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Autobuzele electrice, 
peste un an jumătate
Parcul auto al CTP se va înnoi cu zece au-
tobuze electrice cumpărate din  fonduri 
elvețiene.  Pagina 3

ACTUALITATE

Militarii din Dej 
pleacă în Afganistan
Ceremonia de plecare în misiune a milita-
rilor Batalionului 811 Infanterie Protecţia 
Forţei „Dragonii Transilvani” va avea loc 
astăzi în municipiul Dej. Pagina 2

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

Emil Boc spune că nu a luat nicio decizie privind o nouă candidatură la primărie, adăugând că este preocupat de problemele 
municipiului, cum ar fi cele privind ridicarea deşeurilor menajere. „Ar fi caraghios ca, în momentul în care ai problema 
gunoaielor atât de stringentă, pe tine să te preocupe mandate şi candidaturi”, spune primarul Clujului.  Pagina 4

De ce întârzie să-și anunțe candidatura la Primărie ?

Gunoaiele îl țin 
blocat pe Emil Boc
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Sebastian Ghiţă şi fostul primar 
al Ploieştiului, trimişi în judecată

ACTUALITATE

Doi escroci, opriți cu gloanțe 
de polițiști în cartierul Grigorescu

Deputatul Sebastian Ghiţă şi 
fostul primar al Ploieştiului Iu-
lian Bădescu au fost trimişi în 
judecată de către DNA în dosa-
rul în care procurorii îl acuză 
pe Ghiţă că i-a dat lui Bădescu 
o casă pentru a primi fi nanţare 
de la bugetul local pentru aso-
ciaţia Basket Club Asesoft.

Ghiţă a fost trimis în judeca-
tă pentru infracţiunile de dare 
de mită, instigare la abuz în ser-
viciu având drept consecinţă ob-
ţinerea pentru altul a unui fo-
los necuvenit şi spălare de bani.

Iulian Bădescu, arestat pre-
ventiv într-un alt dosar, a fost 
trimis în judecată sub acuzaţii-
le de dare de mită şi abuz în 
serviciu având drept consecin-
ţă obţinerea pentru altul a unui 
folos necuvenit.

Procurorii DNA au stabilit că, 
cursul anului 2013, Iulian Bă-
descu, la acea vreme primar al 
municipiului Ploieşti, având ca-
litatea de ordonator principal 
de credite, a acordat unui club 
sportiv o fi nanţare nerambursa-
bilă suplimentară de la bugetul 
local, în sumă de 1.500.000 lei.

„Pentru alocarea sumei re-
spective de bani, inculpatul Bă-
descu Iulian a pretins şi primit 
de la inculpatul Ghiţă Sebasti-
an Aurelian, prin intermediul 
unei societăţi comerciale con-
trolate de acesta din urmă, un 
imobil (casă de locuit) situată 
în municipiul Ploieşti, în valoa-
re de 1.041.600 lei, sumă din 
care Bădescu Iulian a suportat 
personal doar 124.000 lei”, ara-
tă DNA.

Doi bărbaţi bănuiţi de comi-
terea mai multor înşelăciuni prin 
metoda „Accidentul” au fost 
prinşi de poliţişti. Pentru că nu 
au oprit la fi ltre, poliţiştii au fost 
nevoiţi să tragă cu arma după 
fugari.

Poliţiştii clujeni au organi-
zat miercuri, 29 iulie, o acţiu-
ne de prindere în fl agrant a 
unor bărbaţi care au înşelat mai 
multe persoane prin metoda 
„Accidentul”.

Cei doi au fost depistaţi în tra-
fi c în Grigorescu, imediat după 
ce au înşelat o femeie de 85 de 
ani. Aceasta le-a dat bărbaţilor 
circa 4.000 de lei.

Şoferul nu s-a conformat so-
maţiilor efectuate de poliţişti, 
continuându-şi deplasarea. Po-
liţiştii au pornit într-o urmărire 

ca-n fi lme pe urmele fugarilor, 
fi ind instituite fi ltre la toate ie-
şirile din judeţ.

Cei doi au fost prinşi în scurt 
timp în localitatea Luna din 
Câmpia Turzii după ce şi-au 
abandonat autoturismul şi au 
fugit pe câmp, pentru a se fa-
ce nevăzuţi.

În urma percheziţiei autotu-
rismului, au fost găsiţi circa 
20.000 de lei şi 40 de lire sterli-
ne, bani care provin din comite-
rea de înşelăciuni.

În cadrul acestei acţiuni, po-
liţiştii au fost nevoiţi să facă uz 
de armă, însă nu s-au înregis-
trat victime.

„Cei doi, de 21 şi 26 de ani, 
din judeţul Călăraşi, au fost re-
ţinuţi pentru 24 de ore”, au de-
clarat reprezentanţii IPJ Cluj.
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Desfiinţarea RAADPP rupe în două noul PNL
Desfiinţarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Privat al judeţului Cluj 
a încins spiritele între consilierii care provin din fostul PDL şi vechiul PNL. Pagina 5

Statuia lui Matei Corvin a fost vandalizată

Statuia ecvestră din bronz a lui Matei Corvin din Piaţa Unirii din Cluj-Napoca a fost vandalizată, fiind vopsită parţial 
cu o vopsea de culoare maro. Primăria a depus plângere la Poliţie. Pagina 6
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Ceremonia de plecare în 

misiune a militarilor 

Batalionului 811 

Infanterie Protecţia Forţei 

„Dragonii Transilvani” va 

avea loc astăzi în munici-

piul Dej.

„Dragonii Transilvani” vor 

executa, timp de şase luni, 

în principal misiuni de pro-

tecţie a forţei, la Baza aeri-

ană din Kandahar, dar şi asi-

gurarea libertăţii de mişcare 

pe căile de comunicaţii şi 

consilierea forţelor de secu-

ritate afgane. Ministrul Apă-

rării Naţionale, Mircea Du-

şa, va participa de la ora 

9.00, la ceremonia de pleca-

re în Afganistan a militari-

lor din Batalionul 811 Infan-

terie „Dej”, a anunţat MA-

pN într-un comunicat. Cere-

monia va avea loc în Piaţa 

Bobâlna din Dej.

Militarii Batalionului 811 

Infanterie au desfăşurat o pe-

rioadă de pregătire specifi că 

şi sunt la a doua participare 

în Teatrul de Operaţii Afga-

nistan, unde vor executa mi-

siuni în cadrul operaţiunii „Re-

solute Suport”.

Militarii din Dej au parti-

cipat, între anii 2002 şi 2015, 

la misiuni în teatrele de ope-

raţii din Kosovo, Irak şi Afga-

nistan, dar şi la numeroase 

exerciţii naţionale şi interna-

ţionale.

Drapelul de Luptă al uni-

tăţii a fost decorat de două 

ori cu Ordinul Naţional "Pen-

tru Merit" în grad de Cava-

ler (cu însemne de război) – 

în anul 2006 şi, respectiv, în 

grad de Ofi ţer (cu însemne 

pentru militari, de război) – 

în anul 2011, şi a primit Em-

blemele de Onoare ale Statu-

lui Major al Forţelor Terestre 

(în anul 2007), Statului Ma-

jor General (în anul 2014) şi 

Emblema de Onoare a Arma-

tei României (cu însemn de 

război) în anul 2014.

Militarii Batalionului „Dragonii Transilvani” 
din Dej pleacă în misiune în Afganistan

Cantităţi foarte mari de 

medicamente scumpe, 

laptopuri, calculatoare şi 

documente privind seju-

ruri au fost ridicate de 

anchetatori în urma per-

cheziţiilor făcute marţi, la 

companii farmaceutice, 

spitale şi clinici de onco-

logie, potrivit unor surse 

judiciare.

Anchetatorii au luat din 

imobilele percheziţionate cal-

culatoare şi laptopuri ale per-

soanelor vizate în anchetă, iar 

în perioada următoare vor fa-

ce percheziţia informatică a 

acestora, în prezenţa celor că-

rora le aparţin.

Medicii care prescriau pre-

ferenţial anumite medicamen-

te ar fi  fost recompensaţi de 

producătorii de medicamente 

cu excursii şi vacanţe în Fran-

ţa, Canada şi SUA, numai în 

2014 o fi rmă plătind unui ope-

rator de turism peste 4,1 mil.

lei, care reprezenta "mită mas-

cată" pentru doctori, au spus 

sursele citate.

Mai mult, medicii vizaţi de 

aceste activităţi ar fi  fost im-

plicaţi şi în realizarea unor 

aşa-zise studii clinice, pentru 

care au fost remuneraţi. Stu-

diile în cauză nu ar avea în-

să la bază date reale, aceasta 

fi ind încă o modalitate prin 

care medicii erau recompen-

saţi fi nanciar pentru sprijinul 

acordat producătorilor de me-

dicamente.

Prin creşterea vânzărilor 

unor produse cu valoare ridi-

cată – Avastin, Herceptin, In-

terferon, Zoladex, Tarceva, fo-

losite în cadrul programelor 

Naţionale de Oncologie şi de 

Terapie Intensivă a Insufi ci-

enţei Hepatice – ar fi  fost ma-

jorat artifi cial numărul de pa-

cienţi incluşi în scheme tera-

peutice şi ar fi  fost crescute 

stocurile de medicamente în 

cadrul farmaciilor cu circuit 

închis, nejustifi cată prin rula-

jul efectiv al acestora în ca-

drul Programului Naţional de 

Sănătate.

Această situaţie ar fi  dus 

la direcţionarea fondurilor alo-

cate în funcţie de interesele 

operatorilor farmaceutici agre-

aţi, prejudicierea Fondului Na-

ţional Unic de Asigurări Soci-

ale de Sănătate (FNUASS) şi 

apariţia unor sincope în asi-

gurarea altor produse integra-

te în schemele terapeutice ale 

pacienţilor, fi ind astfel afec-

tate calitatea şi continuitatea 

actului medical.

Potrivit surselor citate, s-ar 

fi  creat relaţii la nivelul di-

rectorilor medicali şi medici-

lor şefi  din Case Judeţene de 

Asigurări de Sănătate, în u-

nele situaţii chiar şi al func-

ţionarilor din Compartimen-

tele Programelor Naţionale 

de Sănătate şi Farmacii 

(CPNSF) constituite în struc-

tura acestora, cu atribuţii de 

control pe linia derulării PNS, 

respectiv pe linia relaţiei cu 

farmaciile.

Anchetatorii susţin că, în 

unele situaţii, reprezentanţii 

medicali ai fi rmelor producă-

toare şi distribuitoare de me-

dicamente s-au implicat in-

clusiv în procesul de întocmi-

re şi promovare spre aproba-

re la nivelul Comisiei de spe-

cialitate a CNAS a dosarelor 

necesare includerii şi menţi-

nerii unor pacienţi din cadrul 

Programelor Naţionale de Să-

nătate în anumite scheme te-

rapeutice, bazate pe produse-

le promovate de aceştia.

În unele situaţii, în aceas-

tă reţea ar fi  fost implicaţi şi 

reprezentanţi şi angajaţi ai 

unor farmacii, care asigurau 

eliberarea medicamentelor 

prescrise cu predilecţie de că-

tre medici şi care erau apro-

vizionaţi, pe baza înţelegeri-

lor existente, de către produ-

cătorii şi distribuitorii agreaţi, 

susţin sursele citate.

Medicamente, documente 
şi calculatoare, ridicate 
de procurori la Oncologie
Printre medicamentele pentru tratamentul cancerului ridicate 
la percheziţii erau şi fiole care costă 20.000 de lei bucata.
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30 de familii de pe strada 

privată Kelemen Lajos din 

cartierul de lux Bună 

Ziua trăiesc de mai bine 

de o lună cu frica în sân. 

Ei susţin că strada pe care 

locuiesc se poate surpa 

oricând din cauza propri-

etarului unui teren de 

lângă ei, care a săpat prea 

mult la fundaţie pentru 

construirea unei clădiri.

Cei care locuiesc în zonă 

sunt indignaţi de modul în 

care constructorul îşi reali-

zează construcţia. „Strada Ke-

lemen Lajos se surpă, punând 

în pericol vieţile locatarilor – 

totul datorită construtorului 

care construieşte într-un mod 

iresponsabil la limita propri-

etăţii”, a spus unul dintre lo-

catari, Bogdan Giurgiu.

Locatarii sunt îngrijoraţi de 

faptul că în orice moment poa-

te avea loc o alunecare de te-

ren. „Strada Kelemen Lajos 

din cartierul Bună Ziua care 

delimitează proprietatea nos-

tră se afl ă acum pe marginea 

unei prăpastii de 4 m care a 

început să se surpe. În orice 

moment o alunecare de teren 

poate duce la un accident tra-

gic în care să fi e implicate 

vieţi omeneşti. Constructorul 

a luat nişte măsuri puerile, 

demne de construcţiile din 

acest West Salbatic care se în-

tâmplă pe plaiurile noastre 

mioritice. Toate cele 30 de fa-

milii care trec zilnic pe stra-

dă, îşi riscă securitatea şi si-

guranţa la ei acasă, pe propri-

etatea lor”, susţine Bogdan 

Giurgiu.

Locatarii au depus mai 

multe plângeri la autorităţi-

le locale. „Este o situaţie ca-

re inevitabil se va încheia 

tragic pentru cineva. Sper cu 

acestă sesizare, pe lângă re-

stul trimise către organele 

abilitate să trag un semnal 

de alarmă pentru gravitatea 

situaţiei, şi să urgentez niş-

te măsuri care să confere si-

guranţa necesară. Am depus 

o plângere la Urbanism şi ur-

mează să depun o plângere 

şi la Inspectoratul pentru 

Construcţii. Noi am făcut in-

dividual aceste plângeri pen-

tru că suntem case private 

şi nu avem asociaţie de pro-

prietari”, a mai spus Bogdan 

Giurgiu.

Un alt locatar a spus că de 

când au început lucrările în 

zonă nu mai are linişte. „Vă 

daţi seama că stăm cu frică. 

Nu mai vorbesc de faptul că 

se face praf, asta este pe ori-

ce şantier. Nu mai vorbesc că 

este gălăgie. Nu aceste aspec-

te ne deranjează. Ne sperie 

faptul că strada ar putea să 

cadă. Cu muncitorii nu avem 

ce să vorbim. Vă daţi seama. 

Ei vin şi îşi fac datoria. Dar 

stau şi mă întreb, cei care re-

glementează astfel de lucrări 

nu se uită şi ei?”, a spus un 

alt bărbat care locuieşte pe 

strada Kelemen Lajos.

Dezvoltatorul imobiliar nu 

a putut fi  contactat, însă mun-

citorii au dat asigurări că vor 

consolida drumul cu ajutorul 

unor stâlpi de susţinere din 

fi er.

Locuitorii din cartierul Bună Ziua, speriați de o posibilă alunecare de teren

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Două acorduri pentru pro-

iectul prin care vor fi  

cumpărate autobuze elec-

trice cu bani elveţieni au 

fost semnate, ieri, la 

sediul Primăriei 

Cluj-Napoca.

Zece autobuze electrice vor 

circula în Cluj-Napoca peste 

aproximativ un an şi jumăta-

te, durata de implementare a 

proiectului fi ind de 18 luni, 

timp în care se va organiza li-

citaţia, vor fi  achiziţionate au-

tobuzele şi vor fi  realizate sta-

ţiile de încărcare.

Mijloacele de transport în 

comun vor fi  cumpărate cu 

fonduri elveţiene, valoarea 

totală a investiţiei fi ind de 

7,5 milioane franci elveţieni. 

Pentru derularea acestui pro-

iect, ieri, au fost semnate do-

uă acorduri, unul pe proiect, 

între Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Ministerul Finan-

ţelor Publice şi Ambasada 

Elveţiei şi unul pentru im-

plementare între Primăria 

Cluj-Napoca şi Ministerul Fi-

nanţelor.

Primarul Emil Boc a decla-

rat că achiziţia autobuzelor 

electrice va îmbunătăţi viaţa 

clujenilor.

„Vor fi  achiziţionate 10 au-

tobuze electrice care vor cir-

cula în oraş şi vor reprezenta 

o premieră pentru Cluj-Napo-

ca. Vor fi  aduse benefi cii sub-

stanţiale atât în ceea ce pri-

veşte diminuarea noxelor şi 

îmbunătăţirea condiţiilor de 

mediu”, a declarat Boc.

Autonomie 
de 50 de kilometri

Autobuzele vor fi dotate 

cu sistem de încărcare rapi-

dă pe timpul zilei, până în 

10 minute şi încărcare len-

tă pe timpul nopţii, la capă-

tul liniilor. Vor fi realizate 

staţii de încărcare în oraş, 

autonomia acestora fiind de 

50-70 kilometri. Bugetul to-

tal pentru autobuze este de 

peste 7 milioane franci el-

veţieni, din care peste 6 mi-

lioane franci este contribu-

ţia Elveţiei şi aproximativ 1 

milion franci este contribu-

ţia Primăriei.

Liviu Neag, directorul Com-

paniei de Transport Public 

(CTP) Cluj a afi rmat că cele 

10 autobuze electrice sunt au-

tobuze scurte, cu podea joa-

să, trapă pentru persoane cu 

dizabilităţi, camere video, 

computer de bord, toate do-

tările autobuzelor de ultimă 

generaţie. Singura diferenţă 

este că se vor încărca la in-

tervale scurte de timp.

Scad preţurile la bilete?

În ceea ce priveşte o po-

sibilă reducere a preţurilor 

la bilete, Liviu Neag a evitat 

să ofere un răspuns clar. „Ne 

preocupă şi problema aceas-

ta, e greu să spui că cu cele 

10 autobuze vom putea adu-

ce o contribuţie în ceea ce 

priveşte reducerea preţurilor 

la bilete. Ceea ce este impor-

tant este faptul că va creşte 

calitatea transportului în co-

mun”, a declarat directorul 

CTP Cluj.

Autobuzele cu fonduri el-

veţiene vor face legătura în-

tre cartiere, dar şi între cen-

tru, gară şi aeroport.

Pe lângă proiectul pentru 

achiziţia celor 10 autobuze 

electrice, Primăria Cluj-Na-

poca mai derulează două pro-

iecte cu fonduri elveţiene. 

Este vorba despre proiectul 

privind modernizarea reţelei 

de iluminat public cu tehno-

logia LED pe 22 de străzi şi 

reabilitarea termică a Cole-

giului Naţional George 

Coşbuc şi Liceului Sigismund 

Toduţă.

Valoarea totală a fonduri-

lor elveţiene este de peste 11 

milioane franci, din care pes-

te 9 milioane franci este con-

tribuţia nerambursabilă.

Autobuze electrice în Cluj-Napoca, 
peste un an şi jumătate
Valoarea proiectului prin care vor fi cumpărate 10 autobuze electrice în Cluj este de 7,5 milioane franci elveţieni.

Conform autorităților, achiziţia autobuzelor electrice va îmbunătăţi viaţa clujenilor

EMIL BOC | primar 
Cluj-Napoca

„Vor fi  aduse 
benefi cii 
substanţiale atât 
în ceea ce priveşte 
diminuarea 
noxelor şi 
îmbunătăţirea 
condiţiilor de 
mediu“

Locuitorii susțin că există riscul ca strada să se surpe
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Primarul Emil Boc a 

declarat, ieri, că cele mai 

importante probleme pe 

care le are acum sunt cele 

legate de oraş şi nu se 

poate gândi la candidatu-

ra pentru un nou mandat 

de primar.

Emil Boc a fost întrebat, în 

cadrul unei conferinţe de pre-

să, dacă va candida, după ce 

preşedintele PNL, Alina Gor-

ghiu l-a propus pentru candi-

datură. “Încă nu am luat 

nicio decizie în acest sens pen-

tru că pentru mine, în acest 

moment, cele mai importan-

te probleme pe care le am sunt 

cele legate de rezolvarea pro-

blemelor presante, stringente 

ale oraşului. Şi mă refer la pro-

blemea rezolvării gunoaielor, 

pe termen mediu, cel puţin, 

problema gestionării celor 150 

milioane euro care sunt pro-

iecte europene în derulare şi 

care au un impact major pen-

tru viaţa clujenilor. Acesta es-

te răspunsul pe care l-am spus 

tuturor. Asta mă preocupă în 

momentul de faţă pentru că 

ar fi  caraghios ca în momen-

tul când ai probleme ale gu-

noaielor atât de stringente pe 

tine să te preocupe probleme 

legate de mandat şi de candi-

datură. Cred că pe cetăţeni îi 

interesează, în primul rând, 

să vadă că au gunoiul ridicat 

de la uşă şi dacă se poate la 

un preţ cât mai mic cu putin-

ţă”, a declarat Boc. Mandatul 

de primar al lui Emil Boc ex-

piră anul viitor când vor avea 

loc alegeri locale.

Co-preşedintele PNL, Ali-

na Gorghiu a spus că fostul 

premier a făcut un pas în la-

teral, dar nu a plecat din par-

tid şi este în continuare mem-

bru. ”Emil Boc este unul din-

tre membrii PNL. Vedem ce 

va rezerva viitorul pentru dom-

nia sa. Vom vedea ce îşi do-

reşte şi dacă va mai avea sus-

ţinerea clujenilor. A fost acel 

om care după ce a plecat de 

la Guvern a fost ales cu un 

vot mai mult decât majoritar 

la Cluj. Cred ca clujenii au 

dreptul să aleagă”, a spus Gor-

ghiu la Antena 3.

„Istoria este plină de de-

claraţii, important este să ve-

dem viitorul. Noi când am 

gândit decizia acestei fuziuni 

am luat în calcul toate plu-

surile şi minusurile. Am 

ştiut că vom avea un bagaj 

istoric în această fuziune, dar 

important este că am reuşit 

să generăm o candidatură re-

uşită la prezidenţiale, cu Boc 

în partid. Domnul Boc este 

în PNL , nu a mai venit la o 

şedinţă a BPN. Cei care au 

considerat că au făcut un rău 

unei anumite categorii soci-

ale au făcut un pas în late-

ral”, a mai spus co-preşedin-

tele PNL.

Boc despre candidatura 
la Primărie: „Ar fi caraghios”

După ce şi-au acordat 

majorări salariale, acum 

unii dintre demnitari 

anunţă „pompieristic” şi 

populist că îşi vor dona 

salariile.

Primul care a dat tonul a 

fost premierul Victor Ponta 

care a anunţat, într-un mesaj 

postat pe Facebook, că din 1 

august donează diferenţa de 

salariu primită prin "faimoa-

sa ordonanţă" echipei de bas-

chet a Clubului Steaua, care 

anul acesta joacă din nou, du-

pă mulţi ani, într-o competi-

ţie europeană.

„Nu m-am răzgândit, cred 

în continuare că este corect că 

demnitarii din România (Pre-

şedinte, preşedinţii Parlamen-

tului, miniştrii etc.) trebuie să 

aibă un salariu decent, cel pu-

ţin egal cu alţi funcţionari din 

subordine şi relativ asemănă-

tor cu ceea ce se întâmplă în 

Europa. Dar la fel de corect es-

te ca această mărire de sala-

riu să fi e făcută în acelaşi timp 

cu salariile celorlalţi angajaţi 

din sectorul public. Aşa că pot 

să mai aştept până vom adop-

ta noua Lege a Salarizării! În 

consecinţă, am luat decizia 

personală ca începând cu da-

ta de 1 august să donez dife-

renţa de salariu primită prin 

«faimoasa ordonanţă» către 

echipa de baschet a Clubului 

Steaua (care, anul acesta, joa-

că dupa mulţi ani din nou 

într-o competiţie europeană). 

Aşa am sufl etul împăcat şi fac 

şi un gest simbolic de sprijin 

pentru echipa şi sportul pe ca-

re le iubesc atât de mult de 

peste 30 de ani!”, a scris Vic-

tor Pontae pagina sa de Face-

book.

Deputatul PSD Petru Vla-

se, vicepreşedinte al Camerei 

Deputaţilor, a precizat că de-

ja îşi donează salariul de par-

lamentar, fără să spună unde.

Şi deputatul PNL, Cristian 

Buican, secretar al Camerei 

Deputaţilor, a spus că îşi do-

nează tot salariul de parla-

mentar oamenilor care vin la 

cabinetul său parlamentar şi 

nu au din ce să trăiască.

Deputatul PSD Florin Ior-

dache, vicepreşedinte al Ca-

merei Deputaţilor, a declarat 

însă că nu s-a gândit ce să fa-

că cu banii proveniţi din ma-

jorarea salarială, având în ve-

dere că nu ştie dacă de la 

toamnă va mai fi  sau nu în 

Biroul Permanent al Camerei.

Salariile demnitarilor vor 

creşte la 1 august, potrivit 

ordonanţei 14/2015. De a-

ceastă majorare a salariilor 

benefi ciază, între alţii, pre-

şedintele României, preşe-

dinţii celor două Camere ale 

Parlamentului, membrii Bi-

rourilor Permanente ale Ca-

merei Deputaţilor şi Senatu-

lui, adică vicepreşedinţii, se-

cretarii şi chestorii, miniş-

trii, consilierii prezidenţiali, 

Avocatul Poporului.

Populisme, pe marginea 
majorării salariilor demnitarilor

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Cea de-a treia ediţie a 

raportului IAP (Indicele 

activităţii parlamenta-

re), relevă faptul că 

femeile continuă să fie 

„cele mai harnice din 

Parlament”, în raport cu 

bărbaţii din cele două 

camera ale 

Legislativului.

„Pentru monitorizarea ac-

tivităţii parlamentare am cre-

at un indice cu ajutorul că-

ruia am clasifi cat activitatea 

partidelor parlamentare, a de-

putaţilor şi senatorilor la ni-

vel individual în actualul man-

dat. Indicele activităţii parla-

mentare (IAP) reprezintă un 

instrument de măsură a gra-

dului de implicare şi activi-

tate politică a aleşilor popo-

rului în activităţile curente 

ale forului legislativ al Româ-

niei”, explică prim-vicepre-

şedintele PNL, Andreea Paul 

Vass.

Femeile deţin funcţii 
cheie în Legislativ

Astfel, pe baza celei de-a 

treia ediţii a Raportului IAP, 

care se raportează „la prime-

le 5 sesiuni parlamentare, 5 

decembrie 2012—30 iunie 

2015” s-a stabilit că „femeile 

continuă să fi e cele mai har-

nice din Parlament”.

„Cele 66 de femei sunt în 

medie cu 48% mai active de-

cât cei 488 de bărbaţi din Par-

lamentul României. Femeile 

din Parlamentul României au 

un IAP de aproape 55, faţă 

de cel al colegilor bărbaţi, de 

peste 33. Femeile au reuşit, 

de asemenea, în acest an să 

obţină poziţii cheie în frun-

tea celor mai mari două gru-

puri politice: Alina Gorghiu 

este copreşedinte PNL, în 

timp ce Rovana Plumb este 

preşedintele Consiliului Na-

ţional al PSD. Cele 53 de de-

putate sunt în medie cu 12,5% 

mai active decât cei 334 de 

deputaţi iar cele 13 senatoa-

re sunt cu aproape 83% mai 

active în medie decât cei 154 

de senator”, susţine prim-vi-

cepreşedintele PNL.

Senatorii, mai activi 
decât deputaţii

De asemenea, în ceea ce 

priveşte activitatea la nivel de 

grup parlamentar, studiul mai 

relevă faptul că liberalii sunt 

cei mai activi în Parlament.

„Cel mai harnic grup parla-

mentar este PNL, care a înre-

gistrat o creştere a IAP cu 85% 

în prezent faţă de iunie 2014, 

în primul an de la fuziunea din-

tre vechiul PNL şi PDL. Numă-

rul deputaţilor a crescut astfel 

de la 36, câţi erau în iunie 2014, 

la 115 în prezent, iar cel al se-

natorilor de la 19, la sfârşitul 

lunii iunie 2014, la 62 în pre-

zent”, afi rmă Andreea Paul.

Paul mai arată că senato-

rii, în număr de 167, sunt „în 

medie cu 8% mai activi de-

cât cei 387 deputaţi”.

Cât de harnice au fost 
reprezentantele de la Cluj 
în Legislativul României

Steluţa Cătăniciu fostă PDL, 

fostă PNL, fostă PLR, actual-

mente membru ALDE este cea 

mai puţin activă între femei-

le parlamentar de la Cluj.

Dintre iniţiativele sale 

amintim un proiect de lege 

privind tichetul de servicii des-

tinat prestaţiilor casnice la do-

miciliu şi prestaţiilor cu ca-

racter ocazional sau sezonier, 

una privind construirea Mo-

numentului Marii Uniri de la 

1 Decembrie 1918 – Alba Iu-

lia şi o propunere legislativă 

privind siguranţa în unităţile 

de învăţământ . Ea a susţinut 

alături de foştii conservatori 

propunerea pentru declararea 

municipiului Turda „Oraş-mar-

tir” al Revoluţiei din decem-

brie 1989 şi propunerea legis-

lativă privind darea în plată 

a unor bunuri imobile în ve-

derea stingerii obligaţiilor asu-

mate prin credite. Cătăniciu 

a susţinut 9 iniţiative în aceas-

tă sesiune.

Liberala Elena Uioreanu a 

avut peste 20 de iniţiative le-

gislative, semnate alături de 

colegii săi. Din proiectele sus-

ţinute de ea amintim o propu-

nere legislativă privind sigu-

ranţa în unităţile de învăţă-

mânt, una privind timbrul de 

mediu pentru autovehicule şi 

a semnat şi susţinut şi ea ini-

ţiativa privind organizarea şi 

desfăşurarea votului prin co-

respondenţă al cetăţenilor ro-

mâni cu domiciliul sau reşe-

dinţa în străinătate.

Pe Aurelia Crsitea (PSD) a 

interesat-o în mod special in-

terzicerea fumatului în spa-

ţiul public. De altfel, în acest 

sens Cristea a iniţiat un pro-

iect pe care l-a promovat de 

la începutul anului până în 

prezent. În rest, Cristea a avut 

10 iniţiative legislative în anul 

2015, dintre care amintim un 

proiect privind realizarea unor 

venituri suplimentare de că-

tre unităţile medicale publice, 

un altul privindu-i pe vetera-

nii de război, precum şi une-

le drepturi ale invalizilor şi 

văduvelor de război. Unele 

dintre iniţiativele sale de anul 

trecut au devenit între timp 

legi, fi ind de altfel deputat din 

partea puterii şi bucurându-se 

de sprijinul majorităţii în adop-

tarea iniţiativelor sale.

De asemenea, înainte de a 

pleca în vacanţă, deputatul a 

semnat alături de colegii săi de 

partid iniţiativa privind pensi-

ile speciale. Aceasta în ciuda 

faptului că, potrivit declaraţiei 

sale de avere, nu ar avea nevo-

ie de venituri suplimentare. De 

asemenea, Cristea a susţinut 

patru declaraţii politice printre 

care şi una în care le cerea ti-

nerilor să „ocupe Parlamentul”.

În Parlament, bărbaţii 
sunt mai leneşi decât femeile
Cât de active au fost politicienele de la Cluj, în Parlamentul României?

Aurelia Cristea Elena Uioreanu Steluța Cătăniciu
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Primarul Emil a declarat 

că se afl ă în căutarea unei 

soluţii pentru rezolvarea 

problemei depozitării 

deşeurilor care acum sunt 

duse la Oradea.

Emil Boc a declarat, ieri, 

că a fost tras pe sfoară de spe-

cialiştii Consiliului Judeţean 

şi că nu se mai bazează pe 

forul judeţean în găsirea unei 

soluţii în ceea ce priveşte pro-

blema gunoaielor. „Eu nu mă 

mai bazez pe Consiliul Jude-

ţean în găsirea unei soluţii 

temporare la problema deşe-

urilor. Am fost tras pe sfoa-

ră, am fost păcălit, manipu-

lat timp de patru luni de zile 

de către specialiştii din Con-

siliul Judeţean care ne-au dus 

pe o pistă falsă şi cu trei zile 

înainte de 15 iulie, dată la ca-

re trebuiau să găsească o so-

luţie pentru înfi inţarea unei 

noi rampe temporare, am fost 

puşi în situaţia de a nu mai 

avea unde să ducem gunoa-

iele municipiului”, a afi rmat 

Boc. Primarul a mai spus că 

a fost nevoit să poarte nego-

cieri cu toate primăriile din 

Transilvania ca să nu rămâ-

nă cu gunoaiele în stradă. 

„Atunci am intrat în acea cri-

ză uriaşă, fi ind nevoit să port 

discuţii cu toate municipali-

tăţile din Transilvania şi nu 

numai, găsind înţelegere doar 

la Alba-Iulia, temporar, ca du-

pă aceea să găsesc soluţia la 

Oradea, până în 15 octom-

brie”, a precizat Boc.

Investitorii bat 
la uşa Primăriei

Emil Boc a adăugat că ori-

când poate face un incinera-

tor de deşeuri, dar este cu 

semnul întrebării o astfel de 

investiţie din cauza termenu-

lui incert privind fi nalizarea 

centrului de deşeuri. „Dacă 

noi suntem lăsaţi să ne fa-

cem treaba pe termen mediu 

şi lung, în şase luni de zile 

avem investitori care sunt dis-

puşi să pună la dispoziţie un 

incinerator cu condiţia să le 

dăm dreptul de a utiliza şi 

exploata gunoaiele minim ze-

ce ani, dar nu putem face 

acest lucru pentru că nu ştim 

când termină cei de la judeţ 

centrul de deşeuri”, a spus 

primarul.

Lecţie de neprofesionalism 
de la forul judeţean

Primarul a subliniat că spe-

cialiştii din forul judeţean i-au 

dat o lecţie de neprofesiona-

lism ceea ce l-a determinat să 

nu se mai bazeze pe ei. “Du-

pă această lecţie de neprofe-

sionalism pe care am primit-o 

de la specialiştii din Consiliul 

Judeţean, am încetat să mă 

mai bazez pe soluţiile lor şi 

în acest moment lucrez la o 

soluţie pe termen mediu pen-

tru municipiu astfel încât clu-

jenii să nu rămână niciodată 

cu gunoaiele în stradă şi să 

nu mai depind de Consiliul 

Judeţean. Păcat că am fost 

prins captiv în această solu-

ţie pe care au spus că o fac şi 

nu au pregătit-o. Sarcina Con-

siliului Judeţean este în pri-

mul rând să termine centrul 

de deşeuri. Când îl vor termi-

na vor scădea şi preţurile la 

gunoaie pentru că atunci se 

neutralizează fi nal toate de-

şeurile într-un singur loc”, a 

explicat Boc.

Cel mai dur atac al primarului 
la adresa „neprofesioniștilor” din CJ
Conducerea Primăriei Cluj-Napoca atacă, în continuare, forul judeţean din cauza crizei gunoaielor.

Primarul Emil Boc spune că specialiştii din forul judeţean i-au dat o lecţie de neprofesionalism 
ceea ce l-a determinat să nu se mai bazeze pe ei

EMIL BOC | primar Cluj-Napoca

„Eu nu mă mai bazez pe Consiliul 
Judeţean în găsirea unei soluţii 
temporare la problema deşeurilor. 
Am fost tras pe sfoară, am fost păcălit, 
manipulat timp de patru luni de zile 
de către specialiştii din Consiliul 
Judeţean“

Negocierile privind desfi in-

ţarea RAADPP au început 

încă de ieri şi se prelungesc 

până astăzi la ora 13, când 

are loc şedinţa de Consiliu 

Judeţean.

Desfi inţarea Regiei Autono-

me de Administrare a Dome-

niului Public şi Privat al jude-

ţului Cluj a încins spiritele în-

tre liberalii care provin din fos-

tul PDL şi vechiul PNL. Călin 

Tuluc, liderul consilierilor ju-

deţeni PNL din cadrul Consi-

liului Judeţean (CJ) Cluj, a tri-

mis un mesaj prin care i-a con-

vocat ieri pe toţi consilierii ju-

deţeni să dezbată ordinea de 

zi a şedinţei de CJ de astăzi. În 

realitate, singura problemă dez-

bătută a fost votul pe proiectul 

de hotărâre privind reorganiza-

rea RAADPP, ştiut fi ind faptul 

că Tuluc este un apropiat al fos-

tului preşedinte Alin Tişe, ca-

re îl susţine pe Mircea Avram 

şi care nu este de acord cu des-

fi inţarea RAADPP.

Potrivit unor surse, inten-

ţia consilierilor judeţeni PNL 

este de a propune amânarea 

proiectului de hotărâre, chiar 

dacă aceştia recunosc că o re-

organizare a Regiei “se impu-

ne neapărat”.

După întâlnirea de ieri, o 

altă şedinţă a fost convocată 

de preşedintele CJ Cluj, Mi-

hai Seplecan astăzi. „Eu am 

convocat o şedinţă cu consi-

lierii judeţeni PNL înainte de 

şedinţa de CJ. Consider că, în 

interesul cetăţenilor Clujului, 

este necesar ca prevederile le-

gii să nu fi e înfrânte de o 

aşa-zisă voinţă politică. Toc-

mai de aceea am încredere şi 

sunt convins că toţi consilie-

rii judeţeni, indiferent de cu-

loarea lor politică, vor respec-

ta legea” a precizat Seplecan.

În cursul zilei de ieri, con-

ducerea Consiliului Judeţean 

Cluj a trimis mai multe moti-

ve pentru care, în viziunea 

lor, este necesară reorganiza-

rea Regiei Autonome de Ad-

ministrare a Domeniului Pu-

blic şi Privat al judeţului Cluj.

„RAADPP nu este un ser-

viciu public ci o persoană ju-

ridică ce desfăşoară activităţi 

economice, înfi inţată de către 

Consiliul Judeţean Cluj şi ca-

re nu mai îndeplineşte niciu-

na dintre condiţiile prevăzute 

de lege care i-ar permite să 

mai presteze serviciul de ad-

ministrare a domeniului pu-

blic şi privat, respectiv nu are 

în derulare proiecte de inves-

tiţii cofi nanţate din fonduri eu-

ropene şi din împrumuturi ram-

bursabile. Administrarea do-

meniului public şi privat de 

către RAADPP cade sub inci-

denţa regulilor privind ajuto-

rul de stat. Prin urmare, acor-

darea fără o procedură de achi-

ziţie publică a unor contracte 

de lucrări sau de servicii, a 

unor drepturi pentru ocuparea 

sau utilizarea domeniului pu-

blic, sau acordarea unor drep-

turi exclusive care au o valoa-

re economică presupune o re-

nunţare la resurse de stat şi 

poate crea un avantaj pentru 

benefi ciari”, arată CJ Cluj.

Mai mult, ei au prezentat 

şi un răspuns venit din partea 

ANAF cu privire la pierderea 

TVA-ului recuperat pentru Cluj 

Arena în cazul în care RA-

ADPP s-ar desfi inţa. Mircea 

Avram a afi rmat că din cauza 

deciziei preşedintelui Mihai 

Seplecan de a reorganiza RA-

ADPP, CJ Cluj va fi  obligat să 

restituie la buget cele 8 mili-

oane de euro din TVA-ul recu-

perat pentru lucrările contrac-

tate prin intermediul RAADPP 

de la Cluj Arena.

„Ne-am adresat ANAF ca-

re ne-a răspuns că în situaţia 

în care RAADPP Cluj ar urma 

să fi e desfi inţată aceasta nu 

are obligaţia ajustării TVA-ului 

pe care l-a dedus”, au mai 

precizat reprezentanţii CJ Cluj.

Desfiinţarea RAADPP 
rupe în două noul mare PNL
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Pentru că vara este sezo-

nul accesoriilor cool, 

Iulius Mall Cluj vine în 

sprijinul iubitoarelor de 

fashion cu o nouă ediţie a 

Bag Expo.

Târgul preferat de doamne 

şi domnişoare vine cu două 

mari surprize: promoţii de pâ-

nă la 50% la piesele de sezon 

şi prezentarea, în premieră, a 

noii colecţii de toamnă-iarnă.

„Cea mai ieftină geantă cos-

tă 50 de lei, iar cea mai scum-

pă 1500 de lei. Genţile sunt 

din 12 ţări. Printre cele mai 

importante le-aş aminti pe 

Ucraina, Polonia, Slovacia, Ita-

lia, Franţa, Germania, Româ-

nia, India, China şi altele”, a 

spus organizatorul evenimen-

tului Ciprian Timişescu.

Târgul Bag Expo se va des-

făşura în perioada 29 iulie – 

2 august, la parterul Iulius 

Mall Cluj, prezentând pasio-

naţilor de shopping cea mai 

variată gamă de genţi şi acce-

sorii. Pentru că femeile nu se 

mulţumesc cu o singură gean-

tă, piesele de vară expuse la 

Bag Expo sunt la oferte de pâ-

nă la 50%.

„La această ediţie va fi  pre-

zentată, în premieră, şi noua 

colecţie de toamnă-iarnă. Ast-

fel, clientele care vor să fi e în 

pas cu moda şi să îşi aleagă 

din timp accesoriile pe care 

le vor etala în următorul se-

zon vor avea posibilitatea de 

a opta pentru diverse mode-

le în tendinţele actuale”, a mai 

precizat Timişescu.

Doamnele şi domnişoare-

le mereu în căutare de genţi 

şic vor putea alege din pes-

te 6.000 de articole, în cu-

lori vesele sau clasice, cu fe-

lurite forme şi adaptate ori-

cărui stil. Indiferent dacă se 

pregătesc pentru o ocazie 

specială, pentru o ieşire în 

oraş sau pentru a merge la 

plajă, la Bag Expo vor găsi 

exact geanta care să le defi -

nească ţinuta. Plicuri elegan-

te, genţi casual sau sport, 

genţi pentru plajă, poşete, 

clutch-uri, trollere şi genţi 

de voiaj, serviete şi diploma-

te, rucsaci, borsete, genţi 

pentru laptop, portofele şi 

curele sunt doar o parte din-

tre propunerile pentru cli-

enţi. Articolele Bag Expo sunt 

de o calitate superioară, fi -

ind produse în România, Ita-

lia, Franţa, Germania, Ucrai-

na, India şi Polonia.

Cele mai interesante genţi, la Bag Expo

Miercuri, primarul Emil 

Boc a premiat singura 

elevă din judeţul Cluj 

care a reuşit să obţină 

media 10 la bacalaureat.

Ana Gheorghe Milea, ab-

solventă a Colegiului Naţional 

Emil Racoviţă, singura elevă 

cu 10 la Bac din judeţ, a fost 

recompensată cu un premiu 

din partea Primăriei Cluj-Na-

poca şi cu un abonament la 

Untold Festival pentru toate 

cele patru zile de festival.

Ana Gheorghe Milea a fost 

admisă a zecea la Facultatea 

de Medicină din cadrul Univer-

sităţii de Medicină şi Farmacie 

Iuliu Haţieganu Cluj-Napoca.

Primarul Emil Boc a decla-

rat că autorităţile locale vor 

sprijini în continuare şcolile 

din municipiu. „Vom conti-

nua politica pe care am înce-

put-o, în primul rând spriji-

nul pentru infrastructură şi 

acoperirea salariilor, şi în al 

doilea rând politica de burse 

pentru elevi. Trebuie să încu-

rajăm performanţa şi elevii 

dacă sunt performanţi vor pri-

mi burse. În al treilea rând, 

vom asigura sprijinul pentru 

transportul în comun pentru 

elevi”, a afi rmat primarul.

Ana Gheorghe Milea le-a 

mulţumit profesorilor pentru 

tot ajutorul, o mare parte din 

rezultat fi ind datorată lor.

Consiliul Local a alocat în 

total suma de 4000 de lei (su-

mă netă) pentru recompensa-

rea acestor merite, atât pen-

tru eleva de 10, cât şi pentru 

cei 3 profesori de la Colegiul 

Naţional „Emil Racoviţă” (câ-

te 1000 de lei pentru fi ecare). 

La Colegiul Naţional „Emil 

Racoviţă” s-a înregistrat o pro-

movabilitate de 100% , rezul-

tat obţinut doar de alte trei u-

nităţi şcolare clujene: Liceul 

Teoretic „Gheorghe Şincai”, 

Liceul Unitarian „Janos Zsig-

mond” şi Liceul Teoretic „Ni-

colae Bălcescu”.

Singura elevă din județ 
cu 10 la Bac, premiată

Fiica cea mare a primaru-

lui municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, 

Cezara, a fost admisă la 

Facultatea de Drept a 

Universităţii 

”Babeş-Bolyai” (UBB), pe 

locurile bugetate, cu 

media generală 8,80.

Potrivit rezultatelor admi-

terii în urma sesiunii din iu-

lie publicate pe site-ul Facul-

tăţii de Drept a UBB, Cezara 

Boc a obţinut media genera-

lă de admitere 8,80, având 

media 9,56 la Examenul de 

Bacalaureat şi media 8,05 la 

testul de admitere. Cu aceas-

tă medie de admitere, Cezara 

Boc ocupă astfel locul 87 din 

cei 155 de admişi la buget la 

Facultatea de Drept a univer-

sităţii clujene.

Cezara Boc a absolvit în 

acest an Liceul Teoretic ”Ghe-

orghe Şincai” din Cluj-Napo-

ca, acelaşi pe care îl absolvi-

se înainte de 1989 şi tatăl său.

De asemenea, aceasta a op-

tat pentru Facultatea de Drept 

a UBB pe care a absolvit-o şi 

Emil Boc în anul 1995.

Fiica cea mare a lui Boc, 
admisă la Drept la UBB

Statuia ecvestră din bronz 

a lui Matei Corvin din 

Piaţa Unirii din 

Cluj-Napoca a fost vanda-

lizată, fi ind vopsită parţi-

al cu o vopsea de culoare 

maro, Primăria urmând 

să depună plângere la 

Poliţie.

Viceprimarul Horvath An-

na a declarat, miercuri, că au-

torităţile au luat legătura cu 

specialistul care s-a ocupat cu 

restaurarea statuii pentru a 

găsi cea mai bună soluţie de 

curăţare.

„Primăria Cluj-Napoca va 

depune, miercuri, o plânge-

re penală la IPJ Cluj după 

vandalizarea statuii lui Ma-

tei Corvin, care a fost împroş-

cată cu vopsea maro. Şi spa-

tele calului şi soclul din pia-

tră au fost murdărite de vop-

sea. Am luat legătura cu Po-

liţia Locală şi verifi căm ima-

ginile de pe camerele video 

instalate în zonă. Sperăm ca 

făptaşii să fi e prinşi şi traşi 

la răspundere. Cred că van-

dalizarea a avut loc în noap-

tea de marţi spre miercuri. 

De asemenea, am luat legă-

tura cu specialistul care s-a 

ocupat cu restaurarea statu-

ii pentru a găsi ce-a mai bu-

nă soluţie de curăţare a so-

clului”, a spus Horvath.

La rândul său, preşedinte-

le UDMR Cluj, Csoma Botond, 

a declarat, miercuri, că nu ştie 

care au fost motivele ce au 

stat în spatele acestui gest şi 

şi-a exprimat speranţa ca au-

torii să fi e prinşi.

„Sper să nu fi e nicio legă-

tură cu Zilele Culturale Ma-

ghiare din Cluj care se apro-

pie în luna august. Sper, de 

asemenea, ca acest gest să 

nu tulbure climatul de bună 

înţelegere din oraş”, a spus 

Csoma.

Grupul statuar Matei Cor-

vin a fost inaugurat în anul 

1902, fi ind opera sculptoru-

lui maghiar Fadrusz Janos. 

Pe lângă statuia ecvestră din 

bronz a lui Matei Corvin, 

grupul statuar mai cuprinde 

statuile celor patru generali 

ai săi – Paul Chinezu, Blasi-

us Magyar, Ştefan Szapolyai 

şi Ştefan Bathory. Acesta a 

fost restaurat în perioada 

2009 – 2010 cu sprijinul fi -

nanciar al Guvernului Unga-

riei, care a alocat 400.000 de 

euro acestui proiect, dar şi 

al Guvernului României, ca-

re a contribuit cu o sumă si-

milară.

Regele Ungariei, Matei Cor-

vin, a fost fi ul lui Iancu de 

Hunedoara şi al lui Erzsebet 

Silagyi, şi s-a născut la Cluj 

în 23 februarie 1443.

Statuia lui Matei Corvin 
a fost vandalizată
Statuia a fost stropită cu vopsea în noaptea de marţi spre miercuri.
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
- co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!”
ANUNŢ DE PRESĂ

Finalizarea contractului de fi nanţare pentru proiectul
„CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII DE PIAŢĂ LA S.C. DIFERIT S.R.L. ”

Cluj Napoca, 30.07.2015
S.C. DIFERIT S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 18, judeţ Cluj, a 

derulat între data de 28.02.2014 – 30.07.2015, proiectul „CREŞTEREA 
COMPETITIVITĂŢII DE PIAŢĂ LA S.C. DIFERIT S.R.L.”, cofi nanţat prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de fi nanţare nr. 
3M/500.094/5/28.02.2014, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, Autoritate de 
Management pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii 
Economice (POS CCE) prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de 
Organism Intermediar pentru POS CCE. Valoarea totală a proiectului a fost de 
13.205.512,71 lei, din care valoarea fi nanţării nerambursabile a fost de 6.317.805,35 lei.

Proiectul, care a primit fi nanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională 
prin Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” 
(POS CCE) 2007-2013, Axa prioritară 1 – Un sistem inovativ şi ecoefi cient, Domeniul 
major de intervenţie DM1.1- Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia de 
piaţă, Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului 
productiv prin investiţii tangibile şi intangibile, A2 – Sprijin cuprins intre 1.065.000 lei 
si 6.375.000 lei acordat pentru investiţii pentru întreprinderile mici şi mijlocii, a fost 
implementat în localitatea Cluj-Napoca, B-dul. Muncii, nr. 18, judeţ Cluj, şi a avut o 
durată de 18 luni.

Proiectul a fost fi nalizat şi a avut ca rezultat creşterea competitivităţii companiei 
prin achiziţionarea unor echipamente noi cu un ridicat nivel de tehnologizare şi 
automatizare.

POS CCE este PO fi nanţat din FEDR care are ca obiectiv creşterea productivităţii 
întreprinderilor româneşti, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi reducerea 
decalajelor faţă de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel încât România 
să atingă, până în anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a 
productivităţii a UE. POSCCE a fost aprobat de CE in iunie 2007.
Persoana de contact
VĂDEAN GRIGORE
Administrator
Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 18, judeţ Cluj
Tel. 0744 765 705; Fax: 0264 452 312; e-mail: bebe.vadean@diferit.eu
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redactia@monitorulcj.ro

Robotica este un subiect 

care ţine prima pagină a 

ştirilor de tehnologie, în 

timp ce promisiunea unei 

vieţi în care activităţi din 

cele mai diverse sunt exe-

cutate de către dispozitive 

inteligente continuă să ne 

fascineze.

În acest context, ideea sim-

plă şi efi cientă a Patriciei Chi-

ril – studentă a cursului de 

Dezvoltare de Aplicaţii Mobi-

le din cadrul unui program al 

unei companii de telefonie de 

a controla un robot cu o apli-

caţie Android prin conexiune 

Bluetooth a cucerit audienţa 

şi a fost premiată.

Juriul din care au făcut par-

te blogger-ul de tehnologie 

Victor Kapra şi antreprenorul 

clujean Adrian Lupău, a apre-

ciat mai ales versatilitatea 

acestei aplicaţii. Un exemplu 

de utilizare al acesteia poate 

fi  coşul de cumpărături auto-

nom care te însoţeşte în ma-

gazin, acţionat fără cel mai 

mic efort, prin Bluetooth.

Robot controlat 
prin Bluetooth

„Posibilităţile de utilizare 

ale unui robot controlat prin 

Bluetooth sunt nenumărate. 

Cu mici modifi cări, acesta poa-

te fi  controlat prin internet 

sau satelit”, a explicat Patri-

cia despre aplicaţia pe care a 

dezvoltat-o.

„Deplasarea se poate face 

în trei moduri: cu butoane 

touch, vocal şi prin urmărirea 

unor trasee prestabilite. Se poa-

te ataşa un senzor de proximi-

tate care face ca dispozitivul să 

însoţească utilizatorul, iar prin 

adăugarea unei camere de lu-

at vederi putem obţine un dis-

pozitiv inteligent de căutare în 

situaţii de urgență, de exemplu 

cutremure”, continuă ea.

Carieră de succes 
de pe băncile facultăţilor

În acest an, 150 de studenţi 

au urmat cursuri de dezvolta-

re de aplicaţii mobile în cadrul 

Universităţii Politehnice din Bu-

cureşti şi Universităţii Tehnice 

din Cluj-Napoca, partenere ale 

programului companiei.

În cadrul proiectului, studen-

ţii care se pregătesc de o carie-

ră în domeniul tehnologiilor au 

avut parte atât de cursuri de 

hard skills – cunoştinţe de pro-

gramare pentru dezvoltarea de 

aplicaţii mobile- cât şi de soft 

skills – abilităţi de comunicare, 

de prezentare a ideilor într-un 

mod convingător şi de lucru în 

echipă. Totodată, ei au avut oca-

zia să se întâlnească faţă în fa-

ţă cu invitaţi speciali, profeso-

nişti din domeniul tehnologiei, 

care le-au fost mentori, împăr-

tăşindu-le din experienţa lor.

„Prin proiectele sale dedica-

te tinerilor, compania sprijină 

parcursul lor către viitoare ca-

riere de succes. Programul 

Tech Institute le oferă studen-

ţilor posibilitatea de a interac-

ţiona cu specialişti ai domeniu-

lui, cu tehnologie de ultimă ge-

neraţie precum şi cu teme ac-

tuale, foarte căutate pe piaţa 

muncii. În plus, structura cur-

sului este concepută pentru a 

simula situaţii reale, cu care ti-

nerii se vor confrunta dacă aleg 

o carieră în IT sau antrepreno-

riat, experienţă extrem de rele-

vantă mai ales în Cluj, oraş în 

care antreprenoriatul în tehno-

logie s-a dezvoltat într-un mod 

spectaculos.” a declarat Sabi-

na Ştirb, Public Affairs & Cor-

porate Citizenship Manager în 

cadrul proiectului.

Studenţii participanţi la 

curs au benefi ciat de o expe-

rienţă completă de învăţare, 

dobândind cunoștinţe apro-

fundate despre platforma An-

droid, modalităţile de progra-

mare şi soluţii pentru dispo-

zitivele mobile, sub îndruma-

rea echipei coordonate de pro-

fesorul Marcel Cremene, din 

cadrul Universităţii Tehnice 

din Cluj.

Foto: Patricia Chiril în timp ce-și 
prezintă proiectul

Mobilul, de ajutor 
pentru victimele 
cutremurelor?
O studentă a dezvoltat o aplicaţie care i-ar putea salva 
pe cei care rămân prinşi sub dărâmături la cutremure.

DEZVOLTATORI

150 
de studenți au urmat cursuri de 
dezvoltare de aplicaţii mobile în cadrul 
Universităţii Politehnice din Bucureşti şi 
Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 2 camere, confort, 
central, et. ¼, bloc de cărămidă, 
curte închisă de 550 mp, geamuri 
spre curte. Inf. la tel. 0751-
271474. (1.7)

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

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

Vând urgent în Florești, zona 
Terra, pe Dumitru Mocanu 

15B, duplex nou, fi nalizat la 
fi nele anului 2014, jos: living 
cu șemineu cu canapea de 3 
pers., canapea 2 pers. și 2 
fotolii, bucătărie utilată cu 
echipament modern, baie, 
garaj cu intrare/ieșire din 

living, 2 terase, sus: 3 
dormitoare, 2 băi, dressing, 
2 terase, pod: planșeu întins 

pe toată suprafaţa casei, 
înalt de 1,70 m, curte: 360 

mp, suprafaţa utilă: 120 mp.

Există posibilitatea și de 
schimb cu apartament 2 

camere în cart. Grigorescu și 
plata diferenţă.

Preţ negociabil 90.000 euro.

Tel. 0756-091.346

CASE/CABANE

¤ Vând cabană la munte Valea 
Ierii, supr. 72 mp, toate utilitati-
le, preţ 16500 euro, negociabil. 
Inf. suplimentre la tel. 
0724443744 (1.2)

¤ Cumpăr apartament cu 2 ca-
mere cu sau fără garaj, în cart. 
Zorilor. Sunaţi la telefon 
0757-052057 sau 
0757-350321. (2.7)

¤ P.F. caut casă modestă, veche, 
nu foarte mare, cu grădină mică, 
singur în curte, cu acte în regulă 
în cartierele Gheorgheni, Bulga-
ria, zona Abator. Exclus agenţii. 
Aștept oferte la tel. 
0264-439296 (6.7)

¤ Vând cabană la munte, în Va-
lea Ierii, supr. 72 mp, cu toate 
utilităţile, preţ 16500 euro, ne-
gociabil. Inf. la tel. 0724-443744 
(6.7)

¤ Vând casă cu 2 camere, preţ 
200 euro/mp, construit, cu teren 
500 mp, plan. Inf. suplimentare 

la tel. 0723-424624. (5.7)

¤ Vând casă veche în Florești, 
casa, grajdul și grădina în supr. 
totală de 742 mp, str A. Iancu, 
front 16 m. Tel. 0751-824853 
sau 0742-097455. (6.7)

¤ Cumpăr casă veche cu suprafa-
ţă mică de teren, sau spaţiu co-
mercial în Cluj. Sunaţi la tel. 
0740-876853 (6.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând 6 ha teren pe str. Giusep-
pe Verdi, cart. Iris, preţ 10 euro/
mp. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0744-653097. (3.7)

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ Vând 25 ha pădure veche, de 
stejar, pe Dealul Blajului, jud. 
Alba. Inf. şi relaţii suplimenatre 
la tel. 0264-592139. (2.7)

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

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

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

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

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

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

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

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

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

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ P.F. ofer spre închiriere aparta-
ment 2 camere, în P-ţa Mihai Vi-
teazul, bucătărie, baie, centrală 
termică, cheltuieli de întreţinere 
foarte mici, totul contorizat, pen-
tru persoane serioase, pretabil 
pentru birouri, cabinete. Relaţii
la tel. 0762-258062 (6.7)

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, în su-
pr. de 66 mp, decomandat, pe 
str. Cehosovaciei, parter, centrală 
termică, curat, preţ 230 euro. Inf. 
suplimentare la tel. 
0723-424624 (6.7)

SPAŢII

¤ Închiriez garaj sub bloc, apă 
caldă și rece, în centrul orașului. 
Inf. și relaţii suplimenatre la tel. 
0264-592139. (3.7)

SCHIMBURI

CASE

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

APARTAMENTE

¤ Schimb apartament 2 camere, 
fi nisat, central, parter, cu aparta-
ment de 1, 2 sau 3 camere, ul-
tracentral. Inf. la tel. 
0744-164087 (6.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ S.C. CESAREA FUNGHI AMANI-
TA S.R.L., cu sediul în Vânători 
12/C, jud. Cluj, angajez ASISTENT 
COMERCIAL, cunoscător de lb. 
germană și sârbă. Inf. la tel. 
0740-575885. (1.1)

¤ Angajez șofer profesionist, 
transport marfă intern, pentru 
autoutilitară de 22 tone. Minime 
cunoștinţe mecanică, rog seriozi-
tate. Inf. suplimentare la tel. 
0748-610231. (2.2)

¤ Caut loc de muncă în birotică. 
Inf. la tel. 0748-945.449. (6.7)

¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care 
în aceste domenii. Ofer şi rog 
seriozitate. Aştept oferte la tel. 
0757-746700.

¤ Tânără, nefumătoare, caut loc 
de muncă, în domeniile ba-
bysitter, curăţenie, menaj ușor. 
Ofer și cer seriozitate. Sunaţi la 
tel. 0741-455348.

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

0745-430079.

Firmă de curăţenie, 
angajăm

OPERATORI DE 
CURAŢENIE – bărbaţi

în centrul comercial din 
Cluj – Iulius Mall.

Condiţii salariale 
avantajoase.

Tel. 0721-288.045.

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

SERVICII

¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig.
Ofer garanţie şi asigur trans-
port.
Tel. 0747-786.320; 
0770-607.687.
¤ Ofer servicii profesionale de 
Web Design, redesign pagini de 
internet si gazduire web hosting,la 
pretul de 399 lei. Contact: 0754 
611 868 sau email: horea@oran-
ge-webagency.com.

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

ELECTRO

¤ Vând ceas de mână bărbătești 
”Pobeda”,”Poljot”, ”Raketa”, ”Do-
xa”. Inf. la tel. 0759-020427. 
(1.5)

¤ Vând aparat foto “Zorky 5”, ” 
FED 2”, “Praktica LTL-3”, “Sme-
na”, “Kodak C503”, nou, două bi-
nocluri puternice, noi, un aparat 
de fi lmat ” Sony”, nou. Inf. la tel. 
0759-020427. (1.7)

¤ Vând Ph α termperature metru 
digital, portabil, nou, preţ 350 
RON, puţin negociabil. Inf. la tel. 
0744-479172 sau 0374-930918. 
(3.7)

¤ Vând TV color marca „Techni-
sat”, cu diagonala de 70 cm, cu 
telecomandă, preţ 270 RON, pu-
ţin negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (3.7)

¤ Vând convector la coș. Inf. su-
plimentare la tel. 0749-041124. 
(3.9)

¤ Vând foarte ieftin: contactori 
între 10-400 A, ISOL-uri de 
16-630 A, stea triunghi 63 A, AC 
3, 40 A, motoare mici de 
0,55-0,75/1500; 1,5/1000, de 
380 V, manometru cu contact 
0-600 bari. Inf. tel. 0722-886013. 
(3.7)

¤ Vând televizor color, în stare 
bună. Relaţii suplimentare la tel. 
0745-920199. (6.7)

MOBILIER

¤ Vând FOARTE IEFTIN două foto-
lii, două canapele, în stare de 
funcţionare. Inf. tel. 
0722-886013. (3.7)

¤ Vând canapea extensibilă mo-
del vechi, masă rotundă din lemn 
natur, dulap cu trei uși, două sca-
une cu cadru metalic și cu tapiţe-
rie verde. Relaţii suplimentare la 
tel. 0749-041124. (3.7)

UZ CASNIC

¤ Vând frigider Arctic cu 2 uși, 
180 cm, în stare bună. Inf supli-
mentare la tel. 0745-920199. 
(6.7)

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

DIVERSE

¤ Vând armă ”Slavia CZ 630 ” tir 
sportiv, de 4,5 mm, pistol “Wal-
ter CP 88 de 4,5 mm, ”Rohm” de 
9 mm, cu gaze. Necesită permis 
TIP B. Inf. la tel. 0759-020427. 
(1.7)

¤ Vând aparat de umidifi care 
aer, cu două pungi, pentru ghea-
ţă, stare foarte bună, marca ISO-
TRONIC, preţ 500 RON, negocia-
bil. Inf. și detalii la tel. 
0751-367181. (1.7)

¤ Cumpăr discuri de vinil, plăci 
de pick-up cu muzică diversă, 
ofer 30 RON/bucată. Sunaţi la 
tel. tel 0727-590355 (1.7)

¤ Vând jgheaburi și burlane din 
tablă galvanizată, cu diamatrul 
de 18 cm, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0264-432680. (3.7)

¤ Vând barcă pneumatică “Say-
lor”, 240 cm, cu fund rigid, de 3 
persoane, cu accesorii, vâsle, 
scaune gonfabile, vestă de salva-
re peste 120 kg, motor electric 
“Saylor”, nou, sonar cu suport, 4 
beţe de pescuit telescopice, două 
buc. pentru spining și două pen-
tru crap. Inf. la tel. 0744-479172 
sau 0374-930918. (3.7)

¤ Vând mașină de cusut SINGER, 
pentru cusut piele și textile, seria 
L 331752 și mașină de cusut DUR 
KOPP pentru piele, seria KI 15-2. 
Inf. suplimentare la 0264-440108 
sau 0743-515388. (3.7)

¤ Vând tichet RABLA unei per-
soane interesate să-și achiziţio-
neze un autoturism nou, la pre-
ţul de 2000 RON, negociabil. 
Rog seriozitate. Inf. la 
0264-432680. (3.7)

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

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

¤ Vând palton de piele, culoare 
maro, nr. 52 și un costum bărbă-
tesc, culoare neagră, din stofă, 
nr. 50-52, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (3.7)

¤ Vând 6 buc ţeavă metalică cu 
Dâ72 mm, grosime 5 mm, lungi-
mea de 9 m, necesare pentru in-
stalaţii sau stâlpi de gard, preţ 
negociabil. Aștept telefoane la la 
0264-432680. (3.7)

¤ Caut loc de veci în Cimitirul din 
Mănăștur sau Cordoș, cu acte în 
regulă și la zi. Sunaţi la tel. 
0722-886013. (3.7)

¤ Vând coasă rotativă 185 după 
tractor, stare bună, preţ 2400 
RON. Sunaţi la tel. 
0724-443744. (5.7)

¤ Vând vin alb Fetească demi-
sec. Tel 0722-515094 (5.5)

¤ Vând URGENT coniac de 47°, 
rachiu de fructe de 53°, preţ 30 
RON, respectiv 25 RON. Sunaţi 
la tel. 0264-591965. (6.7)

¤ Vând roiuri de albine. Sunaţi 
la tel. 0722-515094 (6.7)

¤ Vând barcă de cauciuc rusască 

pentru 2 persoane, cu accesorii 
și o vestă de salvare, nouă, cu-
loare roșie. Inf. la tel. 
0723-064864 (6.7)

¤ Vând cărucior pentru copil 
mic, marca Pierre Cardin, cu co-
pertină de ploaie și pătuţ sport 
rabatabil. Inf. la tel. 
0742-838226 (6.7)

¤ Vând ouă de casă, de găină, 
raţă, gâscă, păsări crescute în 
gospodărie, hrănite cu cereal 
ecologice. Sunaţi la tel. 
0762-258060 (6.7)

¤ Vând masă din lemn masiv, lăcu-
ită, cu 2 bănci cu picioare din fi er, 
rabatabile. Tel 0745-569336 (6.7)

¤ Vând tigări electronice, acceso-
rii și lichide. Ofer garanţie și post 
garanţie. Consultanţa gratuită. 
Cea mai efi cientă metodă de a 
te lăsa de fumat. Tel 
0762-258062 (6.7)

¤ Vând cadru spijin deplasare, 
butoi de 200 l, cratiţă smălţuită 
de 30 l, oală smălţuită de 20 l. 
Tel. 0770-358234 (6.7)

DONAŢII

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

COLECŢIONARI

¤ Vând 5 buc ceasuri de buzunar 
de epocă din colecţia ”Heritage”, 
noi, cu lanţ, panoplie pentru afi -
șaj. Inf. la tel. 0759-020427. 
(1.7)

¤ Vând mașină de cusut SINGER, 
cap Sfi nx, cu capac, foarte vechi, 
din prima serie, în stare de func-
ţionare. Inf. suplimentare la tel. 
0759-020427. (1.7)

¤ Vând discuri, pick-up-uri, case-
te audio/video, bilete de intrare 
în zoo, muzee, concerte (străi-
ne), jucării, cărţi tehnice, de dra-
goste, etc, benzi de magnetofon 
(Sony, BASF, AGFA), telefoane. 
Inf. la tel. 0755-920694. (5.5)

¤ Vând pentru colecţionari carte-
le telefonice România și străine, 
consumate, calendare de buzu-
nar din ani diferiţi, discuri, casete 
audio și video. Sunaţi la tel. 
0755-920694. (5.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare că-
prior (ţap) și colţi de mistreţi, preţ 
negociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (5.7)

¤ Pentru colecţionari, vând bici-
cletă Pegas original. Sunaţi la 
tel. 0723-064864 (6.7)

ANIMALE

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



Organizăm:

Nunţi,
Botezuri,
Petreceri,

Conferinţe,
Mese festive,
Aniversări,

Comemorăriwww.casauniversitarilorcluj.ro

0744 251 471
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ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:25 Vorbește corect! (emis. 
info.)
12:30 Lumea și noi (doc.) 
(reluare)
13:00 De joi până joi (emis. 
mag.) 
14:00 Telejurnal (emis. info.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Akzente (program cult.) 
16:55 Vorbește corect! (emis. 
info.) (reluare)
17:00 Coolmea distracţiei (div.)
18:00 Lozul cel mare (emis. 
con.) 
18:30 Istorii de buzunar 
(reluare)
18:40 Fără compromisuri (pol., 
2010, ser., sezonul 2, episodul 10)
19:35 Vorbește corect! (emis. 
info.) (reluare)
19:45 Sport
19:59 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Dr. House (sua, 2004, 
ser., sezonul 6, episodul 17)
21:55 Istorii de buzunar
22:10 Nașii - o istorie a mafi ei 
italiene

ANTENA 1

13:00 Observator (emis. info.) 
Andreea Berecleanu
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Acces direct (talk show) 
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special (emis. 
info.) 
20:30 Splash! Vedete la apă 
(reality show) - Prima parte
23:00 Un show păcătos (div.) 

PRO TV

12:00 Viaţă nedreaptă (tur., 
2005, s. de acţ.) (reluare)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Inimă de frate (tur., 
2011, s. dr.) (reluare)
15:00 Vorbește lumea (mag. 
life-style)
17:00 Știrile Pro TV
18:00 Ce spun românii (reality 
show)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Las fi erbinţi (rom., 2012, 
s. com., sezonul 4, episodul 1)

21:15 Nemuritorii: Războiul 
zeilor (sua, 2011, f. fant.acţ.)
23:00 Știrile Pro TV

PRIMA TV

12:30 Mondenii (divertisment, 
sezonul 13, episodul 2)
13:20 Teleshopping (promo)
13:50 Flavours, 3 bucătari 
(divertisment)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Iubiri secrete (f. tv artă, 
sezonul 7, episodul 4)
16:00 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 35) (reluare)
16:30 Focus (emis. info.)
17:00 Mama mea gătește mai 
bine (emis. culinară)
18:00 Focus (emis. info.)
19:30 Cireașa de pe tort 
(gastro-reality)
20:30 Jocurile puterii (sua, 
2013, acţiune) - Partea a doua
22:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
24, episodul 36)
23:00 Focus din inima României 
(emis. info.)
23:30 Felix și Otilia (rom., 1972, 
dr.)

KANAL D

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

LOOK TV

13:00 Sport confi denţial (reluare)
13:30 Știri Look TV (emis. info.) 
(reluare)
15:00 Poveștile României (reluare)
16:00 Fotbal Liga I: AFC ASA 
2013 Tg. Mureș - CS Concordia 
Chiajna (reluare)
18:00 Business Expres (emis. info.)
18:30 Știri Look TV (emis. info.) 
19:30 Fotbal Look (emis. sport) 
21:00 Celebrity
22:00 Lynch (col., 2012, s. poliţist, 
sezonul 3, episodul 3) (reluare)
23:00 Fotbal Look (emis. sport) 
(reluare)

ANUNŢ DE ANGAJARE

AMA MODIANE 

CU SEDIUL IN TIMISOARA

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

SE OFERA SALARIU MOTIVANT.

Cunostinte de limba germana constituie un avantaj

Contact: 0726100715

RADP CLUJ NAPOCA ANUNȚĂ

ÎN PERIOADA

31.07.2015 -02.08.2015

ȘTRANDUL GRIGORESCU

VA GĂZDUI

FESTIVALUL UNTOLD
HTTPS://UNTOLDFESTIVAL.COM/RO/

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/
UNTOLDFESTIVAL

LICITAȚIE

Primăria comunei Negreni organizează în data de 
04.08.2014, orele 10:00, la sediul primăriei comunei 
Negreni, licitaţie publică deschisă, cu preselecţie (data 
preselecţiei este 03.08.2014, orele 12:00), pentru furnizare 
masă lemnoasă pe picior în volum brut de 1003 mc., lemn 
fag. Relaţii la tel. 0264258222; 0746197793.

RADP CLUJ NAPOCA ANUNŢĂ

ÎN PERIOADA

30.07.2015 – 02.08.2015

PROGRAM DE FUNCŢIONARE SPECIAL

LA LACUL CHIOS

1200-2400

ANUNŢ DE ANGAJARE

Administrarea Domeniului Public Gherla SA organizeaza 
concurs pentru ocuparea unei functii de executie de inginer 
constructor.

Conditiile de participare la concurs sunt urmatoarele:
•  studii superioare de lunga durata absolvite cu diploma 

de licenta in domeniul inginerie civila, specializarea 
constructii civile si industriale;

• vechime in specialitatea studiilor de minimum 1 an.

Depunerea dosarelor de inscriere se va face pana la data 
de 12.08.2015, ora 1530 la SC ADP Gherla SA, Compartimentul 
Contabilitate-Personal;

Selectarea dosarelor se va face in perioada: 13.08.2015 
– 14.08.2015 si afi sarea rezultatelor cu “Admis” si “Respins”;

Proba scrisa va avea loc la data de 16.09.2015, orele 
1000, la sediul SC ADP GHERLA SA;

Interviul se va desfasura la data de 18.09.2015, orele 
1300, la sediul SC ADP GHERLA SA;

Afi sarea rezultatelor se va face in maxim 1 zi lucratoare 
de la data sustinerii ultimei probe.

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul SC ADP 
GHERLA SA din str. Gelu nr. 7 sau la tel. 0264241912.
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PUBLICITATE

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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro

¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

Agricultorii francezi au 

atacat un camion româ-

nesc cu anvelope, dorind 

să împiedice ca produsele 

străine să pătrundă în 

ţară, într-o acţiune de 

protest faţă de scăderea 

preţurilor la produsele 

alimentare, care i-a adus 

în pragul falimentului.

Camionul a fost atacat în 

cadrul unui haos generat de 

peste 200 de agricultori din 

departamentul francez Mosel-

le, în reţeaua rutieră şi auto-

rutieră din nordul regiunii Lo-

rena. În urma incidentului, a 

fost necesară intervenţia for-

ţelor de ordine.

„Ne confruntăm cu mo-

mente prea difi cile pentru a 

ne mulţumi cu cuvintele fru-

moase ale unui guvern care 

încearcă să înăbuşească re-

volta ţărănească”, a spus 

Jean-Marc Breme, preşedin-

tele FDSEA (Federaţia De-

partamentelor şi Sindicate-

lor Exploataţiilor Agricole) 

din Moselle.

Dezordinea rutieră a înce-

put către ora locală 8.30 (9.30, 

ora României), când o coloa-

nă formată din 90 de tractoa-

re a intrat pe autostrada A31, 

către Thionville, în timp ce 

aproximativ şaizeci de alţi ma-

nifestanţi se îndreptau, pe ce-

lălalt sens, către Croix 

d’Hauconcourt, cu o viteză 

de 5 km/oră. Urcaţi la vola-

nul tractoarelor încărcate cu 

baloturi de fân şi pneuri, agri-

cultorii au încurcat circulaţia 

pe reţeaua rutieră şi autoruti-

eră a departamentului, aproa-

pe întreaga zi, situaţia reve-

nind la normal abia către ora 

locală 18.00 (19.00, ora Ro-

mâniei).

În acelaşi timp, în sudul 

departamentului, în jurul no-

dului A4 şi pe Drumul Naţio-

nal 4, la intersecţia Mittel-

bronn din Phalsbourg, apro-

ximativ cincizeci de fermieri 

acţionau în acelaşi mod, blo-

când toată circulaţia. Conform 

Direst (direcţia străzilor), au 

fost oprite aproximativ 40.000 

de vehicule din cauza bloca-

jului, iar prefectura a organi-

zat o celulă de criză pentru a 

urmări avansarea tractoarelor.

În jur de 110 jandarmi, 60 

de poliţişti şi 20 de funcţio-

nari Direst au fost mobilizaţi 

pe teren pentru a facilita de-

plasarea automobilelor. Reţea-

ua secundară creată de ei a 

redus fl uxul de autoturisme, 

de rulote de călători venite 

din Olanda şi Belgia, care cir-

culau pe drumurile paralele 

cu autostrada.

În cadrul protestului, agri-

cultorii au depus gunoi de 

grajd şi anvelope în faţa ma-

gazinelor (cum s-a întâmplat 

în comunele Maizières, Marly), 

iar către ora locală 14.00 

(15.00, ora României) au în-

ceput să ardă anvelope, fi ind 

necesară intervenţia pompie-

rilor în direcţia Luxem-

burg-Nancy.

Temându-se de organiza-

ţiile de lobby ale agriculto-

rilor, Guvernul francez a 

anunţat miercuri un pachet 

cu măsuri de urgenţă în va-

loare de 600 de milioane de 

euro, care prevede facilităţi 

fi scale şi garanţii pentru îm-

prumuturi, însă acest ajutor 

nu a contribuit prea mult la 

aplanarea tulburărilor. „Ni-

ciuna dintre măsurile anun-

ţate de Guvern nu are de-a 

face cu distorsiunea compe-

tiţiei reprezentate de fermi-

erii din alte ţări”, a spus San-

der, subliniind că cei fran-

cezi suportă costuri mai ma-

ri cu forţa de muncă şi tre-

buie să respecte anumite 

standarde de calitate.

Preşedintele francez 

François Hollande a promis 

din nou luni, în timpul unei 

deplasări în cadrul departa-

mentului Le Var, din regiunea 

franceză Provence-Alpi-Coas-

ta de Azur, susţinerea Guver-

nului pentru agricultori.

„Trebuie să acţionăm. Mi-

nistrul nostru al Agriculturii 

a făcut astfel încât noi să pu-

tem pune presiunea necesară 

pe distribuitori, pe compani-

ile de procesare (...). Efecte-

le vor fi  generate de ansam-

blul acestor acţiuni,. (...) Vrem 

ca agricultorii să fi e siguri, cu 

fi ecare acţiune, că noi suntem 

de partea lor”, a explicat pre-

şedintele francez Francois 

Hollande.

Pe de altă parte, ministrul 

francez al Agriculturii a apă-

rat regulile europene, în ca-

drul unor declaraţii pentru 

postul de radio France Inter, 

citate de Le Point. „Agricul-

tura franceză este prezentă în 

Europa, este o realitate”, a de-

clarat el, ca reacţie la bloca-

jele pe care agricultorii fran-

cezi le-au creat la frontierele 

cu Germania şi Spania. În 

Franţa, „trebuie să fi m moti-

vaţi de coerenţa a ceea ce im-

plementăm”, să ştim că rea-

bilitarea preţurilor este o stra-

tegie pentru a favoriza origi-

nea franceză a produselor agri-

cole, a afi rmat ministrul. „Nu 

putem, ca guvern francez, să 

decidem pentru toate guver-

nele”, a adăugat el.

Camion românesc, atacat 
de agricultorii francezi
Greva agricultorilor francezi bagă spaima în şoferii camioanelor din Europa.

Fermierii francezi au blocat cu cauciucuri mai multe drumuri din Franța
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In atentia calatorilor !

Pe perioada festivalului Untold, in intervalul 30.07.2015 – 03.08.2015 (ora 5:00), ca 
urmare a restrictionarii circulatiei rutiere in zona Parcului Central, CTP Cluj-Napoca S.A. va 
opera urmatoarele modifi cari de programe si trasee:

1.Circulatia tramvaielor pe liniile 101 si 102 se suspenda in:
-30.07.2015 intre orele18:00 – 23:15;
-31.07.2015 intre orele17:00 – 23:15;
-01.08.2015 si 02.08.2015 intre orele 5:30 – 23:00.
Se suspenda statia Cluj Arena pentru liniile de tramvaie in zilele de 30 – 31.07.2015.
Tramvaiele vor fi  inlocuite in aceste intervale cu autobuze, care vor circula pe linia 101A 

(traseu deviat in ambele sensuri din Spl. Independentei pe str. Garibaldi – P-ta 14 Iulie – 
str. O. Goga – str. Dragalina – str. Horea – P-ta Garii).

2.Linia 30 de autobuze va circula deviat, dupa cum urmeaza:
Dus: Din P-ta 14 Iulie, pe str. O. Goga – str. Dragalina – P-ta M. Viteazul – str. Cuza Vo-

da – B-dul 21 Decembrie 1989.
Intors: B-dul 21 Dec. 1989, pe str. Reg. Ferdinand – str. Dragalina – str. O. Goga – P-ta 

14 Iulie.
3.Linia metropolitana M26 va fi  deviata din Spl. Independentei pe str. Garibaldi in P-ta 

14 Iulie care va deveni capat de linie.
4.Liniile urbane din vecinatatea Parcului Central si a parcarilor amenajate pentru festi-

val vor fi  suplimentate.
5.Pe timpul noptii, in perioada 30.07–03.08.2015 (intre orele 23:00–5:00) CTP va a-

sigura transport de noapte in regim de curse speciale, pe urmatoarele trasee:
-linia 6 de troleibuze: str. A. Vlaicu – str. Bucium;
-linia 25 de troleibuze: str. Unirii – str. Bucium;
-linia 30 de autobuze: B-dul 1 Decembrie 1918 – str. A. Vlaicu;
-linia 36 de autobuze: P-ta M. Viteazul – str. Campinei;
-linia 46 de autobuze: Cart. Zorilor – P-ta M. Viteazul;
-linia M21 de autobuze: Floresti Cetate – str. Bucium.
Frecventa pe liniile 6, 25, 30, 36 si 46 va fi  de 15 minute, iar in intervalul 03:00 – 05:00 

frecventa pe liniile 6, 25 si 30 va fi  de 10 minute.
Linia M21 va avea plecari din 30 in 30 de minute.
In functie de gradul de incarcare al mijloacelor de transport in comun, va fi  suplimen-

tat numarul vehiculelor in circulatie.
Pe perioada Festivalului Untold, 2 chioscuri de bilete si abonamente vor functiona non 

stop – chioscul vizavi de Cinema Florin Piersic si chioscul de pe strada Memorandumului, 
directia spre Manastur.

Titlurile de calatorie disponibile pentru transportul de noapte sunt:
1.Biletul de noapte, 1 calatorie, pret 3 lei, se achizitioneaza de la conducatorul auto si 

de la cele 2 chioscuri cu program non stop;
2.Abonament pe toate liniile 1 zi, pret 12 lei;
3.Abonament pe toate liniile 3 zile, pret 20 lei;
4.Abonament pe toate liniile 1 saptamana, pret 41 lei
5.Titluri de calatorie disponibile prin SMS;
6.Titluri de calatorie disponibile prin Mobilpay Wallet.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Selecţionata României s-a 

califi cat, marţi, în sfertu-

rile de fi nală ale 

Campionatului Mondial 

de handbal masculin 

Under-21 din Brazilia, 

după ce a învins selecţio-

nata Tunisiei cu scorul de 

29-27 (15015), la Uberaba.

Tricolorii, după un debut 

echilibrat de meci, au reuşit 

să se desprindă la două go-

luri, 7-5 (min. 15). Africanii 

au restabilit egalitatea în mi-

nutul 21, 9-9, iar apoi cele do-

uă echipe au alternat la con-

ducere pe tabela de marcaj, 

România marcând ultimul gol 

al reprizei, cu doar trei secun-

de rămase de joc.

Tunisia a mai condus o sin-

gură dată, în debutul reprizei 

secunde, cu 16-15 (31), după 

care România a preluat tem-

porar controlul jocului şi s-a 

desprins la trei goluri, 20-17 

(39). Africanii au revenit în-

să din nou şi au egalat, 24-24 

(49), dar la 25-25 au venit din 

nou trei goluri la rând ale echi-

pei pregătite de Ovidiu Mihă-

ilă, scorul fi ind de 28-25 (58). 

Tunisia a marcat două goluri 

într-un minut, dar Nicuşor 

Negru a reuşit ultimul gol al 

partidei, când mai erau trei 

secunde, parafând victoria tri-

colorilor, cu 29-27.

Negru a fost, de altfel, din 

nou cel mai bun jucător al 

echipei noastre, cu 14 goluri. 

Au mai marcat: Adrian Rota-

ru – 7, Dan Racoţea – 4, Ro-

bert Militaru – 2, Ionuţ Nistor 

Ioniţă – 1, Ramon Şomlea – 1.

Pentru Tunisia au înscris Bi-

lel Abdelli – 9 goluri, Hamza 

Kablouti – 7, Ali Dhouibi – 2, 

Mehdi Berry – 2, Yassine Zaa-

tir – 2, Omar Azadi – 2, Mou-

nir Douiri – 1, Hosni Mribah 

– 1, Mohamed Fourati – 1.

Au arbitrat sârbii Ivan Mo-

sorinski şi Aleksandar Pandzic.

Selecţionata României a în-

vins formaţia Angolei cu sco-

rul de 39-29 (20-14), sâmbă-

tă, în Arena Sabiazinho din 

Uberlandia, în Grupa B a Cam-

pionatului Mondial de hand-

bal masculin pentru tineret 

Under-21 din Brazilia, califi -

cându-se altfel în sferturile de 

fi nală.

În sferturile de fi nală, Ro-

mânia întâlneşte echipa Fran-

ţei, care a câştigat Grupa C şi 

s-a impus în optimi cu 24-20 

în faţa Norvegiei.

România s-a calificat în sferturile 
CM U21 din Brazilia

Antrenorul formaţiei 

Şahtior Doneţk, Mircea 

Lucescu, cel mai titrat 

tehnician român, cu 12 

titluri de campion, opt în 

Ucraina, două în Turcia 

şi două în România, a 

împlinit, ieri, vârsta de 

70 de ani.

Cele mai multe performan-

ţe din cariera sa de antrenor 

le-a obţinut cu actuala sa echi-

pă, Şahtior Doneţk, cu care a 

câştigat de opt ori titlul de cam-

pion naţional, cinci Cupe ale 

Ucrainei şi şapte Supercupe.

Cea mai mare performan-

ţă din cariera sa a obţinut-o 

în 2009, când a câştigat cu 

Şahtior Doneţk Cupa UEFA, 

devenind astfel al treilea an-

trenor român care se impune 

într-o fi nală europeană după 

Ştefan Kovács, care a câştigat 

de două ori Cupa Campioni-

lor Europeni cu Ajax Amster-

dam, în 1972 şi 1973 şi Eme-

ric Ienei, învingător în prin-

cipala competiţiei europeană 

intercluburi cu Steaua, în 1986.

Cea mai bună performanţă 

anterioară a lui Lucescu în Cu-

pa UEFA a fost atingerea sfer-

turilor de fi nală, în sezonul 

2002/2003, cu Beşiktaş. Pen-

tru această performanţă, în 

mai 2009, a fost decorat de 

fostul preşedinte al României 

Traian Băsescu. De asemenea, 

fostul preşedinte al Ucrainei 

Viktor Iuşcenko i-a acordat Or-

dinul de Merit clasa a II-a, pen-

tru câştigarea Cupei UEFA.

Lucescu a mai ajuns în se-

mifi nalele Cupei Cupelor, cu 

Dinamo Bucureşti, în sezonul 

1989/1990 şi în sferturile de 

fi nală ale Ligii Campionilor, 

cu Galatasaray Istanbul, în se-

zonul 2000/2001. În 2000, ime-

diat după ce a preluat echipa 

Galatasaray, Lucescu a reuşit 

să câştige Supercupa Europei, 

atunci când îi avea în „sub-

ordine” pe Gică Hagi şi Gică 

Popescu.

Ca selecţioner al Români-

ei, Mircea Lucescu a reuşit 

performanţa de a califi ca na-

ţionala la Euro 1984, într-o 

grupă din care făcea parte 

campioana mondială de la 

acea vreme, Italia, Cehoslo-

vacia, Suedia şi Cipru.

Pe 28 ianuarie 2004, Mir-

cea Lucescu, a fost premiat, 

de Ministerul Afacerilor Ex-

terne (MAE), pentru promo-

varea imaginii României în lu-

me prin sport. Pe 2005 februa-

rie el acceptă funcţia de pre-

şedinte de onoare al Asocia-

ţiei Antrenorilor de Fotbal din 

România (AAFR).

Mircea Lucescu s-a născut 

la 29 iulie 1945 şi a antrenat 

de-a lungul carierei formaţi-

ile Corvinul Hunedoara, Di-

namo Bucureşti, Pisa, Bres-

cia, Reggiana, Rapid, Inter 

Milano, Galatasaray, Beşiktaş 

şi în prezent Şahtior Doneţk. 

Antrenorul român are în pal-

mares 12 titluri de campion: 

unul cu Dinamo (1989/1990), 

unul cu Rapid (1998/1999), 

unul cu Galatasaray 

(2001/2002), unul cu Beşiktaş 

(2002/2003) şi opt cu Şahtior 

Done ţk  (2004/2005 , 

2005/2006, 2007/2008, 

2009/2010, 2010/2011, 

2011/2012, 2012/2013, 

2013/2014).

Mircea Lucescu este tatăl 

fostului selecţioner al Româ-

niei, Răzvan Lucescu.

Din postura de jucător, Mir-

cea Lucescu a activat la Dina-

mo Bucureşti, Politehnica Bu-

cureşti şi Corvinul Hunedoa-

ra. Ca jucător la Dinamo, Lu-

cescu a câştigat 7 titluri în 

campionatul românesc, în edi-

ţiile 1963/1964, 1964/1965, 

1970/1971, 1972/1973, 

1974/1975, 1976/1977 şi 

1989/1990 (în acest ultim se-

zon a jucat un sfert de oră 

într-un meci cu Sportul Stu-

denţesc, la vârsta de 45 de 

ani).

Tehnicianul echipei ucrai-

nene Şahtior Doneţk, Mircea 

Lucescu, se afl ă pe locul 23 

într-un clasament al celor mai 

buni antrenori ai lumii din 

acest moment, ierarhie întoc-

mită de revista engleză Four-

FourTwo.

Cel mai titrat antrenor din România, 
Mircea Lucescu, a împlinit 70 de ani
Mircea Lucescu a anunţat însă că noul sezon din campionatul Ucrainei va fi ultimul la Şahtior Doneţk.

Mircea Lucescu alături de Remus Câmpeanu şi George Ogăraru la meciul amical dintre Universitatea Cluj si Şahtior Doneţk din septembrie 2007
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Aur la FOTE
Atleta Georgiana Aniţei a adus 
delegaţiei României a doua me-
dalie de aur la Festivalul Olimpic 
al Tineretului European (FOTE) 
2015, ediţia de vară, ieri, la 
Tbilisi (Georgia), în proba de tri-
plusalt. Georgiana Iuliana Aniţei 
s-a impus cu 13,50 m, nou re-
cord al competiţiei, fi ind urmată 
în clasament de Sonia Da 
Konseisao Kussekala (Ucraina), 
13,30 m, și de slovena Eva 
Pepelnak, 12,87 m. Aniţei a fost 
purtătoarea de drapel a Echipei 
Olimpice a României la ceremo-
nia de deschidere a Festivalului 
Olimpic al Tineretului European. 
Cea mai bună performanţă per-
sonală a Georgianei Aniţei la tri-
plusalt, este în sală, 13,60 m, re-
alizată în februarie anul acesta la 
București. Cealaltă medalie a 
României la FOTE fusese obţinu-
tă de înotătoarea Maria Claudia 
Gâdea (aur, la 400 m mixt).

Pe scurt

SPORT

Mircea Lucescu 
a împlinit 
70 de ani
Mircea Lucescu a anunţat însă 
că noul sezon din campionatul 
Ucrainei va fi  ultimul la Şahtior 
Doneţk.  Pagina 11
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Campioana României va 

disputa primul meci din 

cadrul grupei de califi care 

din care face parte, în 11 

august de la ora 17:00, la 

Beltinici, împotriva cam-

pioanei Estoniei, Pärnu 

Jalgpalliklub.

Afl ată în Austria în canto-

nament, Olimpia a disputat 

trei partide amicale cu echi-

pe de top din Europa, partide 

desfăşurate la baza sportivă 

de la Heiligenkreuz sub în-

drumarea antrenorilor Mirel 

Albon, Iulian Szekely şi Ma-

rius Feşnic.

Dacă în primul meci dis-

putat împotriva echipei aus-

triece, FC Strum Graz, Olim-

pia a remizat cu scorul de 2-2, 

iar în al doilea meci, împotri-

va campioanei Poloniei, Ko-

nin Medyk a pierdut cu 4-0 

(3-0), în cel de-al treilea meci 

disputat clujencele au câşti-

gat cu 6-0 (5-0).

Astfel, ultima partidă ami-

cală din cadrul perioadei de 

pregătire s-a disputat pe tere-

nul din Wallendorf, de la ora 

locală 19:00, împotriva locului 

8 din „Frauen Liga” – Austria, 

FC Südburgenland Olbendorf.

„Olimpicele” au fost foar-

te motivate pentru acest joc, 

arătând încă din primul mi-

nut că au trecut peste eşecul 

cu Medyk Konin.

Fără Vătafu, care este în re-

cuperare după accidentarea 

din primul meci, Olimpia Cluj 

şi-a creat foarte multe ocazii 

de gol, reuşind să marcheze 

de 5 ori până la pauză prin 

Lunca şi Bâtea cu câte un gol 

şi Giurgiu cu o „triplă”.

Cu cinci înlocuiri efectua-

te la pauză, campioanele Ro-

mâniei au redus „turaţia mo-

toarelor” şi, deşi au avut câ-

teva ocazii bune de a majo-

ra diferenţa, reuşesc să mai 

marcheze doar în minutul 86 

prin Ciolacu.

Pentru Olimpia au jucat: 

Ganea (62' Boandă), Cordu-

neanu (46' Desmerean), Olar, 

Havriştiuc, Meluţă (46' In-

drei), Bortan, Ciolacu, Bâtea 

(46' Popa), Voicu (46' Tărăşi-

lă), Giurgiu (62' Carp), Lun-

ca (46' Dinescu).

Au marcat: Giurgiu 

(18',26',43'), Lunca (22'), Bâ-

tea (35'), Ciolacu (86').

Olimpicele se vor întoarce 

la Cluj astăzi, urmând ca în 

perioada următoare să desfă-

şoare pe plan local ultimele 

pregătiri pentru UEFA Women’s 

Champions League.

Victorie în ultimul meci amical 
înainte de Champions League

Noutatea după întâlnirea 

Adunării Generale a 

Cluburilor afi liate de fot-

bal feminin a fost aproba-

rea formatului din sezo-

nul 2015-2016 şi 

2016-2017, care va avea 

patru niveluri valorice. 

Ultimul nivel, fotbalul de 

bază, adresat fetelor U14 

şi U12, se va organiza la 

nivelul AJF-urilor din fi e-

care judeţ.

Liga a II-a de Tineret Spe-

ranţe, se va împărţi în grupe 

de 4-6 echipe, după criteriul 

geografi c, fi ecare câştigătoa-

re a seriei se va întâlni la Tur-

neul fi nal şi primele două cla-

sate vor promova în eşalonul 

superior, respectiv Liga I.

Liga I de fotbal feminin va 

avea două serii de câte opt 

echipe, stabilite după crite-

riul geografi c. Locul 1 din fi -

ecare serie promovează di-

rect în Superligă, iar locurile 

secunde vor disputa un meci 

de baraj, tur-retur, desemnat 

prin tragere la sorţi, cu echi-

pele clasate pe locurile 7-8 

din Superligă.

Eşalonul de elită îl consti-

tuie Superliga de fotbal femi-

nincare va avea în componen-

ţă zece echipe. Din neferici-

re, datorită unor probleme de 

organizare internă, echipele 

FC Brazi şi Universitatea Ale-

xandria nu s-au înscris în Su-

perligă şi, conform ROAF-ului, 

au rămas în sezonul 2015-2016 

doar opt echipe: Olimpia 

Cluj-Napoca, ASA Târgu 

Mureş, Heniu Prundu Bârgă-

ului, Real Craiova, Fair Play 

Bucureşti, Navobi Iaşi, Vasas 

Femina Odorheiul Secuiesc şi 

Independenţa Baia Mare.

S-a propus ca pe lângă 

campioana României care va 

participa în Women’s Cham-

pions League, locurile 2 şi 3 

din Superliga României să 

participe la Cupa Balcanică, 

lucru care va face întocmirea 

unui proiect care va fi  depus 

la UEFA şi care va avea 

mari şanse să fi e aprobat din 

sezoanele viitoare.

Cupa României la fotbal fe-

minin, va începe pe 13 septem-

brie. Semifi nalistele vor primi 

un bonus de 1500 euro, iar câş-

tigătoarea 3000 de euro.

Opt echipe de fotbal feminin 
în lupta pentru primul loc
Secretarul general Gabi Bădescu a promis că se vor face mari eforturi pentru a atrage un sponsor 
strategic pentru Superliga de fotbal feminin, competiţie care va căpăta denumirea acestuia.

Olimpia Cluj este campioana României timp de cinci ani consecutiv


