat că sunt veterani ai 

calităţii, iar concertul lor a fost 

la fel de proaspăt şi puternic 

ca întotdeauna, o combinaţie 

de hit-uri de peste 20 de ani şi 

piese de pe cel mai recent al-

Aproape 100.000 d
în patru zile de festi
Festivalul Electric Castle se află la a treia ediţie şi se bucură de un suc

bum al trupei, „The day is my 

enemy”.

The Cat Empire şi-au câştigat 

duminică câteva mii de fani. Chiar 

dacă au cântat în deschiderea se-

rii, imediat după Zoli Toth Pro-

ject, australienii au avut nevoie 

de doar două piese pentru a face 

întreaga mulţime să danseze. „Am 

ajuns pentru prima oară în Româ-

nia după ce am afl at că „The Lost 

Song”, una dintre piesele noastre 

pe care nu am promovat-o nicio-

dată în mod deosebit, era un ma-

re hit aici. Eram curioşi cum ara-

tă ţara care a «adoptat» acest cân-

Britanicii de la The Prodigy au închis a treia ediţia a festivalului de la Bonţida
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Electic Castle 2015, în cifre

97.000
 de participanți pentru 
cele 4 zile de festival

6
scene

150 
de artiști

1.000 
de oameni în echipă

• voluntari
• staff 
• barmani
• casieri
• agenți de securitate

25 
de vendors 
în food court

10 hectare 
de festival

1 
barcă gonfl abilă

20.000 
de abonamente vândute

6.000 
de bilete vândute pentru 
camping

10.000 
de locuri de parcare

TOP 5 AL JUDEȚELOR DE UNDE AU 
VENIT PARTICIPANȚII LA FESTIVAL

Cluj

Ungaria

Franța

Belgia

Germania

Marea Britanie

Timiş

Sibiu

Mureş

Bucureşti

TOP 5 AL ȚĂRILOR DIN STRĂINĂTATE 
DE UNDE AU VENIT PARTICIPANȚII 
LA FESTIVAL

nie

ÎN LUPTA CU PLOAIA ȘI NOROIUL S-AU FOLOSIT:

200 t
de pietriș

20 t 
de nisip

400 
de paleți

700 
de baloți 
de fân

© monitorulcj.ro

Electric Castle este singurul festival care are loc pe domeniile unui castel 
medieval. A devenit foarte popular nu doar printre fani, ci și printre artiștii 
care au urcat pe scenă seară de seară.

Patru zile de distracţie intensă

de „electrici” 
ival

ccess naţional şi internaţional.

tec şi apoi am vrut să descoperim 

cât mai mult, de aceea suntem azi 

la castel, un loc absolut minunat”, 

a declarat în conferinţa de presă, 

Felix Riedl, liderul trupei.

Charlotte Cooper, solista The 

Subways, a fost cu totul electri-

zantă, probând ceea ce organiza-

torii şi-au propus să demonstre-

ze cu această ediţie: rock-ul su-

nă foarte bine la castel. Un test 

care va avea multe de spus în 

compunerea line up-ului pentru 

ediţia de anul următor.

SIGMA, trupa care a monopo-

lizat clasamentele britanice anul 

FELIX RIEDL | The 
Cat Empire

 „Am ajuns în 
România după ce am 
afl at că una dintre 
piesele noastre era un 
mare hit aici. Eram 
curioşi cum arată ţara 
care a «adoptat» 
acest cântec şi apoi 
am vrut să 
descoperim cât mai 
mult, de aceea 
suntem azi la castel, 
un loc absolut 
minunat“

ă.care au urcat pe scenă seară de searăă.

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI

Pe scena principală de lângă castel au cântat cele mai importante trupe de la festival

Străinii şi-au adus cu ei steagurile şi le-au fl uturat 
în timpul concertelor

Acordurile de chitară au sunat până în zori timp 

de patru zile în Bonţida

Oamenilor nu le-a păsat că au stat înghesuiţi 

şi s-au distrat de minune

trecut, şi DUB PHIZIX & MC 

STRATEGY au închis seara pe 

Boiler Stage, dar nu şi petre-

cerea, care a continuat mult 

după micul dejun, la Red Bull 

Music Academy, unde Woralks 

a mixat noaptea cu ziua pen-

tru câteva sute de oameni.
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

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

¤ PF cumpăr apartament cu o 
cameră sau două. Tel 
0758-513864 (2.5)

¤ P.F. ofer spre închiriere ap. cu 2 
camere, bucătărie, baie, C.T., 
pentru trei studenţi, elevi (de pre-
ferabil băieţi nefumători), Apar-
tamentul este în apropiere de 
Hotel Premier – Grigorescu. Inf. 
la tel. 0364-404101 sau 
0771-332360. (7.7)

CASE/CABANE

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

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

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

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

¤ Vând teren intravilan, 966mp, 
în Florești, str. Iazului. Are toate 
utilităţile (apă, gaz, curent) în 
apropiere. Tel 0742-080925 (1.5)

¤ Vând teren în Florești str Izlazu-
lui nr. 4, Sâ966 mp, are în apropi-
ere toate utilităţile (apă, gaz, cu-
rent), situat la 200m de str A. Ian-
cu. Tel 0742-080925 (2.5)

¤ P.F. vând teren în Cluj-Napo-
ca, str. Dealul Fânaţelor F.N., la 
100 m de autobuzul nr. 39, în 
supr. 6200 mp, cu 180 m front 
la toate utilităţile de pe teren, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (2.7)

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

¤ Vând TEREN intravilan în oraşul 
Sibiu, cu suprafaţa de 918 mp, 
preţ negociabil. Inf. şi relaţii su-
plimentare la tel. 0727-086183.

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

¤ Vând 2 parcele de teren lân-
gă lacul din Chinteni, supr. 613 

mp, front 18 ml la drum jude-
ţean, preţ 15 euro mp. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0745-251703.

¤ 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.

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ P.F. ofer spre închiriere ap. cu 2 
camere, bucătărie, baie, C.T., pentru 
trei studenţi, elevi (de preferabil bă-
ieţi nefumători), Apartamentul este 
în apropiere de Hotel Premier – Gri-
gorescu. Inf. la tel. 0364-404101 
sau 0771-332360. (5.7)

SPAŢII

¤ P.F. închiriez două garaje subtera-
ne, în cart. Bună Ziua, str. Mircea 
Zaciu nr. 12-18, cu ușă automată, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (2.7)

SCHIMBURI

CASE

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Centrum Srl ofera urgent lo-
curi de munca in Germania la 
ingrijire batrani. Se cauta per-
soane cu limba germana la ni-
vel conversational, experienta 
reprezinta un avantaj. Se ofera 
conditii legale de munca, masa 
si cazare. NU SE PERCEP COMI-
SIOANE! Detalii de L-V 
9.00-18.00 la 0733978860 si 

management.bosque@gmail.
com. (1.1)s

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

Firmă de curăţenie, 
angajăm

OPERATORI DE 
CURAŢENIE – bărbaţi

în centrul comercial din 
Cluj – Iulius Mall.

Condiţii salariale 
avantajoase.

Tel. 0721-288.045.

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

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

SERVICII

¤ IEFTIN ȘI RAPID! Prelucrări fo-
tografi ce complete, alb-negru pe 
cale clasică, fără printer. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0754-925445. (4.7)

¤ Execut croitorie de lux pentru 
bărbaţi, ultima modă, pentru 
toate vârstele, costume de mire, 
fracuri, blezere, etc., fac și trans-
formări. Execuţie ireproșabilă, ta-
rif accesibil, fost maistru specialist 
la „Casa de Modă”. Inf. la tel. 
0364-882575. (7.7)

¤ Topografi e, cadastru, proiecta-
re, arhitectură, geotehnică, înta-
bulări, dezlipiri, proiecte case, 
certifi cate de urbanism și autori-
zaţii de construire. Inf. la tel. 
0742-022913. (7.7)

¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig.
Ofer garanţie şi asigur transport.
Tel. 0747-786.320; 
0770-607.687.
¤ REPARAŢII TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-555842, 0721-639290.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AFACERI

¤ Caut investitor pentru con-
strucţia unui cimitir în Mănăș-
tur, str. Câmpului Sud-Vest. De-
ţin teren de 7500 mp, cu posibi-
litate de extindere. Inf. supli-
mentare la tel. 0773-756130. 
(4.7)

AUTO MOTO

¤ Vând Ford Fusion 2005, taxă 
plătită nerecuperată, recent în-
matriculată, stare perfectă, unic 
proprietar, aer condiţionat, 
ABS, închidere centralizată, gea-
muri automatizate. Preţ 3350 
euro negociabil. Tel 
0742-632820 (1.5)

¤ Vând motoretă marca „Activ”, 
cum motor de 49 cmc, în patru 
timpi, pentru viteze, pornire la 
pedală și automatizată, sisteme 
de alarmă, antifurt, puţin rulată 
în ţară. Inf. suplimentare la te-
lefon 0723-064864. (5.11)

UZ CASNIC

¤ Vând fi erăstrău joagăr, 4 bu-
căţi, tip Sibiu, drujbă URAL-4, 
ambreaj strung ø 420 x 1500, 
Dâ165 – 7 discuri, 6 arcuri – 8 
kg, circular cu motor pentru tăiat 
lemne, cu pânză de rezervă. Su-
naţi la tel. 0746-297102. (7.7)

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

MOBILIER

¤ Vând mobilă LUXOR sufragerie, 
bine întreţinută. Inf. suplimentare 
la tel. 0745-307720. (5.7)

MEDICALE

¤ Vând cadru sprijin deplasare. 

Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0770-0358234. (5.7)

DIVERSE

¤ Vând coasă rotativă 135 cu car-
dan aproape nouă, preţ 2700 lei. 
Tel:0724-443.744. (1.2)

¤ Vând șezlong pentru plajă; un 
convector în stare perfectă; 2 ca-
napele lemn masiv cu furnir, tapi-
serie nouă; un dulap cu 3 uși cu 
furnir. Cumpăr sobă de fontă. Tel 
0264-454257, 0749-041124 (3.5)

¤ Colecţionar serios cumpăr co-
lecţii de insigne, fanioane cu fot-
bal, suporţi de pahare de carton. 
Aștept oferte serioase. Tel 
0749-174082 (3.5)

¤ Colecţionar serios cumpăr 
obiecte promoţionale cu mărci de 
ţigări, afi șe, brichete, scrumiere, 
tabachere. Tel 0749-174082 (3.5)

¤ Vând colecţie de actori alb-ne-
gru în stare bună. Aștept oferte 
serioase. Tel 0749-174082 (2.5)

¤ Vând roiuri de albine și vin Fe-
teasca albă, demisec. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 
0722-515094. (4.7)

¤ Pentru pescari muscari! Vând a-
parat nou pentru confecţionare 
muște cu placă. Inf. suplimentare 
la telefon 0723-064864. (5.11)

¤ Vând cort de două persoane, 
culoare albastră. Inf. suplimenta-
re la tel. 0264-591965. (5.7)

¤ Vând covor persan deosebit, 
dim. 3,5 x 2,5 m, în stare foarte 
bună. Merită văzut. Inf. la tel. 
0729-117667. (5.7)

¤ Vând cositoare rotativă după 
tractor, greblă soare, răcitor lap-
te erbicdator, toate ieftine. Inf. 
suplimentare la tel. 
0724-443744. (5.7)

¤ Vând butoi din tablă zincată, 
de 200 l, cratiţă de 30 l, smălţui-
tă, oală de 20 l, smălţuită. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0770-0358234. (5.7)

¤ Vând mașină Super Grill, elec-
tric, și o staţie mică de călcat Va-
porella, lampaș rustic mare, nou, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0748-299885. (5.7)

¤ Desfi inţez gospodărie. Sunaţi la 
tel. 0773-756130. (5.7)

¤ Vând coniac de 47°, preţ 30 
RON/l și ţuică de 53°, preţ 25 
RON/l. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ Vând barcă pneumatică „Say-
lor”, de 3 persoane, cu accesorii, 
fund „Tego”, 2 beţe de pescuit te-
lescopice, compozit 3,5 m, putere 
80-150 gr; un băţ de 2,40 m 
-15-15 gr din două părţi „Shima-
no” și unu de 3 m – 40-80 gr, din 
două segmente „Silstar”, ambelel 
composit. Inf. la tel. 0744-479172 
sau 0374-930918. (5.7)

¤ Urgent și ieftin! Vând loc de 
veci din beton cu capac, nefolosit 
de 23 de ani, în Cimitirul Crișan. 
Inf. suplimentare la tel. 
0773-756130. (5.7)

¤ Vând prin desfi inţarea unei gos-
podării, următoarele: orgă electri-
că, obiecte sanitare, de uz casnic, 
îmbrăcăminte, covoare, multe al-
tele. Toate ieftin. Inf. suplimentare 
la tel. 0773-756130. (5.7)

¤ Vând jgheaburi și burlane din 
tablă galvanizată, cu diamatrul 
de peste 18 cm, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0264-432680. (6.7)

¤ Vând butelie de voiaj. Sunaţi la 
tel. 0264-581895. (6.7)

¤ Vând 6 buc ţeavă metalică cu 
Dâ70 mm și lâ8 m, preţ sub pre-
ţul pieţiil. Inf. la tel. 
0264-432680. (6.7)

¤ Vând cazan de ţuică de 40 l, 
preţ negociabil. Alte detalii la tel. 
0740-077713. (6.7)

¤ Vând tichet RABLA unei persoa-
ne interesate să-și achiziţioneze 
un autoturism nou, la preţul de 
2000 RON, negociabil. Rog serio-
zitate. Inf. la 0264-432680. (6.7)

¤ Vînd IEFTIN 12 stâlpi din beton 
și 42 plăci din beton pentru gard. 
Inf. la tel. 0746-297102. (7.7)

¤ Vând ușă din tablă, nouă, 
pentru garaj cu ramă, Hâ192, 
lâ196 cm. Inf. la tel. 
0746-297102. (7.7)

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

DONAŢII

¤ Donez ţarc pentru copii. Su-
naţi la tel. 0264-581895. (6.7)
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.

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

COLECŢIONARI

¤ Pentru colecţionari! Vând min-
ge de fortbal F.C. BARCELONA. 
Preţ negociabil. Inf. suplimenta-
re la tel. 0264-591965. (4.7)

¤ URGENT! Vând trei pardesie 
de damă și trei bărbătești, dife-
rite mărimi, stare foarte bună, 
foarte ieftin. Inf. la tel. 
0264-591965. (4.7)

¤ Pentru iubitorii de artă! 
Vând o colecţie de lucru de mâ-
nă, preţ negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0264-591965. 
(5.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare că-
prior (ţap) și colţi de mistreţi, 
preţ negociabil. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 
0264-591965. (7.7)

¤ Vând cartele telefonice Ro-
mânia și străine, calendare de 
buzunar, fanioane străine, foto-
grafi i, postere cu jucători de fot-
bal, acte, cărţi în lb. română, 
italiană, tablouri, obiecte de de-
cor. Tel. 0755-920694. (7.7)

ANIMALE

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

PIERDERI

¤ SC MBA SOLUTION STORE 
SRL-D, CUI: RO30591944, 
J12/2292/2012, cu sediul social 
in Cluj-Napoca, str.Dunarii, nr.29, 
ap.10 declar pierdut facturier se-
ria MBA 2015 nr. 3000056 pana 
la 3000099/45 fi le chitantier se-
ria MBA 2015 nr. 2000100 pana 
la 2000149/50 fi le, chitantier se-
ria MBA 2015 nr. 2000196,2000
197,2000198,2000199/4 fi le. 
(1.1)

ANUNȚ DE MEDIU

¤ Comuna Poieni, anunta publi-
cul interesat asupra depunerii 
solicitarii de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul – Re-
facerea si modernizarea drumu-
lui comunal afectat de inundati-
ile din 2010 din Comuna Poieni, 
judetul Cluj – in comuna Poieni, 
sat.Tranisu f.n., jud.Cluj. Infor-
matiile privind proiectul propus 
pot fi  consultate la sediul Agen-
tiei pentru Protectia Mediului 
Cluj, Calea Dorobantilor nr.99 in 
zilele de: luni intre orele 
09.00-16.30 si marti-joi intre 
orele 9.00-14.00 si vineri intre 
orele 9.00-12.00 si la sediul Co-
muna Poieni din comuna Poieni, 
sat.Poieni nr.268, jud.Cluj. Ob-
servatiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agentiei pentru 
Protectia Mediului Cluj in zilele 
de luni-joi intre orele 
08.00-16.30 si vineri intre orele 
8.00-14.00. (1.1)

ANUNŢ DE MEDIU

SC Negoiu Construct SRL în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra declanșării etapei de încadrare, 
conform H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de 
mediu pentru „Elaborare PUZ şi construire imobil locuinţe 
colective P+2E+Er“, Florești, str Plopilor FN jud. Cluj. Prima 
versiune a planului poate fi  consultată la sediul SC 
Helvconstruct SRL, Cluj-Napoca, str. Ghe. Dima nr 4/18, 
jud. Cluj în zilele de luni-vineri între orele 9.00-14.00 din 
data de 26.06.2015. Publicul interesat poate transmite, în 
scris, comentarii și sugestii, până la data de 15.07.2015, 
la APM Cluj, str. Dorobanţilor nr.99, blocul 9B, cod 400609, 
fax 0264-412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro.

Organizăm:

Nunţi,
Botezuri,
Petreceri,

Conferinţe,
Mese festive,
Aniversări,

Comemorăriwww.casauniversitarilorcluj.ro

0744 251 471
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ANUNŢ DE ANGAJARE

SC SPEED TRANSFER SRL angajeaza:

OPERATOR GHISEU

CANDIDATUL IDEAL:
> Cunostinte de contabilitate primara;
>  Cunostinte operare PC (Microsoft Offi ce, Internet, Email);
> Limba engleza –nivel mediu;
> Abilitati de comunicare, vanzare, negociere;
> Abilitati de lucru cu cifrele, calcule;
>  Orientare spre deservirea clientilor si orientare catre 

rezultate;
> Experienta in lucrul cu numerar constituie avantaj.

RESPONSABILITATI:
> Operatiuni transfer de bani;
> Operatiuni casa de schimb valutar;
>  Alte operatiuni sau tranzactii impuse prin procedurile 

societatii.

PREZENTATI – CV – LA EMAIL: 
RESURSEUMANE@SPEEDTRANSFER.RO

SAU
FAX: 0312281512

Tel: 0728728256 (pt. informatii prezentare CV)

Regia Autonoma a Domeniului Public 
Cluj-Napoca

ANUNŢĂ

NOU!!!

Abonamente lunare la 

Ştrandul Grigorescu

150 lei – adulţi

75 lei – copii 
(până la 14 ani)

ANUNŢ DE ANGAJARE

AMA MODIANE 

CU SEDIUL IN TIMISOARA

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

SE OFERA SALARIU MOTIVANT.

Cunostinte de limba germana constituie un avantaj

Contact: 0726100715

 ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:25 Vorbește corect!
12:30 Lumea și noi (doc.)
13:00 EURO polis (emis. mag.)
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Maghiara de pe unu (live)
16:55 Vorbește corect! 
17:00 Careul cu 5 ași
18:00 Adevăruri despre trecut 
(2015, doc.)
18:30 Istorii de buzunar (reluare)
18:40 Fără compromisuri (pol., 
2010, ser., episodul 2)
19:35 Vorbește corect! (reluare)
19:45 Sport
19:59 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Dr. House (sua, 2004, 
ser., sezonul 6, episodul 2)
21:50 Istorii de buzunar
22:00 Starea naţiei
23:10 Un om grăbit (it.-fra., 
1977, com.)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
13:00 Observator
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator 
17:00 Acces direct 
19:00 Observator 
20:00 Observator special
20:30 Poftiţi pe la noi: Poftiţi și 
dăruiţi (2015, divertisment)
23:00 Un show păcătos 

PRO TV

12:00 Istorie în farfurie (engl., 
emis. info., sezonul 1, ep. 11)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr.) (reluare)
15:00 Puterea destinului (tur., 
2006, s. dr.) (reluare)
16:00 Lecţii de viaţă (s. tv)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Las fi erbinţi (rom., 2012, 
s. com., sezonul 2, episodul 11)
21:30 Din Paris, cu dragoste 
(sua-fra., 2010, acţiune)
23:30 Știrile Pro TV

PRIMA TV

12:00 Mondenii (2006, divertis-
ment, sezonul 9, episodul 35)
12:30 Click! (reluare)
13:20 Teleshopping (promo)
13:50 Secrete de Stil (mag. li-
fe-style, episodul 26) (reluare)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Flavours, 3 bucătari 
16:00 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 17) (reluare)
16:30 Focus 
17:00 Mama mea gătește mai 
bine (emis. culinară, ep. 12)
18:00 Focus
19:30 Dragoste și ură (mex., 
2015, telenov., episodul 7)
20:30 Sfârșitul lumii (ger.-sua, 
2005, f-catastr.) - Partea a doua
22:30 Trăsniţii (s. com)
23:00 Focus din inima României 
23:30 Click! (mag. life-style)

KANAL D

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

LOOK TV

13:00 Tonik Show (divertis-
ment)
14:00 Top Goluri. Top Ratări 
(2014, emis. sport) - Etapa 30
14:30 Casa Poporului (2013, 
talk show) (reluare)
15:30 Brandu’ Lu’ Chinezu’ 
(2013, mag. life-style)
16:30 Liga I: CS U Craiova - Oţe-
lul Galaţi (emis. sport)
18:30 Retrospectiva ligii I. Etapa 
26 (reluare)
19:30 Știri Look TV
20:00 Elefantul alb
22:00 Brandu’ Lu’ Chinezu’ 
23:00 Rerospectiva ligii I. Eta-
pa 26

ANUNŢ DE ANGAJARE

Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie 
„Prof. Dr. O. Fodor” Cluj-Napoca

organizează la sediul din Cluj Napoca, Str. Constanţa nr.5

CONCURS
pentru ocuparea postului vacant de Economist I S
Proba scrisă va avea loc în data de 20.07.2015, ora 11.00

Condiţii de participare la concurs: – diplomă de licenţă 
specializarea economist; – 3 ani și 6 luni vechime în specialitate;

Data limită de depunere a dosarelor: 13.07.2015 ora 15.

Date de contact: telefon 0264433913.

LICITAȚIE PUBLICĂ

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
PREŢURI REDUSE CU 10%

Lichidatorul judiciar numit în dosarul nr. 235/1285/2014 
al Tribunalului Specializat Cluj privind debitoarea S.C. NOVO 
CONNECT S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en faillite, 
J12/786/2005, CUI 17308111, cu sediul în comuna Florești, 
nr. FN, jud. Cluj, vinde prin licitaţie publică, cu strigare, 
individual, în temeiul și condiţiile stabilite de adunarea 
creditorilor întrunită în data de 05.02.2015, la preţuri reduse 
cu 10% faţă de preţurile iniţiale, următoarele bunuri din 
averea debitoarei:

–  un autoturism Seat Ibiza, anul fabricaţiei 2006, cu număr 
de înmatriculare CJ-90-NVC, la preţul de 7.464,60 lei + TVA;

– active circulante (stocuri) reprezentate de piese de schimb, 
materiale consumabile, alte mărfuri, ponderea cea mai 
mare constând în mărfuri (piese remorci și semiremorci), 
la preţul total de 19.637,10 lei + TVA.

Lista completă a bunurilor și a preţurilor poate fi  consultată 
la sediul lichidatorului judiciar. Ședinţele de licitaţie publică, 
organizate în vederea vânzării bunurilor, au loc în fi ecare zi 
de joi, la ora 16.00, la sediul lichidatorului judiciar din Baia 
Mare, Bd. Republicii, nr. 10/35, jud. Maramureș. Garanţia 
de participare la licitaţie este de 10% din preţul de pornire 
a licitaţiei, pentru fi ecare bun ofertat, sumă ce trebuie achitată 
până în ziua anterioară zilei când se desfășoară ședinţa de 
licitaţie. Plata preţului se va face în lei. Pasul de licitare va fi  
de 1% din preţul de pornire a licitaţiei și va fi  anunţat la 
începutul licitaţiei. Informaţii suplimentare cu privire la 
condiţiile de participare și de desfășurare a licitaţiilor se pot 
obţine la telefon: 0722-779.542, 0262-227.131.

ANUNŢ PUBLIC

1. S.C. METALICPLAS DISTRIBUTION S.A., cu sediul 
social în Municipiul Dej, Strada 1 Mai, Nr.113, Cod poștal 
405200, Jud. Cluj, România, având date de identifi care 
CUI: RO 17736215, Nr. Reg. Comerţului J12/2443/2005, 
Tel. 0264-211 168; Fax. 0264-211 967; Email: distribution@
metalicplas.ro, având calitatea de societate contractantă 
(Achizitor), va invită să participaţi la procedura de atribuire 
a contractului de achiziţii pentru:

Compresor aer (Cod 42123410-4 – Compresoare de aer 
fi xe) având o valoare estimată la 261.926,48 LEI, respectiv:

MD 2007 – Compresor 
aer (1 buc.)

Compresorul are rolul de a 
asigura aerul comprimat 
necesar funcţionarii instalaţiilor 
din cadrul secţiei Converting.

Contractul face parte din proiectul “Diversifi carea activităţii 
S.C. Metalicplas Distribution S.R.L. prin înfi inţarea unei noi 
unităţi de producţie a hârtiei tissue și a produselor derivate, 
inclusiv clădirile aferente”. Proiectul este co-fi nanţat în baza 
schemei de ajutor de stat instituita prin HG 1680/2008, cu 
modifi cările și completările ulterioare, Metalicplas Distribution 
obţinând în acest sens Acordul de fi nanţare nr. 81 emis de 
Ministerul Finanţelor Publice în dată de 5.12.2012, modifi cat 
prin Înștiinţarea nr. 552620/28.08.2014.

2.  Procedura de 
atribuire 
aplicată:

Cererea de oferte (cu respectarea  
Procedurii interne de achiziție nr. 
PO-APR-03 din 23.01.2013)

3.  Criteriul de 
atribuire:

„oferta cea mai avantajoasă din 
punct de vedere tehnico-economic”, 
factorii de evaluare fi ind preţul 
ofertat (30%), caracteristicile 
tehnice (40%) și termenul de livrare 
și punere în funcţiune (30%).

4.  Data limită 
depunere 
oferte:

14/07/2015, ora 10:00

5.  Data şi ora de 
deschidere a 
ofertelor:

14/07/2015, oră: 11:00

6.  Modalitate 
transmitere 
oferte:

fi e prin poștă (curierat), fi e depuse 
personal de către un reprezentant 
al Ofertantului, cu condiţia ca 
acestea să fi e în posesia 
Achizitorului înaintea datei și orei 
limita de depunere.

7.  Modul de 
obţinere a 
documentaţiei 
de atribuire:

Documentaţia de atribuire va fi  tri-
misă de Achizitor odată cu Invitaţia 
de participare 

8. Contestaţii:

Ofertanţii pot depune la Achizitor, 
în termen de 2 zile lucrătoare de la 
data comunicării rezultatului proce-
durii de atribuire, contestaţii cu pri-
vire la rezultatul procedurii.

9. Alte informaţii:
Perioada de valabilitate a ofertelor va fi  de 90 de zile 

de la data limită a depunerii ofertei, iar preţul adjudecat 
se va menţine pe toată perioada de valabilitate a contractului. 
Nu se acceptă oferte alternative.

Ofertele se redactează în limba romană.
Informarea ofertanţilor cu privire la rezultatul procedurii 

se va efectua pe una din următoarele cai: poșta (curier rapid)/
fax/email.

10. Persoana de contact:
Bacaran Maria – Asistent manager proiect
Adresa de contact: str. Văii, nr. 2, loc. Dej, jud. Cluj, cod 

poștal: 405200
Telefon: +4 0264 213091
Fax: +4 0264-222207

NOTIFICARE

Notifi căm creditorii S.C. SHUN FENG IMPEX TRADE 
S.R.L., Sediul social: Huedin, str. B.N.Antal, nr.5, Jud. Cluj, 
Număr de ordine în registrul comerţului J12/1597/2003, 
C.U.I.15513241 că s-a deschis procedura de insolventa în 
forma generală conform Sentinţei Civile nr. 977/08.04.2015, 
pronunţată de Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 
1236/1285/2014.

Termene: depunere declaraţii de creanţă 13.07.2015; 
tabel preliminar 07.08.2015; contestaţii la tabelul preliminar 
– 7 zile de la data publicării tabelului preliminar în BPI, 
tabel defi nitiv, soluţionare contestaţii 02.09.2015, convocare 
adunare creditori 11.08.2015, începând cu ora 12,00.

Informaţii suplimentare la administratorul judiciar TERPE 
CRISTINA, tel. 0745-206573.



PUBLICITATE

10 AUTO  monitorulcj.ro | marți, 30 iunie 2015

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Timp de patru zile, de 

vineri până duminică, 

clujenii au putut testa 

noul Renault Kadjar la 

showroom-ul Renault din 

Calea Turzii 253-255 care 

a avut o amplă campanie 

de promovare.

Renault Kadjar aduce o no-

uă viziune în universul mo-

delelor crossover printr-un de-

sign exterior atractiv, consum 

şi emisii cele mai bune din 

clasă şi deosebite inovaţii prac-

tice.

Potrivit directorului Rena-

ult Cluj, Călin Abrudan, „a-

ceastă maşină este un hibrid 

între un hatchback şi un SUV, 

având o gardă înaltă la sol, 

cu o tracţiune simplă sau in-

tegrală care se pretează atât 

pentru munte cât şi pentru 

oraş. Este o maşină de dimen-

siuni medii, având aproxima-

tiv 4,5 m lungime, cu un vo-

lum la portbagaj de aproxi-

mativ 500 de litri, care poa-

te fi  extinsă până la 1.500 de 

litri. Are foarte multe tehno-

logii utile, cu consum şi mo-

torizare foarte bună în clasa 

aceasta de maşină, cu con-

sum mixt de 3,5 litri/100 km, 

iar motorizarea este diesel de 

1.500 cmc (110 cp) şi 1.600 

cmc (130 cp) cu distribuţie 

pe lanţ şi pe benzină de 1.200 

cmc (130 cp).”

În ceea ce priveşte inte-

resul clujenilor pentru aceas-

tă maşină, directorul show-

room-ului Renault din Cluj 

spune că „este foarte cres-

cut, există şi clientelă care 

aştepta această maşină, în-

registrându-se peste 200 de 

cereri de ofertă şi un trafi c 

zilnic de peste 200 de oa-

meni pe zi.”

Maşina este prevăzută cu o 

tabletă de 17 inch în bord ca-

re funcţionează cu conectivi-

tate la internet şi care include 

hărţile pentru toată Europa, cu 

actualizare pe viaţă, primul an 

fi ind gratuit.

În ceea ce priveşte tipo-

logia oamenilor care au co-

mandat această nouă maşi-

nă din familia Renault, Că-

lin Abrudan spune că sunt 

în general oameni cu salariu 

peste media pe economie, cu 

unul sau doi copii. „În ge-

neral tipologia clientului pen-

tru această maşină este cea 

cu vârstă de 35-45 de ani, cu 

venituri peste medie, cu unul 

sau doi copii. Persoanele fi -

zice sunt mai interesate de 

o achiziţie prin programul 

Remat, în acest mod valoa-

rea maşinii plecând de la 

15.000 de euro cu toate ta-

xele incluse”, a afi rmat Că-

lin Abrudan.

Disponibil cu tracţiune 4x2, 

4x2 Extended Grip şi 4x4, Re-

nault Kadjar constituie o invi-

taţie la evadare în atmosfera 

urbană sau în afara oraşului.

Peste 200 de cereri 
înregistrate în primele zile 
pentru noul Renault Kadjar
Noul crossover Renault Kadjar este disponibil pentru comercializare 
în trei niveluri de echipare: Life, Zen şi Intens.

Crossover-ul Renault Kadjar este o mașină perfectă atât pentru munte, cât și pentru drumurile din orașe

CĂLIN ABRUDAN | directorul Renault Cluj

„În general, tipologia clientului pentru 
această maşină este cea cu vârstă de 35-45 
de ani, cu venituri peste medie, cu unul sau 
doi copii. Persoanele fi zice sunt mai 
interesate de o achiziţie prin programul 
Remat, în acest mod valoarea maşinii 
plecând de la 15.000 de euro cu toate taxele 
incluse.“
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FINALIZAREA ACTIVITĂŢILOR PROIECTULUI CU TITLUL 
„Dezvoltarea microîntreprinderii CSC CONSTRUCTION SRL prin dotarea cu 

echipamente moderne şi mobilier tip birou, destinate activităţilor de editare”

Mun.Cluj-Napoca, str. Universităţii , nr. 3,ap. 27, jud.Cluj
Data publicării: 30 iunie 2015

S.C. CSC CONSTRUCTION S.R.L., cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, strada Universităţii, 
nr. 3, ap. 27, jud. Cluj, a implementat începând cu 01.07.2014 proiectul „Dezvoltarea 
microîntreprinderii CSC CONSTRUCTION SRL prin dotarea cu echipamente moderne şi mobilier 
tip birou, destinate activităţilor de editare“, cod SMIS 53863, fi nanţat prin Programul Operaţional 
Regional, în baza contractului de fi nanţare nr. 4455/30.06.2014 încheiat cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Aministraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management, prin 
Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul sus-menţionat a fost implementat de S.C. CSC CONSTRUCTION S.R.L pe o 
perioadă de 12 luni și are o valoare totală de 187.452,33 lei, din care 160.548,05 lei 
reprezintă fi nanţare nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului a vizat creșterea competitivităţii microîntreprinderii 
CSC CONSTRUCTION prin dotarea cu echipamente tehnologice și aplicaţii informatice 
necesare desfășurării activităţii, în vederea creșterii calităţii și diversifi cării serviciilor prestate..

Implementarea proiectului a contribuit la creşterea continuă a gradului de inovare a 
societăţii cu efecte favorabile asupra dezvoltării şi creşterii competitivităţii în Regiunea 
Nord-Vest în domeniul serviciilor de editare, precum și la creșterea numărului de locuri de 
muncă din regiune, în cadrul proiectului fi ind create 2 noi locuri de muncă.

Programul Operaţional Regional este implementat la nivel naţional de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Aministraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management, iar 
la nivel regional de către Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, organism intermediar 
al programului ce a monitorizat implementarea acestui proiect.

Date de contact: Dl. Achim Cornel-Cosmin, Administrator, Tel: 0726381813, e-mail: 
achim.co@gmail.com

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia ofi cială a Uniunii 
Europene sau a Guvernului României”

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări 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:

MIERCURI, 1 IULIE 2015
Între orele 09:00-15:00
1.  Str. Eugen Ionesco între str. Carierei și str. Făgetului; str. Făgetului; str. Ulmului; str. 

Ficusului; str. Grigore Benetato; str. Gherase Dendrino; str. Cetinei; str. Jokai Mor; 
str. Dianei; str. D.D. Roșca; str. Dumitru Braharu; str. Petre Dulfu; str. Galaction Liviu 
Munteanu; str. Prof. Nicolae Mărgineanu; str. Haller Karoly; str. Liviu Rusu; str. 
Carpenului; str. Foișorului; str. Cerbului; str. Ferigii; str. Poieniţei; str. Frăguţei; str. 
Zmeurișului; str. Afi nului; str. Luminișului; str. Toamnei; Aleea L. Neamţu; Aleea Pataki 
Samuel; Aleea Sabin Drăgoi; Aleea Constantin Silvestri; Drumul Sf. Ioan – parţial; 
str. Antonin Ciolan; Aleea Vlad Mugur; Aleea Janovics Jeno;

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 urgenţă 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

ETAPA 1
Vineri, 10 iulie
18.30 FC Voluntari – CSMS Iași

21.00 Astra Giurgiu – Concordia Chiajna

Sâmbătă, 11 iulie
18.30 FC Viitorul – CFR Cluj

21.00 FC Steaua – Petrolul Ploiești

Duminică, 12 iulie
18.30 CS U Craiova – FC Botoșani

21.00 ASA TG Mureș – Dinamo București

Luni, 13 iulie
21.00 Poli Timișoara – Pandurii TG Jiu

ETAPA 2
Vineri, 17 iulie
18.30 Concordia Chiajna – CSMS Iași

21.00 Dinamo București – CS U Craiova

Sâmbătă, 18 iulie
18.30 Petrolul Ploiești – FC Voluntari

21.00 Pandurii TG JIU – FC Steaua

Duminică, 19 iulie
18.30 CFR Cluj – Poli Timișoara

21.00 Astra Giurgiu – ASA TG Mureș

Luni, 20 iulie
21.00 FC Botoșani – FC Viitorul

Programul meciurilor din primele două etape a Ligii 1

Ridicătorul maghiar Peter 

Kecskemeti este începând 

de ieri noul jucător al 

echipei de volei masculin 

din cadrul Clubului 

Sportiv Universitatea Cluj, 

potrivit site-ului ofi cial al 

clubului.

Peter Kecskemeti a evoluat 

în trecut la Ştiinţa Explorări Ba-

ia Mare (trei sezoane) şi la VCM 

LPS Piatra Neamţ (sezonul tre-

cut), echipe cu care a partici-

pat şi în cupele europene.

Jucătorul maghiar este 

foarte încântat de faptul că a 

semnat cu Universitatea Cluj 

şi a declarat că va da tot ce 

are mai bun pentru realiza-

rea obiectivului fi xat de con-

ducerea echipei. „Pentru mi-

ne e foarte important că am 

reuşit să îi ţinem pe toţi ju-

cătorii de anul trecut, ba mai 

mult, am realizat şi patru 

transferuri. Putem spune că 

suntem acoperiţi pe aproape 

toate posturile. Pentru sezo-

nul viitor obiectivul nostru 

rămâne menţinerea în Divi-

zia A1”, a declarat antreno-

rul Romeo Lotei.

Echipa de volei masculin 

Universitatea Cluj a revenit în 

Divizia A1 după ce sezonul 

trecut au reuşit să câştige fă-

ră probleme majoritatea me-

ciurilor.

Potrivit tragerii la sorţi ca-

re a avut loc zilele acestea, 

CS Universitatea Cluj va de-

buta pe teren propriu în noul 

sezon în compania celor de 

la Banatul Caransebeş. Me-

ciurile primei etape sunt pro-

gramate pe 28 octombrie, se-

zonul regulat urmând să se 

încheie pe 27 aprilie 2016.

Un nou ridicător la echipa 
de volei a Clujului
Pe lângă Peter Kecskemeti, Universitatea Cluj i-a mai transferat în această 
vară pe voleibaliştii Patriciu Păştean, Vlad Negrean şi Florin Filip.

Arbitrul central Teodora 

Albon şi arbitrul asistent 

Petruţa Iugulescu vor 

conduce azi una dintre 

semifi nalele 

Campionatului Mondial 

de fotbal feminin, găzdu-

it de Canada.

Penultimul act la care au 

fost delegate cele două repre-

zentante ale arbitrajului ro-

mânesc, SUA – Germania, se 

va disputa pe stadionul Olim-

pic din Montreal, cu începe-

re de la ora locală 19:00 (mâi-

ne de la ora 2:00, ora Româ-

niei).

Teodora Albon şi Petruţa 

Iugulescu au mai condus do-

uă partide de la turneul fi nal, 

Germania – Norvegia 1-1, din 

faza grupelor, şi Brazilia – 

Australia 0-1, în optimile de 

fi nală.

Teodora Albon, în vârstă 

de 37 de ani, a fost cea mai 

tânără arbitră din România pe 

lista FIFA şi a arbitrat, printre 

altele, fi nala Ligii Campioni-

lor din 2013 la fotbal feminin. 

Teodora Albon este arbitru in-

ternaţional din 2003. Potrivit 

comentatorilor Eurosport, clu-

jeanca a avut cel mai bun ar-

bitraj de la Campionatul Mon-

dial de fotbal feminin din Ca-

nada.

Teodora Albon este de al-

tfel soţia antrenorului naţio-

nalei de senioare a României 

şi al echipei clujene Olimpia 

Cluj, Mirel Albon.

De altfel, potrivit unui cla-

sament publicat de Federa-

ţia Internaţională de Istorie 

şi Statistică a Fotbalului (I-

FFHS) la începutul anului 

trecut, Teodora Albon se afl a 

pe poziţia a opta în clasa-

mentul celor mai bune femei 

arbitru din 2013, cu trei punc-

te, după românca Cristina 

Dorcioman.

Petruţa Iugulescu, în vâr-

stă de 36 de ani, este de 10 

ani arbitru asistent FIFA. Ab-

solventă a Facultăţii de Lite-

re, a ajuns arbitru din curi-

ozitate. Este una dintre cele 

mai selecţionate arbitre FI-

FA din România la marile 

turnee de fotbal feminin. În 

acest an, asistenta dâmbovi-

ţeană a arbitrat, alături de 

centralul Cristina Dorcioman, 

la fi nala Cupei Algarve, din 

Portugalia.

România nu s-a califi cat 

la acest turneu fi nal, la care 

sunt prezente patru foste 

campioane mondiale: Japo-

nia, Norvegia, Germania şi 

SUA.

Din brigada condusă de Te-

odora Albon, pe lângă Petru-

ţa Iorgulescu, mai fac parte 

Mária Súkeníková din Slova-

cia şi Salomé Di Iorio din Ar-

gentina.

Foto: Potrivit comentatorilor 
Eurosport, Teodora Albon (centru)

a avut printre cele mai bune 
arbitraje de la Campionatul 

Mondial de fotbal feminin din 
Canada

O clujeancă va arbitra 
semifinala dintre 
Germania şi SUA
Meciul va decide una dintre finalistele Campionatului 
Mondial de Fotbal Feminin desfăşurat în Canada.
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Discovery va 
transmite JO
Grupul american media 
Discovery Communications, ca-
re include şi canalul Eurosport, 
a obţinut drepturile de televiza-
re ale Jocurilor Olimpice din pe-
rioada 2018-2024 pentru 
Europa, în schimbul sumei de 
1,3 miliarde euro, relatează 
Reuters. Pentru prima oară, o 
singură companie a primit 
drepturile TV pentru olimpiade-
le ce se vor desfăşura între 
2018 şi 2024: JO de iarnă 2018 
de la Pyeongchang (Coreea de 
Sud), JO de vară 2020 de la 
Tokyo, JO de iarnă 2022 şi JO 
de vară 2024, ale căror gazde 
nu au fost încă alese. Discovery 
a promis CIO că o anumită cotă 
a întrecerilor olimpice vor fi  
disponibile gratuit pentru tele-
viziuni şi nu doar pe canalele 
cu plată. 

Pe scurt

SPORT

O clujeancă 
arbitrează la 
CM din Canada 
Una dintre semifi nalele de la 
CM de Fotbal Feminin va fi  arbi-
trat de clujeanca Teodora Al-
bon.  Pagina 11

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară nr. 2 „Corelarea învaţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”
DMI 2.1 „Tranziţia de la școală la viaţa activă”
Titlul proiectului: Skills for Jobs
ID Proiect: POSDRU/160/2.1/S/141384
Benefi ciar: Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cluj
Partener: Asociaţia Inceptus România

COMUNICAT DE PRESĂ
30 iunie 2015, Proiect „Skills for Jobs“

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cluj a organizat în data de 26 iunie 
2015 o conferinţă de presă la Cluj-Napoca.

Conferinţa de presă a fost organizată în cadrul proiectului strategic “Skills for Jobs”, 
fi nanţat din FSE prin POSDRU 2007 – 2013, AP 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii 
cu piaţa muncii”, DMI 2.1 „Tranziţia de la școală la viaţa activă”, proiect implementat de 
către Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cluj în colaborare cu Inspectoratul 
Școlar Judeţean Cluj și în parteneriat cu Asociaţia Inceptus România.

Scopul organizării conferinţei de presă a fost acela de a disemina rezultatele studiului 
preliminar privind interesele vocaţionale ale elevilor, ca urmare a completării de către 
aceștia a testului de interese vocaţionale JVIS.

Studiul s-a realizat în perioada octombrie 2014 – iunie 2015 pe un număr de 16946 
elevi din clasele a IX-a și a X-a din cele 7 judeţe de implementare a proiectului, astfel: 55% 
fete, 45 % baieţi; 20% provenind din mediul rural și 80 % provenind din mediul urban.

Ca urmare a analizei rezultatelor testului JVIS s-a constatat un interes ridicat al elevilor 
pentru următoarele domenii: aventură – 28.3%; arte creative – 25,8%; conducere dominantă 
– 25,8%; drept – 25%.

Analiza rezultatelor studiilor realizate în cadrul proiectului Skills for Jobs vine în sprijinul 
strategiei privind activitatea de informare și consiliere în unităţile de învăţământ.

Daniel DON

Director executiv, Manager de proiect

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cluj

e-mail: skillsjobs2.1@gmail.com; tel. 0372 722 773

Antrenorii cu care 

Universitatea Cluj a 

încheiat sezonul de Liga 1 

s-au întâlnit, ieri, cu 

administratorul judiciar 

Marieta Anastasescu şi 

fi ul lui Florian Walter, 

George Bucşă, pentru a 

stabili planul de salvare a 

clubului.

Deşi problemele fi nancia-

re le dau mari bătăi de cap 

celor care încă au mai rămas 

la conducerea clubului, Uni-

versitatea Cluj se va înscrie 

în Liga a 2-a.

La antrenamentele condu-

se de Adrian Falub, Cristi Po-

jar şi Marius Popescu vor lua 

parte jucătorii afl aţi sub con-

tract cu clubul clujean, cei 

împrumutaţi în stagiunea pre-

cedentă la diferite echipe, dar 

şi juniori de la academia clu-

bului.

„Am avut o discuţie cu 

staff-ul tehnic şi am stabilit 

ca reunirea să aibă loc la mij-

locul lunii iulie. Problemele 

fi nanciare sunt cunoscute de 

toată lumea, însă sper să gă-

sim fondurile necesare. Nu e 

un secret că avem de recupe-

rat şi noi anumite sume de 

bani”, a spus Marieta Anasta-

sescu, administratorul echi-

pei FC Universitatea Cluj.

Mai mulţi oameni de afa-

ceri şi-au arătat disponibilita-

tea până în acest moment de 

a prelua echipa clujeană dar 

niciunu nu a reuşit să ajungă 

la un numitor comun cu re-

prezentanţii actualului patron 

al clubului.

În acest moment, datoria 

care apasă cel mai mult clu-

bul este cea pentru fostul 

fundaş Steven Pele. France-

zul a cerut în instanţă fali-

mentul societăţii, pentru o 

datorie de 160.000 de lei. 

Clubul clujean are termen 

până pe 9 iulie să achite a-

ceastă datorie, pentru a evi-

ta falimentul.

Potrivit clujust.ro, planul 

de reorganizare al clubului 

Universitatea Cluj va fi  schim-

bat, salariul mediu al jucăto-

rilor urmând a fi  de 1.000 de 

euro pe lună, iar al staff-ului 

6.000 de euro lunar (cam cât 

câştigă un antrenor din Liga 

I). Marieta Anastasescu pro-

pune şi schimbarea terenu-

lui propriu, Cluj Arena, cu 

un alt stadion, mai modest, 

asta însemnând că negocie-

rile dintre club şi societatea 

care administrează stadionul 

de 30.000 de locuri au eşu-

at, din nou.

OFICIAL! Universitatea Cluj 
continuă în Liga a 2-a
Lotul „studenţilor“ îşi va relua pregătirea pentru noul sezon din Liga a II-a 
pe 14 iulie, au confirmat oficialii clubului Universitatea Cluj.

Golgheterul sezonului fot-

balistic 2014-2015, jucăto-

rul CFR-ului, Gregory 

Tade, este la un pas de a 

fi  transferat la Steaua 

Bucureşti, acest lucru 

fi ind confi rmat de ofi cialii 

ambelor echipe.

Problemele fi nanciare ca-

re s-au abătut în ultima vre-

me asupra echipei din Gruia 

a forţat conducerea clubului 

să vândă cei mai buni jucă-

tori cu care a urcat pe locul 3 

la fi nalul sezonului trecut.

Steaua e pe punctul de a-şi 

rezolva problemele din atac, 

campioana fi ind în negocieri 

pentru francezul Gregory Tade, 

de la CFR Cluj.

Dezvăluirea a fost făcută 

de Dumitru Dragomir, în di-

rect la ProSport LIVE, iar pre-

şedintele CFR-ului, Iuliu Mu-

reşan, a confi rmat tratativele.

Mureşan este convins că 

golgheterul ultimului sezon 

al Ligii 1 o va părăsi pe CFR 

în această vară, de atacant fi -

ind interesate mai multe for-

maţii, printre care şi Steaua.

„Este vorba de o sumă de 

bani. Dacă Steaua o plăteşte, el 

pleacă. Dacă nu, rămâne. Tade 

este mai scump decât Muniru, 

normal. În general atacanţii sunt 

mai scumpi decât ceilalţi jucă-

tori, iar el este şi golgheterul 

campionatului. Nu, suma nu 

sare de un milion de euro. Eu 

cred că Tade pleacă, pentru că 

sunt mai multe oferte pentru el, 

din mai multe campionate. In-

clusiv Steaua, chiar am vorbit 

cu Vali Argăseală”, a declarat 

Iuliu Mureşan la ProSport LIVE.

Mureşan e convins că spa-

niolul Cristian Lopez îl poate 

face uitat pe Tade şi anunţă 

că CFR se mai afl ă în negoci-

eri pentru un atacant. „Am 

transferat deja un atacant foar-

te bun, care a dat cinci goluri 

în primele două meciuri. Se 

lipeşte foarte bine la gol. Es-

te un atacant spaniol, Cristi-

an Lopez. Vârf oportunist ca-

re are şcoala de fotbal făcută 

la Real Madrid şi Valencia. Un 

jucător cu calităţi, de care sunt 

convins că va face fată. Mai 

avem un atacant de 1,89 m, 

un vârf de careu de la o echi-

pă de primă ligă, dintr-un cam-

pionat puternic. Dacă vine şi 

el, chiar stăm mai bine. Spe-

răm să vină miercuri sau joi”, 

a afi rmat Mureşan.

Până în acest moment CFR 

Cluj a transferat şase jucă-

tori: Traian Marc, Lucian Go-

ian, Cristian Lopez Santama-

ria, Ramos Goncalves Vitor 

Bruno, Faria Coelho Daniel 

Filipe şi Filipe Guterres.

Gregory Tade, la un pas de a evolua 
pentru campioana României
Obiectivul clubului din Gruia este calificarea în play-off, spune preşedintele CFR, 
care îşi doreşte ca echipa să termine chiar pe locul trei, ca în sezonul precedent.

Gregory Tade (la minge) a marcat 18 goluri în sezonul 2014–2015, 
el fi ind al doilea golgheter dat de CFR Cluj


