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ADMINISTRAŢIE

Tişe critică presa că-i 
verifică „specialiştii”. 
Uite de ce n-are 
dreptate!
După ce unii funcţionari au dat de gard ma-

rile proiecte de infrastructură a judeţului, 

Tişe îi ia sub aripa lui protectoare.  Pagina 5

ECONOMIE

Clujul, în topul judeţelor 
în care s-a construit 
după Revoluţie
Clujul se clasează printre primele judeţe 

în ceea ce priveşte numărul de locuinţe 

construite după Revoluţie.  Pagina 4

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

Un exerciţiu ambiguu la proba de matematică a indus în eroare zeci de mii de elevi. Nemulţumirea este atât 
de mare încât a fost creată o petiţie online. Numărul de semnături creşte de la un minut la altul. Până ieri seară, 
petiţia a adunat aproape 35.000 de semnături.  Pagina 2

ACTUALITATE

Tablouri realizate de Adrian Ghenie, 
vândute cu peste 3 mil. €

ACTUALITATE

Comisia Tehnică din CNATDCU: 
„Victor Ponta a plagiat”

Două tablouri ale pictorului 
român Adrian Ghenie au fost 
vândute, marţi seară, în cadrul 
licitaţiei de artă contemporană 
organizată de casa Sotheby’s, la 
Londra, cu suma totală de 
2.530.000 de lire sterline, echi-
valentul a peste 3 milioane de 
euro.

Prima lucrare a artistului 
Adrian Ghenie, intitulată „The 
Hunted” (2010), care era esti-
mată între 400.000 şi 600.000 
de lire sterline, a fost achizitio-
naţă la preţul de 1.865.000 de 
lire (2.255.955 euro), relatează 
Digi24.ro.

Lucrarea a fost expusă la Ber-
lin, în cadrul Galerie Judin, în 

Londra, la Haunch of Venison 
şi în Florenţa la Centrul Con-
temporan de Cultură Storzzina.

A doua lucrare prezentată în 
licitaţia de la Londra a fost un 
autoportret intitulat „Self-por-
trait as a monkey” (2011). Vân-
zarea a fost fi nalizată la 665.000 
de lire sterline (804.402 euro).

Adrian Ghenie a stabilit un 
nou record, pe 10 februarie, la 
o licitaţie unde lucrarea sa a fost 
vândută cu 3.117.000 de lire 
sterline, echivalentul a peste 4 
milioane de euro.

Adrian Ghenie s-a născut în 
anul 1977 la Baia Mare şi a ab-
solvit Universitatea de Artă şi 
Design din Cluj, în anul 2001.

Fostul premier Victor Ponta a 
plagiat în lucrarea sa de docto-
rat, a stabilit Comisia Tehnică 
din cadrul Consiliului Naţiona-
le de Atestare a Diplomelor 
(CNATDCU), urmând ca rapor-
tul fi nal să fi e supus votului în 
Consiliul General de joi, au de-
clarat surse din Ministerul Edu-
caţiei pentru agenția Mediafax.

Potrivit unor surse din Minis-
terul Educaţiei, Comisia Tehni-
că din cadrul Consiliului Naţio-
nal de Atestare a Titlurilor şi Di-
plomelor şi Certifi catelor Univer-
sitare (CNATDCU) a fi nalizat ra-
portul privind lucrarea de doc-
torat a fostului premier Victor 
Ponta.

Sursele citate au declarat pen-
tru Mediafax că membrii Comi-
siei Tehnice, în urma unei ana-
lize a lucrării, au făcut recoman-
darea de retragere a titlului de 
doctor al lui Victor Ponta.

Potrivit procedurii, raportul Co-
misiei Tehnice a fost prezentat Co-
misiei Juridice din cadrul CNADT-
CU, care ulterior a fost înaintat 
preşedintelui instituţiei. Membrii 
Comisiei Tehnice sunt aleşi prin 
recomandare de către membrii din 
Comisia Juridică. În acest caz, es-
te vorba despre trei persoane, din 
exteriorul CNATDCU, care au ana-
lizat lucrarea de doctorat. O şe-
dinţă a CNATDCU a fost convo-
cată pentru ziua de joi.
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Pasagerul cu numărul 6 milioane al companiei Wizz Air, 
sărbătorit pe Aeroportul Internațional Cluj-Napoca
Compania low cost Wizz Air a sărbătorit performanţa de a transporta 6 milioane de pasageri de pe Aeroportul Cluj.  Pagina 6

Temă problemă !

Cum rezolvă un olimpic la mate subiectul controversat?

Un subiect 
de la Evaluarea 

Naţională i-a pus 
cap în cap 
pe părinţi 

şi profesori.
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Un exerciţiu ambiguu, cu 

o diagramă, la proba de 

matematică din cadrul 

examenului de evaluare 

naţională de ieri a indus 

în eroare zeci de mii de 

elevi. În timp ce 

Ministerul Educaţiei 

spune că răspunsul 

corect este 3, foarte mulţi 

elevi şi părinţi spun că 

de fapt răspunsul corect 

este 8. 

Nemulţumirea este atât 

de mare încât a fost creată 

o petiţie online. Numărul de 

semnături creşte de la un mi-

nut la altul. Ieri, în aproxi-

mativ o oră de la postarea 

pe internet, petiţia adunase 

deja aproape 16.000 de sem-

nături. Textul petiţiei este 

scurt şi la obiect: se cere re-

evaluarea tuturor lucrărilor. 

„Datorită faptului că MEN a 

derutat elevii la subiectul I 

exerciţiul 6 prin diagrama re-

prezentată greşit, propunem 

o reevaluare a tuturor lucră-

rilor din sesiunea iunie 2016, 

astfel încât ambele variante 

(3 şi 8 elevi) să fi e punctate 

ca fi ind corecte”, arată tex-

tul petiţiei.

De ce consideră părinţii 
că diagrama este greşită

Părinţii elevilor din Cluj 

spun că nu este normal să le 

dea copiilor un subiect atât 

de ambiguu, cât despre dia-

gramă consideră că este gre-

şită. „Fiica mea a terminat 

cu 9,94, deci e un elev foar-

te bun şi a buctat-o la ches-

tia asta. De fapt, jumate din 

clasa ei a fost afectată de 

acest subiect. Este o clasă de 

elită din Avram Iancu, dar 

subiectul ăsta i-a dat peste 

cap pentru că e foarte eva-

ziv. Şi eu şi soţia şi sora mai 

mare a fetei mele şi colegii 

ei din clasa a XII-a am dat 

toţi răspunsul 8, când de fapt 

răspunsul ar fi  3. Dar este 

foarte interpretabil”, este de 

părere tatăl unei eleve din 

Cluj-Napoca, bărbatul dorind 

să îşi păstreze anonimatul.

Logica elevilor şi părinţilor 
vs. logica Ministerului

Tatăl elevei a explicat cum 

au înţeles mare parte din co-

pii şi părinţi că trebuie rezol-

vat subiectul: „Punctul negru 

reprezintă numărul elevilor 

şi mergi pe numărul elevilor 

până unde vezi că bate co-

loana la numărul 5 şi spui că 

răspunsul corect este 8. Dar, 

de fapt nu ar fi  aşa. Trebuia 

să vezi altfel logica: notele 

de la 1 la 10 sunt în dreapta 

şi în sus e ceva. Dar întreba-

rea mea este: de ce nu este 

şi în sus până la 10? O dia-

gramă se face normal cu axa 

OX OY de acelaşi fel. Nu poţi 

face una mai scurtă şi una 

mai lungă”.

ISJ Cluj: „E doar părerea 
unora faţă de părerea 
altora”

La Cluj, conducerea In-

spectoratului Şcolar Judeţean 

afi rmă că nu a primit nicio 

sesizare scrisă din partea pă-

rinţilor şi elevilor. În opinia 

şefului ISJ Cluj, o problemă 

dacă nu este scrisă nu exis-

tă. „Noi nu avem nimic scris 

în privinţa aceasta. Discuţii 

au fost şi sunt întotdeauna 

pe subiecte, dar de aici şi pâ-

nă la o interpretare greşită 

este un drum”, a spus Valen-

tin Cuibus, inspectorul şco-

lar general. El ridică din umeri 

când este întrebat ce se va 

întâmpla dacă se dovedeşte 

că este corectă varianta ele-

vilor şi părinţilor şi nu cea a 

Ministerului. „Deocamdată 

nu ştim dacă este sau nu o 

eroare. Este doar părerea uno-

ra faţă de părerea altora. Co-

misia Naţională va stabili da-

că se dovedeşte că este real 

ce spun elevii şi părinţii”, a 

precizat Cuibus. Şeful ISJ Cluj 

a pasat problema către Co-

misia Naţională când a fost 

întrebat ce se întâmplă dacă 

se dovedeşte că a greşit Mi-

nisterul. „Acest lucru trebu-

ie să îl discutaţi cu Comisia 

Naţională. Ei sunt singurii ca-

re pot să ia vreo măsură în 

direcţia aceasta”, a replicat 

Cuibus.

Purtătorul de cuvânt al 

Ministerului Educaţiei, Mi-

rabela Amarandei nu a ofe-

rit un punct de vedere, deşi 

a fost contactată ieri de re-

dactorii Monitorul de Cluj. Du-

pă ce a cerut să fi e resuna-

tă peste 15 minute pentru o 

declaraţie ofi cială, Amaran-

dei nu a mai răspuns apelu-

rilor noastre.

Ce spune Ministerul 
Educaţiei?

„Itemul este complet for-

mulat, enunţul este clar, fără 

ambiguităţi şi permite un sin-

gur răspuns corect. Acesta 

conţine toate elementele ne-

cesare unui răspuns corect şi 

se referă la o diagramă care a 

mai fost prezentată în subiec-

tele formulate de Centrul Na-

ţional de Evaluare şi Exami-

nare. Tipul de diagramă în 

discuţie este inclus în mode-

lul de subiect pentru Evalua-

rea naţională. Itemul conţine 

legenda referitoare la repre-

zentarea numărului elevilor, 

legendă care este echivalentă 

cu identifi carea prin axele de 

coordonate. În esenţă, acesta 

se referă la prezentarea unei 

dependenţe funcţionale (între 

notă şi numărul elevilor din 

clasă care au obţinut această 

notă), iar în cazul unei de-

pendenţe funcţionale variabi-

la se reprezintă pe axa orizon-

tală (a absciselor). Răspunsul 

corect, din punct de vedere 

matematic, la acest item este 

cel prevăzut în baremul de 

evaluare şi de notare”, arată 

cei din Ministerul Educaţiei.

În judeţul Cluj, la proba la 

matematică au fost înscrişi 

4102 elevi şi au fost prezenţi 

4034. Nu au fost înregistrate 

incidente.

Ministerul Educaţiei, acuzat 
că a rezolvat greşit un subiect 
la Evaluarea Naţională
Zeci de mii de semnături a adunat o petiţie creată ieri prin care 
se solicită recorectarea lucrărilor la matematică.

Elevul clujean Dragoș Crișan (clasa a IX-a), olimpic la mate-
matică și participant la concursuri de informatică destinate 
studenţilor, asistenţilor universitari și profesorilor afi rmă că 
varianta Ministerului este cea corectă.

„Eu consider că baremul este corect pentru că aici este dată 
o diagramă, care de fapt este o funcţie, iar funcţia aceasta 
trebuie să aibă domeniu de defi niţie și codomeniu. Este o 
funcţie care trebuie defi nită pe domeniul notelor la mate-
matică și cu valori în numărul de elevi. Adică, dacă să zicem 
nota 5 a fost luată de exact 3 elevi și respectă defi niţia unei 
funcţii. Adică nota 5 nu a putut fi  luată și de 3 elevi și de 4 
elevi, a fost luată de fi x 3 elevi”, a explicat Dragoș Crișan.

Elevul, as la matematică și informatică arată de ce nu este 
bună varianta celor care au dat răspunsul 8.

„Dacă ar fi  cum spun unii, adică cealaltă variantă, ei zic că 
funcţia aceasta ar fi  defi nită pe numărul de elevi cu valori 
în mulţimea notelor, dar aceasta nu se poate pentru că și în 
diagramă este un exemplu. Dacă ar fi  cum zic ei ar însemna 
că nota 3 a fost luată și de 5 elevi și de 9 elevi și de 10 
elevi, ceea ce e clar că nu se poate. Și când se reprezintă 
grafi cul unei funcţii pe OX se scriu valorile lui X și pe OY e 
f(x). Așa se face și atunci pe OX trebuie să fi e notele la ma-
tematică, care se și potrivesc că e 1,2…până la 10 și pe OY 
numărul de elevi, de la 0 la 8. Atunci răspunsul e cum spu-
ne Ministerul Educaţiei în barem”, spune Dragoș Crișan.

Cum rezolvă subiectul controversat 
un olimpic la matematică?

Subiectul numărul 6 al examenului de Evaluare Națională a stârnit controverse 

BAREM

0,5
puncte valorează 
subiectul care 
i-a încurcat pe elevi
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OPINIE

EXCLUSIV: Angela MERKEL DEMISIONEAZĂ!
Un politician Românaș a pus-o la punct pe cea mai puternică femeie din Europa. Angela Merkel a recunoscut că Buda este mai bărbat decât ea. 

Paul NICULESCU
redactia@monitorulcj.ro

Speriată de criticile aduse în presa din Cluj, cea 
mai puternică femeie din lume (deocamdată!) 
a anunţat că se gândește serios să renunţe la 
cariera politică.
„Doamna Merkel poate ar trebui să tacă atunci 
când vede un microfon”, a fost sfatul unui politi-
cian clujean la adresa cancelarului federal.
După ce Angela Merkel a declarat, recent, că nu 
ar trebui să existe nicio grabă ca Marea Britanie 
să părăsească Uniunea Europeană, un politician 
clujean s-a grăbit să o acuze că „devine încet 
dar sigur un David Cameron al UE”, iar pe pre-
mierul britanic l-a catalogat drept „cel mai nein-
spirat și slab politician al Marii Britanii”.
Personajul clujean care a „tunat” de a speriat-o 
pe Merkel este președintele PNL Cluj, Daniel 
Buda, a cărui singură performanţă politică sem-
nifi cativă a fost să piardă colegiul 2 Deputaţi 
Mănăștur-Zorilor în faţa fostei sale colege de 
avocatură și de partid, Steluţa Cătăniciu.
Întrebată despre declaraţiile liderului politic lo-
cal, Merkel a declarat pentru Monitorul de Cluj: 
„Sunt sigură că distinsul eurodeputat de Cluj a-
re experienţa necesară în politica internaţională 

și apreciez rezultatele spectaculoase obţinute de 
domnia sa în soluţionarea problemelor sociale 
și economice ale orașului pe care l-a reprezen-
tat, precum și ale ţării pe care o reprezintă, și 
care, în acest moment, a devenit campioana 
Europei la atragerea de fonduri europene și la 
implementarea de programe de relansare eco-
nomică și socială. Avertismentul domnului euro-
deputat este serios și mă pune pe gânduri. Voi 
analiza sfaturile domniei sale și voi demisiona, 
pentru că nu pot să ating performanţele politice 
ale domnului Buda”.
La rândul său, David Cameron a arătat că apre-
ciază „deschiderea presei clujene de a prelua 
astfel se subiecte de primă importanţă pentru 
politica europeană”.
Articolul comentat de cei doi politicieni euro-
peni a apărut zilele trecute într-o publicaţie lo-
cală cu tiraj confi denţial, care „atacă” subiecte 
de maxim interes local, precum postările pe 
Facebook ale primarului reales și realizările de-
osebite obţinute de președintele Consiliului 
Judeţean încă înainte de preluarea mandatului.

Acest text este un pamfl et și trebuie citit cu simțul 
umorului. Dacă nu-l aveți, puteți candida din partea 
PNL la alegerile parlamentare.

Bianca PREDA
redactia@monitorulcj.ro

Operatorul aerian 

Atlasglobal ar fi  trebuit să 

înceapă operarea de zbo-

ruri de pe Aeroportul 

Internaţional „Avram 

Iancu” Cluj din data de 18 

iulie cu trei zboruri pe 

săptămână spre Istanbul. 

Reprezentanţii companiei 

au anunţat, miercuri, la 

Cluj, că din cauza atenta-

telor teroriste de pe 

Aeroportul Ataturk zboru-

rile de la Cluj se vor 

amâna.

Orhan Sancar, coordona-

torul de vânzări şi market-

ing Atlasglobal, a declarat 

într-o conferinţă de presă că 

zborurile Cluj-Istanbul vor 

fi  operate începând din 1 au-

gust.

„Intenţia noastră era să în-

cepem pe 18 iulie, dar după 

atentatele de marţi am decis 

operarea zborurilor începând 

cu 1 august. Vestea bună es-

te că avem zboruri zilnice 

Cluj-Istanbul, în loc de trei zi-

le pe săptămână. Tariful pen-

tru un bilet Cluj-Istanbul por-

neşte de la 109 euro/persoa-

nă. Atlasglobal operează de 

pe Aeroportul Ataturk. În pre-

zent, operăm pe 33 destinaţii 

internaţionale. În 2015, 

Atlasglobal a transportat 5 mi-

lioane de pasageri”, a preci-

zat Sancar.

Benefi ciile călătoriei 
cu Atlasglobal

El a făcut şi o prezentare 

a benefi ciilor zborurilor cu 

Atlasglobal, menţionând 

mâncare gratuită la bord, dis-

tanţa generoasă dintre rân-

durile de scaune sau servi-

ciile Flying Chef, care oferă 

delicatese ale bucătăriei tur-

ceşti şi internaţionale, pre-

zentate individual pasageri-

lor. De exemplu, cei care că-

lătoresc de la şi către Cluj în 

business class se pot bucu-

ra de o largă varietate de ser-

vicii speciale care includ 

mâncare gratuită la bord, 40 

de kilograme bagaj gratuit, 

transfer VIP la şi de la aero-

navă pe Aeroportul Interna-

ţional Ataturk.

Care este programul 
zborurilor?

„În zilele de luni, vineri şi 

duminică, zborurile vor de-

cola de la Cluj la orele 12.50 

şi vor ateriza la Istanbul la 

orele 14.35, în timp ce de la 

Istanbul zborurile vor deco-

la la orele 10.10 şi vor ateri-

za la Cluj la orele 12.00. În 

zilele de marţi, miercuri, joi 

şi sâmbătă zborurile vor de-

cola de la Cluj la orele 18.10 

şi vor ateriza la Istanbul la 

orele 19.50, în timp ce de la 

Istanbul zborurile vor deco-

la la orele 15.30 şi vor ateri-

za la Cluj la orele 17.20. Pa-

sagerii Atlasglobal vor călă-

tori de la Cluj la Aeroportul 

Internaţional Ataturk din Is-

tanbul, de unde pot continua 

cu zboruri conexiune către 

Doha, Dubai, Kuwait, Nico-

sia, Teheran, Antalya, Bodrum 

sau Izmir. Atlasglobal este o 

companie de cursă regulată, 

nu suntem o companie low 

cost, cu tot respectul pentru 

aceste companii”, a mai spus 

Sancar.

Aeroportul din Cluj 
ajunge la aproape 
2 milioane de pasageri

În prezent, Atlasglobal ope-

rează cu un total de 24 de ae-

ronave din fl ota sa globală – 

din care o aeronavă de tip 

Airbus A319, 9 aeronave Air-

bus A320 şi 14 aeronave Air-

bus A321.

„Transmitem condolean-

ţe pentru ce s-a întâmplat la 

Istanbul. E un moment difi -

cil, dar asta nu înseamnă că 

Turcia este o ţară nesigură, 

că Aeroportul Ataturk este 

un aeroport nesigur. Acest 

tip de atentate s-au mai în-

tâmplat şi în alte ţări. De 

mult timp ne doream rute 

Cluj-Istanbul, profi t de aceas-

tă ocazie să felicit Atlasglo-

bal. Firma îşi asumă un risc, 

dar şi o responsabilitate. Ae-

roportul Internaţional Cluj 

este într-un proces continuu 

de dezvoltare şi de extinde-

re a reţelei de rute, iar noi-

le frecvenţe de zbor oferă tu-

turor pasagerilor mai multe 

opţiuni de călătorie. Ne bu-

curăm că în curând vom atin-

ge 2 milioane de pasageri pe 

Aeroportul Cluj”, a precizat 

David Ciceo, directorul Ae-

roportului Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj.

Zboruri amânate de la Cluj,
după atacurile teroriste din Turcia
Compania aeriană Atlasglobal își va începe programul zborurilor din 1 august, nu din 18 iulie cum era stabilit iniţial.

Directorul Aeroportului Internaţional „Avram Iancu” Cluj, David Ciceo (dreapta), alături de reprezentanţii companiei aeriene Atlasglobal

DAVID CICEO | 
directorul 
Aeroportului Cluj

„Transmitem 
condoleanţe 
pentru ce 
s-a întâmplat 
la Istanbul. 
E un moment 
difi cil, dar asta 
nu înseamnă 
că Turcia este 
o ţară nesigură, 
că Aeroportul 
Ataturk este 
un aeroport 
nesigur“

PREŢ

109 €
este tariful minim 
pentru un bilet 
de avion 
Cluj-Istanbul 
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În primul trimestru din 

2016, numărul locuinţe-

lor construite în 

România începând cu 

anul 1990 a depăşit pra-

gul de 1 milion de uni-

tăţi. Stocul total de case 

şi apartamente din ţară 

se ridică la 8,9 milioane. 

Clujul se afl ă în acest 

domeniu printre oraşele 

fruntaşe ale ţării în ceea 

ce priveşte numărul de 

locuinţe construite după 

Revoluţie.

Doar 11% din stocul locu-

inţelor existente în România 

pot fi  considerate noi (constru-

ite în ultimii 26 de ani), potri-

vit unei analize a DTZ Echin-

ox, pe baza datelor de la In-

stitutul Naţional de Statistică.

Ca distribuţie regională, zo-

na de Nord – Est, care înre-

gistrează cel mai ridicat nu-

măr de locuitori, este în topul 

livrărilor în ultimii 26 de ani, 

cu peste 200.000 de case şi a-

partamente noi fi nalizate. Ur-

mătoarele zone după nivelul 

de livrări sunt regiunea Sud 

– Muntenia cu peste 146.000 

de unităţi şi regiunea de Sud 

– Est cu mai mult de 143.000 

de unităţi.

Perioada 1990 – 2015

În perioada 1990 – 2015, 

în România, media locuinţe-

lor construite anual este de 

aproximativ 38.000. Cel mai 

bun an a fost 2008, cu peste 

67.000 de unităţi livrate. La 

polul opus, anul 2000 a înre-

gistrat cel mai scăzut volum 

de livrări, cu doar 26.400 de 

case şi apartamente noi fi na-

lizate.

Clujul, în top

În topul livrărilor de locu-

inţe se afl ă Municipiul Bucu-

reşti (68.435), urmat de jude-

ţele Ilfov (66.034), Constanţa 

(51.293), Suceava (50.848) şi 

Cluj (50.394). La polul opus, 

judeţul cu cea mai redusă ac-

tivitate rezidenţială din ulti-

mii 26 de ani este Caraş-Se-

verin, unde au fost construi-

te doar 5.185 de unităţi; acest 

volum reprezintă 3,8% din to-

talul locuinţelor existente în 

judeţ. Spre comparaţie, în Il-

fov, pe fondul dezvoltării imo-

biliare din localităţile înveci-

nate capitalei, 38,5% dintre 

locuinţe au fost fi nalizate în 

perioada analizată.

2015 vs. 2014

Anul trecut, în România 

au fost fi nalizate aproxima-

tiv 47.000 de locuinţe, în creş-

tere cu 4,5% faţă de 2014. Cu 

toate acestea, numărul de lo-

cuinţe livrate a crescut în doar 

17 judeţe, în timp ce în cele-

lalte 25 s-a înregistrat o scă-

dere a pieţei rezidenţiale.

Cele mai multe locuinţe au 

fost fi nalizate în judeţele Il-

fov (6.634), Bucureşti (4.448), 

Iaşi (3.033), Cluj (3.022) şi Ti-

miş (2.852). Judeţele Iaşi şi 

Sibiu au înregistrat cele mai 

semnifi cative creşteri ale ac-

tivităţii rezidenţiale, cu un 

plus de 64%, respectiv 46%.

Cea mai scumpă piaţă 
rezidenţială

Cluj-Napoca este în pre-

zent cea mai scumpă piaţă re-

zidenţială a ţării potrivit indi-

celui Imobiliare.ro. La fi nele 

lunii mai a acestui an preţul 

solicitat de vânzători ajunse-

se la 1.209 euro pe metru pă-

trat util — valoare cu 13,9% 

mai mare decât cea valabilă 

în mai 2015, respectiv 1.061 

de euro pe metru pătrat.

„Această evoluţie a avut 

loc în contextul în care, în pri-

mele cinci luni ale anului, vo-

lumul de noi anunţuri de vân-

zare pe segmentul apartamen-

telor a scăzut cu 19,1% faţă 

de anul precedent. Pe de altă 

parte, la capitolul cerere, da-

tele arată un salt de 38,4% al 

numărului de potenţiali cum-

părători, cea mai mare creş-

tere dintre cele trei oraşe 

analizate(Cluj-Napoca, Timi-

şoara, Bucureşti)", se arată în 

comunicatul citat.

Dezvoltatorii reduc 
suprafeţele locuinţelor

Dezvoltatorii de ansambluri 

rezidenţiale s-au văzut nevoiţi 

să-şi reconfi gureze produsele – 

atât în ceea ce priveşte numă-

rul de camere, cât şi suprafeţe-

le alocate. Tendinţa de a dez-

volta apartamente cu mai puţi-

ne camere a fost dublată de o 

diminuare a suprafeţelor. Ast-

fel, suprafaţa medie unei garso-

niere a scăzut de la 45 de me-

tri pătraţi (în 2000-2008) la 36 

de metri pătraţi (în 2012-2016), 

un apartament cu două came-

re are acum circa 55 de metri 

pătraţi (faţă de 74 de metri pă-

traţi), unul cu trei camere ajun-

ge la circa 82 de metri pătraţi 

(de la 105 metri pătraţi), iar unul 

cu patru camere şi mai mult la 

115 metri pătraţi (faţă de 125 de 

metri pătraţi).

Clujul, în topul judeţelor în care s-a construit după Revoluţie

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

După modelul Regiei 

Autonome a Domeniului 

Public (RADP) care, cu 

ajutorul Primăriei Cluj, a 

construit o rampă tempo-

rară de gunoi, a venit rân-

dul Consiliului Judeţean 

să-şi facă propria rampă 

temporară până la fi nali-

zarea Centrului de 

Deşeuri. Pe această rampă 

temporară ar urma să-şi 

depoziteze gunoaiele 

toate primăriile din jude-

ţul Cluj.

Preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj, Alin Tişe, ca-

ută un teren în apropierea 

Centrului de Deşeuri pentru 

construirea acestei rampe 

temporare. În acest sens, el 

a trimis mai multe adrese Pri-

măriilor Feleacu, Apahida, 

Moldoveneşti, Mihai Viteazu 

sau Cluj-Napoca prin care 

le-a solicitat să pună la dis-

poziţie un teren pe care să 

fi e construită această rampă 

temporară de depozitare a 

gunoaielor.

Investiţia se ridică la 4 mi-

lioane de euro, bani care pro-

vin din bugetele Consiliului 

Judeţean şi al primăriilor, 

membre în Asociaţia de Dez-

voltare Intercomunitară (ADI) 

Eco-Metropolitan.

„Există nevoia de a avea o 

staţie temporară. CMID a fost 

fazat şi are termen de fi nali-

zare 2017-2018. Problema 

stringentă acum, astăzi, este 

dacă facem sau nu acea sta-

ţie temporară, şi dacă o fa-

cem, cine o face. Această sta-

ţie temporară şi singura care 

o poate face este ADI, com-

pus din toate primăriile din 

judeţ. Am decis să demarăm 

paşii pentru a face această sta-

ţie temporară cu condiţia ca 

anumite primării din ADI ca-

re deţin teren să le pună te-

renul la dispoziţie. Adică ADI 

nu poate face staţie tempora-

ră dacă primăriile nu oferă te-

ren pentru că nu are teren de 

pe Lună. Ideal ar fi  ca aceas-

tă staţie temporară să se facă 

în zona actualei rampe sau în 

zona Centrului de Deşeuri. 

Am făcut adrese către Felea-

cu, Apahida şi Cluj-Napoca, 

e important să găsim soluţii 

rapid. Am cerut Gărzii de Me-

diu şi Agenţiei de Mediu să 

meargă rapid cu avizele pen-

tru că avem câteva locaţii ca 

ţintă. Avem în zonă două te-

renuri pe care le avem în plan 

care sunt în aproprierea Cen-

trului de Deşeuri şi care ţin 

de Feleacu, alt teren în apro-

pierea centurii şi ţine de Apa-

hida, dar avem în plan şi un 

teren de lângă rampa de sto-

care pe care municipiul şi-a 

făcut-o”, a spus Tişe.

Avertismentul lui Tişe 
pentru primari

Cu această ocazie, Tişe i-a 

avertizat pe primari că dacă 

nu pun teren la dispoziţia Con-

siliului Judeţean, să nu se mai 

plângă de costurile ridicate 

care le implică depozitarea 

deşeurilor în alte judeţe.

„Trebuie să ştie şi primarii 

din comune că atâta timp cât 

nu ne funizează teren, se plâng 

în zadar şi dacă nu ne furni-

zează teren, în continuare, îşi 

vor duce deşeurile unde le 

duc acum pe cheltuieli mult 

mai mari. Dacă avem teren, 

această staţie temporară se 

poate face în două luni. E foar-

te important ca acest Centru 

de Deşeuri să se dea cât mai 

repede în funcţiune, cu cât în-

târzie, cu atât soluţiile tem-

porare găsite de primării pot 

fi  puse în pericol pentru că 

nu vor mai avea spaţiu să-şi 

depoziteze temporar deşeuri-

le. Încercăm şi la Câmpia Tur-

zii, unde a fost o rampă, re-

spectiv la Mihai Viteazu sau 

Moldoveneşti, unde au fost 

rampe. Odată ce noi vom da 

în funcţiune staţia tempora-

ră, vom putea folosi staţiile 

de transfer şi echipamentele 

cumpărate. Avem nevoie de 4 

hectare de teren pe an pentru 

depozitarea gunoaielor. La A-

pahida şi Feleacu am găsit te-

ren mai mare de 4 hectare. 

Dacă nu vom găsi teren în for-

mula aceasta, vom căuta şi 

terenuri private. Sau depozi-

te de deşeuri private. Vom 

apela şi la un depozit de de-

şeuri privat. Trebuie să vedem 

dacă în judeţul Cluj există un 

asemenea depozit privat”, a 

mai spus preşedintele Consi-

liului Judeţean Cluj.

Primarii îi trântesc uşa 
în nas noului preşedinte

De cealaltă parte, primarii 

nu văd cu ochi buni iniţiati-

va lui Tişe.

„Nu avem teren disponi-

bil. Am avut groapă de gunoi, 

ne-a amendat Garda de Me-

diu, am închis-o, am termi-

nat. Nu avem niciun teren. 

Este o problemă imensă cu 

depozitarea gunoielor. Aici la 

Mihai Viteazu, împreună cu 

celelalte comune, suntem în 

concurs cine duce deşeurile 

mai departe. Sper să găseas-

că soluţii pentru construirea 

acestei rampe temporare în 

altă parte”, a spus Ioan Zeng, 

primarul din Mihai Viteazu.

„Nu avem teren. Nu am ni-

ciun teren de dat. Am oferit în 

trecut, în sensul că aveam în 

zona rampei de gunoi, dar nu 

am putut intra în posesie. Nu 

avem cum să-l dăm. E un te-

ren pe care l-am descoperit, e 

la limită cu Feleacu şi Cluj-Na-

poca. Avem nevoie să intrăm 

în posesia lui”, a spus Grigo-

re Fati, primarul din Apahida.

CMID, între DNA 
şi o nouă licitaţie

Anul trecut, Consiliul Ju-

deţean Cluj a decis organiza-

rea unei noi licitaţii pentru 

continuarea şi eventual fi na-

lizarea lucrărilor la Centrul 

de Deşeuri după ce contrac-

tul cu fostul constructor, fi r-

ma Atzwanger, a fost rezili-

at. După şase luni de la pos-

tarea anunţului pe Sistemul 

Electronic de Achiziţii Publi-

ce (SEAP), noua licitaţie a 

fost anulată.

Între timp, procurorii Par-

chetului de pe lângă Judecă-

toria Cluj-Napoca au înce-

put urmărirea penală pentru 

lucrări fără autorizaţie, ex-

cavări ilegale şi furt de pă-

mânt la obiectivul Centrul 

de Management Integrat al 

Deşeurilor (CMID) în jude-

ţul Cluj.

La sfârşitul lui 2014, CJ Cluj 

a reziliat contractul cu antre-

prenorul Atzwanger, invocând 

executarea unor lucrări ne-

conforme, iar în ianuarie 2015 

a depus o plângere penală îm-

potriva fi rmelor care execută 

lucrările la centru.

La începutul lui 2015, re-

prezentanţii CJ Cluj anunţa-

seră că proiectul privind Cen-

trul de Management Integrat 

al Deşeurilor este în curs de 

revizuire şi că noul termen 

pentru fi nalizarea lucrărilor 

era 31 decembrie 2015, dar 

acesta a fost prelungit, fără a 

se mai avansa o nouă dată de 

fi nalizare.

Gropile de deșeuri răsar la Cluj
„temporar”, ca ciupercile din gunoi
După modelul Boc, Tişe construieşte o rampă temporară de deşeuri şi cere teren de la Apahida şi Feleacu.
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După ce unii funcţionari 

au dat de gard marile pro-

iecte de infrastructură a 

judeţului, Tişe îi ia sub 

aripa lui protectoare.

Proaspăt reîntors în frun-

tea Consiliului Judeţean Cluj, 

Alin Tişe spune că de azi îna-

inte el îşi va asuma criticile 

pentru modul în care va ges-

tiona proiectele judeţului şi 

că funcţionarii publici trebu-

ie să fi e lăsaţi în pace de pre-

să în privinţa eşecurilor foş-

tilor lideri ai administraţiei ju-

deţene. Tişe spune că în tim-

pul cât a lipsit din fruntea ju-

deţului în unele ziare locale 

“directorii din Consiliul Jude-

ţean au devenit vedete”.

„Toate partidele au fost păr-

taşe la această situaţie de blo-

caj în care se regăsesc majori-

tatea proiectelor de dezvoltare 

ale judeţului. Chiar nu văd ros-

tul să continuăm certurile. Şi 

apoi vă asigur că niciun func-

ţionar nu are şi nu a avut vre-

un interes să semneze vreun 

act ilegal. Indiferent de ce se 

va întâmpla, eu am venit aici 

să-mi asum şi să răspund pen-

tru deciziile pe care le iau. Func-

ţionarii nu trebuie să fi e ei o 

ţintă pentru deciziile noastre 

politice. Ei chiar nu sunt antre-

naţi să reziste presiunilor me-

diatice, pentru că nu sunt po-

liticieni. Am observat că unii 

directori au devenit vedete în 

presa locală. Aşa încât, rugă-

mintea mea este să-i lăsăm pe 

funcţionari să se concentreze 

pe sarcinile pe care le au”, a 

precizat Tişe.

Tişe se referea probabil la 

acei funcţionari publici care, 

plătiţi regeşte din fonduri eu-

ropene, au dat de gard cele 

mai importante proiecte ale 

Clujului. Vezi Centrul de De-

şeuri sau drumul turistic Ră-

chiţele-Ic Ponor.

Monitorul de Cluj a publicat 

nu o dată anchete jurnalisti-

ce despre membrii echipelor 

de implementare de la Cen-

trul de Deşeuri care au lăsat 

(din neglijenţă?) lucrurile să 

ajungă până în acest punct. 

Să nu uităm cum funcţiona-

rii incompetenţi ai Consiliu-

lui Judeţean au pierdut 3,3 

milioane de lei, retraşi din 

cont, sub nasul lor, reprezen-

tând garanţia de bună execu-

ţie reţinută MBS Group SRL 

în cadrul contractului referi-

tor la modernizarea drumu-

lui Răchiţele – Prislop.

Să nu uităm nici de faptul 

că Aeroportul Cluj a fost pe 

punctul de a pierde un teren 

în suprafaţă de 7878,17 mp 

folosit pentru parcarea avioa-

nelor din cauza nepăsării func-

ţionarilor din Consiliul Jude-

ţean care ani la rândul nu au 

făcut demersurile necesare în-

scrierii în Cartea Funciară a 

acestui teren, deşi judeţul Cluj 

avea o sentinţă defi nitivă în 

favoarea sa.

De asemenea, ziarul nostru 

a scris şi despre problemele de 

integritate pe care le au/le-au 

avut arhitecţii judeţului San-

da Oltean sau Claudiu Salan-

ţă sau despre contractele cel 

puţin suspecte semnate de u-

nii funcţionari publici care au 

adus prejudicii judeţului.

Recent, Sanda Oltean, fost 

arhitect şef a judeţului Cluj, a 

fost condamnată la 1 an şi 6 

luni de închisoare, cu suspen-

dare, pentru abuz în serviciu. 

Ea a vorbit cu preşedintele şi 

vicepreşedintele CJ Cluj pen-

tru a stabili înainte de afl area 

rezultatului cine este câştigăto-

rul concursului de şef serviciu 

urbanism. Sanda Oltean a fost 

acuzată de procurori că ar fi  

încercat să îşi angajeze o prie-

tenă, pe Lucia Domsa, drept 

şef al serviciului urbanism prin 

intermediul unor relaţii pe ca-

re acesta le avea la conducerea 

instituţiei. Monitorul de Cluj a 

scris şi despre faptul că Sanda 

Oltean a uitat sa completeze în 

declaraţia de avere şi interese 

participaţia „minoritară” a so-

ţului cu 47,62% în fi rma Top 

Proiect SRL, care, surpriză, a 

prestat diverse servicii pentru 

Consiliul Judeţean, dezvăluind 

posibila situaţie de incompati-

bilitate în care se afl ă: fi rma în 

care soţul ei este asociat cu 

(aproape) jumătate a încheiat 

cel puţin trei contracte cu ad-

ministraţia judeţeană. Toate 

prin achiziţie directă, deşi va-

loarea lor este semnifi cativă.

În ceea ce o priveşte pe Si-

mona Tatomir, Monitorul de 

Cluj a relatat despre faptul că 

reprezentanţii Consiliului Ju-

deţean Cluj, sub semnăturile 

preşedintelui Horea Uioreanu 

şi a directorului general Simo-

na Tatomir, au încheiat în no-

iembrie 2012 un contract cel 

puţin suspect, în valoare de 

peste jumătate de milion de 

lei. Contractul de asistenţă teh-

nică pentru proiectul Centru-

lui de Deşeuri prevede obliga-

ţii şi servicii care nu au fost 

respectate. Banii, însă, peste 

13.000 de euro, au fost plătiţi. 

După aceste dezvăluiri, ea şi-a 

înaintat demisia din CJ.

Despre actualul arhitect şef 

al judeţului Cluj, Claudiu Sa-

lanţă, Monitorul de Cluj a rela-

tat că a fost asociat 6 luni 

într-o fi rmă care are contrac-

te cu Consiliul Judeţean şi a 

„uitat” să declare acest lucru 

în declaraţia de interese. Sa-

lanţă era angajat al Consiliu-

lui Judeţean (CJ) Cluj şi aso-

ciat într-o fi rmă privată care 

a avut şi are contracte înche-

iate cu autorităţile publice lo-

cale, inclusiv cu CJ Cluj.

Tișe critică presa 
că-i verifică „specialiștii”.
Uite de ce n-are dreptate !

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Noile clădiri din Parcul 

Industrial Tetarom I, con-

struite din fonduri euro-

pene, sunt în pericol din 

cauza alunecărilor de 

teren. 

Consiliul Judeţean Cluj nu 

are bani pentru stabilizarea 

versanţilor, dar cu toate aces-

tea noua investiţie este gata 

să fi e inaugurată. De cealaltă 

parte, Proiectul Tetarom IV es-

te deocamdată doar o poves-

te, fi ind pus pe butuci de pro-

iectarea defi citară, dar noul 

preşedinte al Consiliului Ju-

deţean Cluj, Alin Tişe, con-

struieşte deja Tetarom V.

Parcul Tetarom IV, proiect 

al Consiliului Judeţean Cluj 

început pe bani europeni în 

mandatul anterior al lui Alin 

Tişe, 2008-2012, în momen-

tul de faţă a fost redimensio-

nat, urmând a se realiza în 

cursul acestui an, potrivit Con-

siliului Judeţean, o hală pen-

tru întreprinderi mici şi mij-

locii, un drum de acces pre-

cum şi o staţie electrică. In-

vestiţia necesară pentru pri-

ma fază a proiectului va fi  de 

aproximativ 4 milioane de eu-

ro. Anul trecut, consilierii ju-

deţeni au votat pentru renun-

ţarea la 18 milioane de lei fi -

nanţare europeană nerambur-

sabilă pentru realizarea par-

cului industrial Tetarom IV în 

Feleacu. Până în momentul 

renunţării la banii europeni, 

din bugetul judeţului s-au 

cheltuit aproximativ 2,5 mi-

lioane de lei pentru lucrări la 

parcul respectiv.

„În etapa a doua, în func-

ţie de resursele fi nanciare pe 

care le vom avea, vom con-

tinua acest proiect sau nu. 

Am fazat Tetarom IV, lucrăm 

la un proiect mai mic, el 

acum se face din resursele 

Consiliului Judeţean, iar în 

etapa a doua vom decide în 

măsură dacă continuăm pen-

tru că şi acolo există interes, 

fi ind în apropierea centurii. 

Trebuie să ne lămurim dacă 

mai are titlu de parc indus-

trial, dar va trebui să vedem 

dacă astăzi în ce măsură mai 

îndeplineşte aceste condiţii, 

având în vedere dimensio-

narea pe care i-am dat-o. Da-

că nu mai deţine acest titlu, 

va trebui să îl reobţinem. În 

momentul de faţă se lucrea-

ză la acest parc industrial”, 

a spus preşedintele CJ Cluj, 

Alin Tişe.

Avem investitori?

Numeroasele probleme de 

la Tetarom IV nu l-au ţinut în 

loc pe Tişe, el anunţând in-

tenţia de a înfi inţa un nou 

parc industrial – Tetarom V, 

în partea de S-SV a judeţului 

Cluj, în zona Câmpia Tur-

zii-Luna.

Potrivit lui Tişe, parcul va 

fi  întins pe o suprafaţă de apro-

ximativ 40-50 de hectare, în 

zona de câmpie, urmând a 

avea o legătură rapidă atât cu 

autostrada cât şi cu centura 

ocolitoare. „Am dat sarcina co-

legilor mei şi Tetarom-ului să 

înceapă procedurile pentru de-

mararea unui Tetarom V în zo-

na Câmpia Turzii-Luna. Este 

vorba de un teren în apropie-

rea autostrăzii, de un teren plat 

care nu necesită mari investi-

ţii în infrastructură. Consiliul 

Local Luna a anunţat deja că 

doreşte să pună la dispoziţa 

Consiliul Judeţean un teren în 

suprafaţă de 40-50 de hectare 

pentru construirea unui parc 

industrial. Este într-o zonă de 

câmpie, are în apropriere au-

tostrada, va fi  o cale uşoară de 

acces. Este interes pentru a-

ceste noi parcuri lângă auto-

stradă şi lângă aeroport”, a 

spus preşedintele CJ Cluj.

15 milioane de euro 
ameninţate de 
alunecările de teren

În cadrul Parcului Indus-

trial Tetarom I, Consiliul Ju-

deţean Cluj a demarat un pro-

iect european în valoare de 

69 de milioane de lei care pre-

vede extinderea şi moderni-

zarea infrastructurii acestui 

parc industrial. Astfel, în acest 

moment, peste 90% din obiec-

tivele prevăzute a fi  realizate 

în cadrul proiectului sunt con-

struite (hala de depozitare, in-

cubatorul de afaceri şi sediul 

administrativ). După fi naliza-

rea drumului de acces aferent, 

în câteva săptămâni, cele trei 

noi clădiri ar urma să fi e ocu-

pate de agenţi economici.

Cu toate că în zonă există 

un pericol real legat de alu-

necările de teren, Consiliul 

Judeţean nu va aloca anul 

acesta niciun leu pentru sta-

bilizarea versantului.

Tişe a propus o fazare a 

lucrărilor pentru a se putea 

face astfel faţă efortului fi nan-

ciar din bugetul judeţului. 

Aşadar, într-o primă etapă, 

prevăzută a se fi naliza la sfâr-

şitul lunii august, vor fi  rea-

lizate lucrări de descărcare a 

versantului de umpluturi şi 

ghidarea apelor pluviale că-

tre exteriorul amplasamentu-

lui. În ceea ce priveşte cea 

de-a doua etapă, Universita-

tea Tehnică a primit ordin să 

execute o expertiză tehnică 

care să dea o soluţie de sta-

bilizare defi nitivă a versantu-

lui afectat de alunecări.

„În momentul de faţă, în ur-

ma unei expertize, se lucrează 

la diminuarea efectelor alune-

cărilor de teren. Dealul vine în-

spre cele trei construcţii nou 

construite. Dacă soluţia va fi  

pilon după excavare, acolo, 

Consiliul Judeţean, anul viitor, 

va începe aceste lucrări pentru 

a stabiliza versantul. Anul aces-

ta nu sunt bani în buget pen-

tru stabilizarea versantului. În 

schimb, există resursele pentru 

prima etapă, respectiv excava-

re şi drenare a apelor pluvia-

le”, a mai precizat Tişe. Lucră-

rile de modernizare şi extinde-

re cu 16,8 hectare a Parcului 

Industrial Tetarom I sunt reali-

zate de Asocierea formată din 

S.C ACI SA Cluj, S.C Nord Con-

forest SA şi S.C Electromontaj 

SA, valoarea contractului fi ind 

de 42.131.559 lei fără TVA din 

care fi nanţarea nerambursabi-

lă asigurată prin Fondul Euro-

pean de Dezvoltare Regional 

este de 50%.

Investiţii şi probleme 
la parcurile industriale
Tetarom I este ameninţat de alunecările de teren, Tetarom IV se 
construieşte din banii clujenilor, se pregăteşte un nou parc industrial, 
iar în Tetarom III se pregăteşte să vină un nou investitor misterios.

Nici nu s-a instalat bine în fotoliul de preșe-
dinte al Consiliului Judeţean Cluj, că Alin Tișe 
a anunţat ieri că un investitor va veni în 
Parcul Industrial Tetarom III, unde va investi 
30 de milioane de euro.

“Am definitivat zilele acestea negocierea cu 
un investitor important care va veni în 
Tetarom III. Vă pot spune că zilele acestea 
s-au definitivat negocierile care va investi 
pe un teren de 10 hectare 30 de milioane 
de euro și acest investitor va aduce până la 
500 de locuri de muncă. Este vorba despre 
un investitor care produce electrocasnice și 
instalaţii. Nu o să vă dau numele investito-

rului pentru că asta a fost solicitarea lui, 
dar avem acordul lui să facem publică in-
formaţia, având în vedere că s-au finalizat 
discuţiile și contractul se va încheia undeva 
până în data de 20 iulie. Producţia începe 
cel mai târziu anul viitor, în primăvara vii-
toare, iar lucrările la hale începe încă din 
această vară. Eu personal, de când am ve-
nit aici, nu am discutat cu alţi investitori, 
dar Tetarom discută cu alţi investitori”, a 
spus Alin Tișe.

Potrivit lui Tișe, noul investitor se va instala 
în Tetarom III de la Jucu lângă Bosch și 
DeLonghi.

Tişe nu a negociat cu nimeni, dar îşi asumă creditele 
aducerii unui investitor

Vakar IStvan şi Ioan Oleleu la demararea lucrărilor pentru Tetarom IV
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Răspuns:..........................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 iulie

8 iulie.

CONCURS

CONCURS

15 iulie

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Pasagerul norocos a venit 

cu o cursă de la Charleroi 

(Bruxelles) şi a aterizat 

ieri pe aeroportul clujean 

la ora 12.22. Pasagerul cu 

numărul 6 milioane din 

Cluj se numeşte Maria 

Căian.

Ea a fost întâmpinată de 

reprezentanţii Wizz Air şi de 

autorităţile locale cu fl ori şi 

un cadou. Impresionată, pa-

sagera a declarat: „Familia 

noastră trăieşte în Belgia de 

5 ani şi de fi ecare dată când 

călătorim la Cluj-Napoca ale-

gem Wizz Air. Nu ne aştep-

tam la o asemenea primire, 

mai ales că Eduard, nepotul 

meu, nu a mai fost în Româ-

nia de ceva timp. Am călăto-

rit în Belgia pentru a-l aduce 

în vacanţa de vară la Sebeş. 

Era nerăbdător să revină în 

România, iar primirea Wizz 

Air a fost specială. Mă bucur 

că mulţumită acestui zbor şi 

preţurilor bune pot să-mi văd 

nepotul mai des.”

Cu această ocazie, Owain 

Jones, Chief Corporate Offi -

cer la Wizz Air, a trecut în re-

vistă realizările companiei.

„Wizz Air sărbătoreşte 6 

milioane de pasageri trans-

portaţi de la şi spre Aeropor-

tul Internaţional din Cluj. Do-

resc să felicit aeroportul pen-

tru realizări. Avem un parte-

neriat de mai mulţi ani cu ae-

roportul din Cluj, a fost o pe-

rioadă plină de realizări. Sun-

tem aici la Cluj de 8 ani, dar 

Wizz Air e pe piaţă de 12 ani. 

Anul trecut am transportat 20 

milioane de pasageri pe 420 

de rute din 39 de ţări spre 134 

de destinaţii. Marţi, am săr-

bătorit 25 de milioane de pa-

sageri transportaţi din şi spre 

România. Avem patru aero-

nave la baza de la Cluj, iar la 

sfârşitul lunii iulie vom aloca 

o altă aeronavă. Nouă ne pla-

ce să spunem că am transpor-

tat de 20 de ori populaţia Clu-

jului”, a spus Owain Jones.

El a mai vorbit şi despre 

benefi ciile aduse prin intro-

ducerea cursei aeriene spre 

Bucureşti.

„Din 22 iulie vom opera 

zboruri către Otopeni la tarife 

care pornesc de la doar 39 de 

lei. Asta înseamnă că aducem 

o schimbare pentru România, 

toată lumea îşi va permite un 

zbor către Bucureşti şi în acest 

fel vom democratiza rutele ae-

riene. În zborurile pe perioa-

da rece, spre Bucureşti, vom 

opera 10 curse pe săptămână”, 

a mai spus Jones.

Cu această ocazie, vicepre-

şedintele Consiliului Judeţean 

Cluj, Vakar Istvan, a reiterat 

dorinţa ca Wizz Air să opere-

ze pe rutele Budapesta şi Chi-

şinău.

„Aeroportul este cel mai im-

portant obiectiv al Consiliului 

Judeţean şi tot ce se întâmplă 

pe această poartă de dezvol-

tare a Transilvaniei este foar-

te important pentru noi. Aceas-

tă fi rmă transportă 1/3 din po-

pulaţia României. Dorim linii 

noi de la Wizz Air, Budapes-

ta, Chişinău, menţionez doar 

două, dar sunt mult mai mul-

te. Vă dorim să vă dezvoltaţi 

în continuare”, a spus Vakar.

Directorul Aeroportului In-

ternaţional Cluj, David Ciceo, 

a vorbit în acest context des-

pre importanţa extinderii pis-

tei de aterizare-decolare şi de 

transportul intermodal.

„Ne bucurăm că Wizz Air 

a contribuit din plin la dezvol-

tarea trafi cului aerian, apreci-

em efortul Consiliului Jude-

ţean care a investit foarte mult 

în infrastructura aeroportului. 

Fără această infrastructură nu 

am fi  reuşit să avem aproape 

2 milioane de pasageri. Pe lu-

na iunie am avut o creştere de 

14%, dar este un efort deose-

bit să gestionăm creşterea de 

trafi c. Este un risc de securi-

tate şi siguranţă. Ne-am con-

solidat ca şi al doilea aeroport 

al României, deşi avem o con-

curenţă puternică. Este foarte 

important să extindem pista 

de decolare-aterizare. Dacă nu 

extindem pista vom avea o 

problemă şi noi şi compania 

Wizz Air. Operarea cu Airbus 

A321 pe Cluj s-ar putea face 

doar cu restricţii. Aeroportul 

Debrecen a făcut legătura cu 

calea ferată, urmează Buda-

pesta. România este singura 

ţară care nu a demarat proce-

dura de conectare cu calea fe-

rată. Legătura cu calea ferată 

ar aduce benefi cii importante 

şi pentru judeţ şi pentru aero-

port şi pentru companiile ae-

riene. Extinderea pistei şi le-

gătura cu calea ferată sunt ce-

le mai importante proiecte pen-

tru noi”, a spus Ciceo.

Sărbătoare 
pe Aeroportul Cluj
Compania aeriană low cost Wizz Air a sărbătorit, 
ieri, 6 milioane de pasageri transportaţi 
de pe Aeroportul Internaţional Cluj. 
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6 mil.
de pasageri a 
transportat Wizz Air 
de pe Aeroportul Cluj
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48 de tineri ortopezi din 

România şi 5 medici din 

Republica Moldova şi-au 

îmbunătăţit cunoştinţele 

în ortopedie în cadrul 

cursului “AO Trauma 

Course – Basic Principles 

of Fracture Management”.

În perioada 15-18 iunie, a 

avut loc la Timişoara cursul de 

bază de fi xare a fracturilor “AO 

Trauma Course – Basic Princi-

ples of Fracture Management”, 

curs care este organizat de gru-

pul AO România din care fac 

parte şi ortopezii sibieni dr. Mi-

hai Roman şi dr. Radu Fleaca.

Cursul s-a derulat pe parcur-

sul a trei zile şi a cuprins prele-

geri, work-shopuri şi sesiuni de 

discuţii clinice. Au participat 48 

de tineri ortopezi din toată ţara 

precum şi 5 medici din Repu-

blica Moldova. Medicii sibieni, 

dr. Mihai Roman şi dr. Radu 

Fleacă, fac parte din nucleul de 

bază de ortopezi care sunt im-

plicaţi în organizarea şi desfă-

şurarea acestui curs. “Pentru noi 

este o onoare deosebită să par-

ticipăm ca şi lectori la cel mai 

căutat curs de ortopedie din Ro-

mânia. Chiar dacă presupune 

un sacrifi ciu personal, recom-

pensa este pe măsură. Alături 

de mai tinerii noştri colegi în-

văţăm şi noi, contactul cu ener-

gia extraordinară pe care vârsta 

lor o aduce, ne stimulează şi ne 

motivează. Suntem pe un drum 

bun”, a declarat dr. Mihai Ro-

man.

Lectori din ţară şi din 
străinătate

Dr. Mihai Roman şi Radu 

Fleacă sunt cadre universita-

re cu experienţă în cadrul dis-

ciplinei Ortopedie la Univer-

sitatea “Lucan Blaga” din Si-

biu şi medici primari în spe-

cialitatea ortopedie-traumato-

logie cu nenumărate interven-

ţii chirurgicale la activ.

“Am decis să ne implicăm 

în această activitate educaţi-

onală de excepţie şi să ofe-

rim cunoştinţele şi experien-

ţa noastră colegilor mai tineri 

împreună cu încă 8 lectori ro-

mâni şi 3 lectori din străină-

tate (Ungaria, Grecia, Germa-

nia). Şi toţi o facem pro-bo-

no, fără remuneraţie, strict 

din pasiune pentru meserie 

şi dorinţa de cunoaştere. Es-

te cel mai solicitat curs din 

România – cele 48 de locuri 

s-au ocupat în circa 20 minu-

te de la deschiderea înscrie-

rilor. Şi asta în condiţiile în 

care cursul este foarte scump, 

logistica necesară desfăşură-

rii acestuia fi ind extrem de 

complexă. Cursul de anul 

acesta este prima parte a unui 

ciclu care cuprinde două eta-

pe: bază şi avansaţi”, a afi r-

mat doctorul Roman.

Număr restrâns de 
ortopezi în Fundaţia AO

AO România are în com-

ponenţă un număr restrâns 

de ortopezi şi are ca şi mi-

siune îmbunătăţirea îngriji-

rii pacienţilor cu afecţiuni 

musculoscheletale traumati-

ce, prin cercetare, dezvolta-

re, educaţie şi promovarea 

calităţii în tratamentul frac-

turilor.

“Fundaţia AO îşi are se-

diul în Elveţia şi este rezul-

tatul muncii de pionerat al 

unui grup excepţional de or-

topezi elveţieni care, în 1956, 

şi-au unit energiile pentru a 

crea o şcoală de ortopedie 

care să ofere o concepţie u-

nitară şi coerentă asupra tra-

tamentului fracturilor. Prin-

cipiile AO, metodele de fi xa-

re precum şi tehnologia dez-

voltate şi elaborate de acest 

grup, şi perfecţionate pe par-

cursul anilor, s-au impus pes-

te tot în lume şi stau la ba-

za tratamentului modern al 

fracturilor. Ceea ce comple-

tează viziunea extraordina-

ră a acestora este modul în 

care au înţeles să disemine-

ze învăţătura în întreaga lu-

me. Au cuprins partea teo-

retică într-un volum de spe-

cialitate – îi putem spune bi-

blie a traumatologiei osteoar-

ticulare – şi au creat un for-

mat de curs extraordinar de 

bine închegat şi consistent, 

reprodus în majoritatea ţări-

lor lumii, prin care reuşesc 

să transmită noilor genera-

ţii cunoştinţele necesare”, a 

declarat dr. Mihai Roman.

Doctorii Mihai Roman şi Radu Fleacă, lectori la cel mai 
solicitat curs de ortopedie din ţară

În fi ecare an, numărul 

persoanelor seropozitive 

este în judeţul Cluj tot 

mai mare, relevă un stu-

diu realizat pentru peri-

oada 2011-2015 arătând o 

creştere de 57%, au anun-

ţat ieri reprezentanţii 

Uniunii Naţionale a 

Organizaţiilor Persoanelor 

Afectate de HIV/SIDA 

(UNOPA).

Numărul total de persoa-

ne seropozitive depistate pâ-

nă în prezent situează Clujul, 

ca şi centru regional, pe pen-

ultimul loc la nivelul ţării, î-

naintea Braşovului. În aceste 

condiţii, în regiune nu s-au 

constituit asociaţii ale pacien-

ţilor bolnavi de HIV/SIDA, re-

prezentaţii UNOPA organizând 

o acţiune de informare a aces-

tora.

„Nu sunt constituite aso-

ciaţii ale pacienţilor şi este im-

portant ca ei să primească in-

formaţii. În Cluj nu există a-

semenea asociaţii şi este mi-

siunea noastră să sprijinim 

mişcările pacienţilor, pentru 

ca vocea lor să se poată face 

auzită, deoarece ei ştiu cel 

mai bine care sunt probleme-

le cu care se confruntă”, a de-

clarat ieri directorul executiv 

al UNPOA, Iulian Petre, citat 

de Agerpres, la o întâlnire or-

ganizată la Cluj cu reprezen-

tanţi ai instituţiilor cu respon-

sabilităţi în domeniul preve-

nirii acestei infecţii.

Potrivit datelor oferite de 

Spitalul Clinic de Boli Infecţi-

oase Cluj-Napoca, la sfârşitul 

anului 2015, în judeţ erau 255 

de persoane diagnosticate cu 

HIV, la care se adaugă 46 de-

pistate anul acesta. În anul 

2011, erau diagnosticate 146 

de persoane.

„Se vede clar în ultimii ani 

că tendinţa la nivel naţional 

este una de creştere a numă-

rului de persoane diagnosti-

cate cu HIV. Lucrul acesta se 

suprapune cu o scădere ma-

joră a programelor de infor-

mare şi de prevenire a infec-

tării, scădere datorată neim-

plicării statului în susţinerea 

unor astfel de programe. Din 

păcate, judeţul Cluj se înscrie 

şi el în tendinţa aceasta, ve-

dem o creştere mare a numă-

rului de pacienţi diagnosticaţi 

în ultimii ani. Educaţia pen-

tru sănătate, la toate vârste-

le, este imperios necesară. Pro-

gramele de prevenire în gru-

purile la risc, serviciile de tes-

tare şi tratament prietenoase 

şi adaptate nevoilor pacienţi-

lor sunt căi pentru a stopa a-

ceastă tendinţă”, a menţionat 

Petre.

Reprezentanţii instituţiilor 

clujene care au participat la 

întâlnire au subliniat impor-

tanţa informării şi educării în 

sănătate, chiar şi de la vârste 

foarte mici, ca soluţie de pre-

venire a îmbolnăvirii.

Reprezentantul IŞJ Cluj a 

explicat că din 2006 există, 

în programa şcolară ca opţi-

onal „Educaţia pentru sănă-

tate”, însă şcolile au tendin-

ţa, la presiunea copiilor şi a 

părinţilor, să acorde o impor-

tanţă din ce în ce mai mică 

acesteia, pentru a se concen-

tra pe materiile la care elevii 

susţin examene.

Potrivit evidenţelor Com-

partimentului de evaluare şi 

monitorizare a infecţiei HIV/

SIDA în România – INBI „Ma-

tei Balş”, la data de 31 de-

cembrie 2015 în ţară erau în 

viaţă 13.766 de persoane in-

fectate cu acest virus. Dintre 

acestea, mai mult de jumă-

tate, respectiv 7.403, sunt în 

Bucureşti.

Numărul persoanelor seropozitive 
este în creştere în județul Cluj
La sfârşitul anului 2015, la nivelul județului erau înregistrate 255 de persoane diagnosticate cu HIV, 
la care se adaugă încă 46 depistate în prima parte a acestui an.

Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate sprijină persoanele cu HIV-SIDA
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Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor 

posturi contractuale aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modifi cat și completat de H.G. nr. 

1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului 

– 3 posturi de – ASISTENT MEDICAL GENERALIST CU STUDII POSTLICEALE 
– post contractual vacant pe perioadă nedeterminată

– 1 post de – ASISTENT MEDICAL GENERALIST CU STUDII POSTLICEALE 
– post contractual vacant pe perioadă determinată

Condiţii specifi ce de participare la concurs:

– nivelul studiilor: – Studii postliceale de specialitate

– aptitudini operare PC

– 6 luni vechime in specialitate

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

–  19.07.2016 , ora 9,00, proba scrisa si proba practica la sediul unităţii Str. Motilor nr. 19

– 20.07.2016, ora 10,00 examen psihologic la sediul unitatii str. Iuliu Moldovan nr.23

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 

18.07.2016 la sediul instituţiei.

Date contact: Serviciul RUNOS, tel.: 0364130175.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE VOR CUPRINDE:
1. Cerere de participare la concurs;

2. Copie după actul de identitate;

3.  Copie după diplomele de studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări și 

competenţe;

4. Certifi cat de membru vizat pentru anul in curs , asigurare de malpraxis 

5. Curriculum Vitae;

6.  Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului scos la concurs 

(de la medicul de familie ) + viza medicului psihiatru ;

7. Recomandare de la ultimul loc de muncă;

8. Declaraţie că nu are antecedente penale;

9.  Copie după Carnetul de muncă si adeverinta care atesta vechimea in munca  dupa 

data de 01.01.2011 ;

10. Card de salarii Banca Transilvania

11. Dosar plic

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA SE POT RIDICA DE LA SERVICIUL R.U.N.O.S..
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Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi contractuale aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modifi cat și completat de H.G. nr. 
1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului 

– 1 post de – ASISTENT MEDICAL GENERALIST CU STUDII POSTLICEALE 
– post contractual vacant pe perioadă nedeterminată 

(sectia clinica Boli Infectioase Copii)

– 1 post de – ASISTENT MEDICAL GENERALIST CU STUDII POSTLICEALE 
– post contractual vacant pe perioadă determinată

(sectia clinica Boli Infectioase Copii)

– 1 post de – ASISTENT MEDICAL GENERALIST CU STUDII POSTLICEALE 
– post contractual vacant pe perioadă determinată

(sectia clinica Boli Infectioase Adulti)

Condiţii specifi ce de participare la concurs:
– nivelul studiilor: – Studii postliceale de specialitate
– aptitudini operare PC
– 6 luni vechime in specialitate

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
–  20.07.2016 , ora 9,00, proba scrisa si proba practica la sediul unităţii Str. Iuliu Moldovan 

nr. 23
– 21.07.2016,  ora 10,00 examen psihologic la sediul unitatii str. Iuliu Moldovan nr.23

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 
19.07.2016 la sediul instituţiei.

Date contact: Serviciul RUNOS, tel.: 0364130175.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE VOR CUPRINDE:
1. Cerere de participare la concurs;
2. Copie după actul de identitate;
3.  Copie după diplomele de studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări și 

competenţe;
4. Certifi cat de membru vizat pentru anul in curs , asigurare de malpraxis 
5. Curriculum Vitae;
6.  Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului scos la concurs 

(de la medicul de familie ) + viza medicului psihiatru ;
7. Recomandare de la ultimul loc de muncă;
8. Declaraţie că nu are antecedente penale;
9.  Copie după Carnetul de muncă si adeverinta care atesta vechimea in munca  dupa 

data de 01.01.2011 ;
10. Card de salarii Banca Transilvania
11. Dosar plic

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA SE POT RIDICA DE LA SERVICIUL R.U.N.O.S..
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Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor 

posturi contractuale aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modifi cat și completat de H.G. nr. 

1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului 

– 1 post de – REGISTRATOR MEDICAL 
– post contractual vacant pe perioadă nedeterminată 

Condiţii specifi ce de participare la concurs:

– nivelul studiilor: medii

– aptitudini operare PC

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

– 21.07.2016, ora 10.00, proba scrisă la sediul unităţii din str. Iuliu Moldovan nr. 23.

– 21.07.2016, ora 15.00, interviu la sediul unităţii din str. Iuliu Moldovan nr. 23

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 

20.07.2016 la sediul unităţii, str. Iuliu Moldovan nr. 23.

Date contact: Serviciul RUNOS, tel.: 0364130175.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE VOR CUPRINDE:

1. Cerere de participare la concurs;

2. Copie după actul de identitate;

3.  Copie după diplomele de studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări și 

competenţe;

4. Certifi cat de membru vizat pentru anul in curs , asigurare de malpraxis 

5. Curriculum Vitae;

6.  Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului scos la concurs 

(de la medicul de familie ) + viza medicului psihiatru ;

7. Recomandare de la ultimul loc de muncă;

8. Declaraţie că nu are antecedente penale;

9.  Copie după Carnetul de muncă si adeverinta care atesta vechimea in munca  dupa 

data de 01.01.2011 ;

10. Card de salarii Banca Transilvania

11. Dosar plic

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA SE POT RIDICA DE LA SERVICIUL R.U.N.O.S..
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Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor 

posturi contractuale aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modifi cat și completat de H.G. nr. 

1027/2014, în cadrul instituţiei.

Denumirea postului 

– 1 post de – ASISTENT MEDICAL GENERALIST
– post contractual vacant pe perioadă nedeterminată

(compartiment Terapie Intensiva) 

Condiţii specifi ce de participare la concurs:

– studii postliceale de specialitate

– aptitudini operare PC

– 6 luni vechime in specialitate

– program de lucru 8 ore/zilnic 7,00 – 15,00

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:

–  25.07.2016, ora 10.00, proba scrisă si proba practica la sediul unităţii din str. Iuliu 

Moldovan nr. 23.

– 25.07.2016, ora 15.00, examen psihologic la sediul unităţii din str. Iuliu Moldovan nr. 23.

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 

22.07.2016, la sediul unităţii, str. Iuliu Moldovan nr. 23.

Date contact: Serviciul RUNOS, tel.: 0364130175.

DOSARELE DE ÎNSCRIERE VOR CUPRINDE:
1. Cerere de participare la concurs;

2. Copie după actul de identitate;

3.  Copie după diplomele de studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări și 

competenţe;

4. Certifi cat de membru vizat pentru anul in curs , asigurare de malpraxis 

5. Curriculum Vitae;

6.  Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului scos la concurs 

(de la medicul de familie ) + viza medicului psihiatru ;

7. Recomandare de la ultimul loc de muncă;

8. Declaraţie că nu are antecedente penale;

9.  Copie după Carnetul de muncă si adeverinta care atesta vechimea in munca  dupa 

data de 01.01.2011 ;

10. Card de salarii Banca Transilvania

11. Dosar plic

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA SE POT RIDICA DE LA SERVICIUL R.U.N.O.S..

                                  

Tel.: 0264-594.655, Fax: 0264-593.105
E-mail: infectioasecj@yahoo.com                                 C                                                                                  
400348 Cluj-Napoca, str. Iuliu Moldovan 23
Nr. 9989/ 21.06.2016     
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Proiect cofi nanţat din Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu“

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

COMUNICAT DE PRESĂ

Data comunicatului: 29.06.2016

Dezvoltare durabilă cu fi nanţare europeană
A fost efectuată recepţia fi nală a staţiei de epurare Turda – Câmpia Turzii

În data de 27.06.2016 a fost efectuată recepţia fi nală staţiei de epurare Turda – Câm-
pia Turzii. Lucrările de reabilitare și modernizarea a staţiei de epurare au reprezentat o 
componentă a contractului de fi nanţare europeană „Extinderea și reabilitarea sistemelor 
de apă și apă uzată în regiunea Turda-Câmpia Turzii” , pachetul P12 (CL02). Contractul a 
avut o valoare totală de 71,091,432.35 lei. Acest contract a fost atribuit asocierii COSTRU-
ZIONI DONDI S.p.A (Lider) cu S.C. ACSA S.A.(Asociat).

În cadrul acestui contract s-a realizat reconstrucţia completă a staţiei de epurare, pe am-
plasamentul existent, cu demolarea aproape în totalitate a structurilor iniţiale. Debitul de 
calcul al noii staţii este de 1.200 l/s și încărcarea este de 110.000 locuitori echivalenţi. Sta-
ţia include inclusiv tratare terţiară.

Finanţarea lucrărilor a fost realizată prin accesarea fondurilor de la Uniunea Europea-
nă, dintr-un credit bancar angajat de SC CAA SA precum și de la Bugetul de Stat si Buge-
tul Local al municipiului Turda. Această investiţie va avea ca fi nalitate alinierea la cerinţe-
le impuse de Uniunea Europeană privind protecţia mediului.

Obiectivele principale ale acestui contract de lucrări au fost următoarele:
► Epurarea apei uzate în conformitate cu standardele naţionale și ale UE;
► Tratarea efi cientă a nămolului înainte de depozitare;
► Înlocuirea echipamentului mecanic și electric și optimizarea consumului de energie;
► Îmbunătăţirea siguranţei în funcţionare .

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

Instrumente Structurale
             2007-2013
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Proiect cofi nanţat din Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Mediu“

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

COMUNICAT DE PRESĂ

Data comunicatului: 29.06.2016

Dezvoltare durabilă cu fi nanţare europeană
A fost efectuată recepţia fi nală a clădirilor şi spaţiilor operaţionale reabilitate prin 

proiectul „Extinderea şi reabilitarea sistemelor de apă şi apă uzată în regiunea Turda – 
Câmpia Turzii’’

În data de 24.06.2016 a fost efectuată recepţia fi nală a clădirilor operaţionale CAA. 
Lucrările de extindere a spaţiilor operaţionale fac parte din contractul cu denumirea: 
„Reabilitare clădiri și spaţii operaţionale” din cadrul proiectului „Extinderea și reabilitarea 
sistemelor de apă și apă uzată în regiunea Turda – Câmpia Turzii’’ iar realizarea acestora 
a fost efectuată din cota de cofi nanţare a societăţii fi ind o condiţionalitate impusă de 
Uniunea Europeană pentru obţinerea fondurilor europene. Lucrările au fost executate de 
SC BALOR CONS SRL Sibiu iar valoarea investiţiilor la terminarea lucrărilor este de 3.957.181,13 
RON fără TVA.

Prin intermediul acestei investiţii au fost reabilitate două clădiri situate pe strada Axente 
Sever nr.2 și str. G-ral Dragalina FN. Cea de-a treia clădire a fost construită integral și face 
parte din complexul ce găzduiește sediul societăţii. Această cladire are 1550 metri pătraţi 
dispuși pe 3 nivele: parter și două etaje superioare. Lucrările au demarat la începutul anului 
2015 și au fost fi nalizate la fi nele lunii mai a acestui an, în noul imobil desfășurându-și 
activitatea angajaţii de la direcţia logistică, tehnic, contabilitate, resurse umane și unitatea 
de implementare a proiectelor europene. Clădirea are spaţii moderne de birouri, săli de 
ședinţă, săli de conferinţă, sală de mese și facilităţi conexe activităţii de birou.

În paralel cu lucrările derulate la sediul central al CAA, s-au desfășurat și lucrările de 
reabilitare a clădirii ce a avut în trecut rolul de Centrală Termică (CT 15), din cartierul central 
de blocuri. Clădirea reabilitată, prevăzută în proiect cu parter și etaj, găzduiește acum 
laboratorul metrologic, birourile angajaţilor de la direcţia producţie, un atelier mecanic, 
magazia de materiale și arhiva societăţii, iar lucrările au fost fi nalizate la sfârșitul lunii 
aprilie.

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

Instrumente Structurale
             2007-2013
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ARTICOL DE PRESĂ 
PROIECT FAMILII DE SUFLET

Asociația Alfa Grup în parteneriat cu Consiliul Județean Cluj — Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului și Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România 
au lansat în iulie 2015 proiectul „Familii de Sufl et”, cod PEH 086, în care s-au implicat zeci 
de familii cu dragoste de copii și cu dorința de a face un bine unui copil lipsit de dragostea 
părintească și familie. 

Proiectul își propune să dezvolte o rețea care să medieze parteneriate între autorități 
locale și regionale cu actori din mediul privat și societatea civilă cu scopul de a găsi și forma 
specialiști care să faciliteze accesul familiilor de sufl et la copiii defavorizați. În acest sens, 
familiilor de sufl et li se oferă instruire, fi nanțată de asemenea prin proiect, care să îi 
pregatească pentru rolul special pe care sunt hotarâți să și-l asume.  

Pentru a înțelege mai bine acest proiect și ce implicații presupune din partea noastră a 
tuturor, vă oferim pe scurt ce înseamnă să fi i părinte de sufl et și cine sunt acești copii care 
au nevoie de implicarea noastră:

Ce însemnă să fi i un părinte de sufl et?

A.  Să fi i adult, indiferent dacă ești căsătorit sau nu, și să te implici pe termen lung în 
viaţa unui copil abandonat, fără părinţi sau cu parinţi decăzuţi din drepturi.

CUM?

-  Fiindu-i mereu aproape sub o formă sau alta: petrecând timp cu el, întâlnindu-te în 
mod constant în oraă sau primindu-l în familia ta pentru o ora sau o zi, povestind cu 
el, motivându-l ăi sprijinindu-l în ceea ce face, sustinând fi nanciar o activitate în care 
să fi e implicat (canto, pian, chitară, sport, meditaţii etc) sau răspunzând altor nevoi 
ale sale care se pot revela pe parcurs

-  Să te implici în activităti de grup (constant și pe termen lung): fotbal, hand-made, 
pictură, teatru etc.

B.  Să fi i adult, indiferent dacă ești căsătorit sau nu, și să te implici pe termen lung în 
viaţa unui copil de etnie romă dintr-o comunitate săracă (comuna Dragu, jud Sălaj)

CUM?

- Sprijinindu-l material cu mâncare, haine, jucării, încălţăminte sau servicii medicale etc.
-  Participând la activităţi de grup, încurajându-I, învăţându-l să deprindă abilităţi necesare 

unei dezvoltări normale în orice domeniu util vieţii: educaţie, sănătate, conduită, 
cultură, morală, învăţarea unei meserii etc.

Cine sunt copiii care au nevoie de un părinte de sufl et?

Fiecare copil este unic și are propriile lui reacţii la interacţiunea cu viaţa: gânduri, emoţii, 
speranţe, dorinţe, așteptări… Într-o interacţiune sănătoasă cu adulţul, copilul este ajutat 
să își descopere propriile resurse pe care să le valorifi ce pentru a crește armonios și a se 
implini ca OM.

Copiii care ne-au inspirat și cărora li se adresează (în această etapă) proiectul „Familii 
de sufl et“ sunt pe de o parte copiii institutionalizaţi de pe raza judeţului Cluj și pe de altă 
parte copiii de etnie romă din comuna Dragu, judeţul Sălaj. Fiecare copil are un reprezentant 
legal indiferent de situaţia în care se afl ă, iar acesta răspunde de siguranţa copilului.

A. Copiii institutionalizaţi (din centrele de plasament şi/sau casele de tip familial):

Sunt fete și baieti cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani, , care au ajuns în instituţiile de 
ocrotire ale statului fi e pentru că părinţii lor sunt decedaţi, fi e pentru că au fost abandonaţi 
de către părinţi, ori au fost separaţi de aceștia datorită neglijenţei și/sau abuzurilor.

B.  Copiii care aparţin unei comunităţi foarte sărace de romi din comuna Dragu, judeţul 
Sălaj:

Sunt fete și băieţi cu vârsta cuprinsă între 6 și 18 ani, care locuiesc împreună cu familia, 
dar ale căror nevoi materiale atât de necesare unei dezvoltări armonioase, nu pot fi  acoperite 
de către părinţi.

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Asociaţia Alfa Grup la e-mail: offi ce@
alfa-grup.com, tel: 0752934658, 0729027725, pe www.familiidesufl et.ro sau pe pagina 
de faceboook „Familii de sufl et”.

Proiect fi nanţat cu sprijinul fi nanciar al Programului RO10 — CORAI, program fi nanţat 
de Granturile SEE 2009-2014 si administrat de Fondul Român de Dezvoltare Sociala

Valoarea fi nanţarii proiectului: 804.569,40 lei

Abonează-te 
la

monitorul
UTILAJE profesionale

pentru
INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

PUBLICITATE
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând 3 camere, confort, et. ½, 
sau schimb cu 2 camere sau 1 
cameră în casă, confort, plătesc 
diferenţă. Prefer zona cenrtală. 
Inf. la tel. 0264-431115 sau 
0751-271474. (7.7)

¤ CUMPĂR garsonieră.
Exclus cart. Plopilor.
Aștept telefoane la tel. 
0760-185659. (17.20)

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

Zorilor, Bună-Ziua, 
Gheorgheni, Grigorescu.

Exclus agenţii.
Aşteptăm oferte la tel. 

0727-477.173.

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

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

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

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

Preţ 62.000 euro negociabil. 
Exclus agenţii.

Telefon 0743-075605.

CASE/CABANE

¤ P.F. vând vasă tip duplex, str. 
Salcâmului, P+E+M, S.U. 137 
mp, semifi nisat, preţ 195000 eu-
ro (ambele). Inf. suplimentare l 
tel. 0743-296946. (3.7)

¤ Vând casă în localitatea Cuzdi-
oara, la 4 km de localitatea Dej, 
mobilată, cu utilităţi, grădină de 
33 ari. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0264-593488. (6.7)

¤ Vând teren intravilan în comu-
na Galaţii Bistriţei, la 16 km de 
Bistriţa, supr. 2500 mp, utilităţi 
(apă, curent). Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0744-700439 sau 
0264-534770. (6.7)

¤ Vând casă în Câţcău, jud. Cluj, 
4 camere, șură, cu 2 grajduri, bu-
cătărie de vară, coteţe și anexe, 
curte, grădină, cu acces la toate 
utilităţile, cu sau fără 4 ha teren 
agricol. Inf. suplimentare la tel. 
0746-297102. (6.7)

¤ Vând casă în zonă rezidenţială, 
în cart. Borhanci, Aleea Violetelor 
nr. 1, teren în supr. de 607 mp, la 
parter, living, bucătărie, baie, 
WC, cămară, terasă, la etaj 3 ca-

mere, balcon, terasă, hol, baie, 
WC. Inf. la tel. 0264-550331 sau 
0725-442163. (6.7)

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

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

TERENURI

¤ Vând 6 ha teren, în cart. Iris, 
str. Giuseppe Verdi, acces de pe 
str. Oașului, prin livadă, drum 
pietruit, se poate circula fără 
probleme până la teren, zonă de 
case, terern compact, preţ 8 eu-
ro/mp. Tel. 0744-653097. (4.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pă-
șune, în judeţele Cluj, Alba, Bis-
triţa. Aștept telefoane la 
0740-876853. (4.7)

¤ Vând teren în supr. de 2700 
mp, bun pentru construit, în Bor-
hanci, str. Remenyik Sandor, te-
ren livadă, utilităţi, apă, curent, 
front 30 m. Informaţii și relaţii 
suplimentare la tel. 
0744-485224. (5.7)

¤ Vând în staţiunea Sovata Băi, 
jud. Mureș, teren pentru vilă de 
612 mp, în centru și în apropie-
rea utilităţilor, zona „A”. Inf. su-
plimentare la tel. 
0264-592139.m (6.7)

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 

front la drum de servitute 

36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 

0753-222 759.

¤ Vând teren intravilan de 3000 
mp, întăbulat, sat Vechea 
Chinteni, acces la utilităţi, posibi-
lităţi de construcţie, zonă bună, 
preţ 20 euro/mp. Informaţii su-
plimentare la tel. 0264-556174, 
0728-145263 saula adresa de 
e-mail: sipos_m@yahoo.com. 
(7.7)

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

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

P.F. vând TEREN pentru 

construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 

intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 

24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

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

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

ÎNCHIRIERI

TERENURI

¤ Caut să închiriez teren/curte 
etc., minim cateva sute mp pen-
tru cazaretemporară câini. Ofer 
300 RON/lună, negociabil, sau 
pentru cumpărare până la 3000 
euro, zona Cluj-Napoca şi satele 
din jur unde există transport în 
comun.
Tel. 0741-455348. (6.7)

SCHIMBURI

P.F. schimb casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.

Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

LOCURI DE MUNCĂ

Legion Guard 
angajează:

¤ Agent Securitate

¤ Dispeceri (CCTV)

¤ Şef Tură

Telefon: 0732-400.770. 

(3.4*)

¤ Angajăm vânzător/vânzătoa-
re, salariu atractiv, în Centru Co-
mercial Complex Leul (P-ţa Mihai 
Viteazul). Tel. 0744-672.520. 
(9.10)

¤ Angajez persoane pentru cu-
les cirese, în zona livada Stelu-
ţa. Sunaţi la tel. 0758-356073. 
(10.14)

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

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

¤ Caut de lucru ca ŞOFER, expe-
rienţă 18 ani (şi pe comunitate), 

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

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer şi ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

SERVICII

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744-501252. (4.7)

¤ Maistru electrician autorizat, re-
par, întreţin, modifi c instalaţii 
electrice, schimb tablou de sigu-
ranţă vechi, candelabre, lămpi, 
prize, întrerupătoare, elimin de-
fectele, deranjamentele apărute 
în instalaţiile electrice de uz casnic. 
Sunaţi la tel. 0742-803536. (5.7)

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

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

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

¤ Executăm la comandă, mobili-
er personalizat, din pal melami-
nat, cu montaj la domiciliu. Su-
naţi la tel. 0740-807646.
¤ Montăm uşi şi geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
te.l 0745-993104.

DONAŢII

¤ DONEZ 3 GRĂMEZI DE FÂN.

Sunaţi la tel. 0721-356.827. (Nicu)

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr bancnote de 50.000 
lei, 100.000 lei, 500.000 lei și 
1.000.000 lei, varianta de plas-
tic, indiferent de calitate. Ofer 
preţ bun. Aștept oferte serioase 
la tel. 0749-174082. (4.7)

¤ Cumpăr obiecte promoţionale 
Marlboro, scrumiere, reclame, 
brichete, insigne, afi șe, genţi, 
etc., orice obiect pe care scrie 
Malboro. Cer și ofer seriozitate. 
Tel. 0749-174082. (4.7)

LICITAŢIE PUBLICĂ

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram Ian-
cu, nr. 19, vinde la a treia licitaţie 
publică în data de 12.07.2016, 
ora 10.00, bunurile mobile con-
stând din patru autoturisme M1, 
Dacia Logan, an fabricaţie 2007, 
bunuri proprietate a debitorului 
SC Elite Promotion SRL, CUI 
6396231. Informaţii suplimentare 
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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“)
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pot fi  obţinute la sediul AJFP Cluj, 
str. P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, ca-
mera 11B, telefon 0264.591670, 
interior 305 sau accesând pagina 
de internet a ANAF, www.anaf.ro 
– anunţuri vânzarea prin licitaţie a 
bunurilor sechestrate.

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice Cluj, cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram 
Iancu, nr. 19, vinde la licitaţie 
publică în data de 13.07.2016, 
ora 10.00, bunurile mobile con-
stând din 10 legături de bare 
din oţel beton, cu lungimea de 
12 m, în cantitate totală de 
24.208 kg, bunuri proprietate a 
debitorului SC Fast & Profi  Con-
struct SRL, CUI 33970667. Infor-
maţii suplimentare pot fi  obţi-
nute la sediul AJFP Cluj, str. 
P-ţa. Avram Iancu, nr. 19, came-
ra 11B, telefon 0264.591670, 
interior 305 sau accesând pagi-
na de internet a ANAF, www.
anaf.ro – anunţuri vânzarea 
prin licitaţie a bunurilor seches-
trate.

PIERDERI

¤ S.C. AUTO ECO S.R.L., C.U.I. 
21480459, J12/1564/2007, pier-
dut act constitutiv al fi rmei. Se 
declară nul. (1.1)

¤ S.C. SEBANA S.R.L., C.U.I. 
22562867, J12/4417/2007, pier-
dut certifi cat fi scal în scopuri acti-
vităţii de TVA. Se declară nul. 
(1.1)

¤ DODEA ION PERSOANĂ FIZICĂ 
AUTORIZATĂ, C.U.I. 28759150, 
F12/1446/2011 pierdut certifi cat 
constatator pentru sediul social 
pentru activităţile încadrate în cla-
sa CAEN: 0143 – Creșterea cailor 
și a altor cabaline; 0146 – Crește-
rera păsărilor; 0147 – Creșterea 
păsărilor; 0150 – Activităţi în fer-
me mixte. Se declară nul. (1.1)

¤ Societatea Copyland Trading 
S.R.L., J12/84/1997, C.U.I. 
9091754, anunţă pierderea Certi-
fi catului Constatator (tip activitate 
autorizată: terţi) emis în temeiul 
art. 15 din Legea nr. 359/2004 și 
a declaraţiei pe propria răspunde-
re înregistrată sub numărul 
59740 din 16.10.2014. Îl decla-
răm nul. (1.1)

ANUNŢ DE ANGAJARE

Societate de pe litoral angajează:

CAMERISTĂ
și

AJUTOR DE BUCĂTAR

Oferim: cazare, masă, salar atractiv.

Tel. 0722-222.863. (5.5)

www.batrom.ro

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007 cu modifi cările 

și completările ulterioare, IULIUS MANAGEMENT CENTER 
S.R.L. anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru „Activităţi auxiliare pentru 
producţia vegetală“, din localitatea Cluj-Napoca, str. A. 
Vaida Voevod nr. 53B, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni – 
joi, între orele 8:00 – 16:30 și vineri, între orele 8:00 – 
14:00 sau pe mail: offi ce@apmcj.anpm.ro.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

S.C. GREENWEEE INTERNATIONAL S.A.

angajează pentru punctul său de lucru din Cluj-Napoca,

Comuna Apahida, str. Libertăţii, nr. 63

ŞOFER AUTOCAMION

Cerinţe: permis categoria B, certifi cat ADR.

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

fax 0338.100.604, sau se pot depune la sediul 

din Apahida, de luni până vineri, între orele 8:17,

 sau la adresa de email mihaela.ionescu@greenweee.ro.

Mai multe informaţii se pot obtine la numărul de 

telefon 0722.286.763.

ACUM ŞI ÎN ORAŞUL DVS.

PRODUSE 
TRADIŢIONALE 

DIN MANGALIŢA
DE LA FIRMA 

SC TOTO SRL.
DATE CONTACT : LOC. LĂPUŞEL, 

STR. NUCULUI NR. 1, JUD. MARAMUREŞ;

CONTACT : TEL.0722613194

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping (promo)
12:30 Tribuna partidelor 
parlamentare (emis. info.)
13:00 De joi până joi (live)
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Akzente (program cult.) 
16:55 Vorbește corect! 
17:00 Interes general 
interesul naţional
18:00 Lozul cel mare 
18:30 Dincolo de hartă 
18:55 Exclusiv în România 
(2013, emis. info.)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal 
21:00 Amintiri din infern
21:30 Amintiri din infern
22:10 Nu-i spune mamei că 
dădaca-i moartă (1991, com.)

ANTENA 1

13:00 Observator 
14:00 Mireasă pentru fi ul 
meu (2015, reality show) 
16:00 Observator 
17:00 Acces direct 
19:00 Observator
20:00 Observator special 
(2012, emis. info.) (live)
20:30 Te pui cu blondele? 
23:00 Un show păcătos 
(divertisment) (live)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV
14:00 Vorbește lumea
15:00 Lecţii de viaţă ( ser.)
16:00 Ce spun românii 
17:00 Știrile Pro TV 
18:00 La Măruţă (emis. mag.)
19:00 Știrile Pro TV
20:45 Las fi erbinţi (rom., 
2012, s. com., sezonul 3, 
episodul 6)
21:45 Fotbal UEFA Euro 2016: 
Polonia - Portugalia

PRIMA TV

12:10 Cireașa de pe tort 

13:30 Teleshopping (promo)

14:00 Focus 14 (emis. info.)

14:30 Teleshopping (promo)

15:00 60 de minute cu 
Alexandru Constantin 

16:00 Cu lumea-n cap

16:30 Focus

17:00 Trăsniţii (reluare)

18:00 Focus

19:30 Mama mea gătește 
mai bine 

20:30 Paradisul în direct 
(rom., 1997, com.)

22:30 La TV (s. com., ep. 2)

23:15 Focus din inima României 

23:45 Focus Magazin 

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D 

13:30 Te vreau lângă mine 
16:00 Teleshopping (promo)

16:45 Teo Show (divertisment)

18:45 Știrea zilei 

19:00 Știrile Kanal D 

20:00 Bahar: Viaţă furată 
(tur., 2014, dr.)

22:30 WOWbiz (divertisment)

LOOK TV

13:00 Fifty-Fifty (reality show)

14:00 Arena Eroilor (emis. 
sport, episodul 3) (reluare)

14:30 Top goluri. Top ratări

15:00 Look de campion (reluare)

16:00 Cele mai tari meciuri de 
fotbal ale Ligii I Orange: FC 
Voluntari - FC Steaua București 
18:00 Fifty-Fifty (reality show)

19:00 National Icons (reluare)

19:30 Cupa meseriașilor

20:00 Poveștile României

21:00Cele mai tari meciuri de 
fotbal ale Ligii I Orange: FC 
Voluntari - FC Steaua București 

23:00 Cenzurat! 

ANUNŢ DE ANGAJARE

Firma de Constructii  CH Transbeton
angajeaza:  Constructii SRL

FEMEIE DE SERVICIU
MUNCITOR NECALIFICAT

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

Se ofera:
- Salariu atractiv.

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

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

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

European Activities SRL 
din Baia Mare, 

angajeaza cu contract de munca 

SOFERI TIR CU EXPERIENTA 
pentru comunitate.

Necesar: carnet C+E, Card Tahograf , Atestat 

marfa,Experienta International, Seriozitate.

Oferim salar atractiv. Tel.0728974789 / 0728974790

ANUNŢ DE ANGAJARE

Comuna Borşa, cu sediul în localitatea Borșa, str. 
Principală, nr. 262, judeţul Cluj, organizează concurs pentru 
ocuparea a două posturi de natura contractuale vacante 
şofer (microbuz şcolar), treaptă I şi îngrijitor curăţenie.

1.  Condiţiile de desfăşurare a concursului pentru post 
şofer (microbuz şcolar):

Absolvent școală generală/școală profesională/liceu (cu 
diplomă de absolvire);

- Permis de conducere categoria B, C, D;
-  Vechime în muncă și de conducător auto cu permis B, 

C, D de minim 2 ani;
-  Stare de sănătate corespunzătoare atestată prin acte 

medicale emise de către un cabinet medical specializat;

Concursul se va organiza la sediul Primăriei comunei 
Borșa, Sala de ședinţe, după cum urmează:

- Proba scrisă 25.07.2016, ora 10.00.
- Interviu 27.07.2016, ora 10.00.
2. Post îngrijitor curăţenie
Condiţiile specifi ce necesare în vederea participării la 

concurs și a ocupării funcţiei contractuale sunt:
- Studii generale
Concursul se va organiza la sediul Primăriei comunei 

Borșa, Sala de ședinţe, după cum urmează:
• proba scrisă 25.07.2016, ora 10.00.
• interviu 27.07.2016, ora 10.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei 

Comunei Borșa, nr. 262, judeţul Cluj, persoană de contact: 
secretar Baciu Tatiana, telefon/fax 0264355474, e-mail: 
primariaborsa@yahoo.com.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Comuna Borşa, cu sediul în localitatea Borșa, str. 
Principală, nr. 262, judeţul Cluj, organizează concurs pentru 
ocuparea funcţiei publice vacanţe, de Consilier juridic, clasaI, 
grad profesional asistent.

- Proba scrisă 22.08.2016, ora 10,00, Sediul Primăriei 
Borşa, nr.262, jud. Cluj.

- Interviu 24.08.2016, Sediul Primăriei Borşa, nr.262, 
jud. Cluj.

Condiţii specifi ce pentru ocuparea funcţiei publice de 
execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional 
asistent:

- Studii superioare de lungă durată, în domeniul juridic, 
absolvite cu diploma de licenţă sau echivalentă.

- Vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice – 1 an.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei 
Comunei Borșa, nr. 262, judeţul Cluj, persoană de contact: 
secretar Baciu Tatiana, telefon/fax 0264355474, e-mail: 
primariaborsa@yahoo.com.

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro
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Antrenor nou la AC 
Milan
Antrenorul Vincenzo Montella, 
afl at sub contract cu formaţia 
Sampdoria Genova, a semnat o 
înţelegere pe o perioadă de doi 
ani cu AC Milan, a anunţat clu-
bul de fotbal rossonero.
Montella, 42 ani, îl înlocuiește 
pe Cristian Brocchi, tehnician 
venit de la echipele de juniori 
ale clubului și care a fost interi-
mar după demiterea sârbului 
Sinisa Mihajlovic în luna aprilie.
AC Milan a terminat sezonul 
trecut pe locul 7 în Serie A, în 
afara locurilor pentru cupele 
europene.
„Clubul este convins că străluci-
torul proiect de joc al noului 
tehnician rossonero va fi  baza 
unei colaborări fructuoase și 
pozitive”, se arată în comunica-
tul clubului lombard.
Montella are misiunea de a 
stabiliza clubul AC Milan, care 
pare în degringoladă în ultime-
le sezoane.
De la plecarea lui Massimiliano 
Allegri, în ianuarie 2014, s-au 
succedat pe banca echipei mila-
neze Filippo Inzaghi, Clarence 
Seedorf, Mihajlovic și Brocchi, 
fără ca unul dintre ei să obţină 
rezultate convingătoare sau o 
identitate de joc.
Fost atacant la AS Roma sau 
Sampdoria, Montella s-a re-
marcat ca unul dintre antrenorii 
tineri și talentaţi ai Italiei, după 
rezultatele bune înregistrate cu 
Catania și cu Fiorentina. Însă, 
un sezon difi cil la echipa „viola” 
și altul mixt la Sampdoria i-au 
afectat bilanţul.

Statuie pentru 
Messi
Primarul orașului Buenos Aires, 
Horacio Rodriguez Larreta, a 
dezvelit o statuie a fotbalistului 
Lionel Messi, în semn de oma-
giu pentru cvintuplul câștigător 
al Balonului de Aur și într-o ten-
tativă de a-l face să renunţe la 
retragerea din echipa naţională.
În urmă cu câteva zile, după ce 
Argentina a pierdut fi nala tur-
neului Copa America 2016, 
Lionel Messi, care a ratat una 
dintre loviturile de departajare, 
și-a anunţat retragerea.
Statuia lui Messi, în mărime 
aproape naturală, este din 
bronz și îl surprinde pe jucător 
în plin fuleu, cu balonul la pi-
cior. Ea a fost amplasată pe o 
stradă unde se afl ă statuile ma-
rilor sportivi ai ţării.

Absenţă importantă 
de la Jocurile 
Olimpice
Campioana olimpică în proba 
de 100 metri garduri, australi-
anca Sally Pearson, va absenta 
de la Jocurile Olimpice de la 
Rio de Janeiro din august, du-
pă ce a suferit o ruptură de ten-
don la un antrenament, a 
anunţat media din Australia.
În vârstă de 29 de ani, 
Pearson, care a câștigat aurul 
olimpic la JO de la Londra, s-a 
antrenat pentru a reveni în 
competiţiile la nivel înalt, după 
ce un an a stat departe de acti-
vitatea sportivă din cauza unei 
accidentări, la încheietura mâi-
nii, în urma unei căzături.

Pe scurt

Cei doi reprezentanţi ai 

echipei Northfi nder la 

Maratonul Olimpului din 

Grecia, atleta Mihaela 

Botezan şi alpinistul 

Vasile Cipcigan au reuşit 

să termine extrem de difi -

cila cursă pe poziţii foarte 

înalte pentru prima lor 

participare.

La Maratonului Olimpului, 

cu un traseu ce porneşte de 

la nivelul mării ajunge la 2.700 

de metri şi coboară apoi la ni-

velul mării, au participat cir-

ca 800 de sportivi.

Mihaela Botezan a termi-

nat pe poziţia 85 şi locul al 

patrulea la categorie, locul 

întâi dintre participantele ro-

mânce, locul al doilea din 

participanţii români. Timpul 

fi nal al Mihaelei a fost de 6 

ore 37 de minute şi 24 de se-

cunde.

„A fost o cursă minunată, 

prima la care am probat pe de-

plin dictonul: răbdarea începe 

acolo unde se termină răbda-

rea. Desigur, aş fi  dorit să fi u 

mai rapidă, dar nu mi-am în-

chipuit că traseul va fi  atât de 

difi cil. Oricum, vreau să revin 

la anul şi să intru în top 3”, a 

afi rmat Mihaela Botezan.

Vasile Cipcigan a terminat 

cursa în prima jumătate po-

ziţia 228 şi locul al 112-lea la 

categorie, locul al optulea din 

participanţii români. Timpul 

fi nal al sportivului a fost de 

7 ore 49 de minute şi 49 de 

secunde.

„A fost o cursă extrem de 

tehnică şi de difi cilă. Coborâ-

rile – datorită tehnicităţii ri-

dicate – necesitau o bogată 

experienţă în alergarea mon-

tană pentru atingerea randa-

mentului maxim. Difi cil a fost 

şi să treci de la un ritm sus-

ţinut de urcare până la 2.700 

de metri la unul de coborâre 

tehnică. Oricum, vreau să mai 

particip şi anul viitor, pentru 

că acum ştiu cum şi ce să an-

trenez pentru a-mi coborâ tim-

pul. Dar a fost o evaluare ex-

trem de benefi că pentru ex-

pediţia pe care o plănuiesc în 

toamna acestui an în Himala-

ya”, a precizat alpinistul Va-

sile Cipcigan.

Din cei 790 de participanţi 

înregistraţi (record) din 24 

de ţări, 34 au fost români. 

De altfel, organizatoriii ma-

ratonului au oferit un pre-

miu special întregii echipe a 

României.

Doi clujeni au participat 
la Maratonul Olimpului

Weekend-ul trecut, între 24 

şi 26 iunie, Sala Polivalentă 

din Cluj-Napoca a fost 

gazda unui eveniment spor-

tiv de anvergură pentru 

sportul românesc şi euro-

pean. Este vorba despre 

dublul eveniment Cupa 

Europei la Taekwon-do ITF 

şi Cupa Internaţională de 

Taekwon-do ITF pentru 

Copii şi Cadeţi.

La eveniment au participat 

membrii conducerii Federaţi-

ei Europene de Taekwon-do 

ITF, alături de ofi cialii Fede-

raţiei Române de Taekwon-do 

ITF şi, nu în ultimul rând, 

Grand Master Wim Bos, 9 dan, 

din Italia.

„Maestrul Wim Bos s-a ară-

tat foarte încântat de organiza-

rea evenimentului şi a apreci-

at în mod special locaţia alea-

să, punându-se chiar în discu-

ţie organizarea în viitorul apro-

piat a Campionatului Mondial 

în România la Sala Polivalentă 

din Cluj Napoca. Cu atât mai 

mult cu cât, autorităţile locale 

au dat dovadă de o susţinere 

extraordinară, pentru care le 

suntem profund recunoscători. 

Apreciem în mod deosebit pre-

zenţa primarului Emil Boc şi a 

viceprimarului Dan Tarcea la 

eveniment, pentru noi este foar-

te important să avem un astfel 

de sprijin pentru a ne dezvol-

ta ca şi Federaţie atât la nivel 

naţional, cât şi internaţional şi 

pentru a deveni un punct de 

referinţă pe harta Taekwon-do- 

ului mondial”, a declarat Cos-

min Oprescu, preşedintele Fe-

deraţiei Române de Taekwon-do 

ITF.

La ceremonia de deschide-

re ofi cială a evenimentului a 

fost prezent primarul Cluju-

lui, Emil Boc, însoţit de vice-

primarul Dan Tarcea. Invita-

ţii au avut ocazia să asiste la 

o demonstraţie interesantă de 

Taekwon-do prezentată de 

sportivii clujeni pe podiumul 

central al Sălii Polivalente. În 

semn de recunoştinţă pentru 

implicarea în organizarea Cu-

pei Europei, ofi cialii Federa-

ţiei române şi cei ai Federaţi-

ei europene i-au premiat în 

cadrul ceremoniei pe toţi cei 

care au făcut posibilă desfă-

şurarea acestui eveniment la 

cele mai înalte standarde. De 

asemenea, preşedintele Fede-

raţiei Europene de Taekwon-do 

ITF, Master Tadeusz Łoboda, 

a acordat diplome de mulţu-

mire membrilor echipei de or-

ganizare a proiectului.

Competiţiile de Taekwon-do 

s-au bucurat de o prezenţă 

numeroasă a sportivilor din 

15 ţări europene: Belarus, Bul-

garia, Cipru, Franta, Georgia, 

Grecia, Ungaria, Israel, Italia, 

Moldova, Polonia, Romania, 

Rusia, Slovacia si Ucraina.

Regal de Taekwon-do la Cupa 
Europei de la Cluj Napoca

Gimnastica naţională se 

întoarce la Cluj după 36 

de ani – aici au mai avut 

loc ediţiile din 1965, 1967, 

1969, 1971, 1976, 1979, 

1980 – de această dată 

într-o nouă şi modernă 

sală care, în 2017, va găz-

dui şi ediţia jubiliară 

feminină a Campionatelor 

Europene (şi masculină).

În 1947, la Reşiţa, debuta 

prima ediţie a Campionatului 

Naţional al gimnasticii artis-

tice, ajuns acum în faţa celei 

de a 69-a ediţii, după ce a par-

curs un drum lung, dar care 

a permis afi rmarea unor „aler-

gători de cursă lungă” spre 

consacrarea valorilor gimnas-

ticii româneşti.

Se vor afl a în competiţie pen-

tru titlurile masculine şi femi-

nine ale ediţiei 2016 a Campi-

onatului Naţional Individual 

Open şi Campionatului Naţio-

nal al Reprezentativelor de Club 

aproape 90 de gimnaste şi gim-

naşti, pe cărţile de vizită ale ce-

lor mai mulţi dintre concurenţi 

afl ându-se înscrise titluri olim-

pice, mondiale sau continenta-

le şi, nu în ultimul rând, naţi-

onale, reprezentând 15 cluburi.

La ediţia 2016 se vor afl a 

în competiţie reprezentanţii 

cluburilor CSM Lugoj, CSS Bu-

zău, CSM Reşiţa, CSS Dina-

mo Bucureşti, CSM Arad, Stea-

ua Bucureşti, CSM Bistriţa, 

LPS Bistriţa, Dinamo Bucu-

reşti, CSS Triumf Bucureşti, 

Farul Constanţa, CNS Cetate 

Deva, CSS Galaţi, CSM Oneşti, 

CSS Focşani.

Se anunţă un concurs inte-

resant, cu multe ambiţii, cu 

multă dorinţă de a demonstra 

că, totuşi, gimnastica româ-

nească dispune de resurse pen-

tru a continua să se afl e în 

top-urile internaţionale, un 

concurs care are loc cu puţin 

timp înainte de a se defi nitiva 

lista participărilor la Jocurile 

Olimpice de la Rio, acolo un-

de se vor afl a în competiţia in-

dividuală şi 3 gimnaşti români 

(2 masculin + 1 feminin).

Cu excepţia unor absenţe, 

urmare a unor indisponibilităţi, 

campionii en-titre – Larisa Ior-

dache, Denisa Golgotă, Marian 

Drăgulescu, Cristian Băţagă, 

Andrei Muntean, Andrei Ursa-

che – sau a celor ce au fost pe 

podium se vor afl a în faţa ar-

bitrilor şi vor încerca să-şi ape-

re poziţiile, dar vor trebui să 

facă faţă unor adversari redu-

tabili, fi e şi dacă amintim doar 

pe Cătălina Ponor, cu ambiţia 

de reveni după un deceniu pe 

lista campioanelor, sau pe mai 

tinerele componente ale echi-

pei de junioare.

Campionatul Naţional 
de Gimnastică se ţine la Cluj
Evenimentul sportiv va avea loc în perioada 1 – 3 iulie la Sala Polivalentă din Cluj-Napoca

Clujenii o vor putea vedea la Cluj şi pe campioana Larisa Iordache

Vineri 1 iulie 2016
16.00-18.30 
Concurs masculin

Sâmbătă 2 iulie 2016
16.00-18.00 
Concurs feminin

Duminică 3 iulie 2016
11.00-14.00 
Finale pe aparate

Program
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