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Cel mai performant 
Computer Tomograf,
la Affidea Cluj
Noul Computer Tomograf este dispune de 
un program avansat de reducere a dozei 
de iradiere, oferind o calitate superioară a 
imaginii.  Pagina 3

ACTUALITATE

S-a lansat Linux-ul 
românesc, produs 
în Cluj-Napoca
O echipă de programatori a lansat două 
sisteme de operare pentru calculator, sută 
la sută româneşti, care ar putea fi  folosite 
în administraţia publică, în învăţământ 
sau în instituţiile de apărare. Pagina 2

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

Românii au ales la scrutinul de anul trecut un președinte neamț. 
Mergând pe același principiu, de ce nu am putea și la nivel local 
să alegem un edil șef de altă etnie decât cea română ?
La alegerile locale de anul viitor ne putem aștepta la revenirea 
în prim-plan a unor reprezentanți UDMR cu experienţă în ad-
ministraţia locală, cum ar fi  fostul viceprimar al Clujului, se-
natorul Laszlo Attila (foto). Pagina 5

Pe cine ar putea arunca UDMR 
în lupta pentru Primăria 
condusă de Emil Boc ?

PRIMAR 
MAGHIAR
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Un bărbat şi un copil au fost atacaţi 
şi răniţi de un urs

ACTUALITATE

Cod portocaliu şi cod galben 
de caniculă luni şi marţi în toată ţara

Un bărbat în vârstă de 42 de 
ani şi un copil de 13 ani, din 
satul Batin, comuna Unguraş, 
judeţul Cluj, au fost atacaţi şi 
răniţi de un urs, duminică, ei 
fi ind transportaţi la Spitalul Mu-
nicipal Dej.

Purtătorul de cuvânt al IPJ 
Cluj, Ştefana Moldovan, a de-
clarat, duminică, că bărbatul 
rănit se afl ă într-o stare mai 
gravă.

„Un bărbat în vârstă de 42 
de ani, cioban, şi un copil de 
13 ani, fi ul proprietarului oilor, 
au fost atacaţi şi răniţi, dumini-
că, de un urs, în apropierea sa-
tului Batin, lângă o stână, ei fi -
ind transportaţi la Spitalul Mu-
nicipal Dej. Din primele infor-
maţii, rezultă că ar fi  fost aler-
taţi de câinii de la stână şi când 
s-au îndreptat spre un lan de 

porumb au fost atacaţi de un 
urs. Bărbatul se afl ă într-o sta-
re mai gravă, cu muşcături şi 
zgârieturi cauzate de animal”, 
a spus Moldovan.

Primarul comunei Unguraş, 
Mureşan Ildiko, a declarat, la 
rândul său, că cele două victi-
me urmează să fi e trasportate 
la un spital din Cluj-Napoca 
pentru continuarea investigaţi-
ilor medicale.

„În zona unde au fost atacaţi 
erau trei urşi, dar numai unul 
a sărit să îi atace. Tatăl copilu-
lui mai era cu încă o persoană 
la stână şi ei au auzit ce s-a în-
tâmplat şi au sunat la 112. Noi 
nu am avut până acum proble-
me cu urşii în zonă şi am luat 
legătura cu Asociaţia Vânători-
lor să ia măsuri”, a spus prima-
rul.

Zece judeţe din partea de vest 
şi cea de nord-est a ţării vor fi  
sub cod portocaliu de caniculă, 
luni şi marţi, în timp ce restul 
ţării va fi  sub cod galben, infor-
mează Administraţia Naţională 
de Meteorologie (ANM).

Luni şi marţi, valul de căldu-
ră va persista în toate regiunile, 
instituindu-se cod galben de ca-
niculă. Temperaturile maxime 
vor atinge frecvent 35 – 37 de 

grade, iar indicele temperatu-
ră-umezeală (ITU) va depăşi pra-
gul critic de 80 de unităţi înde-
osebi în zonele de câmpie şi de 
podiş. În judeţele Satu Mare, Bi-
hor, Arad, Timiş, Caraş-Severin, 
Mehedinţi, Botoşani, Iaşi, Bacău 
şi Vaslui, unde va fi  instituit cod 
portocaliu de caniculă, vor fi  
temperaturi maxime de 37 – 38 
de grade, iar disconfortul termic 
va fi  deosebit de accentuat.
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Preotul Matei Boilă a fost condus pe ultimul drum
Sute de oameni l-au condus ieri pe ultimul drum pe strănepotul lui Iuliu Maniu, preotul Matei Boilă. 
Un sobor de 15 preoți a oficiat slujba de înmormântare.  Pagina 7
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul Judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381 Consilierii judeţeni vor 

vota astăzi un proiect de 

hotărâre privind alocarea 

sumei de 6 milioane de 

euro din bugetul 

Consiliului Judeţean pen-

tru acţiuni culturale cu 

condiţia ca municipiul 

Cluj-Napoca să obţină 

titlul de Capitală 

Europeană a Culturii în 

2021.

Potrivit proiectului de ho-

tărâre, contribuţia fi nanciară 

a Consiliului Judeţean Cluj la 

acţiunea Uniunii Europene 

„Capitală Europeană a Cultu-

rii” pentru anul 2021 în Ro-

mânia, pentru perioada 2017 

– 2022, va fi  în cuantum to-

tal de 6 milioane de euro, du-

pă cum urmează: 375.000 eu-

ro în anul 2017, 375.000 eu-

ro în anul 2018, 375.000 eu-

ro în anul 2019, 750.000 eu-

ro în anul 2020, 3.500.000 eu-

ro în anul 2021 şi 625.000 eu-

ro în anul 2022.

„Disponibilizarea sumelor 

este condiţionată de obţine-

rea, de către municipiul 

Cluj-Napoca, a titlului de Ca-

pitală Europeană a Culturii 

pentru anul 2021”, se arată în 

documentul citat.

Cluj-Napoca şi-a exprimat 

intenţia de a candida pentru 

titlul de Capitală Europeană 

a Culturii 2021, iar Asocia-

ţia Cluj-Napoca 2021 Capita-

lă Culturală Europeană face 

demersurile specifi ce ale can-

didaturii. Au fost parcurse 

etape esenţiale precum: re-

dactarea strategiei culturale, 

redactarea conceptului can-

didaturii, identitatea vizua-

lă şi sloganul, liniile de pro-

gram, temele specifi ce pro-

gramului cultural, susţine-

rea sectorului cultural local 

în raport cu administraţiile, 

comunicarea publică a im-

portanţei şi impactului pro-

iectului, realizarea de studii 

şi cercetări în zona socială 

şi culturală etc.

Oraşele care se înscriu în 

competiţia pentru desemnarea 

Capitalei Europene a Culturii 

trebuie să completeze o apli-

caţie şi să răspundă unor în-

trebări ce vizează propunerea 

culturală, profi lul oraşului, di-

mensiunea internaţională a 

oraşului, capacitatea de imple-

mentare, confi guraţia bugete-

lor, implicarea populaţiei loca-

le în proiect şi comunicarea 

internaţională a proiectului.

„În vederea redactării răs-

punsurilor este necesară stabi-

lirea bugetului alocat de către 

Consiliul Judeţean pentru chel-

tuielile operaţionale ale proiec-

tului Cluj-Napoca 2021 Capita-

lă Europeană a Culturii 

(2017-2022). Suma devine ac-

cesibilă doar dacă oraşul va 

câştiga acest titlu, fi ind o ga-

ranţie în faţa juriului interna-

ţional privind determinarea au-

torităţilor de a implementa pro-

iectul. La fel ca şi în cazul Con-

siliul Local Cluj-Napoca, Con-

siliul Judeţean Cluj este bene-

fi car direct al eventualităţii câş-

tigării titlului european. Pro-

iectul Cluj-Napoca 2021 Capi-

tală Culturală Europeană a fost 

gândit de la început ca un pro-

iect care cuprinde municipiul 

Cluj-Napoca, dar şi zonele cu 

potenţial cultural şi turistic din 

judeţul Cluj. Mai mult, pe ra-

za administrativă a oraşului îşi 

desfăşoară activitatea cele mai 

multe instituţii de cultură afl a-

te în subordinea Consiliului Ju-

deţean: muzeele, Filarmonica 

de stat Transilvania, Teatrul de 

Păpuşi. Trei dintre temele de 

proiecte (Satul Transilvan, Tre-

asure Cluj şi Centrul European 

de Artă Contemporană) vizea-

ză direct Consiliul Judeţean 

Cluj”, se mai arată în proiec-

tul de hotărâre.

6 milioane de euro de la Consiliul Judeţean 
pentru Cluj – Capitală Europeană a Culturii în 2021
Data limită de depunere a candidaturilor de către oraşele care doresc să obţină titlul de Capitală 
Europeană a Culturii este 10 octombrie.

O echipă de dezvoltatori a 

lansat, sâmbătă, la 

Cluj-Napoca, două sisteme 

de operare pentru calcula-

tor, sută la sută româ-

neşti, care ar putea fi  

folosite în administraţia 

publică, în învăţământ 

sau în instituţiile de apă-

rare, acestea fi ind livrate 

gratuit.

Ştefan Brânduşa, coordo-

nator dezvoltare pentru cele 

două sisteme de operare, a 

declarat, sâmbătă, la eveni-

mentul de lansare, desfăşurat 

la sala Auditorium Maximum 

a Universităţii „Babeş-Bolyai” 

(UBB), că ideea unor astfel de 

sisteme a pornit din Cluj-Na-

poca în urmă cu patru ani.

„Ideea dezvoltării unor sis-

teme de operare noi a pornit 

din Cluj-Napoca, în urmă cu 

patru ani, în anul 2011, iar abia 

acum echipa noastră de dez-

voltatori, programatori şi spe-

cialişti în IT – RogentOS, a re-

uşit să lanseze două sisteme, 

bazate pe platforma Linux, ca-

re sunt produse sută la sută 

româneşti. Este vorba de Ko-

gaion şi Argent. Primul sistem 

de operare are ca ţintă oame-

nii obişnuiţi, utilizatorul de 

acasă, dar se adresează şi ad-

ministraţiei publice sau insti-

tuţiilor de învăţământ. Argent 

este un modul de server care 

vizează securitatea naţională 

şi se adresează instituţiilor de 

apărare, cum ar fi  Ministerul 

Apărării, cel de Interne, dar şi 

STS, SRI. Sistemul Argent are 

nişte particularităţi care ne 

ajută să protejăm sistemul de 

apărare mai efi cient decât ce-

le existente, are o fi ltrare con-

secventă şi un model de se-

curizare mai mare decât alte 

sisteme de operare”, a spus 

Brânduşa.

Potrivit acestuia, cele do-

uă sisteme de operare vor fi  

puse gratuit la dispoziţia uti-

lizatorilor, astfel că aceştia nu 

vor mai trebui să plătească li-

cenţe.

„Vom prezenta noile sis-

teme de operare Guvernului, 

ministerelor din domeniul a-

părării, instituţiilor din ad-

ministraţia publică, primări-

ilor, pentru a le testa. Sun-

tem siguri că instituţiile de 

apărare ar fi  interesate de 

produsul nostru. Noile sis-

teme le-ar putea înlocui pe 

cele existente în prezent pe 

calculatoare”, a subliniat Şte-

fan Brânduşa.

Acesta a menţionat că nu-

mele Kogaion vine de la mun-

tele sfânt al dacilor, iar Ar-

gent derivă din cuvântul la-

tinesc care înseamnă argint, 

fi ind „simbolul defensivei, al 

rezistenţei”.

Echipa de programatori lu-

crează la un al treilea sistem 

de operare numit Argos, con-

ceput pentru telefoane mobi-

le sau tablete, care ar putea 

înlocui actualele sisteme exis-

tente pe aceste dispozitive.

S-a lansat Linux-ul românesc
Mai mulţi programatori clujeni au lansat sistemele de operare româneşti.

Interfața sistemului de operare Kogaion 

ȘTEFAN BRÂNDUȘA | coordonator 
dezvoltare proiect

„Suntem siguri că instituţiile de apărare 
ar fi  interesate de produsul nostru. 
Noile sisteme le-ar putea înlocui pe cele 
existente în prezent pe calculatoare“
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ADVERTORIAL

Noul Computer Tomograf 

din centrul Affi dea Cluj 

este cel mai nou model de 

la General Electric şi dis-

pune de un program 

avansat de reducere a 

dozei de iradiere adminis-

trată pacientului, oferind 

o calitate superioară a 

imaginii, pentru un dia-

gnostic corect şi rapid. 

Astfel, cu ajutorul noului 

CT, medicii pot obţine 

maximum de informaţii 

cu minimum de iradiere 

pentru pacient.

Datorită noilor tehnologii în-

corporate, echipamentul CT se 

diferenţiază de alte echipamen-

te de acest tip disponibile pe 

piaţă, prin accelerarea confi gu-

rării scanării, ceea ce permite 

un timp de examinare de până 

la trei ori mai scurt, sporind în 

acest fel confortul pacientului.

Pacienţii din Cluj şi zone-

le limitrofe pot benefi cia de 

serviciile celui mai performant 

aparat CT din România în mod 

gratuit, aceste servicii putând 

fi  decontate de casele de asi-

gurări de sănătate judeţene în 

procent de 100%.

„Tehnologia ajută astăzi me-

dicina mai mult decât oricând, 

iar noi ne-am luat angajamen-

tul de a oferi medicilor cea mai 

performantă tehnologie medi-

cală, pentru un diagnostic co-

rect, în benefi ciul pacienţilor. 

Ne dorim să fi m cei mai buni 

în ceea ce facem, de aceea, 

aplicăm cele mai înalte stan-

darde şi proceduri pentru ca 

tehnologia ultra-performantă 

să fi e pusă în valoare cu efi ci-

enţă şi în totală siguranţă pen-

tru pacient.

Noul echipament CT oferă 

atât performanţă pentru dia-

gnosticarea corectă a pacienţi-

lor, dar şi siguranţă, având po-

sibilitatea de a acoperi toate pa-

tologiile, pentru toate tipologi-

ile de pacienţi, inclusiv copiii. 

De asemenea, suportul pentru 

pacienţi permite examinarea 

pacienţilor cu o greutate de pâ-

nă la 200 kg, asigurând astfel 

accesul persoanelor suprapon-

derale la investigaţiile CT.

Această investiţie vine ime-

diat după procesul de rebran-

ding prin care am trecut, fapt 

ce demonstrează pe deplin 

angajamentul nostru de dez-

voltare puternică pe piaţa me-

dicală românească", a decla-

rat Bianca Bologa, manager 

al centrului Affi dea Cluj.

Recent, Scandia Imagistica 

Cluj şi-a schimbat numele în 

Affi dea, aliniindu-se procesu-

lui de rebranding de la nive-

lul Grupului Affi dea din care 

face parte.

Centrul de diagnostic ima-

gistic şi tratament Affi dea Cluj 

face parte din grupul Affi dea, 

cel mai mare furnizor şi ope-

rator de servicii medicale de 

diagnostic imagistic, medici-

nă nucleară şi tratament al 

cancerului din Europa. Cen-

trul Affi dea Cluj oferă servi-

cii medicale de diagnostic ima-

gistic de înaltă performanţă 

precum CT, RMN, Radiologie 

Convenţională, Mamografi e 

şi Puncţii Percutante Mamo-

grafi ce, Osteodensitometrie, 

Ecografi e 2D/3D/Doppler.

Cel mai performant Computer Tomograf 
al momentului, la Affidea Cluj
Cel mai performant Computer Tomograf, de 128 de slice-uri, care oferă o 
viteză de scanare de 3 ori mai rapidă decât în cazul altor echipamente CT, 
folosind doze de iradiere cu 50% mai scăzute pentru pacient, este disponibil 
în Cluj, la Centrul Affidea, începând cu luna septembrie 2015.

Copreşedintele PNL Vasile 

Blaga a declarat, sâmbătă, 

la Gura Humorului, că, 

din cei 11 primari liberali 

în funcţie din capitalele 

de judeţ, 10 vor candida 

din nou, afi rmând că Emil 

Boc, primariul municipiu-

lui Cluj-Napoca, este unul 

dintre aceştia.

„Chiar dacă mai aştep-

tăm în multe zone candida-

turi, pentru că ne interesea-

ză candidaturi câştigătoare, 

din cei 11 primari în func-

ţie din capitalele de judeţ, 

10 vor candida din nou, dar 

avem pentru restul un nu-

măr de 134 de candidaţi, ca 

peste tot vom desemna la 

nivel naţional case de son-

dare de comun acord”, a de-

clarat Vasile Blaga, la fina-

lul şedinţei Biroului Politic 

Naţional.

Întrebat despre situaţia 

candidaturilor înscrise pen-

tru primăria municipiului 

Cluj-Napoca, Vasile Blaga a 

declarat că Emil Boc şi-a în-

scris candidatura şi a mai 

spus că este convins că va 

câştiga Primăria.

„Domnul Emil Boc şi-a 

transmis în scris, olografă, 

candidatura, la Bucureşti. 

Este menţionată între cele 10 

din 11. Sunt convins că va 

câştiga Primăria”, a declarat 

Blaga.

Copreşedintele PNL a mai 

afi rmat că din cei 23 de pri-

mari PNL în funcţie în mu-

nicipii, altele decât cele re-

şedinţă de judeţ, vor mai 

candida 19, precizând că pen-

tru aceste funcţii s-au înscris 

în total tot 134 de candidaţi.

Blaga a mai afi rmat că 

partidul are primari în func-

ţie în 76 de oraşe, dintre ca-

re 70 vor candida din nou la 

alegerile locale din 2016.

Potrivit lui Vasile Blaga, 

în competiţia internă a par-

tidului, pentru restul primă-

riilor, în toată ţara, s-au în-

scris 292 de candidaţi.

Blaga bagă mâna în foc pentru Boc

Profesorul clujean Ioan 

Bolovan este noul preşedin-

te al Comisiei Internaţionale 

de Demografi e Istorică 

(ICHD), el fi ind ales în 

această funcţie în cadrul 

celui de-al 22-lea Congres 

Internaţional de Ştiinţe 

Istorice, desfăşurat în peri-

oada 23 – 29 august în 

Jinan, China.

Profesorul Bolovan este pro-

rector al Universităţii „Ba-

beş-Bolyai” din Cluj şi direc-

tor adjunct al Centrului de Stu-

diere a Populaţiei. Prin aceas-

tă alegere, România devine sin-

gura ţară din Europa cu două 

mandate de preşedinte, după 

istoricul Ştefan Pascu în 1975, 

care a fost tot profesor la UBB.

Anunţul a fost făcut pe si-

te-ul „Historical Population Da-

tabase of Transylvania” de echi-

pa care se ocupă de acest pro-

iect. Obiectivul acestuia este 

de a crea prima bază de date 

istorice despre populaţia din 

Transilvania. Cercetarea, care 

se întinde pe durata a trei ani 

şi este susţinută cu fonduri 

norvegiene (granturi EEA), va 

acoperi perioada 1850 — 1914. 

Ioan Bolovan este de aseme-

nea director al acestui proiect.

Comisia Internaţională de 

Istorie Demografi că, în frun-

tea căreia a fost ales Ioan Bo-

lovan, este cea mai veche 

structură de acest fel din lu-

me, ea fi ind înfi inţată în 1960.

„Toţi membrii ICHD, care 

fac parte din 41 de naţionali-

tăţi diferite, sunt cercetători pro-

eminenţi ai istoriei populaţiei 

şi ai societăţii umane. Comisia 

este responsabilă de organiza-

rea unor întâlniri, grupuri de 

lucru şi sesiuni în cadrul con-

ferinţelor care au loc în lume, 

precum şi de publicaţii pe di-

verse teme de demografi e isto-

rică”, se arată pe site-ul ICHD.

Congresul Internaţional de 

Ştiinţe Istorice — evenimentul 

în cadrul căruia a avut loc nu-

mirea noului preşedinte al 

ICHD — este cea mai mare în-

tâlnire internaţională a comu-

nităţii de istorici. Congresul a 

fost organizat pentru prima 

dată în 1900. Pentru prestigiul 

academic pe care îl are în do-

meniu, Congresul este numit 

şi „Olimpiada Ştiinţelor Istori-

ce”. Din 1900 până în prezent 

congresul a fost organizat de 

21 de ori, o dată la cinci ani, 

cu excepţia perioadelor celor 

două confl agraţii mondiale. 

Cel de-al 22-lea congres a avut 

loc în China, fi ind pentru pri-

ma oară când acest eveniment 

este organizat în Asia.

La congresul de la Jinan 

au participat circa 2.600 de 

istorici, cercetători şi specia-

lişti din aproape 90 de ţări de 

pe toate continentele, printre 

care şi România. În progra-

mul conferinţelor organizate 

au fost înscrişi 11 profesori 

şi cercetători români, dintre 

care opt au afi liere la UBB 

sau la Filiala Cluj a Acade-

miei Române.

Un profesor de la UBB 
pune Clujul în cărţile de istorie
Un prorector al Universităţii „Babeş-Bolyai” a fost ales noul preşedinte al Comisiei Internaţionale de Demografie Istorică.

TRADIȚIE

1900
este anul în care
 s-a organizat pentru 
prima oară Congresul 
Internațional de 
Științe Istorice

Profesorul Ioan Bolovan este prorector al Universităţii „Babeş-Bolyai” 
din Cluj şi director adjunct al Centrului de Studiere a Populaţiei

Singurul care tace 
este Emil Boc
Singura dată când primarul 
Clujului, Emil Boc, a vorbit 
despre o posibilă candidatu-
ră a sa pentru un nou man-
dat de primar a fost la fi na-
lul lunii iulie când a spus că 
ar fi  „caraghios ca în mo-
mentul când ai probleme 
ale gunoaielor atât de strin-
gente pe tine să te preocu-
pe probleme legate de 
mandat și de candidatură”.

Boc a declara atunci că nu a 
luat încă o decizie cu privire 
la o posibilă candidatură 
pentru un nou mandat de 
primar. Acesta a fost între-
bat dacă va candida, după 
ce președintele PNL, Alina 
Gorghiu l-a propus pentru 
candidatură.

„Încă nu am luat nicio deci-
zie în acest sens pentru că 
pentru mine, în acest mo-
ment, cele mai importante 
probleme pe care le am 
sunt cele legate de rezolva-
rea problemelor presante, 
stringente ale orașului. Și 
mă refer la problema rezol-
vării gunoaielor, pe termen 
mediu, cel puţin, problema 
gestionării celor 150 mili-
oane euro care sunt proiec-
te europene în derulare și 
care au un impact major 
pentru viaţa clujenilor. 
Acesta este răspunsul pe 
care l-am spus tuturor. Asta 
mă preocupă în momentul 
de faţă pentru că ar fi  cara-
ghios ca în momentul când 
ai probleme ale gunoaielor 
atât de stringente pe tine 
să te preocupe probleme 
legate de mandat și de 
candidatură. Cred că pe ce-
tăţeni îi interesează, în pri-
mul rând, să vadă că au 
gunoiul ridicat de la ușă și 
dacă se poate la un preţ cât 
mai mic cu putinţă”, a de-
clarat Boc.
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Cu sediul în Tg.Mureş, str. Salcâmilor nr.23

Organizează în fi ecare joi la ora 9 la sediul Sucursalei, 

licitaţie publică pentru vânzare de
ŢEAVĂ UZATĂ

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

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

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

Aproximativ 2,5 milioane 

lei vor fi  investiţi pentru 

realizarea lucrărilor de 

acoperire a bazinului 

olimpic din ştrandul Sun 

din cartierul Grigorescu.

În şedinţa de Consiliu Lo-

cal de joi va fi  supus votului 

consilierilor, proiectul de ho-

tărâre privind această inves-

tiţie. Bazinul va fi  acoperit cu 

un balon presostatic protec-

tor, vor fi  realizate spaţii teh-

nice şi vestiare pentru vizita-

tori, se va repara cuva bazi-

nului, se va aduce la o cotă 

maximă de -1,50 metri şi se 

va refi nisa. De asemenea, se 

vor face amenajări perimetra-

le interioare în jurul bazinu-

lui şi se va reamenaja zona 

de acces în bazin. Lucrările 

ar urma să fi e realizate în doi 

ani, fi nanţarea fi ind exclusiv 

din bugetul local. Baza de 

agrement din cartierul Grigo-

rescu a benefi ciat până acum 

de lucrări de reabilitare în va-

loare de 250.000 lei. Pe lângă 

cele trei bazine existente, au 

fost achiziţionate încă două 

piscine gonfl abile, în care cei 

mici se pot da cu bărcuţele 

sau cu baloanele. Tot pentru 

pitici au fost amplasate şi to-

bogane în bazinul mic.

Suprafaţa plajei a fost ex-

tinsă cu 60% şi au fost achi-

ziţionate mai multe şezlon-

guri. Dacă anul trecut erau 

30, în prezent sunt 120 de şez-

longuri.  G.D.

Bazinul olimpic din ştrandul 
Sun va fi acoperit

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Problema privind acce-

sul câinilor în mijloacele 

de transport în comun 

ţine în blocaj, de câteva 

luni, noul regulament 

pentru câini.

Primarul Emil Boc a pro-

mis la începutul lunii august 

că regulamentul nou privind 

accesul şi plimbarea câinilor 

cu stăpân pe domeniul public 

va fi  votat în septembrie, în 

şedinţa de Consiliu Local. Cu 

toate acestea, proiectul nu se 

afl ă pe ordinea de zi a şedin-

ţei de joi, 3 septembrie.

Cel mai probabil, regula-

mentul nu este fi nalizat din 

cauză că tot nu s-a ajuns la o 

înţelegere privind accesul pa-

trupedelor în mijloacele de 

transport în comun. La înce-

putul lui august, Boc declara, 

în această privinţă, că trebu-

ie găsită o soluţie de echili-

bru care să dea acest drept 

stăpânilor patrupedelor. “A ră-

mas în analiză şi probabil Con-

siliul Local va decide proble-

ma accesului câinilor în mij-

loacele de transport în comun. 

Trebuie să găsim o soluţie fă-

ră a cădea dintr-o extremă în 

alta, dar acolo unde nu exis-

tă pericol public, unde nu exis-

tă risc pentru nimeni, să pu-

tem da un asemenea drept, 

evident restricţionând acolo 

unde este cazul şi există ris-

cul de a pune în pericol sigu-

ranţa cetăţenilor. Trebuie gă-

sită această soluţie de echili-

bru şi probabil că va rămâne 

o soluţie care va urma să fi e 

tranşată în Consiliu. Cert es-

te că în luna august regula-

mentul am cerut să fi e fi nali-

zat pentru a rămâne în dez-

batere publică până în sep-

tembrie- octombrie cel târziu 

să fi e pus pentru şedinţa fi -

nală a Consiliului Local”, a 

declarat Boc.

Consilierul local Ioan Bîl-

dea a lansat un chestionar 

prin care clujenii sunt între-

baţi dacă sunt de acord ca 

animalele de companie să ai-

bă acces în mijloacele de 

transport în comun şi în ce 

condiţii. Acest sondaj vine în 

contextul amânării la nesfâr-

şit a regulamentului privind 

plimbarea şi accesul câinilor 

cu stăpân pe domeniul pu-

blic. Recent, consilierul local 

Csoma Botond, care face par-

te din grupul de lucru pen-

tru noul regulament, a decla-

rat pentru Monitorul de Cluj 

că a fost realizat un sondaj 

din care a reieşit că majori-

tatea participanţilor sunt de 

acord cu accesul câinilor în 

mijloacele de transport în co-

mun.

Acum, este în vigoare un 

regulament din anul 1996. 

Anul trecut, în august, a în-

ceput lucrul pentru noul re-

gulament.

Noul regulament pentru 
câini, „sărit” de Consiliul 
Local şi în septembrie
În Cluj-Napoca, în prezent, este în vigoare 
un regulament vechi din 1996, privind accesul 
câinilor pe domeniul public.

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Centrul este înţesat cu 

clădiri degradate din care, 

periodic, mai cade câte o 

bucată de tencuială. Din 

fericire, până acum, 

nimeni nu a fost acciden-

tat.

10 clădiri din centrul ora-

şului al căror coproprietar es-

te Primăria Cluj-Napoca vor 

fi  reparate din bani publici. 

Pentru că proprietarii au re-

fuzat să facă lucrările, deşi au 

fost somaţi, acum vor fi  chel-

tuiţi bani din bugetul local 

pentru reparaţii. În şedinţa de 

Consiliu Local de joi va fi  dis-

cutată hotărârea privind repa-

rarea a 10 clădiri de pe urmă-

toarele străzi: Memorandumu-

lui nr.2 şi 11-13, Samuil Micu 

nr.2, Ion Raţiu nr.7, Eroilor nr. 

12, Regele Ferdinand nr. 37, 

Piaţa Avram Iancu nr.10, Ho-

rea nr. 1 şi 66. Lucrările în ca-

zul acestor 10 imobile au fost 

prevăzute încă de acum doi 

ani când a fost aprobat pro-

gramul Marea Refaţadizare, 

prin care aproape 1.000 de 

clădiri din centrul oraşului tre-

buie reparate de către propri-

etari. “În cadrul primei etape 

care s-a desfăşurat între anii 

2013-2014, au fost selectate, 

printre altele, un număr de 10 

imobile care, prin nivelul de 

degradare a sistemului de în-

chidere perimetrală, pun în 

pericol, sănătatea, viaţa, in-

tegritatea fi zică şi siguranţa 

populaţiei şi/sau afectează ca-

litatea mediului înconjurător, 

a cadrului urban construit şi 

a spaţiilor publice urbane”, 

se arată în hotărârea de Con-

siliu Local.

După ce clădirile vor fi  re-

parate pe bani publici, Pri-

măria ar urma să recupereze 

banii de la proprietarii imo-

bilelor.

S-a prăbuşit balconul 
cu tot cu perete

Zona centrală este plină de 

imobile degradate din care ori-

când pot să cadă bucăţi de 

tencuială, dar proprietarii nu 

se înghesuiesc să facă ceva, 

deşi au fost somaţi de autori-

tăţile locale să demareze rea-

bilitarea clădirilor. Primăria 

derulează programul Marea 

Reabilitare prin care proprie-

tarii clădirilor din centru sunt 

obligaţi să repare faţadele aces-

tora, în caz contrar fi ind so-

maţi şi ulterior amendaţi.

În urmă cu o lună, balco-

nul unei clădiri de pe strada 

Memorandumului s-a rupt şi 

acesta nu este singurul caz 

când bucăţi din imobilele 

vechi pică din cauza stării 

de degradare. Pe aceeaşi stra-

dă, anul trecut, bucăţi de 

tencuială au căzut pe o ghe-

retă de fl ori, iar pe strada 

Napoca, pereţii unei case 

erau sprijiniţi cu stâlpi din 

lemn.

Conform datelor Primări-

ei, până în luna iunie, şase 

imobile aveau documentaţia 

completă, întocmită în con-

formitate cu cerinţele din Le-

gea 153/2011 şi din HCL 

358/2013 şi urmează să fi e 

iniţiate procedurile necesare, 

iar pentru alte şapte imobile 

s-au cerut autorizaţii de refa-

ţadizare pe cheltuiala proprie 

(spre exemplu, Academia de 

Muzică).

Proprietarii pot cere 
bani de la Primărie

În cadrul programului de 

reparare a faţadelor clădirilor 

din centru, proprietarii care 

nu îşi permit să facă lucrări-

le pot cere un împrumut de 

la Primărie, urmând ca în ze-

ce ani să restituie banii.

Autorităţile locale şi-au pro-

pus ca programul de refaţadi-

zare să se desfăşoare până în 

anul 2018 şi până atunci să 

fi e reparate faţadele a 956 de 

imobile. Potrivit inventarului 

făcut de Primărie, Clujul a fost 

împărţit în trei zone, iar zona 

I cuprinde 376 de clădiri. Din-

tre acestea, 18 se afl ă într-o 

stare avansată de degradare 

şi 75 de imobile sunt cu vizi-

bilitate maximă în centrul is-

toric. Proprietarii au la dispo-

ziţie apoi 12 luni pentru lu-

crări, termen care poate fi  ma-

jorat cu 6 luni.

10 clădiri degradate 
din centrul istoric 
vor fi reparate de Primărie
Proprietarii imobilelor degradate din centrul istoric refuză să repare 
imobilele, deşi au fost somaţi de Primărie şi pot primi ajutor financiar.

Zona centrală este plină de imobile degradate din care oricând pot să cadă bucăţi de tencuială

LUCRĂRI

956
de clădiri din Cluj-
Napoca sunt inclus în 
proiectul de 
refațadizare, care ar 
trebui să fi e fi nalizat 
în 2018
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Victor Ponta a facut 

şedinta de guvern in 

Deltă, Biroul Permanent 

al PNL s-a reunit la Gura 

Humorului, iar UNPR a 

organizat Şcoala de vară 

la Costineşti.

A fost, astfel, un sfârşit de 

săptămână realaxant pentru 

reprezentanţii principalelor 

partide care au stabilit în a-

ceste locaţii priorităţi pentru 

sesiunea parlamentară ce stă 

să înceapă şi au discutat pe 

marginea candidaturilor de la 

localele de anul viitor.

Boc, pe lista liberalilor 
care candidează

Candidatura lui Emil Boc 

la Primăria Cluj-Napoca a fost 

unul dintre subiectele discu-

tate de liberali. „Domnul Emil 

Boc şi-a transmis în scris, olo-

grafă, candidatura, la Bucu-

reşti. Este menţionată între 

cele 10 din 11. Sunt convins 

că va câştiga Primăria”, a de-

clarat Blaga.

Şedinţă informală 
de guvern în Delta Dunării

Miniştrii Cabinetului Pon-

ta au ales o destinaţie mai 

costisitoare: Delta Dunării. 

Victor Ponta i-a convocat, vi-

neri, în această locaţie, pe 

toţi miniştrii Cabinetului său 

pentru o şedinţă informală. 

Premierul a postat ulterior şi 

câteva poze pe pagina sa de 

Facebook.

„Delta Dunării – ca în fi -

ecare an locul ideal pentru 

team building. Guvernul es-

te o echipă sudată şi perfor-

mantă, suntem colegi şi pri-

eteni, iar pregătirea politici-

lor publice până la sfârşitul 

anului este extrem de impor-

tantă pentru toţi cetăţenii”, 

a explicat premierul.

La UNPR, ca în armată

Cei din UNPR nu sunt la 

fel de relaxaţi ca reprezentan-

ţii celorlalte partide când vi-

ne vorba de alegeri. La întru-

nirea de la Costineşti, ei şi-au 

fi xat un target în ce priveşte 

scrutinul din 2016. Preşedin-

tele UNPR, Gabriel Oprea, le-a 

spus, sâmbătă, participanţilor 

la Şcoala de vară a partidu-

lui, că în campania Uniunii 

de la alegerile din 2016 „va fi  

ca la Armată”, adică „ordine 

şi disciplină”.

Oprea a subliniat totodată 

că formaţiunea are ca ţintă 

cel puţin 10% din voturile ro-

mânilor.

Școli de vară și ședințe 
de partid, la munte și la mare

Anca M. COLIBĂȘANU
politic@monitorulcj.ro

Principalele partide politi-

ce au început primele pre-

gătiri pentru desemnările 

interne de candidaţi la ale-

gerile locale de anul viitor.

Dacă în PNL au fost depu-

se intenţiile de candidaturi, iar 

pesediştii vor decide la toam-

nă pe cine vor susţine, nu ace-

laşi lucru se poate spune des-

pre UDMR. Uniunea şi-a schim-

bat de curând conducerea, du-

pă ce fostul lider Mate Andras 

a făcut un pas în spate, astfel 

că pentru localele de anul vi-

itor ne putem aştepta la nume 

noi. Sau, de ce nu, ne putem 

aştepta la revenirea în prim 

plan a unor reprezentanţi 

UDMR cu experienţă în admi-

nistraţia locală, cum ar fi  fos-

tul viceprimar al Clujului, se-

natorul Laszlo Attila. Până 

acum, din partea UDMR a mai 

visat la funcţia de primar al 

Clujului fostul consilier prezi-

denţial Eckstein Kovacs Peter. 

În ceea ce îi priveşte pe Vakar 

Istavan şi Mate Andras, ambii 

au o imagine destul de „şifo-

nată” în momentul de faţă.

La Cluj nu se face 
administraţie, ci gestiune

Analiştii politici au sublini-

at de-a lungul timpului că pre-

zumţia „Clujul nu va vota un 

primar maghiar” i-ar putea de-

moraliza atât pe unii dintre vo-

tanţii maghiari, cât şi pe cei 

români. La rândul său, Laszlo 

Attila subliniază că oricum clu-

jenii nu ar vota, cel puţin de-

ocamdată, din principiu, un 

primar maghiar, pentru că nu 

sunt pregătiţi. Aceasta în ciu-

da faptului că Uniunea are şi 

în prezent un viceprimar, pe 

Anna Horvath, iar în Consiliul 

Local UDMR a avut mereu un 

cuvânt greu de spus în privin-

ţa susţinerii celor mai impor-

tante proiecte.

Numai că, spune senato-

rul Laszlo Attila, în politică 

nu e loc de întoarcere cu atât 

mai mult cu cât clujenii mai 

au încă de învăţat când vine 

vorba de toleranţă.

„Întotdeauna am crezut că 

în politică trebuie să circuli pe 

sens unic, nu e cale de întors. 

Acum, nu am astfel de ambi-

ţii, dar le stau la dispoziţie ce-

lor care au. Consider că ar fi  

potrivit de exemplu, Csoma Bo-

tond, care este acum preşedin-

tele organizaţiei judeţene. În-

totdeauna am considerat că tre-

buie să le facem loc celor care 

vin din urmă. L-aş vedea pe 

Csoma Botond mergând în a-

ceastă drecţie, el a avut o cari-

eră pe care a luat-o pas cu pas, 

a evoluat. Dar nu cred că a ve-

nit încă vremea pentru un pri-

mar maghiar la Cluj, populaţia 

de la Cluj nu este sufi cient de 

tolerantă, iar ceea ce face Boc 

acum este doar să afi şeze o ati-

tudine populistă, acordând prea 

multă atenţie la ceea ce spune 

lumea. Cred că în administra-

ţie trebuie să fi i hotărât când 

vine vorba de aplicarea unor 

măsuri, Apostu era mult mai 

pragmatic aici. Ceea ce se face 

la Cluj acum nu este adminis-

traţie, este din păcate doar ges-

tionare. Am un oarecare regret 

faţă de perioada precedentă în 

ce priveşe administraţia loca-

lă”, a spus Laszlo Attila.

Lecţii despre multilingvism

Astfel, unii consideră că în 

ce priveşte multiculturalismul 

şi multilingvismul, clujenii mai 

au încă de învăţat. Zilele Cul-

turale Maghiare este unul din-

tre cele mai reprezentative eve-

nimente când vine vorba de la-

tura multiculturală a Clujului 

şi de multilingvism. Anul aces-

ta, evenimentul a fost însă um-

brit de un scandal, după ce niş-

te inscripţii cu Kolozsvar de pe 

automatele de bilete au fost în-

lăturate. Primăria a susţinut în-

să că de fapt acele inscripţii ar 

fi  fost făcute ilegal. Ulterior, 

membrii unei mişcări pentru 

multilingvism au susţinut că ei 

sunt cei care au pornit iniţiati-

va şi au lipit numele Kolozsvar 

pe automate, îndemnându-i pe 

clujeni să facă la fel.

„Mazilit” de colegi

Laszlo Attila a plecat din do-

meniul adinistrativ cu puţin „a-

jutor” din partea colegilor săi. 

El a fost de-a lungul carierei sa-

le în politică, preşedinte de or-

ganizaţie, viceprimar, iar la un 

moment dat s-a afl at şi pe lis-

ta UDMR pentru funcţia de mi-

nistru al Sănătăţii. El a fost sus-

ţinut atunci de platforma libe-

rală a Uniunii, nu însă şi de 

conducerea de la Cluj.

Senatorul a picat în dizgra-

ţia conducerii UDMR după ce 

l-a susţinut la şefi a Uniunii pe 

Eckstein Kovacs în defavoa-

rea lui Kelemen Hunor. Ulte-

rior, Laszlo a pierdut funcţia 

de preşedinte al UDMR Cluj, 

care i-a revenit deputatului 

Mate Andras. Astfel, că la ul-

timul scrutin pentru locale, 

conducerea Uniunii a decis 

să-l tragă pe linie moartă, mai 

exact să îl pună pe un loc ne-

eligibil la alegerile pentru Con-

siliul Local. Acest lucru a is-

cat disensiuni puternice în in-

teriorul formaţiunii. Laszlo 

Attila a ajuns apoi în Parla-

mentul României, unde îi re-

prezintă pe clujeni în Senat. 

Cât de pregătiţi sunt clujenii 
pentru un primar maghiar?
Românii au ales la scrutinul de anul trecut un președinte neamț. Mergând pe același principiu, de ce nu am putea și la nivel local 
să alegem un edil șef de altă etnie decât cea română? Pe cine ar putea arunca UDMR în lupta pentru Primăria Cluj-Napoca?

Laszlo Attila este în prezent senator în Parlamentul României
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În România sunt peste 22 

de milioane de consuma-

tori, iar în Uniunea 

Europeană peste 500 de 

milioane de consumatori 

care au nevoie de o sursă 

sigură de hrană sănătoa-

să, nutritivă, la preţuri 

accesibile. 

În ţara noastră avem 

3.756.000 de ferme mici, ca-

re reprezintă 96,7% din tota-

lul exploataţiilor agricole. Par-

ticiparea la formele asociati-

ve este însă foarte scăzută, fi -

ind sub 10%. La nivelul UE 

media de organizare este de 

65%, iar în ţări precum Fran-

ţa, Olanda sau Germania gra-

dul de organizare este de pes-

te 97%. Legea prevede mai 

multe forme de asociere în 

agricultură, şi anume:

•  Asociaţii de producători, 

înfi inţate conform Ordo-

nanţei 26/2000, în special 

cu scop de reprezentare;

•  Cooperativele agricole, 

desfăşoară activităţi eco-

nomice în baza Legii 

566/2004; • Societăţile 

agricole, conform Legii 

36/1991;

•  Casele de ajutor reciproc;

•  Fondurile mutuale de asi-

gurări, reglementate prin 

OUG 64/2013;

•  Camere agricole;

• Obşti, composesorate.

Avantaje economice 
ale asocierii

•  Accesare mai uşoară a 

fondurilor europene;

•  Posibilitatea de negocie-

re a unui preţ mai bun 

al produselor;

•  Structura asociativă de-

grevează producătorul de 

responsabilitatea vânză-

rii;

•  Structura asociativă rea-

lizează o promovare mai 

bună a produselor;

•  Membrii îşi pot extinde 

producţia şi se pot capi-

taliza;

•  Membrii au acces la in-

formaţie, inovaţie, la pro-

iecte de colaborare în ve-

derea înfi inţări de noi fer-

me şi dezvoltare a celor 

existente;

•  Se pun în valoare resur-

sele locale, se creează noi 

produse locale şi se dez-

voltă cele tradiţionale;

•  Asociaţia poate să fi e mai 

aproape de consumator, 

prin iniţierea unor lan-

ţuri scurte de distribuţie 

a produselor, direct de la 

fermieri;

•  Asociaţia poate interme-

dia vânzarea prin inter-

mediul marilor retaileri, 

târguri, magazine, astfel 

asociaţia creşte puterea 

de negociere a membri-

lor;

•  Asocierile creează locuri 

de muncă, atât perma-

nente, cât şi sezoniere;

•  Asociaţia poate realiza o 

gestiune mai bună a ris-

curilor în agricultură (de 

exemplu prin crearea 

unor fonduri mutuale de 

întrajutorare);

• Comisia Europeană spri-

jină formele asociative 

despăgubind fermierii în 

caz de calamitate sau dez-

astre naturale;

•  Nu în ultimul rând, for-

mele asociative duc la o 

CREŞTERE A STANDAR-

DULUI DE VIAŢĂ AL 

MEMBRILOR.

Avantaje sociale 
ale asocierii

•  Creşterea capitalului so-

cial, se recreează senti-

mentul de comunitate;

•  Membrii cooperatori co-

munică şi se ajută între 

ei;

•  Asocierile creează lideri 

în agricultură, lideri ca-

re reprezintă interesele 

fermierilor;

•  Asociaţiile profesionale 

preiau din atribuţiile sta-

tului (ex. control per-

formanţă) înclinând ba-

lanţa de putere între stat 

şi fermieri spre fermi-

eri.

Aproximativ jumătate din 

populaţia României care des-

făşoară activităţi agricole de 

subzistenţă se confruntă cu 

lipsa pieţelor de desfacere. 

Mai mult, fără asociere, mici-

lor fermieri li se va reduce 

cuantumul subvenţiei pe su-

prafaţă şi li se vor diminua 

mult şansele de a accesa fon-

duri europene. Punerea în co-

mun a resurselor micilor fer-

mieri şi coordonarea unitară 

a acestora prin asociere i-ar 

ajuta să obţină accesul mai 

facil pe pieţele de desfacere. 

Totodată, din acest an, micii 

fermieri care se vor asocia vor 

primi punctaj suplimentar şi 

vor fi  fi nanţaţi cu prioritate 

de către ministerul de resort 

şi Comisia Europeană. Forme-

le de sprijin vor fi  mai con-

sistente pentru fermierii care 

decid să lucreze împreună, a-

tât în producţie, cât şi în co-

lectare, procesare sau desfa-

cere.

UE sprijină agricultorii 
încurajând:

•  Înfi inţarea de organizaţii 

de producători care le 

permit agricultorilor să 

se grupeze astfel încât să 

îşi poată vinde produse-

le în mod colectiv, do-

bândind mai multă infl u-

enţă pe piaţă în cadrul 

lanţului de aproviziona-

re cu alimente;

•  Alte forme de cooperare 

care pot acorda agricul-

torilor un avantaj mai 

mare pe piaţă şi care pot 

creşte profi turile şi spo-

ri competitivitatea;

•  Crearea unor noi sisteme 

de producţie specializa-

te, cum ar fi  agricultura 

ecologică;

•  Crearea de fonduri mu-

tuale şi de sisteme de asi-

gurări, pentru a permite 

agricultorilor să facă fa-

ţă mai bine instabilităţii 

pieţei sau scăderii bruş-

te a preţurilor.

Email: 

europarlamentardanielbuda@
gmail.com

www.danielbuda.ro
Facebook: Daniel Buda

ASOCIAZĂ-TE! DOAR AŞA VEI DEVENI MAI PUTERNIC!
O INIŢIATIVĂ A EUROPARLAMENTARULUI Daniel Buda, Membru al Comisiei de Agricultură şi Dezvoltare Rurală din Parlamentul European.

NU MAI AȘTEPTA!
Prin asociere, într-adevăr 

vei conta!

Pentru alte informaţii, 
poţi conta pe sprijinul 
europarlamentarului 

Daniel Buda!

Aparate medicale din 

secolele XIX-XX folosite în 

spitalele din Cluj-Napoca 

sunt expuse, începând de 

sâmbătă, la Colecţia de 

Istorie a Farmaciei din 

cadrul Muzeului Naţional 

de Istorie a Transilvaniei, 

printre acestea fi gurând 

un electrocardiograf, apa-

rate Roentgen, truse de 

chirurgie şi seringi.

Muzeograful Ana-Maria 

Gruia a declarat, sâmbătă, la 

vernisajul expoziţiei „Apara-

tură medicală clujeană” că 

existenţa unor astfel de apa-

rate moderne în perioada se-

colelor XIX şi XX arată că prac-

tica medicală din oraş era foar-

te dezvoltată şi ţinea pasul cu 

descoperirile momentului.

„Expoziţia deschisă la Co-

lecţia de Istorie a Farmaciei 

din cadrul MNIT este grupată 

pe specialităţi medicale şi pre-

zintă aparatură medicală din 

secolele XIX şi XX folosită în 

spitalele clujene. Sunt piese le-

gate de stomatologie, radiolo-

gie, avem câteva aparate Ro-

entgen foarte vechi, parte de 

microscopie, ginecologie, fi zio-

terapie, dar şi truse de chirur-

gie, seturi de seringi. Una din-

tre cele mai importante piese 

este un electrocardiograf cu un 

singur canal, de producţie fran-

ceză, care a fost inventat la în-

ceputul anilor 1900. Faptul că 

în 1915 un asemenea aparat 

modern pentru acele vremuri 

era folosit în Cluj arată că prac-

tica medicală din oraş era foar-

te dezvoltată şi ţinea pasul cu 

descoperirile momentului”, a 

spus Gruia.

Potrivit acesteia, cele mai 

multe piese au fost donate de 

medici, instituţii sau spitale 

din Cluj-Napoca, iar altele au 

fost împrumutate de la colec-

ţionari. În cadrul expoziţiei a 

fost organizat şi un atelier 

practic, unde pot fi  vizionate 

la microscop ingrediente ce-

lebre din Colecţia de Istorie a 

Farmaciei, precum ”praful de 

nestemate”, despre care se 

credea, în Evul Mediu, că pu-

tea duce la scăderea febrei.

Una dintre cele mai impor-

tante piese expuse în muzeu 

este un electrocardiograf din 

1915. Aparatul este de pro-

ducţie franceză şi a fost in-

ventat la începutul anilor 1900. 

Potrivit specialiştilor, faptul 

că în 1915 un asemenea apa-

rat, foarte modern pentru ace-

le vremuri, era deja folosit în 

Cluj, arată că practica medi-

cală din oraş era foarte dez-

voltată şi ţinea pasul cu des-

coperirile momentului.

„Aparatul a ajuns destul 

de repede la Cluj, după ce a 

fost inventat undeva la fi na-

lul secolului XIX, şi era folo-

sit în spitale. Este un electro-

cardiograf Einthoven (n. red. 

— după numele inventatoru-

lui său, medic olandez laure-

at la premiului Nobel) cu un 

singur canal, aceasta este de-

scrierea tehnică a aparatului”, 

a spus Ana-Maria Gruia.

Ceea ce este deosebit la el, 

pe lângă faptul că este o for-

mă foarte timpurie de electro-

cardiograf, este că are dimen-

siuni foarte mari — practic 

pentru acest aparat era nece-

sară folosirea unui suport de 

forma şi mărimea unui birou. 

În doar câteva decenii, dimen-

siunile unui asemenea aparat, 

necesar pentru investigarea 

bolilor de inimă, au scăzut la 

aproximativ foarte mult, ajun-

gând să fi e cam cât o valiză.

Colecţia de Istorie a Farma-

ciei este cel mai timpuriu mu-

zeu de profi l din România şi 

unul dintre cele mai vechi din 

Europa, fi ind înfi inţat în anul 

1954. Imobilul, situat în Piaţa 

Unirii din Cluj-Napoca, păs-

trează structura farmaciilor de 

ofi cină din Transilvania şi din 

întreaga Europă, ofi cina fi ind 

încăperea decorată unde se 

vindeau medicamentele şi un-

de se trata cu clienţii.

Expoziţia „Aparatură me-

dicală clujeană” face parte 

din seria de manifestări de-

dicate Anului Internaţional 

al Patrimoniului Tehnic şi In-

dustrial 2015, poate fi  vizita-

tă în perioada 29 august – 27 

noiembrie.

Aparatură medicală veche, expusă 
la Muzeul de Istorie a Transilvaniei
Cele mai multe fac parte din colecţia personală a profesorului Pompiliu Manea, iar multe dintre ele 
sunt colectate de la profesionişti clujeni care au activat în domeniu.

Expoziția poate fi  vizitată până în data de 27 noiembrie
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Prieteni, rude sau apropi-

aţi, cu toţii au venit să-şi 

ia rămas bun de la preo-

tul clujean Matei Boilă, 

cel care şi-a asumat res-

ponsabilitatea de a fi  des-

cendent al familiei Maniu 

şi care a luptat alături de 

Corneliu Coposu, pentru a 

duce la îndeplinire testa-

mentul lui Iuliu Maniu. 

Slujba de înmormântare a 

fost ţinută de un sobor de 15 

preoţi. Cei prezenţi la înmor-

mântare au îndurat cu greu căl-

dura, iar unei persoane i s-a fă-

cut rău fi ind nevoie de interven-

ţia medicilor de pe ambulanţă.

Preotul clujean Matei Boi-

lă, în vârstă de 89 de ani, a 

decedat în dimineaţa zilei de 

27 august. Cei care l-au cunos-

cut au avut numai cuvinte de 

laudă despre viaţa acestuia.

„Matei Boilă este tată, pă-

rinte. Aici nu e o sinonimie 

totdeauna. Un autentic părin-

te spiritual şi cine s-a lipsit de 

modelul lui părintesc de du-

hovnic şi de om cald, s-a lip-

sit de mult. Frate, iar o con-

diţie foarte puternică şi într-un 

interviu cu o recunoştinţă 

adâncă zice «Nu ştiu cum să 

mulţumesc eu fratelui meu şi 

surorii mele pentru că eu la 

20 de ani am rătăcit în raport 

cu biserica. M-am îndepărtat. 

Nu m-am mai împărtăşit. Fra-

tele meu şi sora mea au stat 

în rugăciune». Iată la ce este 

importantă fraternitatea chiar 

şi în registrul biologic. Să te 

aducă înapoi în grija bisericii 

lui Dumnezeu. Şi ei au fă-

cut-o. Nu să împarţi terenuri 

la tribunal. Ci să te aducă î-

napoi în grija lui Dumnezeu. 

Ce frumos spune. Un om ca-

re a trăit toată viaţa lui în bu-

curie şi spune că cele mai ma-

ri bucurii au fost în puşcărie. 

Cea mai frumoasă liturghie a 

fost cu 270 de puşcăriaşi. Ma-

tei Boilă este un om avramic. 

Pe unde a trecut Avram făcea 

asta: primea pe ceilalţi şi zi-

deau un templu. Casa lui nu 

a fost dormitor şi prânzitor. 

Casa lui, cea de pe Turzii, a 

fost catedrala greco-catolică 

de până în 1989”, a declarat 

preotul Lazăr Teodor.

El a povestit şi o întâmpla-

re veche de dinainte de 1989 

când Biserica unde predica pre-

otul Matei Boilă era păzită. „A-

păi cât umor a mai avut aco-

lo pentru că au fost puşi mili-

ţienii la uşă. Şi iarna, şi pen-

tru ei era rău să stai afară. Şi 

le zicea «Haideţi măi că ne ru-

găm, nu facem politică. Ne ru-

găm». Şi ziceau «Nu, că ne ve-

de şeful că nu suntem în gar-

dă». Şi el mergea cu ceai. Da-

că ei aveau tupeu să facă un 

pas el îi servea cu vin în apa-

renţă şi în substanţă cu sân-

gele lui Iisus Hristos. Poate 

s-au mântuit şi ei că aşa erau 

rugăciunile de le auzeau şi ei”, 

a spus părintele Lazăr Teodor.

Preotul Matei Boilă a fost 

politician, senator din partea 

PNŢCD şi deţinut politic în 

timpul regimului comunist.

Pr. Matei Zaharia Boilă s-a 

născut la 17 aprilie 1926, în 

Blaj, fi ul profesorului Zaharia 

Boilă şi al Clarei Pop (fi ica su-

rorii lui Iuliu Maniu). A ab-

solvit Seminarul Pedagogic 

din Cluj-Napoca şi Liceul Ghe-

orghe Lazăr din Sibiu.

Din 1945 a fost membru al 

Partidului Naţional Ţărănesc 

Creştin Democrat şi secretar al 

organizaţiei Cluj a Tineretului 

Universitar Naţional Ţărănesc. 

A fost arestat de mai multe ori 

şi condamnat pentru activitate 

politică naţional-ţărănistă. A 

absolvit Facultatea de Ştiinţe 

Juridice din Cluj, în 1951.

În 1952 a fost arestat în lo-

tul foştilor demnitari, luptători 

anti-comunişti din partidele po-

litice istorice şi trimis la Canal. 

A petrecut zece ani de deten-

ţie în închisorile comuniste.

S-a căsătorit, în 1965, cu 

Maria Fărcaş şi au avut patru 

copii. A fost hirotonit diacon la 

1 ianuarie 1977, de către PS Iu-

liu Hirţea şi preot, la 15 august 

1977, în localitatea Reghin, de 

către IPS Alexandru Todea.

A îndrumat tinerele gene-

raţii ca şi profesor emerit de 

teologie şi este autor al mai 

multor cărţi.

În semn de recunoaştere a 

meritelor vieţii sale de credin-

ţă, în anul 2003 a primit, de 

la Fericitul Papă Ioan Paul al 

II-lea, titlul pontifi cal de Pre-

lat Onorar, iar în decembrie 

2013 i s-a decernat Distincţia 

„Sfi ntei Cruci pentru Biserică 

şi Pontif” din partea Sfântu-

lui Părinte Francisc.

„Îndrăzniţi, eu am biruit 

lumea” este titlul unei colec-

ţii de meditaţii asupra Evan-

gheliei, scrisă de preotul gre-

co-catolic Matei Boilă – este 

şi îndemnul pe care-l ni-l adre-

sează, prin modelul vieţii sa-

le oferită cu totul lui Isus 

Hristos.

Tristeţe fără margini la înmormântarea 
strănepotului lui Iuliu Maniu
Sute de oameni l-au condus ieri pe ultimul drum pe strănepotul lui Iuliu Maniu, preotul Matei Boilă.

Matei Boilă a fost înmormântat la Cimitirul Central din Cluj-Napoca

VEZI VIDEO AICI
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
confort, central, et. 1/4, curte 
mare închisă. Inf. și relaţii supli-
metare la tel. 0751-271474. (7.7)

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 în Băișoara, sat 
Răsinet, 3 camere, utilităţi, teren 
în supr. de 600 mp, ieftină. Inf. și 
relații suplimentare la tel. 0724-
443744. (1.7)

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

¤ Vând casa la Valea Ierii, cu te-
ren, 2 camere, facilităţi incluse, 
preţ 30000 RON. Aștept oferta la 
tel. 0723-424624. (5.7)

¤ Vând cabană la Băișoara, cu 3 dor-
mitoare, preţ 11000 euro. Inf. supli-
mentare la tel. 0723-424624. (5.7)

¤ Vând casă cu teren în supr. de 
1400 mp, cameră, bucătărie, că-
mară, prispă, la 17 km de Gherla, 
loc. Sânmartin, bun și pentru ca-
bană, preţ 35000 RON, negocia-
bil. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-441749 sau 
0742-796398. (8.10)

TERENURI

¤ P.F. cumpăr teren agricol. Inf. 
suplimentare la tel. 0740-876853 
(6.7)

¤ Vând 25 ha pădure veche, de 
stejar, pe Dealul Blajului, jud. Al-
ba. Relaţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (6.7)

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deuşu, 
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 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 
mp, front 18 ml la drum jude-
ţean, preţ 15 euro mp. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0745-251703.

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 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 utilităţi, 
apă, curent, cu C.F. în regulă. 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

SPAŢII

¤ Închiriez garaj sub bloc, apă 
caldă și rece, în centrul orașului. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (5.7)

SCHIMBURI

CASE

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

¤ Angajăm în Cluj: zugravi, rigip-
sari, muncitori necalifi caţi.
Salariu atractiv.
Telefon: 021-313.43.79. (5.20)

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

SERVICII

¤ REPARAŢII TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-555842, 0721-639290.

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

ELECTRO

¤ Vând Ph α termperature me-
tru digital, portabil, nou, preţ 
350 RON, puţin negociabil. Inf. 
la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (6.7)

¤ Vând foarte ieftin: contactori în-
tre 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. (6.7)

¤ Vând convector la coș. Inf. su-
plimentare la tel. 0749-041124. 
(6.9)

¤ Vând TV color marca ”Techni-
sat”, cu diagonala de 70 cm, cu 
telecomandă, preţ 270 RON, 
puţin negociabil. Inf. suplimen-
tare la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (6.7)

UZ CASNIC

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

MOBILIER

¤ Vând scaune noi din inox, preţ 
55 RON/buc. Inf. suplimentare la 
tel. 0723-424624. (5.7)

¤ Vând FOARTE IEFTIN două foto-
lii, două canapele, în stare de 
funcţionare. Inf. tel. 
0722-886013. (6.7)

¤ 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. (6.7)

MEDICALE

¤ Vând la preţ mic, 3 tărgi (bun și 
pentru masaj), lustră fi er forjat 
masiv, cu diam. de 86 cm, sterili-
zator ”Pupinel”. Inf. suplimentare 
la tel. 0364-439252. (7.7)

DIVERSE

¤ Vând răcitor lapte, digital, 
300/890 litri, ieftin. Sunaţi la tel. 
0723-424624. (1.7)

¤ Vând 24 scaune inox noi, exce-
lente pentru bistro, preţ 52 RON. 
Tel. 0723-424624. (1.7)

¤ Ieftin! Lichidare fermă, plug, ră-
citor lapte, mașina de recoltat 
cartofi , presă balotieră, greble. 
Inf. la tel. 0724-443744. (1.7)

¤ Vând cort de două persoane, 
cu saltea, culoare albastră, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare la 
tel. 0264-591965. (4.7)

¤ Vând serviciu de masă din por-
ţelan, marca ”Rosenthal Ovory 
Bavaria”, de 12 persoane, 42 de 
piese. Inf. suplimentare la tel. 
0743-853630. (4.7)

¤ Vând coniac de 47° și rachiu de 
fructe de 5 ani, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (4.7)

¤ Vând 12 bucăţi de piese de ar-
tizanat din aramă, statuete, tave 
cu pahare, candele, serviciu de 
ţuică, carafă, scrumieră, cafea, 
etc, preţ bun. Inf. la tel. 
0264-591965. (4.7)

¤ Vând presă de balotat, Italia, 
preţ 4500 RON. Sunaţi la tel. 
0724-443744. (5.7)

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

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

¤ 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. (6.7)

¤ Vând barcă pneumatică “Say-
lor”, 240 cm, cu fund rigid, de 3 
persoane, cu accesorii, vâsle, 
scaune gonfabile, vestă de sal-
vare peste 120 kg, motor elec-
tric “Saylor”, nou, sonar cu su-
port, 4 beţe de pescuit telesco-
pice, două buc. pentru spining 
și două pentru crap. Inf. la tel. 
0744-479172 sau 
0374-930918. (6.7)

¤ Caut loc de veci în Cimitirul din 
Mănăștur sau Cordoș, cu acte în 
regulă și la zi. Sunaţi la tel. 
0722-886013. (6.7)

¤ 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. (6.7)

¤ 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. (6.7)

¤ Vând chiuvetă ceramică drept-
unghiulară. Inf. suplimentare la 
tel. 0364-439252. (7.7)

¤ 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 con-
servanţi (recipient de 2 l).
Preţ 8,5 RON/l.
Sunaţi la tel. 0758-356073.

ANIMALE

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

COLECTIONARI

¤ Vând trofee de vânâtoare că-
prior (ţap) și colţi de mistreţi, preţ 
negociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (4.5)

¤ Vând colecţie de actori, alb-ne-
gru, în stare bună. Sunaţi la tel 
0749-174082 (7.7)

¤ Vând pentru colecţionari colec-
ţie cartele telefonice consumate, 
stare bună, cu sau fără cip, din 
România și străine (faună, peisa-
je, biserici, sport etc.) peste 500 
modele. Tel 0755-920694. (7.7)

¤ Cumpăr obiecte vechi (mașină 
de scris neagră, aparat foto cu 
burduf, radio, tablouri, icoane). 
Tel. 0740-876853. (7.7)

¤ Cumpăr insigne vechi, poze, 
medalii, fanioane, fotografi i. Su-
naţi la tel. 0749-174082. (7.7)

PIERDERE

¤ Pierdut certifi cat constatator al 
fi rmei SC Omnievents SRL, 
J12/1398/2014, CUI 33077060 
pentru sediul social din Cluj-Na-
poca, B-dul. Eroilor, nr. 9, et. 2, 
jud. Cluj. Il declar nul.

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și Ord. 1798/2007 Danology S.R.L-D 
anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii autorizaţiei 
de mediu privind obiectivul “Producţia de echipamente pentru 
video-inspecţie și servicii conexe”, din Sat Florești, Comună 
Florești, Str. Horea, Nr. 26, Corp 3, Jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni: 9.00 
– 16.30; marţi, miercuri, joi: 9.00 – 14.00, vineri: 9.00-12.00. 
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 ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:25 Povestea vorbei 
românești
12:30 Lumea și noi (reluare)
13:00 Germana...la 1 (live)
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Maghiara de pe unu 
(emis. mag.) (live)
16:55 Vorbește corect! (reluare)
17:00 Împreună astă seară
18:40 Români în Ucraina (doc.)
19:35 Vorbește corect! (reluare)
19:45 Sport
19:59 Telejurnal
21:00 Vorbește liber! (live)
21:55 Starea zilei
22:00 Starea naţiei
23:00 Dr. House (sua, 2004, 
ser., sezonul 7, episodul 12)
23:55 Candy ( aus., 2006, dr. 
romantic.)

ANTENA 1

13:00 Observator
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(2015, reality show) (live)
16:00 Observator 
17:00 Acces direct 
19:00 Observator 
20:00 Observator special 
20:30 Transformers: Răzbunarea 
celor învinși (sua, 2009, SF acţ.)
23:30 Un show păcătos (live)

PRO TV

12:00 Vorbește lumea (2015, 
mag. life-style)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Vorbește lumea (2015, 
mag. life-style)
16:00 Ce spun românii (2015, 
reality show)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Las fi erbinţi (rom., 2012, 
s. com., sezonul 5, episodul 7)
21:30 Vine CHEFul! (2015, 
reality show, episodul 6)
22:30 Știrile Pro TV

23:00 Doi bărbaţi și jumătate 
(sua, 2003, s. com., sezonul 10, 
episodul 19)
23:30 Doi bărbaţi și jumătate 
(sua, 2003, s. com., sezonul 10, 
episodul 20)

PRIMA TV

12:30 Mondenii (2006, 
divertisment, sezonul 13, 
episodul 20)
13:20 Teleshopping (promo)
13:50 Flavours, 3 bucătari 
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Cireașa de pe tort 
(sezonul 14, episodul 33) 
16:00 Râzi și câștigi (2014, 
mag. de div., sezonul 1, ep. 21)
16:30 Focus 
17:00 Cearta-n bucate (2009, 
reality show, sezonul 2, ep. 1)
18:00 Focus
19:30 Adevăruri ascunse (reality 
show, sezonul 1, episodul 2)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D
13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:30 Teo Show 
18:45 Știrea zilei
19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Un destin la răscruce (tur., 
2013, s. dr.)
22:30 WOWbiz (divertisment)

LOOK TV

13:30 Știri Look TV (reluare)
15:00 Brandu’ Lu’ Chinezu’ 
(2013, mag. life-style) (reluare)
16:00 Meci Fotbal Liga I: CS 
Pandurii Tg. Jiu - FC Dinamo 
1948 București (reluare)
18:00 Business Expres (2013, 
emis. info.)
18:30 Știri Look TV
19:30 Fotbal Look (emis. sport) 
(live) - Special 
21:00 Meci Fotbal Liga I: FC CFR 
1907 Cluj - AFC Botoșani (emis. 
sport) (live)
23:00 Fotbal Look (emis. sport) 

ANUNŢ DE ANGAJARE

Monitorul de Cluj 
angajează reporteri

Când afl i ceva nou și interesant ești primul care le spune 
prietenilor? Înseamnă că ești exact persoana pe care o 
căutăm să fi e colegul nostru/colega noastră. Vezi ce îţi 
propunem ca să faci parte din echipa noastră!

Știi să vorbești și să scrii corect în limba română și îţi 
place să fi i la curent cu ce se întâmplă în jurul tău?

Știi să folosești un computer și la altceva decât să joci 
Solitaire sau Candy Crush?

Cunoști numele politicienilor care conduc judeţul și orașul 
și îi recunoști dacă te întâlnești cu ei într-un club? Ai curajul 
să le faci o poză?

Dacă ai răspuns DA la măcar două din cele trei întrebări 
de mai sus s-ar putea să fi i exact colegul/colega pe care 
îl/o căutăm. Scrie-ne un mail convingător pe adresa paul 
(at) monitorulcj.ro și ai șansa să fi i reporter la cel mai 
important cotidian de știri din judeţul Cluj.

Bineînţeles, nu pe gratis. Iată ce îţi oferim:
–  salariu motivant, cu carte de muncă și plătit în funcţie 

de performanţe. Premii și recompense pentru activitatea 
deosebită.

– telefon mobil.
– abonament de transport în comun.
–cursuri de perfecţionare în domenii jurnalistice de viitor.

Detalii poţi afl a la numărul de telefon 0371.177.371.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Filială a unei 
multinaţionale italiene, 
cu sediul în localitatea 
Apahida, angajează:

MUNCITOR NECALIFICAT

C.V.-urile se vor trimite 
pe adresa 

andrea_d@tecsa-meccanismi.ro

Informaţii la sediul societăţii: loc. Apahida,
 str. Libertăţii, nr. 296;

tel./fax. 
0264-417.885 0264-417.886

ANUNŢ CONCURS PENTRU POSTURI CONTRACTUALE

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu“, 
cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. Victor Babeș, nr.8, 
în temeiul H.G. nr. 286/2011, modifi cată și completată de 
H.G. nr. 1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea 
a două posturi vacante, de ÎNGRIJITOARE, studii generale 
sau medii, la Serviciul Social Administrativ.

Concursul se va organiza la sediul Universităţii, str. Victor 
Babeș, nr. 8, Cluj-Napoca și va consta în 2 probe:

– Probă practică: 23.09.2015, ora 10;
– Probă de interviu: 24.09.2015, ora 10;

Cerinţe de participare:
– studii generale sau medii
– experienţa nu este necesară
– cunoașterea normelor de igienă
– îndemânare, seriozitate, corectitudine

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 
15.09.2015, în intervalul orar 9-15, la sediul Universităţii, 
str.Victor Babeș, nr.8, etaj 2, camera 209.

Relaţii suplimentare se pot obţine la nr. de tel: 
0264-597256, int. 2164, 2165, 2166 și pe site-ul www.
umfcluj.ro .

SC SKY ZEPP SRL 
angajează

Strungar şi operator cu experienţă pe C.N.C.

C.V. se vor trimite pe 

e-mail la skyzepp.ro@gmail.com.

Informaţii la tel: 0726-335.546

LICITAȚIE PUBLICĂ

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
PREŢURI REDUSE CU 20%

Lichidatorul judiciar numit în dosarul nr. 235/1285/2014 
al Tribunalului Specializat Cluj privind debitoarea S.C. 
NOVO CONNECT S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, J12/786/2005, CUI 17308111, cu sediul în comuna 
Florești, nr. FN, jud. Cluj, vinde prin licitaţie publică, cu 
strigare, individual, în temeiul și condiţiile stabilite de 
adunarea creditorilor întrunită în data de 05.02.2015, la 
preţuri reduse cu 20% faţă de preţurile iniţiale, următoarele 
bunuri din averea debitoarei :

–  un autoturism Seat Ibiza, anul fabricaţiei 2006, cu număr 
de înmatriculare CJ-90-NVC, la preţul de 6.635,20 lei + 
TVA;

–  active circulante (stocuri) reprezentate de piese de schimb, 
materiale consumabile, alte mărfuri, ponderea cea mai 
mare constând în mărfuri (piese remorci și semiremorci), 
la preţul total de 17.455,20 lei + TVA.

Lista completă a bunurilor și a preţurilor poate fi  consultată 
la sediul lichidatorului judiciar. Ședinţele de licitaţie publică, 
organizate în vederea vânzării bunurilor, au loc în fi ecare 
zi de joi, la ora 16.00, la sediul lichidatorului judiciar din 
Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 10/35, jud. Maramureș. 
Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din preţul 
de pornire a licitaţiei, pentru fi ecare bun ofertat, sumă ce 
trebuie achitată până în ziua anterioară zilei când se 
desfășoară ședinţa de licitaţie. Plata preţului se va face în 
lei. Pasul de licitare va fi  de 1% din preţul de pornire a 
licitaţiei și va fi  anunţat la începutul licitaţiei. Informaţii 
suplimentare cu privire la condiţiile de participare și de 
desfășurare a licitaţiilor se pot obţine la telefon : 0722779542, 
0262-227131.

DACĂ

• VREI SĂ FACI PARTE DINTR-O ECHIPĂ DE 

PROFESIONIȘTI;

• VREI SĂ FII TRATAT CU RESPECT ȘI BUN SIMȚ;

• VREI SĂ ÎNVEȚI O MESERIE CU 

RESPONSABILITATE;

• VREI SĂ PROGRESEZI ÎN MESERIE,

ATUNCI VINO LA ADAX-COM

ȘI INVAȚĂ SAU PRACTICĂ

MESERIA DE MECANIC VULCANIZATOR ÎN RÎNDUL

UNOR COLEGI CARE FAC ACEASTĂ MESERIE

DE PESTE 20 ANI ÎN ACELAȘI LOC :

ADAX-COM SRL

www.office@adax.ro

TEL.0722-228195

 CLUJ-NAPOCA

 STR.AUREL VLAICU NR.150
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900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

CENTRUL REZIDENŢIAL PENTRU 
GĂZDUIREA ŞI ÎNGRIJIREA PER-

SOANELOR AFLATE 
ÎN DIFICULTATE „ASISTMED”

• SERVICII SOCIO MEDICALE COMPLEXE

• KINETOTERAPIE

• ACTIVITĂŢI RECREATIVE

• 3 MESE PE ZI + DOUĂ GUSTĂRI

CLUJ, COMUNA FLOREȘTI, LOCALITATEA 
LUNA DE SUS NR 3 B

TEL 0364 417 283, 0264 285 068

Cercul Militar (Radioclubul) Cluj-Napoca,
înscrie pentru seria: septembrie – decembrie 2015

Cursanţi în specialităţile

  Cameraman
  Artă Fotografi că
  Acustician – Disk Jockey
  Organizator de protocol și evenimente
  Depanator aparatură audio – video.

Înscrierile se fac prin programare la telefon 0725 – 521 945,
În zilele de luni – vineri, orele 10 – 18, până la data de 
14.09.2015.
Locuri limitate.
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Ambasada României în 

Ungaria a fost informată, 

duminică, de Poliţia din 

Budapesta, că trei cetă-

ţeni români au fost reţi-

nuţi în 29 august pentru 

suspiciunea de trafi c de 

persoane, MAE precizând 

că 26 de cetăţeni români 

au fost reţinuţi în această 

ţară începând din 26 

august.

„Ambasada României la 

Budapesta a fost informată 

ieri de Poliţia din Budapes-

ta că trei cetăţeni români au 

fost reţinuţi pentru suspiciu-

nea de trafi c de persoane, la 

data de 29 august 2015. Cei 

trei cetăţeni români au fost 

audiaţi la data de 29 august 

2015 şi se afl ă în arestul Po-

liţiei Budapesta”, se arată 

într-un comunicat transmis 

duminică de Ministerul de 

Externe.

MAE precizează că, din da-

ta de 26 august, în Ungaria 

au fost reţinuţi 26 de cetăţeni 

români pentru trafi c de per-

soane.

Până în acest moment, ni-

ciunul dintre aceştia nu a so-

licitat asistenţă consulară, 

menţionează Ministerul de Ex-

terne.

„Ambasada României la 

Budapesta menţine legătura 

cu autorităţile ungare în ca-

zurile cetăţenilor români reţi-

nuţi în Ungaria pentru trafi c 

de persoane”, se mai arată în 

comunicat.

Arestări pe capete 
şi în Germania

De la începutul acestui an, 

Germania a arestat 1785 de 

trafi canţi, dintre care 860 au 

fost capturaţi în sudul ţării, 

în Bavaria.

În Passau, oraş bavarez 

afl at la graniţa cu Austria, 

sosesc mii de imigranţi dis-

peraţi care vor să ajungă în 

Europa occidentală prin 

aşa-numita rută a Balcani-

lor, care leagă Grecia de Ger-

mania via Macedonia, Ser-

bia, Ungaria şi Austria. Des-

coperirea a 71 de imigranţi 

decedaţi într-un camion fri-

gorifi c abandonat pe margi-

nea unei autostrăzi din Aus-

tria a evidenţiat faptul că a-

ceastă rută poate fi  o capca-

nă letală pentru refugiaţii ca-

re încearcă să ajungă în Eu-

ropa occidentală, mai ales în 

Germania.

„Era o tragedie anunţată 

şi descoperirea confi rmă fap-

tul că trafi canţii de fi inţe u-

mane sunt indivizi fără scru-

pule şi al căror unic obiec-

tiv este să câştige bani de pe 

urma nefericirii oamenilor. 

Sosirea în număr mare a re-

fugiaţilor în Europa a dus la 

înmulţirea grupărilor de tra-

fi canţi”, avertizează comisa-

rul şi purtătorul de cuvânt 

al poliţiei din Passau, Ale-

xander Schraml.

Nu mai fac faţă

În ultimele luni, Schraml 

şi colegii săi din Passau au 

fost martorii unui fenomen 

care preocupă autorităţile ger-

mane. Resursele poliţiei fede-

rale nu mai sunt sufi ciente 

pentru a controla drumurile 

din Bavaria. „În fi ecare zi în 

Passau ajung peste 700 de re-

fugiaţi şi numai în iulie am a-

restat 369 de trafi canţi. În iu-

lie au venit 13400 de imigranţi, 

iar colegii mei lucrează 24 de 

ore din 24 pentru a-i prinde 

pe traficanţi”, a explicat 

Schraml.

Noua afacere a băieţilor 
„deştepţi”: traficul de persoane
Criza refugiaţilor este o bună oportunitate de îmbogăţire 
pentru traficanţii de persoane.

Poliţia de frontieră ungară abia dacă mai face faţă valului de refugiaţi care trec graniţa

Traficanţii sunt înarmaţi

Un imigrant în vârstă de 17 ani, care încerca să ajungă în 
Europa, a murit după ce a fost prins într-un schimb de fo-
curi între ofi ţeri ai patrulelor de frontieră ale Uniunii 
Europene și un grup de trafi canţi de persoane, a anunţat 
duminică un ofi cial grec.

„Regret pierderea vieţii acestui tânăr”, a scris într-un comu-
nicat Christos Zois, un ministru adjunct responsabil de Paza 
de Coastă.

Incidentul s-a petrecut în apropierea insulei elene Symi, 
când agenţi ai grupului de frontieră al UE Frontex au întâlnit 
bărbaţi înarmaţi care transportau un grup de 60 de imi-
granţi cu bărci rapide și au încercat să îi intercepteze, a rela-
tat postul public de televiziune din Grecia.

Potrivit informaţiilor neofi ciale de la surse din cadrul Pazei de 
Coastă, trafi canţii au deschis focul asupra navei de patrulare, 
care a răspuns la rândul său cu focuri de armă. Agenţii au re-
ușit să oprească barca și să aresteze trei trafi canţi. Ei au des-
coperit adolescentul mort prin împușcare, sub puntea navei.
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Simona Halep face 
pereche cu Horia 
Tecău la US Open
Simona Halep, locul 2 WTA, și 
Horia Tecău, numărul 5 ATP la 
dublu, au anunţat, sâmbătă, că 
vor face pereche pentru proba 
de dublu mixt din cadrul turneu-
lui US Open, ultimul Grand Slam 
al anului „Primul meu dublu 
mixt. Sper că are umerii puter-
nici...”, a notat cu umor sportiva 
română pe pagina sa de 
Facebook, atașând o fotografi e 
în care apare alături de Tecău. 
Horia Tecău a postat de aseme-
nea o fotografi e în care apare 
alături de Simona Halep, cu ur-
mătorul comentariu: „Discuţie 
despre strategie. Încântat să joc 
la dublu mixt cu Simona Halep”. 
Tragerea la sorţi a tabloului de 
dublu mixt la US Open va avea 
loc săptămâna viitoare.

Ungurii au chemat 
artileria grea pentru 
meciul cu România
Federaţia Ungară de Fotbal a 
anunţat, vineri, pe site-ul ofi ci-
al, lotul primei reprezentative 
pentru meciurile cu România și 
cu Irlanda de Nord, programa-
te în 4 și în 7 septembrie, în 
preliminariile Campionatului 
European din 2016.
Lotul convocat de selecţionerul 
Bernd Storck este următorul: 
Portari: Gabor Kiraly (Haladas), 
Adam Bogdan (Liverpool), Denes 
Dibusz (Ferencvaros). Fundași: 
Attila Fiola (Academia Puskas), 
Endre Botka (Honved 
Budapesta), Roland Juhasz 
(Videoton FC), Vilmos Vanczak 
(FC Sion), Adam Lang (Videoton 
FC), Tamas Kadar (Lech Poznan), 
Richard Guzmics (Wisla Cracovia), 
Leandro (Ferencvaros), Predrag 
Bosnjak (Haladas). Mijlocași: 
Akos Elek (Changchun Yatai), 
Adam Nagy (Ferencvaros), Daniel 
Tozser, Adam Bodi (DVSC-Teva), 
Zoltan Gera (Ferencvaros), Zsolt 
Kalmar (RB Leipzig). Atacanţi: 
Zoltan Stieber (Hamburger SV), 
Gergo Lovrencsics (Lech Poznan), 
Nemanja Nikolics (Legia 
Varșovia), Adam Szalai 
(Hoffenheim), Tamas Priskin 
(Slovan Bratislava), Balazs 
Dzsudzsak (Bursaspor), Krisztian 
Nemeth (Sporting Kansas City). 
România va întâlni Ungaria, la 
Budapesta, la 4 septembrie, de la 
ora 21.45.

Djokovic îl poate 
întâlni pe Nadal în 
sferturi la US Open
Numărul unu mondial în teni-
sul masculin, sârbul Novak 
Djokovic, l-ar putea înfrunta pe 
spaniolul Rafael Nadal în sfer-
turile de fi nală ale turneului US 
Open, ultimul de Mare Șlem al 
anului, care va debuta luni la 
arenele Flushing Meadows din 
New York, potrivit tragerii la 
sorţi efectuate joi.
Sârbul, care a câștigat anul aces-
ta Australian Open, Wimbledon 
și patru turnee Masters 1.000, 
va debuta contra brazilianului 
Joao Souza. În schimb, Nadal, 
numărul opt mondial, care are 
un sezon dezamăgitor, va avea 
un prim meci delicat, contra ta-
lentatului jucător croat Borna 
Coric (18 ani). Celelalte potenţia-
le trei sferturi de fi nală sunt între 
elveţianul Roger Federer (numă-
rul doi mondial) și cehul Tomas 
Berdych, între japonezul Kei 
Nishikori, fi nalistul ediţiei de 
anul trecut, și spaniolul David 
Ferrer, respectiv între elveţianul 
Stan Wawrinka, câștigător anul 
acesta la Roland Garros, și brita-
nicul Andy Murray. Federer abor-
dează US Open cu încredere, du-
pă o săptămână impresionantă 
la Cincinnati, unde l-a învins în fi -
nală pe Djokovic. Totuși, elveţia-
nul nu a mai cucerit un titlu de 
Mare Șlem din 2012, de la 
Wimbledon.

Pe scurt

Atacantul Ciprian Marica 

s-a arătat deranjat de fap-

tul că a afl at din presă că 

nu a fost convocat pentru 

meciurile naţionalei cu 

Ungaria şi Grecia, el sus-

ţinând într-un mesaj pos-

tat pe un site de socializa-

re că ar fi  fost normal să 

fi e contactat de un mem-

bru al stafului primei 

reprezentantive.

„Dragi prieteni, aşa cum 

ştiţi deja, nu am fost convo-

cat pentru meciurile cu Un-

garia şi Grecia. Vă mulţumesc 

mult pentru mesaje, dar vă 

rog să nu faceţi discuţii inu-

tile pe tema asta într-o peri-

oadă în care echipa naţiona-

lă are nevoie de linişte, de 

susţinere. O singură observa-

ţie am, mi-aş fi  dorit sa afl u 

de această decizie de la un 

membru al stafului tehnic, 

nu din presă. Poate e o peri-

oadă aglomerată, dar cred că 

ar fi  fost un gest normal, nu 

neapărat o formă de respect”, 

a scris Marica pe contul său 

de Facebook.

Ciprian Marica este unul 

dintre cei trei fotbalişti legiti-

maţi la cluburi din străinăta-

te la care selecţionerul Româ-

niei a renunţat din lotul lăr-

git de 20 de jucători anunţat 

la 16 august. În afară de Ma-

rica, Anghel Iordănescu a mai 

renunţat la Bogdan Stancu şi 

Cristian Tănase.

Cei 17 jucători care evo-

luează în străinătate şi care 

vor face parte din lotul Ro-

mâniei pentru partidele cu 

Ungaria şi Grecia sunt urmă-

torii: portari: Ciprian Tătă-

ruşanu (Fiorentina), Costel 

Pantilimon (Sunderland); 

fundaşi: Alexandru Măţel 

(Dinamo Zagreb), Vlad Chi-

richeş (Napoli), Dragoş Gri-

gore (Al Sailiya), Cosmin 

Moţi (Ludogoreţ), Dorin Go-

ian (Asteras), Iasmin Lato-

vlevici (Genclerbirligi), 

Răzvan Raţ (Rayo Valleca-

no); mijlocaşi: Andrei Pre-

peliţă (Ludogoreţ), Mihai Pin-

tilii (Hapoel Tel Aviv), Ovi-

diu Hoban (Hapoel Be'er She-

va), Lucian Sânmărtean (Al 

Ittihad), Gabriel Torje (Os-

manlispor), Alexandru Ma-

xim (VfB Stuttgart); atacanţi: 

Florin Andone (Cordoba), 

Claudiu Keşeru (Ludogoreţ).

În 4 septembrie, de la ora 

21.45, la Budapesta, "tricolo-

rii" vor întâlni Ungaria, iar în 

7 septembrie, de la 21.45, pe 

Arena Naţională, România va 

juca împotriva Greciei în pre-

liminariile Campionatului Eu-

ropean de anul viitor.

Marica, deranjat de faptul că 
a aflat din presă că nu a fost 
convocat la echipa naţională

Pugilistul american Floyd 

Mayweather, rămas neîn-

vins în 48 de meciuri, a 

dat asigurări că al 49-lea 

său meci, programat pe 

12 septembrie la Las 

Vegas (Nevada) împotriva 

compatriotului său Andre 

Berto, va fi  ultimul din 

carieră, informează AFP.

„Nimeni nu ştie ce ne re-

zervă viitorul, dar eu sunt în 

acord cu mine însumi şi nu 

am regrete să mă retrag. Voi 

pleca aşa cum am stabilit, lu-

cru pe care mulţi boxeri nu 

au putut să-l facă”, a decla-

rat Mayweather, după o şe-

dinţă de antrenament deschi-

să presei.

„Am avut o carieră frumoa-

să, am câştigat titluri mondi-

ale, dar boxul lasă urme pe 

corpul tău şi a venit timpul 

să mă retrag”, a adăugat pu-

gilistul american, în vârstă de 

38 de ani, care îl va egala, în 

cazul unei victorii, pe ilustrul 

său compatriot Rocky Marci-

ano, rămas neînvins în 49 de 

meciuri între 1947 şi 1955.

Pentru ultimul său meci, 

„Money”, aşa cum este pore-

clit sportivul cel mai bine plă-

tit din lume, şi-a ales un ad-

versar fără renume şi fără un 

palmares edifi cator.

Berto, în vârstă de 31 de 

ani, a obţinut 30 de victorii, 

dintre care 23 înainte de limi-

tă, faţă de trei înfrângeri. El 

a deţinut şi centurile WBC şi 

IBF la categoria welter.

„Boxul a fost întotdeauna o 

muncă. Dacă ar fi  să dau un 

sfat unui tânăr, atunci i-aş spu-

ne: «Fii inteligent, nu încasa prea 

multe lovituri, dă fără să pri-

meşti, câştigă bani mulţi fără să 

fi i lovit». Deci nu este o întâm-

plare că boxul este numit «no-

bila artă»”, a precizat 

Mayweather.

În cadrul acestei gale din 12 

septembrie va boxa şi românul 

Ronald „The Thrill” Gavril (cat. 

supermijlocie), component al 

echipei lui Mayweather.

Ultimul meci de box 
al lui Floyd Mayweather

Generaţiile de fotbalişti 

care au urmat celei numite 

„de Aur” au fost reprezen-

tate de talente care n-au 

înfl orit. În jurul multor 

sportivi s-au născut aştep-

tări uriaşe, dar majoritatea 

au dezamăgit şi n-au reuşit 

să se ridice la nivelul pe 

care-l reclama potenţialul 

lor, scrie evz.ro.

Fotbalul românesc este plin 

de asemenea exemple de ju-

cători „faliţi”, iar studiu de 

caz este Nicolae Mitea. 

„Nicky” şi-a trăit visul la o 

vârstă fragedă, dar pare că nu 

l-a înţeles nici în prezent. Le-

gitimat la Dinamo, club pen-

tru care a evoluat doar nouă 

meciuri, atacantul a ajuns în 

2003 la marele club Ajax Am-

sterdam.

Avea doar 18 ani şi „făcu-

se” deja primul milion de eu-

ro. În cinci ani a jucat 58 de 

meciuri şi a înscris 12 goluri.

Pentru un puşti plecat din-

tr-o familie fără mari posibi-

lităţi fi nanciare, banii însem-

nau enorm, aşa cum era fi -

resc. Însă, Mitea a uitat să mai 

joace şi fotbal, deşi olandezii 

l-au creditat timp de cinci ani. 

Dincolo de problemele fi zice 

care i-au măcinat cariera, Mi-

tea s-a pierdut în plăcerile vie-

ţii extrasportive.

A devenit personaj monden 

şi, cu timpul, s-a mutat de pe 

terenul de fotbal în studiouri-

le emisiunilor de cancan. În 

ultimii ani, Mitea a avut tre-

ceri nesemnifi cative pe la Di-

namo, Petrolul şi Concordia 

Chiajna. Pare să nu mai con-

teze în fotbal, chiar dacă are 

doar 30 de ani, iar cariera şi-a 

încheiat- o pe la 23 de ani.

Alin Stoica (35 de ani) es-

te un alt fotbalist care n-a stră-

lucit, deşi a avut parte de cli-

matul necesar pentru a explo-

da. La 17 ani a fost legitimat la 

Anderlecht, a trecut pe la FC 

Brugge, Siena, FC Naţional şi 

Poli Timişoara, dar nu şi-a gă-

sit locul nicăieri. Doar la Bruxel-

les a confi rmat în rare momen-

te, dar fără să impresioneze.

Ianis Zicu face parte din 

grupul jucătorilor despre care 

s-a spus că „este noul Hagi”. 

Machidonul a impresionat la 

începutul anilor 2000, la Farul 

şi la Dinamo, iar la 19 ani a bi-

fat transferul vieţii, semnând 

cu Inter Milano. Nu s-a acomo-

dat în Serie A, chiar dacă a tre-

cut şi pe la Parma şi s-a întors 

în Liga I. A avut rare momen-

te când a mai sclipit pe la Ra-

pid, Dinamo şi Poli Timişoara.

Puţini oameni se pot lăuda 

că l-au văzut pe Cristian 
Daminuţă (25 de ani) jucând 

fotbal. La vârsta majoratului a 

fost cumpărat de Inter Milano, 

dar nu s-a remarcat la echipa 

de tineret a italienilor. Chiar şi 

în aceste condiţii, în 2010, a 

ajuns la AC Milan, alt club le-

gendar din „Cizmă”. Timpul 

trecea, dar Daminuţă nu era 

decât subiectul ştirilor monde-

ne, găsindu-şi foarte rar locul 

în paginile ziarelor de sport. 

S-a întors în ţară, a făcut fu-

rori printre divele locale şi a 

fost împrumutat de milanezi 

pe la Dinamo, FC Tiraspol, 

ACS Poli şi FC Viitorul.

Erau vremuri când despre 

Sabin Ilie se spunea că este mai 

talentat decât Adrian, fratele 

său. „Cobra” a fost unul dintre 

marii fotbalişti români, de du-

pă Revoluţie, dar mezinul fami-

liei s-a risipit pe la cele 20 de 

formaţii la care a jucat. Punctul 

culminant al carierei a fost tran-

sferul la Valencia, în 1998. Apoi 

a urmat căderea.

Lucian Sânmărtean a ex-

plodat la 30 de ani, după un 

deceniu de aşteptare. În ultimii 

cinci ani, Lucian Sânmărtean 

a fost jucătorul român care a 

încântat cel mai mult. Mijloca-

şul s-a trezit din hibernare abia 

la 30 de ani, atunci când a fost 

cumpărat de FC Vaslui şi a ex-

plodat cu adevărat la Steaua.

Poreclit „micul Platini”, da-

torită rafi namentului cu care 

se raporta la minge, Sânmăr-

tean a debutat la Gloria Bis-

triţa, a ratat în 2003 un trans-

fer la Rapid, din cauza cele-

brei hepatite inventate de 

George Copos, care voia să-i 

scadă preţul, şi a ajuns la Pa-

nathinaikos Atena.

A bătut pasul pe loc în Gre-

cia timp de patru ani, a tre-

cut şi pe la Utrecht (Olanda), 

iar în 2009 s-a întors la Glo-

ria. În ultimii ani a alimentat 

regretele tuturor pentru că 

şi-a ratat cei mai buni ani ai 

carierei. În prezent are 35 de 

ani şi joacă la Al Ittihad, în 

Arabia Saudită. În 2006, 

Răzvan Ochiroşii devenea, 

la 17 ani, cel mai tânăr jucă-

tor care marca pentru Steaua 

în cupele europene. Mijloca-

şul pentru care „militarii” s-au 

afl at în litigiu ani de zile cu 

cei de la Steaua Dunării Ga-

laţi a pierdut contactul cu fot-

balul şi, în 2012, a ajuns în 

liga a III-a, la Prahova Tomşani. 

A dispărut brusc, iar în pre-

zent este legitimat la Alcor-

con, în Spania.

Alex Ioniţă, produs al clu-

bului Rapid, a dat lovitura în 

2010, atunci când a semnat 

cu nemţii de la FC Köln, Ata-

cantului nu i-a priit Germa-

nia şi s-a ales doar cu un con-

tract de 1,4 milioane de euro 

pe sezon. Are 26 de ani şi a 

devenit un anonim în fotbal. 

Sezonul trecut a evoluat în Ci-

pru, la AEL Limassol.

Au fost mari talente, 
au ajuns mici fotbalişti
Fotbalul românesc este plin de fii risipitori care n-au reuşit să-şi pună în valoare potenţialul.

Sabin Ilie era considerat mai talentat decât fratele său, Adrian
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Ronaldo, 100 de 
meciuri jucate pe 
Santiago Bernabeu
Atacantul portughez Cristiano 
Ronaldo a celebrat cu o victorie 
partida sa centenară sub culorile 
echipei Real Madrid pe stadionul 
Santiago Bernabeu, în meciul cu 
Betis Sevilla (5-0), din etapa a 2-a a 
Primerei Division.Cristiano 
Ronaldo, care a ajuns la Real 
Madrid în 2009, a disputat primul 
său meci pe Santiago Bernabeu pe 
29 august, când a marcat și primul 
său gol împotriva lui Deportivo La 
Coruna. Cinci ani mai târziu, tot pe 
29 august, Ronaldo a jucat al 
100-lea său meci de campionat, 
dar nu a reușit să înscrie. 

Pe scurt

SPORT

Mari talente, 
mici fotbalişti
Fotbalul românesc este plin de 
fi i risipitori care n-au reuşit 
să-şi pună în valoare potenţia-
lul. Pagina 11

Ultimul meci al 
lui Mayweather
Pugilistul american Floyd 
Mayweather a rămas neînvins 
în 48 de meciuri. Pagina 11

PUBLICITATE

Str. Miron Costin nr. 12A

Sâmbătă şi duminică 
29-30 august 2015, în cur-

tea Castelului Banffy, din lo-

calitatea Bonţida, comuna 

Bonţida, judeţul Cluj s-a des-

făşurat cea de a –IV – a Edi-

ţie a Evenimentului de infor-

mare privind nivelul de im-

plementare a Planului de 
Dezvoltare Locală Someş 
Transilvan .

Acest eveniment s-a des-

făşurat cu ocazia ,,Barock – 
ZILELE CASTELULUI BAN-
FFY,, bucurându-se de par-

ticiparea a cel puţin 200 de 

persoane care au trecut pe la 

standurile GALului şi care au 

fost interesate de modul în 

care a fost implementat pâ-

nă în prezent Planul de Dez-

voltare stadiul fi nanţărilor 

primite pentru proiectele eu-

ropene , prin programul LE-

ADER, cât şi de produsele lo-

cale expuse care se fabrică 

în teritoriul GAL. Astfel, stan-

durile puse la dispoziţia pro-

ducătorilor gratuit au fost 

amenajate cu piese din lemn 

confecţionate manual de că-

tre meşteri populari, mărge-

le , produse preparate din le-

gume si fructe : zacuscă, bu-

lion , compoturi şi dulceţuri 

, nelipsitul silvoiţ, miere de 

albine ş i  produse 

apicole,costume populare, 

sucuri naturale din căpşuni, 

zmeură, legume, fructe, men-

tă cât şi produsul local Tur-

ta dulce care se fabrică doar 

în localitatea Bonţida.

Alături de producătorii lo-

cali au participat şi 2 coope-

rative care s-au înfi inţat prin 

implicarea directă a tărani-

lor agricultori şi a legumicul-

torilor Cooperativa Lunca Şo-

meşului Mic şi Cooperativa 

,,Miere de Câmpie,,

Duminica 30 august în sa-

la Miclos a avut loc Conferin-

ţa de presă prin care s-a in-

format publicul de realizări-

le asociaţiei în perioada 

2012-2015, perioada în care 

s-a implementat proiectul de 

fi nanţare a proiectelor din ca-

drul GAL.

S-a urmărit informarea ce-

lor interesaţi de activitatea GAL 

privind investiţiile si activită-

ţile fi nanţate prin proiectele 

depuse la Asociaţia GAL SO-

MEŞ TRANSILVAN, nivelul ab-

sorbţiei fondurilor disponibi-

le prin Planul de Dezvoltare 

Locală, până la data de 

31.08.2015 şi modul prin care 

utilizat fonduri europene uti-

lizând instrumentele (măsuri-

le) de fi nanţare prin Asociaţia 

GAL Someş Transilvan, primi-

te în cadrul axei LEADER.

Asociaţia GAL Someş 
Transilvan

Adresa: Str. Mihai Emi-

nescu, nr.446,localitatea Bon-

ţida, comuna Bonţida, Jud. 

Cluj

Tel: +40 264 262 003, 

E-mail:contact@galsomes-

transilvan.ro ; galsomestran-

silvan@yahoo.com

Index: GAL =Grup de Acțiune 
Locală

Secretarul general al FIFA, 

Jerome Valcke, ar putea 

candida pentru funcţia de 

preşedinte al forului mon-

dial la alegerile din data 

de 26 februarie 2016, 

informează bbc.com.

Potrivit BBC Sport, Valcke 

ar fi  discutat cu cel puţin o 

un for regional şi o federaţie 

naţională pentru a vedea de 

ce susţinere ar benefi cia în 

cazul în care ar candida. De 

asemenea, Jerome Valcke ar 

fi  vorbit despre acest subiect 

cu mai mulţi ofi ciali FIFA. "Se 

pare că unii ofi ciali importanţi 

ai FIFA nu sunt atraşi de o 

astfel de idee şi l-au sfătuit să 

nu candideze", menţionează 

bbc.com.

Până în prezent, şi-au 

anunţat candidaturile preşe-

dintele UEFA, francezul Mi-

chel Platini, sud-coreeanul 

Chung Mong-Joon, fostul fot-

balist brazilian Zico, preşe-

dintele Federaţiei Liberiene 

de Fotbal, Musa Bility, şi fos-

tul internaţional argentinian 

Diego Armando Maradona.

Elveţianul Joseph Blatter a 

anunţat, la începutul lunii iu-

nie, că demisionează din func-

ţia de preşedinte al FIFA, du-

pă ce a fost reales pentru a 

cincea oară. Blatter a câştigat, 

în 29 mai, la Zurich, un al 

cincilea mandat la preşedin-

ţia FIFA, după ce, în urma vo-

turilor din primul tur de scru-

tin, contracandidatul său, prin-

ţul iordanian Ali bin Al Husse-

in, s-a retras din cursă.

FIFA se confruntă cu un 

scandal de corupţie, după ce 

justiţia americană a pus sub 

acuzare 14 persoane, printre 

care doi vicepreşedinţi FIFA 

şi şapte ofi ciali ai forului.

Jerome Valcke ar putea 
candida pentru funcţia 
de preşedinte al FIFA

Echipa antrenată de Feri 

Dican a făcut un singur 

punct din ultimele două 

partide în deplasare, la 

Pandurii (1-1), respectiv 

Chiajna (1-0) şi vrea să 

intre în minipauza com-

petiţională cu o victorie, 

azi, cu FC Botoşani. 

 Moldovenii au început ezi-

tant campionatul după ce au 

făcut senzaţie în sezonul tre-

cut, iar antrenorul Leo Groza-

vu este în pericol să fi e schim-

bat! După 8 etape, CFR Cluj se 

afl ă abia pe locul 10 cu 6 punc-

te, însă aşteaptă rezultatul de 

la TAS, scrie stiridesport.ro.

„În mod paradoxal, în ulti-

mele două deplasări am făcut 

2 jocuri bune, însă n-am reu-

şit să luăm decât un punct. Şi 

ultimul joc de la Chiajna a fost 

unul foarte bun, dar aşa este 

când nu reuşeşti să înscrii. Tre-

buie să fi m mai atenţi în me-

ciurile care urmează. Botoşa-

niul e o echipă valoroasă care 

a jucat în play-off Europa Lea-

gue. Trebuie să uităm cele do-

uă jocuri din deplasare şi să 

câştigăm noi. Nu comentez si-

tuaţia lui Leo Grozavu, mă in-

teresează ce facem noi”, a co-

mentat Feri Dican.

Revine Goian în primul 11

Fundaşul Andrei Tînc a fost 

eliminat în etapa trecută la 

Chiajna. Astfel, Lucian Goian 

va reveni în primul 11 al clu-

jenilor după ce a jucat mai 

puţin în startul de campionat.

"În acest campionat am fă-

cut jocuri mai bune acasă, ve-

nim după o înfrângerea la Chi-

ajna, dar am uitat acest lucru. 

Botoşaniul e o formaţie inco-

modă şi vor veni să câştige. 

Ei au avut un parcurs bun în 

sezonul trecut, acum au înce-

put cu rezultate mai slabe. 

Important este să dăm totul 

pentru a câştiga acest meci", 

a spus Lucian Goian.

Mijlocaşul Neluţ Roşu es-

te accidentat în continuare 

şi se pregăteşte separat de 

echipă.

Un nou transfer la CFR Cluj

CFR Cluj l-a transferat pe 

mijlocaşul Brian Nouvier, din 

postura de jucător liber de 

contract. Francezul Nouvier, 

20 de ani, a evoluat ultima 

dată la echipa a doua a celor 

de la FC Metz, din Franţa.

“Clubul CFR 1907 Cluj adu-

ce întăriri în compartimentul 

ofesiv. Brian Nouvier a semnat 

un contract cu clubul nostru şi 

va evolua în tricoul alb-vişiniu 

cu numărul 57”, se arată pe si-

te-ul grupării clujene.

Acesta este al 15-lea jucă-

tor adus de CFR în această va-

ră după: T. Marc, L. Goian, 

Voiculeţ, Neluţ Roşu, Guima, 

Cristian Lopez, Andrei Mure-

şan, Vitor Bruno, Dani Co-

elho, Beleck, Filipe Nascimi-

ento, Valente, Chiristian şi 

Joao Paolo.

Meciul dintre CFR Cluj şi 

FC Botoşani se va juca astăzi 

de la ora 21.00.

CFR Cluj caută victoria cu FC Botoşani
CFR Cluj vine după două rezultate slabe în deplasare şi are nevoie de victorie 
cu FC Botoşani. Clujenii şi-au adus un nou atacant.

După 8 etape, CFR Cluj se afl ă abia pe locul 10 cu 6 puncte
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