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Gaura neagră Romair Consulting!
Raţiu, Tatomir, pe ce-aţi dat banii?

EVENIMENT

Numele lui Victor Ponta,
prezent în dosarul Microsoft

POLITICĂ

Kelemen Hunor şi Vadim Tudor,
„la extreme“ pe buletinele de vot

Numele lui Victor Ponta apa-
re în dosarul Microsoft. Din de-
claraţiile unui martor denunţă-
tor, şeful Fujitsu Siemens Ro-
mânia ar fi  încercat să-l prese-
ze pe Ponta, la vremea aceea 
şeful Corpului de Control al pre-
mierului Năstase, ca fi rma să 
reintre pe fi liera contractelor cu 
statul. În acelaşi referat, este de-
taliată fi ecare acuzaţie adusă 
celor nouă foşti sau actuali dem-
nitari.

Potrivit realitatea.net, con-
form declaraţiei unui martor din 
dosarul Microsoft, în 2004, Cla-
udiu Florică (fostul şef al Fujit-
su România) s-a întâlnit cu Vic-
tor Ponta care avea la acea vre-
me funcţia de şef al Corpului 
de Control al premierului Adri-
an Năstase şi a încercat să-l de-
termine pe Victor Ponta să de-
mareze o anchetă a Corpului de 
Control la sediul Ministerului 
Educaţiei şi prin această presi-
une să oblige practic fi rma Si-
veco să reintroducă fi rmele pro-
tejate de Claudiu Florică în ce-
le două extensii de contract, una 
în valoare de 20 milioane de do-
lari şi cealaltă de 96 milioane 
de dolari, semnate în timpul gu-
vernării PSD.

Acelaşi martor leaga şi nume-
le fostului prim-ministru Adrian 
Năstase, precum şi ale altor dem-
nitari apropiaţi acestuia de afa-
cerea licenţelor Microsoft.

În schimbul acestei susţi-
neri din partea lui Victor Pon-
ta, Fujitsu Siemens Computers 
a dotat sediul Tineretului So-
cial Democrat cu calculatoare 
Fujitsu Siemens în baza unei 
donaţii făcută prin partenerii 
Fujitsu Siemens Computers, de 
la acea dată.

Direcția Națională de Integri-
tate a solicitat, pe 26 septem-
brie, începerea urmăririi pena-
le a nouă foşti miniştri, acuzați 
că ar fi  săvârşit fapte de corup-
ţie, în cazul licenţelor Microsoft 
pentru şcoli, respectiv că ar fi  
încheiat contracte cu încălcarea 
dispoziţiilor legale, privind achi-
ziţiile publice. Cei nouă foști 
miniștri sunt Ecaterina Andro-
nescu, Valerian Vreme, Şerban 
Mihăilescu, Dan Nica, Adriana 
Ţicău, Gabriel Sandu, Daniel 
Funeriu, Alexandru Atanasiu şi 
Mihai Tănăsescu, după cum re-
iese din cele mai recente 
declarații de avere, pubicate pe 
portalul Agenției Naționale de 
Integritate.

Biroul Electoral Central a 
stabilit ieri ordinea în care 
vor fi trecuţi candidaţii la 
preşedinţie pe buletinele de 
vot, la alegerile din 2 no-
iembrie.

Kelemen Hunor va fi pri-
mul candidat pe buletinul de 
vot la alegerile prezidenţiale, 
el fiind urmat de Klaus Ioha-
nnis, Dan Diaconescu şi Vic-
tor Ponta, potrivit tragerii la 
sorţi făcută marţi de preşe-
dintele BEC, judecătoarea Ve-
ronica Năstasie. Lista conti-
nuă cu independenţii şi can-

didaţii propuşi de partidele 
neparlamentare: William 
Brînză, Elena Udrea, Mirel 
Mircea Amariţei, Teodor Me-
leşcanu, Gheorghe Funar şi 
Zsolt Szilagyi.

Potrivit tragerii la sorţi fă-
cută de preşedintele BEC, în 
continuare pe buletinul de vot 
se vor afla: Monica Macovei, 
Constantin Rotaru, Călin Po-
pescu Tăriceanu şi Corneliu 
Vadim Tudor.

Primul tur al alegerilor pre-
zidenţiale va avea loc în 2 no-
iembrie.
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PUBLICITATE

Cea de-a 95-a stagiune de 

spectacole a Operei 

Naţională Română din 

Cluj-Napoca va fi  deschisă 

de o nouă premieră extra-

ordinară: „Lucia di 

Lammermoor”, de 

Gaetano Donizetti, una 

dintre cele mai apreciate 

creaţii din repertoriul 

universal.

Opera clujeană urmează 

să celebreze a 95 stagiune cu 

mare fast şi grandoarea repre-

zentativă, prin bifarea a trei 

deziderate esenţiale ale misi-

unii instituţiei: un nou titlu 

în portofoliul premierelor, lan-

sarea unui nou site şi adera-

rea la o reţea internaţională 

de ticketing, precum şi un mo-

ment de mare valoare istori-

că- inscripţionarea propriei ti-

tulaturi pe faţada clădii.

Primul eveniment al sta-

giunii, spectacolul-premieră 

„Lucia di Lammermoor” re-

vine pe scena clujeană după 

o absenţă de şase ani cu un 

spectacol realizat de Mario 

de Carlo, cel care semnează 

regia artistică, decorurile şi 

costumele, conturând promi-

siunea unei premiere unice, 

de mare profunzime şi încăr-

cătura spirituală. Semnatar 

al unor creaţii artistice juca-

te la teatrele din Veneţia, Ve-

rona, Savona, Palermo şi Ti-

mişoara, Mario de Carlo de-

butează acum la Cluj cu pre-

miera acestei capodopere de-

săvârşite.

Opera în trei acte are la ba-

ză emoţionanta drama scrisă 

de Walter Scott, „Bride of Lam-

mermoor” plasată în Scoţia 

sfârşitului de secol al XVI-lea, 

premiera sa mondială jucân-

du-se pe data de 26 septem-

brie 1835 la S. Carlo din Ne-

apole. Distribuţia premierei 

clujene este una de înaltă cla-

să: soprana Lucia Bulucz, te-

norul Cosmin Ifrim, baritonul 

Geani Brad, Petru Burcă, Si-

monfi  Sandor, Liliana Neciu, 

Florin Pop, alături de Corpul 

de balet şi Orchestra Operei 

Naţionale Române din Cluj-Na-

poca, afl ată sub bagheta diri-

jorului Adrian Morar.

Acest spectacol dă tonul 

unui nou repertoriu de pre-

miere promise de directorul 

Operei clujene, Marius Vlad 

Budoiu, noua stagiune va lan-

sa şi „La tragédie de Carmen”, 

adaptarea lui Marius Constant 

după povestea lui George Bi-

zet, un spectacol ce va mări 

capacitatea de deplasare a 

Operei Naţionale Române din 

Cluj, iar într-un viitor mai în-

depărtat „Trubadurul” de G. 

Verdi şi „Lohengrin” de R. 

Wagner, completând un re-

pertoriu ce ar onora orice in-

stituţie lirică din lume.

Dezideratul unei mai mari 

apropieri faţă de public este 

atins de Opera clujeană şi prin 

recenta aderare la reţeaua in-

ternaţională Eventim, liderul 

european pe piaţa de ticket-

ing şi live entertainment, ca-

re promovează peste 11.500 

de evenimente anual şi are în 

palmares Scala din Milano. 

Comunicarea online este op-

timizată şi de noul site www.

operacluj.ro, ce va fi  lansat în 

curând, aducând un format 

inovativ, interactiv şi mai uşor 

de utilizat, oferind publicului 

informaţie transparentă, ac-

tualizată şi posibilitatea de a 

subscrie la newsletterele agen-

dei de spectacole.

„Opera”, ridicată 
pe frontispiciu

Cel mai grandios moment 

al debutului de stagiune va fi  

celebrat pe data de 5 octom-

brie, odată cu dezvelirea in-

scripţiei propriei titulaturi de 

pe faţada Operei Române clu-

jene, recreată după o absenţă 

de aproape un secol. Momen-

tul de mare însemnătate isto-

rică va avea loc în prelungirea 

Galei de binefacere, realizată 

în parteneriat cu Arhiepisco-

pia Vadului, Feleacului şi Clu-

jului, pe data de 5 octombrie, 

ora 20.00. Astfel, iubitorii si 

susţinătorii operei vor avea 

ocazia ca în jurul orei 22.00 

să fi e alături de iniţiatorii aces-

tui demers istoric, participând 

la dezvelirea noii inscripţii a 

Operei Naţionale Române din 

Cluj-Napoca alături de Teatrul 

Naţional „Lucian Blaga”, de-

mers festiv ce va fi  asezonat 

cu un foc de artifi cii.

Premierele stagiunii 
la Opera clujeană
Stagiunea de spectacole a Operei naționale clujene debutează 
cu spectacolul „Lucia di Lammermoor”.
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Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean (IJJ) 

Cluj va fi  condus de un 

inspector şef nou, după ce 

generalul de brigadă 

Aurel Litan s-a pensionat. 

Ceremonia pentru preda-

rea funcţiei va avea loc 

peste câteva zile.

Generalul de brigadă, dr. 

Ing. Aurel Litan s-a pensio-

nat, astfel că funcţia sa de şef 

al IJJ Cluj va fi  preluată de 

colonel dr. Florinel Budişan, 

comandantul Grupării de Jan-

darmi Mobile Cluj-Napoca.

Ceremonia de predare-pri-

mire a drapelului de luptă şi 

a funcţiei de inspector şef a 

IJJ Cluj va avea loc vineri, de 

la ora 12.00 la sediul IJJ Cluj.

Aurel Litan are 56 de ani, 

a ocupat funcţia de inspec-

tor şef al IJJ Cluj timp de 

zece ani şi 30 de ani din via-

ţă şi i-a dedicat carierei mi-

litare. 

Într-un interviu din luna 

februarie, pentru Monitorul 
de Cluj, generalul de briga-

dă Aurel Litan declara că nu 

îşi mai aminteşte prima zi 

ca şef la jandarmilor, dar ştie 

exact ce va face în prima zi 

ca pensionar : va vâna şi va 

pescui. „Nu îmi amintesc pri-

ma zi ca inspector şef la IJJ 

Cluj. Sincer nu. Eram acasă. 

Nu a fost nimic nou. A ve-

nit generalul de la acea da-

tă care era şef de Stat Major 

la Jandarmerie, a citit ordi-

nul, am mers la popotă, am 

dat o masă. De mic mi-am 

dorit o carieră militară dar 

nu m-am gândit niciodată că 

voi deveni comandant pen-

tru că atunci când am ple-

cat la şcoală, la Academia 

Tehnică, m-am dus să mă fac 

inginer”, povestea generalul 

Aurel Litan.

Florinel Budişan are 55 de 

ani şi conduce Gruparea Mo-

bilă de Jandarmi Cluj-Napo-

ca de şase ani. Funcţia sa va 

fi  preluată de actualul adjunct, 

Ştefan Ghiţă.  G.D.

Jandarmii clujeni vor avea şef nou. 
Gen. Aurel Litan s-a pensionat

Imagine din timpul repetițiilor la Lucia di Lammermoor: regizorul Mario di Carlo și Lucia Bulucz
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Asistenţa tehnică la pro-

iectul Sistemului de 

Management Integrat al 

Deşeurilor, o ţeapă de 

peste 113.000€, care miroa-

se a spălare de bani!

Consiliul Judeţean Cluj, sub 

semnăturile preşedintelui Ho-

rea Uioreanu şi a directorului 

general Simona Tatomir, a în-

cheiat în noiembrie 2012 un 

contract cel puţin suspect, în 

valoare de peste jumătate de 

milion de lei.

Botezat pompos contract de 

„Asistenţă tehnică din partea 

proiectantului pe parcursul de-

rulării execuţiei lucrărilor pen-

tru proiectul «Sistem de Ma-

nagement Integrat al Deşeuri-

lor în judeţul Cluj»”, contrac-

tul încheiat cu SC Romair Con-

sulting SRL (în calitate de li-

der al asocierii „Romair Con-

sulting SRL – Enviroplan SA – 

Epem SA) prevede pentru pre-

stator obligaţii de tipul: „solu-

ţionarea neconformităţilor şi 

neconcordanţelor semnalate 

de verifi catorii atestaţi, execu-

tanţi etc, la soluţiile tehnice 

proiectate, inclusiv revizuirea 

proiectului la toate fazele ela-

borate deja (...), dacă acest lu-

cru se impune”, „participarea 

la predările de amplasament 

şi la fazele determinante”, „ela-

borarea de soluţii tehnice prin 

dispoziţii de şantier (...)”, „re-

alizarea/modifi carea unor de-

talii de execuţie” sau „avizata 

lucrărilor suplimentare (...)” 

(fi la 2 din contract).

În schimbul acestor servi-

cii, Romair şi asociaţii săi pri-

mesc de la Consiliul Judeţean 

403.680,00 lei plus TVA „în 

cota legală la data facturării”. 

În euro, onorariul se ridică 

la circa 113.000 de euro, o 

mică avere.

Expertiza comandată de 

Consiliul Judeţean fi rmei Ar-

con Serv şi realizată de prof. 

dr. ing. Florian Roman, expert 

tehnic A în construcţii, arată, 

însă, că Romair nu a realizat 

nimic din obligaţiile asumate.

Iată ce spune expertiza, re-

feritor la neregulile şi necon-

cordanţele descoperite în exe-

cutare: „există procese verba-

le de recepţie calitativă sem-

nate de dirigintele de şantier, 

pentru lucrări neconforme cu 

proiectul”, „s-au executat lu-

crări deşi lucrările anterioare 

nu a fost recepţionate”, „pro-

iectantul nu s-a implicat sufi -

cient în urmărirea execuţiei şi 

în rezolvarea problemelor ca-

re au apărut”, „detalii de ex-

cuţie insufi ciente”, „suprave-

ghere insufi cientă a execuţiei 

lucrărilor”, „proiectul este să-

rac în detalii de execuţie”, „a 

lipsit asistenţa proiectantului 

pe parcursul execuţiei”.

Toate aceste obligaţii îi re-

veneau conform contractului 

fi rmei Romair Consulting, po-

trivit contractului încheiat cu 

Consiliul Judeţean. Care – prin 

funcţionarii săi – nu numai 

că a închis ochii la nerespec-

tarea contractului, dar a şi plă-

tit serviciile.

Totul miroase a spălare de 

bani, a plăţi generoase din bani 

publici pentru servicii neefec-

tuate şi, de ce nu, chiar a com-

plicitate la obţinerea de foloa-

se necuvenite. Sufi cient pen-

tru ca DNA să mai facă o vi-

zită la Consiliul Judeţean.

Spălare de bani sau 
incompetenţă crasă?

Monitorul a trimis astăzi 

Consiliului Judeţean şi coor-

donatorilor proiectului Sistem 

de Management Integrat al De-

şerurilor o solicitare în baza 

Legii 544 privind informaţiile 

de interes public, prin care a 

solicitat să se comunice:

– Punctele de vedere ale 

antreprenorului, constructo-

rului şi dirigintelui de şantier 

cu privire la concluziile ex-

pertizei Arcon.

– Ce lucrări de remediere / 

reparaţii, respectiv corecturi 

de proiectare s-au efectuat în 

urma celor sesizate în exper-

tiza Arcon?

– Ce lucrări / servicii au 

fost plătite până în prezent? 

Vă rugăm să ne comunicaţi do-

cumentele de recepţie a lucră-

rilor / serviciilor, respectiv do-

cumentele prin care acestea 

au fost plătite (viramentele 

bancare, ordine de plată etc).

– Au fost identifi cate res-

ponsabilităţi? Care sunt aces-

tea? Cui îi aparţine responsa-

bilitatea pentru lucrările exe-

cutate greşit? Cui îi aparţine 

responsabilitatea pentru deta-

liile de execuţie care au dus la 

lucrări neconforme?

– S-a efectuat o revizuire a 

proiectului tehnic? S-a relici-

tat proiectul tehnic?

– În ce stadiu se afl ă în acest 

moment proiectul SMID? Da-

ta avansată pentru fi nalizare 

este 31 decembrie 2014. Va fi  

respectată?

Răspunsul la aceste între-

bări face diferenţa între o ţea-

pă de 500.000 de lei (peste 

130.000€), lipsa de implicare 

a funcţionarilor Consiliului Ju-

deţean sau doar lipsa de pri-

cepere / incompetenţa crasă a 

acestora!

Gaura neagră Romair Consulting ! 
Rațiu, Tatomir, pe ce-ați dat banii ?

Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Horea Uioreanu (foto stânga) este în arest de jumătate de an, dar despre afacerea gropii de gunoi nu l-a 
întrebat nimeni nimic.
Directorul general al Consiliului Judeţean Cluj, Simona Tatomir (foto centru), a semnat fără să clipească un contract păgubos şi nu a mai urmărit 
dacă lucrările au fost prestate. Managerul proiectului SMID, Mariana Raţiu (foto dreapta), ştie că proiectarea e defi citară, că lucrările nu au 
respectat proiectul şi că, în general, toată afacerea e puturoasă, dar nu se agită să schimbe nimic.
Totul miroase a spălare de bani, a plăţi generoase din bani publici pentru servicii neefectuate şi, de ce nu, chiar a complicitate la obţinerea de 
foloase necuvenite. Sufi cient pentru ca DNA să mai facă o vizită la Consiliul Judeţean.

Contractul de asistență tehnică pentru proiectul Centrului de Deșeuri prevede OBLIGAȚII ȘI SERVICII
care NU AU FOST RESPECTATE. Banii, însă, PESTE 113.000€, au fost plătiți !

Cel mai mare risc îl reprezintă celula 
de depozitare. În ceea ce privește re-
alizarea sistemului de drenaj, exper-
tiza spune că acesta trebuia să aibă 
o grosime de 1,5 metri, dar în teren 
sistemul de drenaj “a fost făcut doar 
prin șanţuri, nu a fost făcut un sis-
tem integrat, ci din loc în loc”. Mai 
mult, zona digului este surpată și 
există două surpări la taluz.

Expertiza mai arată faptul că fundul 
de celulă avea o cotă prestabilită 
prin proiect, dar aceasta nu a fost 
atinsă, existând o diferenţă de 2,5 
metri, care îi micșorează capacitatea 
de stocare.

O convorbiri telefonică înregistrată de 
anchetatori între managerul proiectu-
lui, Mariana Raţiu, și ing. Ștefan 
Dimitriu, președintele Napoca 
Construcţii, societatea care a subcon-
tractat realizarea lucrărilor la CMID, 
arată că ambii erau conștienţi de nere-
guli, de viciile de execuţie, respectiv 
de riscurile continuării lucrărilor după 
proiectul „asistat tehnic” de Romair.

„DIMITRIU ȘTEFAN: Se confirmă ob-
servaţiile care le-am făcut ieri?

RAŢIU MARIANA: Bineînţeles că se 
confirmă. Ne-am oripilat când ne-am 
dus în teren.

(...)

DIMITRIU ȘTEFAN: El așa cum trebuie 
să opereze cu legea faţă de construc-
tor, trebuie să opereze cu legea și fa-
ţă de proiectant...

RAŢIU MARIANA: Categoric.

DIMITRIU ȘTEFAN: Să respecte legea 
faţă de investiţii doamnă!

RAŢIU MARIANA: Asta am spus, el 
răspunde cu capul.

DIMITRIU ȘTEFAN: Nu există jumătă-
ţi de măsură.

RAŢIU MARIANA: Exact.

DIMITRIU ȘTEFAN: Pentru că repe-
tăm centura de diamant la o scară 
mai mică.

RAŢIU MARIANA: Mai mică sau poate 
mai gravă, având în vedere că aici 

dacă vor fi condiţii poate vin în cap 
și mai și mor oameni.

DIMITRIU ȘTEFAN: Iar legat de discu-
ţia aia cu barbosarea argilei, cu sur-
plusul de bentonită, vreau să vă 
spun că calitatea argilei, adică argila 
este argila folosită din săpătură și 
merge spre varianta că un cost supli-
mentar pentru argilă ca să oprim ori-
ce penetrare...

RAŢIU MARIANA: Orice penetrare 
de apă,

DIMITRIU ȘTEFAN: În nivelul freatic, 
pentru că facem cum să vă spun? Noi 
suntem în stare cu această groapă să 
infestăm Someșul.

RAŢIU MARIANA: Mie asta mi-e tea-
mă. Asta mi teamă, că nu te poţi juca, 
că-i levigat acolo, vă daţi seama ce va 
fi acolo. Vă daţi seama ce va fi acolo! 
Poţi să polueze după aia să nu te mai 
scoată nici o instanţă din nimic. Eu as-
ta vă spun, eu vreau expertiză pe ab-
solut toate aspectele, dar pe absolut 
toate! Cu soluţii... (6 martie 2014)”

Risc major de contaminare a Someșului cu „zeamă din gunoaie”

SPĂLARE DE BANI? INCOMPETENȚĂ CRASĂ? SAU DOAR NEPĂSARE PĂGUBOASĂ?

Contract de servicii Expertiză tehnică
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INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Floreşti – străveche vatră istorică şi ecumenică

Cod SMIS 27954

COMUNA FLOREŞTI, cu sediul în strada Avram Iancu, nr. 170, 
localitatea Floreşti, jud. Cluj, cod poştal 407280, telefon/ fax: +40 
264265101, email: comunafl oresti@yahoo.com manucluj@yahoo.com, 
pagina WEB: www.fl oresti-cluj.ro, persoana de contact – Baldasici 
Alexandru vă invită să depuneţi oferte în cadrul achiziţiei directe având 
ca obiect “Servicii de organizare expoziţii ecumenice”. Cantităţile şi 
specifi caţiile tehnice detaliate sunt cuprinse în documentaţia de atribuire, 
care poate fi  ridicată de la sediul achizitorului pe bază de solicitare 
scrisă transmisă prin fax, email sau depusă la sediul achizitorului. 
Ofertele vor fi  depuse în plic sigilat la sediul achizitorului, la adresa 
menţionată mai sus, până la data de 03.10.2014, ora 10:00. Criteriul 
aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

Proiectul “Floreşti – străveche vatră istorică şi ecumenică”, fi nanţat prin 
Programul Operaţional Regional este implementat de către Comuna Floresti 
şi are o valoare totală de 758.326,96 lei, din care 392.000 lei reprezintă 
fi nanţare nerambursabilă. Autoritatea de Management pentru Programul 
Operaţional Regional este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice, iar Organismul Intermediar pentru Turism este Autoritatea Naţională 
pentru Turism, prin Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism.

Date contact benefi ciar –COMUNA FLOREŞTI, cu sediul în strada Avram 
Iancu, nr. 170, localitatea Floreşti, jud. Cluj, cod poştal 407280, telefon/ fax: 
+40 264265101, email: comunafl oresti@yahoo.com

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

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională-

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNȚ DE PRESĂ

„Cresterea competitivitatii fi rmei SC GRANJON SRL prin achizitionarea unor 
echipamente de inalta performanta pentru diversifi carea productiei”

Data: 01.10.2014
Locaţia: Localitatea Cluj Napoca, Piața 1 Mai, nr. 4-5

S.C. GRANJON S.R.L.,cu sediul în Localitatea Cluj Napoca, Piața 1 Mai, nr. 4-5 
a derulat, începând cu data de 04.12.2013, proiectul “ Cresterea competitivitatii 
fi rmei SC GRANJON SRL prin achizitionarea unor echipamente de inalta 
performanta pentru diversifi carea productiei “, co-fi nanţat prin Fondul European 
de Dezvoltare Regională, în baza contractului de fi nanţare încheiat cu Ministerul 
Fondurilor Europene, Autoritate de Management a Programului Operațional 
Sectorial Creșterea Competitivității Economice prin Agenţia de Dezvoltare 
Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul 
Operaţional Sectorial "Creşterea Competitivităţii Economice"
Valoarea totală a proiectului este de 1375149.61 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă este de 772417.88 lei.
Proiectul s-a implementat în Localitatea Cluj Napoca, Piața 1 Mai, nr. 4-5 pe o 
durată de 10 luni.

Rezultatul proiectului este creşterea competitivităţii fi rmei prin diversifi carea 
activităţii în domeniul tipografi c. Astfel proiectul vizează achiziţionarea unor 
echipamente pentru a dezvolta activitatea de tipărire şi de legătorie. Benefi ciile 
aduse regiunii cât și climatului economic local sunt: crearea a 1 loc de munca, 
menținerea a 3 locuri de muncă cât și creşterea cifrei de afaceri cu 25,99% 
urmărind poziționarea mai competitivă a fi rmei pe piața de profi l din România și 
din străinătate.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: NISTOR GHEORGHE GASPAR
Funcţie: Administrator
Tel: 0744541203, Mail: nistor@granjon.ro, Fax: 0264406865

Tudor Ştefănie a fost ales 

preşedinte al asociaţiei de 

dezvoltare inter-comuni-

tară Apa Văii Arieşului 

(AVA), care cuprinde 

municipiile Turda, 

Câmpia Turzii şi mai 

multe comune din zonă şi 

care se ocupă de gestiona-

rea serviciilor de apă şi 

canalizare în arealul loca-

lităţilor componente.

În cadrul şedinţei Adună-

rii generale a asociaţiilor aces-

tei asociaţii, s-a luat la cunoş-

tinţă faptul că fostul vicepri-

mar al municipiului Câmpia 

Turzii, Dorin Lojigan, nu mai 

este reprezentantul Consiliu-

lui Local respectiv în cadrul 

acestei formaţiuni.

Ca atare, luându-se act des-

pre decizia Consiliului local 

Câmpia Turzii de a-l mandata 

pe primarul Radu Ioan Hanga 

ca reprezentant al său în ca-

drul acestui for, s-a constatat 

că este nevoie de organizarea 

alegerilor pentru numirea unui 

nou preşedinte al ADI „AVA”.

Ştefănie a fost preferat cu 

scorul de 7-4 în defavoarea 

primarului din Câmpia Turzii, 

Radu Hanga.

Asociaţia Apa Văii Arie-

şului are un rol primordial 

în gestionarea serviciului de 

apă şi canalizare de pe raza 

municipiilor Turda, Câmpia 

Turzii şi a comunelor com-

ponente.  D.D.

Primarul Turzii a devenit preşedinte 
al Asociaţiei Apa Văii Arieşului

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

În această dimineaţă, se 

va afl a rezultatul ofi cial 

al concursului pentru 

conducerea Sălii 

Polivalente. Cel mai pro-

babil, Constantin Răduţă, 

fostul şef al Direcţiei 

Judeţene de Sport Cluj va 

administra sala.

Rezultatele concursului 

pentru conducerea Sălii Po-

livalente arată că cel care va 

ocupa funcţia de director ge-

neral este Constantin Rădu-

ţă. În urma selecţiei realiza-

tă de comisia de specialita-

te din cadrul Primăriei 

Cluj-Napoca, dosarul lui Ră-

duţă pentru această funcţie 

a fost admis. Acesta a fost 

şef al Direcţiei Judeţene de 

Sport Cluj din 2010 până în 

această vară, când a fost 

schimbat de la conducerea 

direcţiei. Constantin Răduţă 

este un apropiat al PDL.

Interviurile
au avut loc ieri

Rezultatul ofi cial va fi  cu-

noscut în această diminea-

ţă, după ce interviurile au 

avut loc ieri la ora 16.00. 

„Interviul pentru candidaţii 

la funcţiile de conducere va 

avea loc în 30 septembrie, la 

ora 16.00, la sediul Primări-

ei municipiului Cluj-Napo-

ca, sala mică de şedinţe. Pot 

participa la interviu doar can-

didaţii care au fost admişi în 

urma selecţiei dosarelor de 

concurs”, este precizat în-

tr-un document al Primăriei 

Cluj-Napoca. Rezultatele, în 

urma interviurilor, vor fi  afi -

şate în această dimineaţa.

Pentru funcţia de director 

adjunct un singur candidat, 

Kinizsi Zoltan a depus do-

sar, dar ulterior s-a retras. 

Pentru funcţia de şef al de-

partamentului tehnic-admi-

nistrativ au depus dosare Ki-

nizsi Zoltan şi Ionuţ Rus. Du-

pă ce primul s-a retras, a mai 

rămas doar Ionuţ Rus, al că-

rui dosar a fost admis.

Dosare respinse la 
celelalte departamente

Conducerea departamentu-

lui evenimente, marketing, co-

municare ar putea fi  asigurată 

de Virgil Călin Cecheleşan. A 

mai fost depus un dosar de că-

tre Teodor Călin Rusu, dar a 

fost respins. Pentru departa-

mentul economic, juridic, re-

surse umane au rămas în cur-

să Loredana Maria Lădaru şi 

Dorel Potra, al treilea dosar de-

pus de Rita Goron fi ind respins.

Lucrările la Sala Polivalen-

tă au fost fi nalizate, valoarea 

investiţiei fi ind de aproxima-

tiv 70 milioane lei, fără TVA. 

Construcţia a fost realizată de 

fi rma CON-A din Sibiu. Des-

chiderea ofi cială va avea loc 

în 31 octombrie cu un concert 

James Blunt, în cadrul festi-

valului TiMAF. În această pe-

rioadă se desfăşoară procedu-

ra de recepţie a lucrărilor.

Deschiderea oficială a Sălii Polivalente din Cluj-Napoca 
va avea loc în 31 octombrie cu un concert James Blunt.

Cine va administra
afacerile Polivalentei?
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Cursul monedei americane 

a crescut ieri de la 3,4827 

la 3,5019 lei, o medie mai 

ridicată fi ind înregistrată 

în 10 decembrie 2012.

Aprecierea monedei ameri-

cane este consecinţa evoluţiei 

acestuia faţă de cea unică, ra-

portul dintre cele două cobo-

rând la 1,2573 dolari, nivel ca-

re nu a mai fost atinsă de la 

începutul lui septembrie 2012.

Cursul euro a coborât uşor 

de la 4,4152 la 4,4114 lei, într-o 

şedinţă în care deschiderea s-a 

realizat la 4,4080 lei, nivel apro-

piat de cel de la închiderea de 

luni. Pe parcursul zilei transfe-

rurile s-au realizat între un mi-

nim de 4,4050 şi un maxim de 

4,4120 lei. La ora 14.00, cota-

ţiile erau de 4,4070 – 4,41 lei.

La rândul ei, media fran-

cului elveţian a coborât de la 

3,6577 la 3,6568 lei.

Piaţa nu a fost infl uenţată 

de decizia de politică mone-

tară a BNR, care a scăzut do-

bânda sa directoare de la 3,25 

la 3%/an, cât şi reducerea ra-

tei rezervei minime obligato-

rii aplicabile pasivelor în lei 

de la 12% la 10%. Aceste mă-

suri sunt luate în efortul de a 

stimula creditarea economiei.

Majoritatea analiştilor anti-

cipează continuarea ciclului 

de relaxare a politicii moneta-

re şi la ultima şedinţă a CA a 

BNR, care se va desfăşura în 

noiembrie, prin reducerea cu 

încă 0,25 puncte procentuale 

a dobânzii-cheie, la 2,75%.

Monedele din regiune se apre-

ciau la rândul lor faţă de euro. 

Cea poloneză se întărea cu cir-

ca 0,2% la 4,172 – 4,18 zloţi, 

iar cea maghiară cu aproape 

0,5%, la 310,1 – 311,9 forinţi.

Anunţul Eurostat privind 

menţinerea infl aţiei din zona 

euro aproape de 0%, în septem-

brie ea coborând la 0,3%, a pro-

vocat scăderea euro la 1,2573 

dolari, după ce pe pieţele asia-

tice crescuse la 1,2702 dolari.

Sunt folosite date şi infor-

maţii disponibile până la ora 

14:00. R.G.

Dolarul apasă acceleraţia
PIAŢA VALUTARĂ

29
septembrie

30
septembrie

Euro 

4,4152 4,4114

Dolar 

3,4827 3,5019

100 Forinţi maghiari 

1,4126 1,4223

Francul elveţian 

3,6577 3,6568

Lira sterlină 

 5,6507 5,6735

Gramul de aur 

136,3695 136,1476

Consiliul de Administraţie 

al Băncii Naţionale a 

României (BNR) a decis 

ieri în şedinţa de politică 

monetară să reducă dobân-

da cheie 6cu 06,25 puncte 

procentuale, de la 3,25% la 

3% pe an, precum şi ratele 

rezervelor minime obliga-

torii pentru pasivele în lei, 

de la 12% la 10%, menţi-

nând RMO la valută.

„În şedinţa din 30 septem-

brie 2014, Consiliul de admi-

nistraţie al Băncii Naţionale a 

României a hotărât reducerea 

ratei dobânzii de politică mo-

netară la nivelul de 3% pe an 

de la 3,25% începând cu da-

ta de 1 octombrie 2014 şi re-

ducerea ratei rezervei minime 

obligatorii aplicabile pasive-

lor în lei ale instituţiilor de 

credit la nivelul de 10% de la 

12%, începând cu perioada 

de aplicare 24 octombrie-23 

noiembrie 2014. Rata rezervei 

minime obligatorii aplicabile 

pasivelor în valută se menţi-

ne la nivelul de 16%”, se ara-

tă într-un comunicat al BNR.

Banca centrală a păstrat for-

mula de „gestionare adecvată a 

lichidităţii din sistemul bancar”.

Totodată, pentru a atenua 

volatilitatea ratelor dobânzi-

lor pe piaţa monetară inter-

bancară, CA al BNR a decis 

îngustarea coridorului sime-

tric format de ratele dobânzi-

lor facilităţilor permanente în 

jurul ratei dobânzii de politi-

că monetară la +/- 2,75 punc-

te procentuale, de la +/-3 

puncte procentuale.

Astfel, de la 1 octombrie, 

rata dobânzii aferente facilită-

ţii de creditare (Lombard) se 

va reduce la 5,75% pe an, de 

la 6,25%, iar rata dobânzii 

pentru facilitatea de depozit 

se va menţine la 0,25% pe an.

Tăierea dobânzii de politi-

că monetară era aşteptată de 

analişti, care au estimat că 

banca centrală va menţine şi 

rezervele minime obligatorii 

(RMO), la 12% pentru pasi-

vele în lei şi 16% pentru va-

lută. Analiştii se aşteaptă la 

continuarea ciclului de rela-

xare a politicii monetare şi în 

noiembrie, când va avea loc 

ultima şedinţă de politică mo-

netară din acest an, cu tăie-

rea a încă 0,25 puncte pro-

centuale, astfel încât dobân-

da cheie va ajunge la 2,75%.

BNR a redus dobânda cheie

Codul Fiscal a suferit 

nouă modifi cări în pri-

mele trei trimestre din 

acest an, a arătat, marţi, 

consultantul fi scal 

Cristina Săulescu. Deşi 9 

pare o cifră mare, e 

totuşi mult mai mică 

decât 22 – de atâtea ori a 

fost modifi cat în 2013.

„Codul Fiscal a fost mo-

difi cat, completat sau recti-

fi cat de 22 de ori în 2013 şi 

a avut alte nouă modifi cări, 

în primele nouă luni din 2014. 

Normele de aplicare au avut, 

de asemenea, trei modificări 

în 2013 şi alte trei în nouă 

luni din 2014. Codul de pro-

cedură fiscală a fost modi-

ficat de şapte ori în 2013 şi 

de două ori în primele no-

uă luni din 2014”, a atras 

atenţia expertul fiscal Cris-

tina Săulescu în cadrul unei 

conferinţe referitoare la im-

pactul fiscalităţii asupra me-

diului de afaceri. Ea a pre-

cizat că „cea mai importan-

tă şi cea mai controversată” 

măsură de modificare a Co-

dului Fiscal a fost introdu-

cerea impozitului pe con-

strucţiile speciale.

Amatorism şi resemnare

Acest maraton al modifi că-

rilor fi scale nu a rămas fără 

efect asupra business-urilor 

locale. Întreprinzătorii clujeni 

s-au plâns în repetate rânduri 

despre lipsa de predictibilita-

te de pe piaţă şi despre lipsa 

unor consultări cu mediul de 

afaceri. O altă problemă la ca-

re afaceriştii revin mereu es-

te aceea că, de multe ori, mo-

difi cările nu au la bază studii 

de impact, motiv pentru care 

la unele s-a şi renunţat rela-

tiv repede, în timp ce altele 

s-au perpetuat.

Omul de afaceri clujean 

Iosif Pop spune că în prezent 

există un fel de resemnare 

printre investitori din cauza 

lipsei de predictibilitate de pe 

piaţă. „Asta este, optimismul 

nefondat duce la corecţii con-

tinue. Au fost făcute multe 

promisiuni fără să se ştie exact 

de unde se pot lua bani. E 

un nivel de amatorism din 

partea Guvernului şi a minis-

terelor care se resimte foarte 

tare în evoluţia pieţei, cifre-

le pe primele şase luni dove-

desc asta, dar care se resim-

te inclusiv în resemnarea de 

care dă dovadă o bună par-

te a mediului de afaceri. E 

un an electoral cu foarte mul-

te lucruri nelalocul lor”, con-

chide Iosif Pop.

Câteva luni de linişte

La rândul său, Augustin 

Feneşan, preşedintele Asoci-

aţiei Patronilor şi Meseriaşi-

lor (APM) Cluj, spune că fap-

tul că urmează alegerile în-

seamnă că oamenii de afaceri 

vor avea măcar câteva luni de 

linişte. „Până după alegeri, de 

fapt până în 2015 consider eu, 

nu vor mai apărea modifi cări 

majore în ceea ce priveşte Co-

dul Fiscal, deoarece Guvernul 

nu mai vrea să-şi asume în 

această perioadă măsuri cu 

impact drastic asupra pieţei. 

Eu cred că acesta e un lucru 

bun, mai ales că în această 

perioadă se fac previziunile 

pe 2015. Oricum, noi am fă-

cut presiuni să se rescrie Co-

dul Fiscal de la zero, chiar vi-

neri am avut o întâlnire la Bu-

cureşti la care a participat şi 

mininstrul IMM-urilor, dar ni 

s-a transmis că în lunile ur-

mătoare nu se va întâmpla ni-

mic. Discuţiile vor fi  reluate 

după alegeri cândva şi spe-

răm să reuşim să impunem 

mai multe puncte care să vi-

nă în ajutorul mediului de afa-

ceri”, a declarat Feneşan.

Variaţii ale CAS
de la 15 la 60%

Vă reamintim că începând 

de astăzi, 1 octombrie, intră 

în vigoare noile prevederi le-

gislative privind reducerea CAS 

cu 5 puncte procentuale.

În anii 1990, CAS a variat 

de la 15% la 60%, iar ponde-

rea CAS în total venituri bu-

getare a depăşit pragul de 

30%. Ratele ridicate de CAS 

au dus la o evaziune fi scală 

ridicată şi colectări mici la bu-

get. După anul 2000 a înce-

put o relaxare pe acest plan, 

iar CAS a ajuns de la 57% la 

44,35%. La angajator, rata de 

CAS s-a redus de la 40,3% la 

27,85% în prezent.

Maratonul modificărilor fiscale
Anul acesta, Codul Fiscal a fost modificat de nouă ori; asta,
pe lângă celelalte 22 de modificări pe care le-a suferit în 2013.

118
modifi cări au suferit 
Codul Fiscal şi Codul 
de Procedură Fiscală 
în ultimii 10 ani
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Farmec lansează prima gamă 

de produse dermatocosmetice 

din portofoliul companiei, Ge-
rovital H3 DERMA+ Prof. Dr. 
Ana Aslan. Concepută în cola-

borare cu specialişti din dome-

niul sănătăţii pentru a răspun-

de diferitelor tipuri de probleme 

ale pielii şi părului, noua gamă 

poartă emblema Pharmaceutical 

Concept şi va fi  comercializată 

exclusiv în farmacii.

Gerovital H3 DE RMA+ 
Prof. Dr. Ana Aslan. este des-

tinată tratării sau accelerării pro-

cesului de vindecare a anumi-

tor afecţiuni ale pielii precum: 

acnee, piele iritată, lezată, us-

cată, atopică sau scalp cu di-

verse probleme. Noile produse 

conţin ingrediente active per-

formante şi răspund nevoilor 

consumatorilor la cel mai înalt 

nivel, având formule hipoaler-

genice, testate sub control der-

matologic, fără parabeni sau al-

te substanţe sensibilizante.

Gama Gerovital H3 DERMA+ 
Prof. Dr. Ana Aslan este alcătu-

ită din 15 produse menite să con-

tribuie la tratarea diferitelor pro-

bleme ale pielii şi părului. Fluid 
de curăţare şi demachiere pen-
tru faţă şi ochi este destinat tu-

turor tipurilor de ten, inclusiv ce-

lui sensibil. Ingredientul principal 

al produsului este Zanthalene®, 

un extract ecocertifi cat obţinut 

din fructele de piper Sichuan, al 

cărui rol este acela de a reduce 

senzaţia de prurit, iritaţiile şi dis-

confortul pielii sensibile.

Pentru tenul deshidrat şi us-

cat, Crema activ hidratantă ofe-

ră hidratare imediată şi de lun-

gă durată prin acizii graşi Ome-

ga 3, 6 şi 9. Tenul deshidratat şi 

iritat poate benefi cia de o îngri-

jire adecvată cu ajutorul Cre-
mei-masti calmante şi regene-
rante, care hidratează, hrăneş-

te şi regenerează pielea. Vinde-

carea leziunilor superfi ciale şi a 

iritaţiilor este accelerată de Cre-
ma dermatoreparatoare, aceas-

ta putând fi  utilizată inclusiv du-

pă intervenţii chirurgicale mino-

re. Gama Gerovital H3 DER-
MA+ conţine şi o Cremă emo-
lientă super hidratantă, desti-

nată prevenirii şi atenuării simp-

tomelor dermatitelor atopice.

Îngrijirea tenului gras şi acneic 

se poate realiza cu Gelul spumant 
purifi ant, care curăţă efi cient şi 

blând tenul, iar în acelaşi timp 

purifi că şi reglează producţia de 

sebum. Acidul lactic şi acidul sa-

licilic natural, din componenţa 

Gelului spumant purifi ant ajută 

la curăţarea şi eliberarea porilor 

şi stimulează procesele de reîn-

noire celulară, prin efectul exfoli-

ant. Emulsia hidratantă matifi -
antă reglează secreţia de sebum, 

hidratează şi matifi ază, fi ind o 

cremă cu structură uşoară. Îngri-

jirea efi cientă a tenului gras este 

completată prin folosirea Cremei 
antiacneice, al cărei rol este ace-

la de a reduce simptomatologia 

tenului acneic: punctele negre, 

formaţiunile acneice şi roşeaţa.

Gama Gerovital H3 DERMA+ 

conţine şi produse pentru întreţi-

nerea tenurilor ridate, lipsite de 

fermitate. Acestea au în compo-

ziţie ingrediente active precum 

acidul hialuronic, untul de sheea, 

vitaminele A, E şi sepilift, un com-

plex ce contribuie la reîntinerirea 

şi remodelarea pielii prin reduce-

rea ridurilor şi asigurarea nivelu-

lui optim de hidratare. Din aceas-

tă categorie fac parte Crema an-
tirid şi fermitate, cu efect de re-

modelare a conturului feţei şi Cre-
ma antirid contur ochi, ce asi-

gură diminuarea ridurilor profun-

de, a ridurilor de expresie şi a 

cearcănelor.

Activatorul antirid Gerovital 
H3 DERMA+ este un dispozitiv 

electric cu vibraţii de înaltă per-

formanţă, care foloseşte o tehno-

logie avansată, bazată pe ioni po-

zitivi şi negativi. Acesta reduce ri-

durile, îmbunătăţeşte circulaţia 

printr-un masaj efi cient şi asigu-

ră atât curăţarea porilor, cât şi pă-

trunderea în profunzimea pielii a 

ingredientelor active din creme.

Părul frumos şi plin de strălu-

cire atrage întotdeauna admiraţia, 

aşa că noua gamă Gerovital H3 
DERMA+ conţine şi patru pro-

duse pentru îngrijirea sa, dintre 

care 3 şampoane şi un tratament. 

Şamponul anticădere şi Trata-
mentul anticădere opresc căde-

rea excesivă şi stimulează creşte-

rea părului sănătos prin ingredi-

entele active din compoziţie. Şam-
ponul antimătreaţă acţionează 

atât asupra cauzelor ce duc la apa-

riţia mătreţii, cât şi asupra efecte-

lor neplăcute ce însoţesc această 

afecţiune, iar Şamponul pentru 
scalpul sensibil are ca efect cal-

marea scalpului şi înlăturarea sen-

zaţiilor neplăcute de durere şi 

mâncărime.

Farmec SA Cluj-Napoca, cel 

mai mare producător român de 

cosmetice, deţine mărci recunos-

cute internaţional, printre care Ge-

rovital H3 Evolution, Gerovital H3 

prof. dr. Ana Aslan, Gerovital 

Plant, Aslavital şi Farmec. Din lu-

na decembrie 2011, peste 200 de 

produse din portofoliul Farmec 

pot fi  achiziţionate şi online, di-

rect de pe site-ul www.farmec.ro.

Produsele companiei ajung în 

peste 30 de ţări, principalele pie-

ţe fi ind: Japonia, Ungaria, Polo-

nia, Republica Moldova, Irak, Ku-

wait, Grecia, Canada. În ultimii 

doi ani, strategia de export a fost 

focusată pe consolidarea distribu-

ţiei în ţările vecine.

Din iunie 2008, Farmec deţi-

ne drepturile integrale de utiliza-

re a mărcii Gerovital.

Îngrijire la superlativ cu noua linie 
dermatocosmetică Gerovital H3 DERMA+

Aproximativ 125 de tine-

re din întreaga ţară au 

participat, ieri, la o 

selecţie organizată la 

Cluj-Napoca pentru a 

deveni stewardese la o 

companie aeriană din 

Arabia Saudită, care a 

scos la concurs 25 de 

locuri, salariul oferit 

fi ind de 2.500 de dolari 

pe lună, transmite cores-

pondentul Mediafax.

Tinere venite din toate 

colţurile ţării, multe dintre 

ele absolvente de studii su-

perioare, au stat la coadă 

pentru a se înregistra la se-

lecţia organizată la Cluj-Na-

poca pentru un loc de ste-

wardesă la compania Flynas 

din Arabia Saudită.

Printre condiţiile impuse 

de compania angajatoare se 

numără cunoaşterea limbii 

engleze, vârstă cuprinsă în-

tre 21 şi 31 de ani, înălţimea 

minimă de 1,60 metri şi ca-

pacitatea de a înota pe o dis-

tanţă de 50 de metri.

„Este o oportunitate extra-

ordinară de a călători, de a 

cunoaşte oameni şi culturi 

noi, de a-mi pune în eviden-

ţă calităţile pe care le am, şi 

anume amabilitatea şi faptul 

că sunt o persoană sociabilă”, 

a spus Alexandra Popa, din 

Cluj-Napoca, absolventă a Fa-

cultăţii de Ştiinţe Economice 

şi Gestiunea Afacerilor din ca-

drul Universităţii Babeş-Bol-

yai, care a lucrat în domeniu 

la o fi rmă privată, dar a şi pre-

dat engleza ca profesoară la 

o şcoală din Gherla.

O altă aspirantă pentru 

ocuparea unui post de ste-

wardesă, Carmen Dobai, a 

venit din Timişoara, împre-

ună cu mama sa. A absolvit 

Facultatea de Geografi e şi 

vorbeşte engleza şi maghia-

ra, dar şi spaniolă şi france-

ză. Are 27 de ani, a lucrat 

ca şi make-up artist, dar şi 

ca translator.

„Este visul meu de a fi 

stewardesă, deoarece îmbi-

nă tot ceea ce am studiat 

până acum, tot ce este pa-

siunea mea, de la geogra-

fie la limbi străine. Voi ve-

dea locuri noi şi cu ochii 

mei ceea ce am văzut până 

acum doar în hărţi”, a afir-

mat tânăra.

La rândul său, Steluţa 

Racolţa, organizatorul se-

lecţiei, a declarat că viitoa-

relor stewardese li se asi-

gură de către companie îm-

brăcăminte, încălţăminte, 

totul gratuit, cazare, masă, 

dar şi asigurare de viaţă şi 

de sănătate.

„Condiţiile oferite sunt un 

contract de muncă pe doi 

ani, cu posibilitate de pre-

lungire, un salariu lunar de 

2.500 de dolari, plus orele 

suplimentare de zbor, trai-

ning de două luni la compa-

nie”, a spus Racolţa.

Potrivit acesteia, la Fly-

nas lucrează în prezent, ca 

stewardese, 42 de tinere din 

România.

„Compania este foarte 

mulţumită de tinerele ro-

mânce. Au făcut analize sta-

tistice şi a rezultat că li s-a 

dublat numărul de clienţi 

de când au stewardese din 

România”, a afirmat Stelu-

ţa Racolţa.

Profesoare care visează să zboare
Cinci pe un loc de stewardesă la o companie din Arabia Saudită; care promoite un salariul lunar de 2.500 de dolari.
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Grupul consilierior locali 

ai PNL Cluj s-a adresat ieri 

consilierilor locali ai 

UDMR Cluj-Napoca referi-

tor la manipularea proble-

maticii segregaţioniste în 

campania electorală, având 

în vedere proiectul privind 

autonomia „Ţinutului 

secuiesc“. Reacţia acestora 

vine după ce, săptămâna 

trecută chiar şi reprezen-

tanţii PPMT au subliniat 

că nu s-ar dori cu adevărat 

această autonomie.

Astfel, liberali din forul lo-

cal atrag atenţia celor din UD-

MR că orice formă de înregi-

mentare politică pe criterii et-

nice, orice pas făcut înspre se-

gregare nu înseamnă multi-

culuralitate.

Ajutor electoral pentru 
partidele partenere

Liberalii clujeni subliniază 

că trăim de mai bine de un 

mileniu, români şi maghiari, 

germani, sârbi, ruteni, slovaci, 

ţigani, cehi, italieni, armeni 

pe teritoriul Transilvaniei, cu 

bune şi cu rele.

„De aceea considerăm că 

politica UDMR din perioada 

actuală este pe cât de profi -

tabilă pentru liderii ei, pe atât 

de păguboasă pentru Transil-

vania. Într-o Românie mult 

prea centralizată, în care Bu-

cureştiul are pretenţia să con-

troleze aproape totul, de la 

politică la economie, o creş-

tere a gradului de autonomie 

a tuturor regiunilor este sa-

lutară. Dar nu numai în be-

nefi ciul liderilor UDMR care 

prin ceea ce propun vor doar 

să-i scoată pe secui la urne. 

Practic, prin exacerbarea pe-

ricolului secesionist, UDMR 

îşi ajută electoral partidele 

partenere care fac «politică» 

«românească» dar tot pe cri-

terii etnice”, afi rmă un co-

municat al PNL.

„Încurajarea separaţionis-

mului etnic este o politică ca-

re îndepărtează din ce în ce 

mai mult momentul adevăra-

tei autonomii regionale“, mai 

spun liberalii clujeni.

După modelul lui Stalin

Săptămâna trecută, libera-

lii clujeni criticau de aseme-

nea, proiectul autonomiei pro-

pus de UDMR, însă prin vo-

cea deputatului Elena Uiorea-

nu. Parlamentarul susţinea 

atunci că „nu este un proiect 

de autonomie administrativă 

regională fi rească, modernă 

şi necesară, ci pune bazele 

unui stat federal, cu două re-

publici distincte: Ţinutul Se-

cuiesc şi restul României“.

Elena Uioreanu mai subli-

nia atunci că suntem în UE, 

suntem în NATO, putem cir-

cula, gândi şi interacţiona în 

libertate, dar liderii maghiari-

lor transilvăneni vor să-şi cre-

eze o nouă regiune autono-

mă, „după modelul celei mo-

şite sub oblăduirea lui Stalin 

în anii ’50 ai secolului trecut, 

ba chiar mai abrupt separată 

de România“.

UDMR – „paşi mărunţi 
spre segregare”
PNL Cluj „taxează“ uniunea pentru ceea ce liberalii numesc
„politica paşilor mărunţi spre segregare“.

Preşedintele PDL Cluj, 

europarlamentarul Daniel 

Buda, a adresat Comisiei 

Europene o scrisoare refe-

ritoare la rectifi carea 

bugetară efectuată recent 

de către Guvernul Ponta.

Astfel, Comisia Europeană a 

fost informată cu privire la re-

ducerea cu aproape 4 miliarde 

lei (circa 900 de milioane euro) 

a cheltuielilor bugetului de stat 

prin care se cofi nanţează pro-

iecte europene solicitându-se 

totodată o intervenţie europea-

nă pentru stoparea acestei „cri-

me împotriva investiţiilor şi îm-

potriva fondurilor europene“.

„Prin această rectifi care bu-

getară, Guvernul condus de 

Victor Viorel Ponta dovedeş-

te încă o dată faptul că este 

groparul fondurilor europene, 

atât de necesare pentru deru-

larea unor proiecte de interes 

major din ţara noastră.  Dar 

cum pentru PSD dezvoltarea 

României şi ridicarea nivelu-

lui de trai pentru cetăţeni nu 

sunt importante ci doar sati-

sfacerea şi fi nanţarea baroni-

lor locali, consider că este 

esenţial ca şi ofi cialii europeni 

să cunoască realitatea proas-

tei guvernări a lui Victor Pon-

ta”, a spus Daniel Buda. 

Buda: Rectificarea, „o crimă”
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ PF vând ap. 2 cam, 56 mp, zo-
na P-ţa M Viteazu, cărămidă, re-
novat recent, centrală termică, 
contorizat individual, geamuri 
termopan, ușă metalică, 3 be-
ciuri. Tel. 0762-258062 (2.2)

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu 3 camere, garaj 
și șură, anexe, curte și grădină 
mare, teren 7 ha, la 27 km de 
Cluj-Napoca, în com. Sânpaul, 
sat Sumurducu. Inf. la tel. 
0753-057929. (1.5)

¤ Cumpăr casă/vilă singur în 
curte Grigorescu, Gheorgheni, 
Bulgaria cu un singur nivel, su-
prf 10-150 mp, pivniţă, pod, ga-
raj, teren min 400mp, front min 
16m. Tel. 0748-111295. (2.2)

¤ Casă trainică la Valea Ierii, ief-
tin, cu 2 camere și grădină, preţ 
fi x 9900 euro. Inf. la tel. 
0736-577060. (1.5)

¤ Vând casă în Florești, str. 
Avram Iancu, 2 construcţii și te-
ren teren în supr. de 750 mp, 
are toate utilităţile la șoseaua 
Avram Iancu, la 7 km de Cluj, se 
pretează ca și locuinţă, birouri, 
depozit, pensiune, atelier, etc. 
Inf. suplimentare la tel. 
0749-813005. (1.7)

¤ Vând casă în Chinteni, con-
strucţie 2003, se afl ă pe drumul 
principal, 3 camere, un dormi-
tor, baie, bucătărie, cămără, do-
uă beciuri, centrală, gaz + cen-
trală termică, lemne, garaj, în-
călzire + 1000 mp, grădină cu 
pomi și legume. Inf. la tel. 
0749-548801. (7.7)

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

Tureni. Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0724-134630 sau 
0723-172514.

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând teren în zona Po-
pești-Vale, supr. 5800 mp, intra-
vilan, cu utilităţi, asfalt, front 65 
ml, în Valea Seacă – Popești, la 
4 km distanţă de Cluj, pentru 
construcţii case, vile, blocuri, de-
pozite, vile, zonă frumoasă. Re-
laţii la tel. 0745-108915. (1.7)

¤ Vând teren în Coruș, supr. 
2200 mp, cu utilităţi, preţ 10 
euro/mp. Inf. la tel. 
0745-108915. (1.5)

¤ Vând teren în Făget, zona ”La 
Stâni”, cu intrare din Eugen Io-
nesco și str. Carierei, supr. 6000 
mp, preţ 20 euro/mp. Pentru 
inf. suplimentare sunaţi la tel. 
0745-108915. (1.7)

¤ Vând teren intravilan, supr. 
1000 mp, în Cluj-Napoca, str. Me-
diaș, bun pentru construcţii, utili-
tăţi, curent, apă, canal, preţ 60 eu-
ro/mp, negociabil. Inf. suplimen-
tare la tel. 0740-183181. (1.5)

¤ P.F. cumpăr teren extravilan, 
agricol, pășune, mlăștinos. Su-
naţi la tel. 0741-244133. (1.7)

¤ Vând teren construcţii de 
1060 mp, 7500 mp și 3000 mp, 
toate în cart. Mănăștur, str. 
Câmpului, toate cu acte în regu-
lă. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0748-193982. (1.5)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii, str. Dealul Fânaţelor, la 
100 m de autobuzul nr. 39, su-
pr. 6200 mp, front la stradă 160 
m, cu toate utilităţile pe teren, 
preţ negociabil. Tel. 
0741-100529. (1.7)

¤ Vând teren pentru construcţie 
casă, situat în Cluj-Napoca, str. 
Bradului nr. 32, în suprafaţă de 
600 mp. Inf. și relaţii suplimena-
tre la tel. 0744-636473. (1.5)

¤ Cumpăr teren 500mp pentru 
construcţie vilă sau 1500 mp 
pentru construcţie case înșiruite 
liber sau cu casă demolabilă în 
zona Grigorescu (P-ţa 14 iulie, 
Donath, O Goga), Gheorgheni. 
Tel. 0748-111295. (2.2)

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

telefon: 0722-990855.

¤ Vând 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. supli-
mentare la tel. 0745-251703.

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

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.

Informații la tel. 
0756-091346.

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie ap. 2 camere, 
mobilat și utiat utramodern, 
aproape de Sigma Center. Preţ 
330 euro cu loc de parcare. Tel 
0729-918858 (4.7)

¤ PF închiriază ap. 2 cam, 56 
mp, zona P-ţa M Viteazu, condi-
ţii super pt locuinţă, birouri, 
spaţiu comercial. Tel. 
0762-258062 (2.2)

Caut de închiriat garsonieră,

mobilată, de preferinţă zona 
FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SPAŢII

¤ Proprietar dau în chirie spaţiu 
comercial, zona P-ţa Mărăști, vi-
trină la stradă, 80 mp, între far-
macia Remedium și casa de 
schimb valutar. Tel 0766-297057 
(3.3)

¤ P.F. vând două garaje subtera-
ne, în cart. Bună Ziua, str. M. Za-
ciu nr. 10-18, cu C.F. în regulă, 
cu ușă automată, primul proprie-
tar, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (1.7)

SCHIMBURI

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0724-134630 sau 
0723-172514.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Angajez persoane pentru cu-
les mere, în zona livada Steluţa. 
Sunaţi la tel. 0758-356073.

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

¤ Tânără, caut loc de muncă 

part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștințe WIN-
MENTOR. Sunați la tel. 0745-
430079.

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

orele 16.30-21.30. 
Inf. la telefon 0756-055644.

¤ Caut de lucru ca ŞOFER, expe-
rienţă 18 ani (şi pe comunita-
te), cat. B şi C, cunoscător al lb. 
germane şi engleze. Rog şi ofer 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 
0745-501314.

Tânăr serios, absolvent 
al Facultăţii de Știinţa 
și Ingineria Mediului, caut de 
lucru în Cluj-Napoca, conform 
pregătirii sau 
în alt domeniu.

Telefon 0756-312841, 
Cosmin.

SERVICII

¤ P.F. efectuez transport măr-
furi generale cu “Ford Tranzit” 
decapotabil,de 1500 kg, la ce-
le mai mici preturi, materiale 
de construcţii, molozi, cheres-
tea la rampa de gunoi Pa-
ta-Rât. Preţ mic, negociabil, al 
orice oră. Sunaţi la tel. 
0741-100529. (1.7)

¤ Topografie, întabulări, pla-
nuri topografice, cadastru, pro-
iectare arhitectură, proiecte ca-
se, studii geotehnice și peisa-
gistică, la preţuri foarte bune. 
Tel. 0742-022913. (1.5)

¤ Sobar profesionist, peste 25 
ani experienţă, execut toate ti-
purile și modelel de sobe de te-
racotă, seminee, garantez eco-
nomisirea lemnului /gazului, 
garanţie 15 ani. Tel 
0742-588877 (2.2)

¤ Reparaţii la domiciliul clien-
tului: frigidere congelatoare, 
vitrine frigorifice, clime auto. 
Deplasări în afara loc. Cluj-Na-
poca, reduceri pentru pensio-
nari și studenţi, garanţie. 
NON-STOP! Inf. la tel. 
0755-367251. (2.5)

¤ Reparaţii la domiciliul clien-
tului: frigidere congelatoare, 
vitrine frigorifice, clime auto. 
Deplasări în afara loc. Cluj-Na-
poca, reduceri pentru pensio-
nari și studenţi, garanţie. 
NON-STOP! Inf. la tel. 
0755-367251. (5.5)

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând Toyota Yaris, an 2007, 
129.000 km, diesel, preţ negoci-
abil. Tel 0741-028813. (1.5)

¤ Vând IEFTIN autoturism ”Ti-
co”. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-542151. (2.2)

¤ Vând ”Volkswagen Golf 4”, an 
de fabricaţie 2002, motor 1,6, 
129000 km la bord, benzină, 
stare bună, culoare argintie, în 
orașul Bistriţa Năsăud,bine în-
grijită, preţ negociabil. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel 
0743-433704. (1.5)

¤ Vând CART 270 cmc, stare 
perfectă, motor HONDA, înscris, 
înscris în circulaţie, se poate cir-
cula pe drumuri accidentate, 
preţ 750 euro. Inf. suplimentare 
la tel. 0751-044086. (1.5)

¤ Vând Trabant, an 1981, asigu-
rare la zi V.T. la zi, preţ la apreci-
erea cumpărătorului. Tel 
0740-323779(2.2)

¤ VÂND SUPERNOVA asigurare 
şi revizie tehnică la zi, an fabri-
caţie 2001, km reali 79.000, 
motor 1,4, injecţie benzină (Re-
nault Clio), tinichigeria şi vopsi-
tul făcută recent. Preţ 1.200 Eu-

ro. Informaţii la telefon 
0766-484.462.

UZ CASNIC

¤ Vând convenabil unei per-
soane interesate și serioase, 
scule așchietoare, cuţite 
strung, burghie, freze, scule de 
prindere, etc, din lichidarea 
unui atelier mecanic segmen-
tat. Rog seriozitate. Inf. la tel. 
0743-330440. (7.7)

¤ Cumpăr calorifere vechi. Rog 
sunaţi la tel. 0741-244133. (1.7)

ELECTRO

¤ Vând generator electric 220 
V, marca Einhell 800/1, nou. 
Inf. la tel. 0740-542305, între 
orele 18-20.

MOBILIER

¤ Vând 450 bucăţi scaune din 
inox, noi, import Olanda, la ju-
mătate de preţ. Rog sunaţi la 
tel. 0736-577060. (1.5)

¤ Vând birou ”Bonanza”. Inf. 
suplimentare la tel. 
0744-605935. (7.7)

¤ Vând scaune noi import Ita-
lia, din inox, cu șezut piele, la 
preţul de 55 RON/buc. Sunaţi 
la tel. 0747-700044. (1.7)

MEDICALE

¤ Vând ecograf ”Toshiba”, cu 
două sonde. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 
0744-605935. (7.7)

DIVERSE

¤ Vând 300 bucăţi stâlpi de 
gard mesteacăn, cel mai bun 
lemn pentru apă, la 3 m, preţ 6 
ron. Tel.  0747-700044. (1.5)

¤ Cumpăr mobilă de bucătărie 
și de cameră, colţar, mașină de 
spălat manuală. Tel 
0758-566957 (2.3)

¤ Vând două perechi patine pe 
bocanci, nr. 40, aproape noi, 
preţ 50 RON / pereche. Inf. la 
tel. 0740-323779. (1.7)

¤ Vând ţigări electronice, acce-
sorii și soluţii, preparăm orice ţi-
gară electronică. Tel 
0762-258062 (2.2)

¤ Vând rachiu de fructe 55gra-
de, preţ 30 lei/l și rachiu 25 
lei/l. Tel 0264-591965 (2.2)

¤ Vând covor 3x2.5m, preţ 
60lei. Tel 0264-591965 (2.2)

¤ Vând 15 blugi și tricouri, preţ 
30lei. Tel 0264-591965 (2.2)

¤ Vând 500 kg polietilenă tare 
(MB084), material injectabil. 
Inf. la tel. 0749-725785. (7.7)

¤ Vând cergă de maramureș, 
din lână groasă. Sunaţi la tel. 
0744-605935. (7.7)

¤ Vând URGENT 10 blugi, cu tri-
couri, de toate culorile și mări-
mile, la preţul de 30 RON. Su-
naţi la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând convenabil un aragaz 
cu 4 ochiuri, o mașină de scris 
marca Adler, un cartuș Dunhill, 
lampă de noptieră din porţelan 
cu figurine. Tel. 
0734-393533(2.2)

¤ Vând plasă din sârmă, folosite, 
cu ochiuri 5/5 cm, grosimea sâr-
mei 3 mm, 60 ml. Inf. suplimen-
tare la tel. 0744-605935. (7.7)

¤ Vând cort de două persoane, 
culoare albastră și doi saci de 
dormit, la preţul de 40 RON. Inf. 
suplimentare la tel. 
0264-591965. (7.7)

¤ Vând o pereche de rotile pe bo-
canci, nr. 40, preţ 50 RON/buc. 
Sunaţi la tel.0740-323779. (7.7)

¤ Vând toaletă ecologică porta-
tivă, de 20 de litri,. Informatii 
la tel. 0740-542305, între orele 
18-20.

CĂRŢI

¤ Cumpăr diverse cărți despre au-
toturism “Dacia”. Ofer preț bun. 
Inf. la tel. 0749-174082. (1.7)

COLECŢIONARI

¤ Colecţionar cumpăr colecţii de 
insigne românești, cartonașe de 
bere, suc, băuturi, apă, cartoa-
ne pe care se pun paharele în 
localuri. Tel. 0749-174082. (7.7)

¤ Vând discuri pentru pick-up 
33/45 turaţi, muzică ușoară, po-
pulară, simfonică, toate în stare 
bună. Relaţii la tel. 
0755-920694. (5.5)

¤ Colecţionar cumpăr cartonașe 
de bere, suc, băuturi, apă, car-
toane pe care se pun paharele în 
localuri. Tel. 0749-174082. (1.7)

¤ Colecţionar serios, cumpăr 
obiecte promoţionale ”Malbo-
ro”, brichete, afi șe, scrumiere, 
brelocuri (orice pe ce scrie ”Mal-
boro”). Rog sunaţi la tel. 
0749-174082. (7.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare căpri-
or (ţap) și colţi de mistreţi, preţ 
negociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (5.5)

MATRIMONIALE

¤ Domn văduv serios, nefumă-
tor, antialcoolic, modest 
65/176/90 doresc să cunosc o 
doamnă modestă, nefumătoare. 
Tel 0746-851982 (2.2)

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

¤ În conformitate cu O.U.G 
195/2005 privind protecţia me-
diului, aprobată prin Legea 
265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și Ord. 
1798/2007, S.C. REMCO METAL 
S.R.L. anunţă începerea demer-
surilor în vederea obţinerii auto-
rizaţiei de mediu pentru obiecti-
vul: ”UNITATE PENTRU PRELU-
CRAREA LEMNULUI“, din locali-
tatea Gilău, Ferma 22, Hala nr. 
8, jud. Cluj.” Eventualele suges-
tii și reclamaţii se vor depune la 
sediul A.P.M. Cluj, Calea Doro-
banţilor nr. 99, în zilele de luni 
între orele 9.00–16.30, marţi, 
miercuri, joi, vineri între orele 
9.00-14.00. (1.1)



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

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul
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IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR !
Compania de Transport Public Cluj–Napoca S.A. anunta 

suplimentarea numãrului mijloacelor de transport în comun 
cu inca 10%, din data de 01.10.2014, odatã cu începerea 
noului an universitar si a intensifi carii activitãtii în majoritatea 
unitãtilor economice din municipiul Cluj-Napoca. Reamintim 
ca precedenta majorare ,de cca 30% , a avut loc in data de 
15.09.2014,cu ocazia deschiderii anului scolar 2014-2015.

In perioada urmatoare vom monitoriza modul de preluare 
al calatorilor din cartiere, si vom opera modifi cari pe liniile 
unde fl uxurile de calatori impun acest lucru.

Precizam pe aceasta cale ca, pe baza HCL 135/2013, HCL 
74/2014 si 379/2014, studentii posesori ai unuia din cardurile 
nebancare StudCard, ISIC Student, Euro<26 Student, Omnipass 
si Acard/Akartya, inmatriculati la zi-buget la universitatile de 
stat benefi ciaza de abonamente gratuite pe doua linii, iar 
cei la zi-taxa inmatriculati la universitatile de stat si particulare 
acreditate benefi ciaza, la pretul de 30,00 lei, de abonamente 
pe doua linii. Doctoranzii de la universitatile de stat benefi ciaza 
de abonamente cu reducere 50% pe o linie (30,00 lei), pe 
baza listelor intocmite de universitati.

Reamintim ca in baza HCL 15/2014 si 71/2014 elevii 
benefi ciaza din 01.10.2014 de noile abonamente gratuite 
pe una sau doua linii valabile pana la 30.07.2015 pentru 
anii terminali , respectiv 30.09.2015 pentru cei din clasele 
0 – XI.

ANUNŢ PUBLIC

Anunţ public decizia etapei de încadrare 
fără EIM (titular)

SANEX S.A., titular al proiectului „Amplasare rezervor 
diesel tanc 20.000 L în incintă“, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj de a nu solicita efectuarea 
evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurilor 
de evaluare a impactului asupra mediului și continuarea 
procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru 
proiectul „Amplasare rezervor diesel tanc 20.000 L în incintă“, 
propus a fi  amplasat în Cluj-Napoca, str. Beiușului, nr.1.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Cluj Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele 
de luni între orele 9.00-16.30 și marţi-joi între orele 9.00-14.00 
şi vineri între orele 9.00-12.00 precum şi la următoarea adresă 
de internet http//: arpmcji.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
prezentului anunţ, până la data de 07.10.2014.

ANUNŢ PUBLIC

ANUNŢ PUBLIC DECIZIA ETAPEI DE 
ÎNCADRARE FĂRĂ EIM S.C. NAPOCHIM S.A.

S.C. NAPOCHIM S.A. titular al proiectului ”Reabilitare, 
recompartimentare, realizare etaj parţial, supraînălţare hală 
– producţie accesorii din plastic pentru mobilier“, anunţă 
publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare 
de către Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului 
Cluj-Napoca de a nu solicita efectuarea evaluării impactului 
asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului și continuarea procedurii privind emiterea 
aprobării de dezvoltare pentru proiectul ”Reabilitare, 
recompartimentare, realizare etaj parţial, supraînălţare hală 
– producţie accesorii din plastic pentru mobilier, propus a fi  
amplasat în Cluj-Napoca, str. Luncii, nr. 19.“

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul Agenţiei Regionale 
pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca Calea Dorobanţilor, 
nr. 99, în zilele de luni între orele 8.30-18.30 și marţi între 
orele 8.30-16.30, vineri între orele 8.30-14.00 precum și la 
următoarea adresă de internet http//: arpmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ, până la data de 07. 10. 2014.

NOTIFICARE

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ HORAŢIU 
HÎNGANU notifi că deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei împotriva debitoarei S.C. FILA CON S.R.L., Florești, 
Str. Stejarului, Nr. 127, Jud. Cluj, înmatriculată în Registrul 
Comerţului sub Nr. J12/3942/2007, având CUI/CIF 22385471, 
Dos. 757/1285/2014, Tribunalul Specializat Cluj. Termene: 
înregistrarea cererii de admitere a creanţelor – 11.11.2014. 
Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, 
afi șarea, comunicarea tabelului preliminar al creanţelor – 
28.11.2014. Contestaţiile la tabelul preliminar, vor putea fi  
înaintate Tribunalului Specializat Cluj, în cel mult 5 zile de la 
publicarea în BPI a tabelului preliminar. Termenul limită 
pentru formularea opoziţiilor împotriva deschiderii procedurii 
insolvenţei debitoarei : cel mult 10 zile de la data notifi cării.

Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestatii 
formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor și 
afi șarea tabelului defi nitiv al creanţelor este 12.12.2014.

Relaţii la telefon 0740-215983.

ANUNŢ ANGAJARE

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – Centrul 
Judeţean Cluj, cu sediul pe Bulevardul Muncii, nr. 18, 
Cluj-Napoca, scoate la concurs funcţia publică de execuţie 
vacantă de consilier debutant la Centrul Local Cluj Napoca 
din cadrul Centrului Judeţean Cluj, în termenul prevăzut de 
O.U.G. nr. 45/2008.

Concursul se va desfășura în data de 14.10.2014 – proba 
scrisă (ora 10.00), la sediul Centrului Judeţean Cluj, B-dul 
Muncii, nr. 18, Cluj-Napoca.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Centrului 
Judeţean Cluj, în termen de 8 zile de la data publicării 
prezentului anunţ în Monitorul Ofi cial al României, partea 
a-III-a și în presă, respectiv până în data de 08.10.2014 ora 
16.00.

Relaţii suplimentare la telefon: 0264/456454.

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:30 Vreau să fi u sănătos 
(emis. mag.)
13:00 Opre Roma (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Convieţuiri (doc.) 
16:50 Legendele palatului: Pic-
torul de la curte (sud cor., 2008, 
s. rom., ep. 1)
17:35 Legendele palatului: Pic-
torul de la curte (sud cor., 2008, 
s. rom., ep. 2)
18:15 Europa mea (emis. info.)
18:45 România în 5 minute 
(doc.) - Biserica din arbore
18:50 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
19:00 Meteo
19:10 Așa-i românul! (emis. mag.)
19:30 Starea naţiei (reality show)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
21:00 Vorbește liber! (emis. info.) 
22:00 Biziday (talk show)
22:50 Starea naţiei (reality show)
23:50 Garantat 100% (talk 
show) (r)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show)  - Sezonul 4
13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show)  - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Acces direct (talk show) 
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special (emis. 
info.)
20:30 Serviciul Român de Co-
medie (div.)
22:00 Călătorie cu peripeţii 
(sua, 2008, com.)
23:45 Un show păcătos (div.) 

PRO TV

12:30 Dădaca (sua, 1993, s. 
com., sezonul 3, ep. 13)
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr., ep. 13)
15:00 Păstrează amintirile (sua, 
2008, f. dr.)
17:00 Știrile Pro TV

17:30 La Măruţă (div.)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 O luptă personală 2 (sua, 
2009, acţiune)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 În mintea criminalului (sua, 
2008, s. poliţist, sezonul 5, ep. 6)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine (rea-
lity show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (div.) (r)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 KIDSing (emis. con.)
22:15 WOWbiz (div.)

ACASĂ TV

11:45 Pentru că te iubesc (mex., 
2013, s. rom.) (r)
12:45 Teleshopping (promo)
13:00 Culorile iubirii (mex., 
2014, ser.) (r)
14:30 Legături riscante (sua, 
2012, s. dr.) (r)
15:30 Minciuna (mex., 1998, ser.)
16:30 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, ep. 4811)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Pasiune interzisă (sua, 
2013, s. tv)
19:30 Pentru că te iubesc 
(mex., 2013, s. rom.) (r)
20:30 Culorile iubirii (mex., 
2014, ser.)
22:00 Legături riscante (sua, 
2012, s. dr.)
23:00 Casa de alături (sua, 
2011, s. de acţ.)

LOOK TV

12:30 Tonik Show (div.) (r)
13:30 Liga 1: FC Cfr 1907 Cluj - FC 
Universitatea Cluj (emis. sport) (r)
15:30 Fotbal Look (emis. sport) (r)
16:30 Știri Look TV (emis. info.) 
17:00 Fanatik Show (talk show) 
19:00 Nautic Show (emis. sport, 
ep. 32)
19:30 Planeta verde (sua, 2010, 
s. doc., ep. 17)
20:00 Știri Look TV (emis. info.) 
20:30 Big Boletus (div.)
21:30 Tonik Show (div.)
22:30 Cinema (emis. mag.) (r)
23:00 Liga Magazin (emis. 
mag.) (r)
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 Diagnoză electronică
 Curăţare și încărcare sistem climati zare
 Testare și curăţare fi ltre parti cule
 Revizii periodice
 Reparaţii mecanice complexe
 Tinichigerie

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Marea Britanie se confrun-

tă cu o intensifi care a feno-

menului „sclaviei moderne”, 

victimele, dintre care multe 

provin din România şi Polo-

nia, fi ind tratate ca „vitele”, 

vândute şi tatuate de mem-

brii grupărilor care vor ast-

fel să-şi marcheze proprieta-

tea.

Mii de persoane sunt tra-

tate „ca vitele” de bande spe-

cializate în „sclavia moder-

nă”, care le tatuează şi le 

forţează să lucreze pe sala-

rii de mizerie. Numărul vic-

timelor aduse ilegal în Ma-

rea Britanie a crescut cu 20 

la sută, de la 2.255 în 2012, 

la 2.744 în 2013, potrivit UK 

Human Traffi cking Centre. 

Trafi canţii de persoane îşi 

extind operaţiunile de la pros-

tituţie şi fabrici de droguri, 

la spălătorii manuale de ma-

şini şi misiuni caritabile fi c-

tive. Victimele sunt vându-

te şi cumpărate pentru nu-

mai 200 de lire sterline (256 

de euro) şi puse să munceas-

că sub ameninţarea violen-

ţelor împotriva lor sau a fa-

miliilor lor, relatează Daily 

Mail în ediţia electronică, in-

formează Mediafax.

Multe dintre victime sunt 

copii est-europeni aduşi în 

Marea Britanie pentru a cerşi 

pe străzi, în timp ce trafi can-

ţii le fură ajutoarele sociale 

primite de la stat. Adulţii sunt 

păcăliţi să vină să lucreze în 

Marea Britanie, adesea prin 

site-uri de recrutare sau prin 

agenţii matrimoniale, cu pro-

misiunea unor slujbe bine plă-

tite sau studii. Dar când ajung 

în ţară, sunt forţaţi să lucre-

ze ca prostituate, la ferme ile-

gale de canabis, în construc-

ţii sau la ferme izolate.

Victimele provin din 86 de 

ţări, cele mai multe fi ind din 

România şi Polonia. În mod 

şocant, o cincime, respectiv 

602 victime, sunt copii, iar 

mulţi dintre aceştia sunt for-

ţaţi să cerşească, să se pros-

titueze sau să lucreze ca sclavi 

în locuinţele unor persoane. 

Există un număr tot mai ma-

re de victime britanice (una 

din 14), dintre care multe sunt 

persoane fără adăpost şi vul-

nerabile, păcălite să munceas-

că pentru familii nomade, sau 

trimise în Suedia şi Norvegia, 

unde pavează drumuri şi alei 

timp de 14 ore pe zi.

Victimele sclaviei moderne, din România şi Polonia 

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro 

Vladimir Putin nu-şi va 

pune în practică amenin-

ţările cu trimiterea trupe-

lor ruse „în două zile” la 

Kiev, Riga, Vilnius, 

Tallinnă, Varşovia şi 

Bucureşti, dar ele repre-

zintă o ameninţare cu un 

„război hybrid” împotriva 

statelor baltice vizând 

divizarea NATO, afi rmă 

analişti ruşi. „

„Dacă vreau, în două zile 

am trupe ruseşti nu doar la 

Kiev, dar şi în Riga, Vilnius, 

Tallinn, Varşovia şi Bucureşti”, 

a declarat preşedintele rus, 

potrivit Suddeutsche Zeitung. 

El i-ar fi  spus acest lucru omo-

logului său ucrainean Petro 

Poroşenko, care a informat ul-

terior UE. Presa a întrebat Bru-

xelles-ul, Kievul şi Moscova 

dacă Putin a proferat într-ade-

văr această ameninţare, dar 

acestea au refuzat să confi r-

me sau infi rme, informează 

Mediafax.

Preşedintele american Ba-

rack Obama a promis recent 

la Tallinn şi Varşovia că un 

atac rus va declanşa Artico-

lul 5 privind apărarea colec-

tivă a NATO. Însă Articolul 5 

nu a fost testat niciodată şi 

nimeni nu ştie dacă america-

nii sau francezii sunt dispuşi 

să moară pentru Estonia sau 

Polonia într-un război nucle-

ar, scrie site-ul. Dacă Artico-

lul 5 nu este declanşat, state-

le baltice sunt „de neapărat”, 

din cauza învecinării cu Ru-

sia, apreciază analiştii ruşi ci-

taţi de EUObserver.

Perspectivele Bucureştiu-

lui şi Varşoviei sunt diferite. 

„Bucureştiul iese complet din 

discuţie. Trupele ruse vor tre-

bui să traverseze un terito-

riu atât de uriaş, încât (acest 

lucru) este imposibil din 

punct de vedere tehnic”, afi r-

mă Pavel Baev, un fost cer-

cetător de la un institut al 

Ministerului rus al Apărării 

care face în prezent parte din 

PRIO, un centru de refl ecţie 

de la Oslo.

„Trebuie să efectuezi o ame-

rizare la scară largă pentru a 

ajunge la Bucureşti, iar Rusia 

nu are capabilitatea să facă 

acest lucru”, adaugă Igor Su-

tiaghin, un fost membru al 

Academiei Ruse pentru Ştiin-

ţe din Moscova, arestat pen-

tru spionaj, care a ajuns în 

Marea Britanie în 2010, în ur-

ma unui schimb de spioni, iar 

în prezent lucrează pentru 

Rusi, un centru de refl ecţie de 

la Londra. În opinia sa, Var-

şovia este mai vulnerabilă.

Tancurile şi infanteria ru-

seşti ar putea ataca Polonia 

din Belarus, sistemele ruse de 

rachete de tip Iskander pot lo-

vi oraşele poloneze din Kali-

ningrad, iar Moscova îşi poa-

te paraşuta membri ai forţe-

lor speciale în capitala polo-

neză. Însă avioanele şi trupe-

le terestre ruseşti ar opera de-

parte de bazele lor şi ar în-

tâmpina difi cultăţi în reapro-

vizionarea cu combustibil şi 

privind rutele pentru furni-

turi. „Poate că ei (trupele ru-

se) ar putea să ajungă la Var-

şovia, dar ce vor face după 

aceea?”, întreabă Sutiaghin.

Kievul este însă „la înde-

mână”, apreciază cei doi ana-

lişti. Dar invazia Crimeei şi a 

estului Ucrainei de către Ru-

sia a lăsat un gust atât de 

„amar”, încât aceasta va fi  în-

tâmpinată de o rezistenţă po-

pulară susţinută, este de pă-

rere Baev. De asemenea, da-

că Obama îşi va respecta pro-

misiunea, ameninţarea lui Pu-

tin este şi mai puţin credibi-

lă, notează el.

Ameninţările lui Putin, necredibile
Ameninţările lui Vladimir Putin nu sunt luate în serios de unii analişti ruşi.

IGOR SUTIAGHIN | fost membru 
al Academiei Ruse pentru știință 

„Trebuie să efectuezi o amerizare la scară largă 
pentru a ajunge la Bucureşti, iar Rusia nu are 
capabilitatea să facă acest lucru“



PUBLICITATE

miercuri, 1 octombrie 2014 sport.monitorulcj.ro 11

Televiziunea Română 

poartă discuţii cu repre-

zentanţii Look TV, care 

difuzează Liga I, pentru a 

transmite, din retur, 

măcar un meci din campi-

onatul naţional de fotbal, 

a declarat Cristian 

Zgabercea, producătorul 

general al TVR, azi, în 

şedinţa Consiliului 

Naţional al 

Audiovizualului (CNA).

Răspunzând unei întrebări 

adresate de membrii CNA, 

Cristian Zgabercea a spus că 

„sunt nişte discuţii” în privin-

ţa Campionatului naţional de 

fotbal.

„Pentru campionatul naţi-

onal de fotbal suntem în dis-

cuţii cu cei de la Look TV. Am 

încercat să facem un barter, 

să le oferim servicii (de difu-

zare, n.r.), pentru că ei au ne-

voie de servicii şi să ne per-

mită să difuzăm măcar un 

meci. Din păcate operatorul 

pay TV (UPC, n.r.) cu care lu-

crează a refuzat. Cei de la 

Look TV sunt deschişi la dis-

cuţii şi sperăm ca măcar din 

retur (din primăvară, n.r.) să 

oferim publicului un meci. 

Dar vom oferi publicului re-

zumate de la toate partidele", 

a spus Cristian Zgabercea.

El a mai spus că, în pre-

zent, TVR „a reuşit să ia tot 

ce înseamnă meciuri de cali-

fi care ale echipei României” 

şi încercă să ia şi drepturile 

de difuzare ale Cupei Mondi-

ale de Rugby şi alte competi-

ţii la care „este drapelul Ro-

mâniei prezent pe unul din-

tre catarge”.

Liga Profesionistă de Fot-

bal a anunţat, la începutul lu-

nii martie, semnarea unui par-

teneriat media pe cinci ani cu 

fi rma Intel Sky Broadcast din 

Malta, având ca obiect comer-

cializarea drepturilor de difu-

zare a meciurilor din Liga 1. 

Conform contractului, Liga 

Profesionistă de Fotbal va în-

casa anual de la Intel Sky 

Broadcast suma netă de 27,5 

milioane de euro pe sezon în 

cei cinci ani.

Televiziunile generaliste 

Look TV şi Transilvania Live 

(care ulterior s-a transformat 

în Look Plus, n.r.) au anun-

ţat, pe data de 2 aprilie, în-

tr-un comunicat remis agen-

ţiei Mediafax, că au încheiat 

un memorandum de înţelege-

re cu Intel Sky Broadcast Ltd. 

privind difuzarea în direct a 

meciurilor de fotbal din cam-

pionatul Liga I şi Cupa Ligii.

Până în prezent, compania 

UPC şi platforma sa de sate-

lit, Focus Sat, dar şi compa-

nia Romtelecom şi reţeaua iN-

ES IPTV (care transmite tele-

viziuni prin internet) au anun-

ţat că au semnat acorduri de 

distribuţie cu Intel Sky Broad-

cast Ltd. pentru transmisia ce-

lor două televiziuni Look TV 

şi Look Plus.

Totodată, Look TV şi Look 

Plus au anunţat, într-un co-

municat remis pe 14 iulie, că 

au încheiat „un număr semni-

fi cativ de contracte de retrans-

misie cu distribuitori de servi-

cii de programe audiovizuale”.

După meciurile naționalei, TVR vrea 
să difuzeze meciurile din Liga 1 și 
meciurile din Cupa Mondială de Rubgy

Thiago Lopes a înscris în 

minutul 90+4, cu un şut 

din 7 metri, după ce 

Universitatea Cluj a rămas 

în inferioritate numerică în 

minutul 34, când atacantul 

Justin Mengolo a fost eli-

minat pentru cumul de 

cartonaşe galbene.

Antrenorul echipei oaspe-

te, George Ogăraru a afi rmat 

după meci că este nedrept să 

pierzi în ultimul minut al me-

ciului şi a arătat că este supă-

rat pentru eşecul din Gruia.

„Este trist când pierzi aşa, 

mai ales într-un derby ca aces-

ta pentru că băieţii au luptat 

până în ultimele minute şi au 

dat şi ultimul gram de ener-

gie şi poate că nu e drept, dar 

asta este, mergem mai depar-

te”, a afi rmat Ogăraru.

Tehnicianul a acuzat arbi-

trajul pentru modul în care a 

acordat cartonaşele şi spune 

că nu la fi ecare atingere între 

jucători trebuie acordat fault.

„Mă refer la toate carto-

naşele galbene, la toate faul-

turile, la toate atingerile. Eu 

ştiu, pentru că am jucat fot-

bal, că ai voie să ai contact 

cu adversarul tău direct, că 

nu e voie şi că nu la fi ecare 

atingere trebuie să dai fault 

sau cartonaş galben, şi dacă 

ai tendinţele astea atunci tre-

buie să fi i echidistant”, a spus 

George Ogăraru.

Totuşi antrenorul Univer-

sităţii Cluj declară că este mul-

ţumit de unitatea echipei şi 

are încredere că vor veni şi 

clipele victoriei.

„Din punctul meu de vede-

re a prestaţiei de astăzi, felul 

în care ei au luptat şi unitatea 

echipei nu are decât efecte po-

zitive şi eu am foarte mare în-

credere în grupul acesta că pu-

tem să obţinem şi victoria”, a 

declarat tehnicianul clubului.

Ogăraru s-a oprit după 

meci, înainte de a intra la ves-

tiare, şi a aplaudat galeria ca-

re au cântat peste 90 de mi-

nute. El spune că deşi era foar-

te supărat pentru meci, nu es-

te supărat pe suporteri şi a 

simţit că trebuia să-şi arate 

respectul faţă de galerie.

„Eu nu sunt supărat pe su-

porteri, eu i-am apreciat pen-

tru felul în care şi-au încura-

jat echipa, atâta tot. Eram foar-

te nervos şi vroiam să merg 

direct la vestiar dar m-am oprit 

pentru că am simţit de ai apla-

uda pentru ceea ce au arătat 

în această seară şi pentru că 

felul în care au fost alături de 

jucători, însă păcat că a trebu-

it să jucăm aşa, păcat că acest 

derby a fost tratat aşa uşor de 

către unii şi poate că trebuia 

să i se arate mai mult respect, 

iar această brigadă de arbitrii 

nu au arătat respectul cuvenit 

Universităţii Cluj”, a declarat 

antrenorul Universităţii Cluj.

După acest meci Universi-

tatea Cluj coboară până pe lo-

cul 13 în clasamentul Ligii 1, 

cu doar 8 puncte acumulate. 

”Studenţii” vor întâlni în urmă-

torul meci, pe teren propriu, 

echipa Pandurii Târgu Jiu care 

în acest moment se afl ă pe lo-

cul 11 al clasamentului.

Ogăraru acuză arbitrajul 
pentru eșecul din Gruia
Universitatea Cluj a pierdut în deplasare pe stadionul CFR-ului derby-ul Clujului în fața a 
peste 5000 de suporteri cu scorul de 1-0 după reușita lui Lopez din ultimul minut de joc.

CFR Cluj: Felgueiras – Susici, Larie, Rada, Camora – Muniru 
(Christian '46), Monroy – Jakolis (Thiako Lopes '66), Guima (Dore 
'46), Ivanovski – Tade. Antrenor: Vasile Miriuţă

Universitatea Cluj: Veselovski – Ciupe, Skvorc, Ninu, Mușat – Bucșă, 
Lungu (Stojanovici '90+3) – Paulinho (R. Costin '42), Cristocea 
(Achim '70), Viveiros – Mengolo. Antrenor: George Ogăraru

Cartonaşe galbene: Camora '63 / Mengolo '20, '34, Viveiros '62, 
Ciupe '65, R. Costin '75, Bucșă '79

Cartonaş roşu: Mengolo '34
Meciul a fost arbitrat de o brigadă formată din George Cătălin 

Găman (central), Sebastian Gheorghe, Ovidiu Artene (asistenţi) și 
Lucian Rusandu (rezervă).

Observatori au fost Aron Huzu și Ioan Valer Sulea.

CFR CLUJ – „U” CLUJ 1-0

Halep, în optimi 
la Beijing
Jucătoarea română de tenis 
Simona Halep, numărul doi mon-
dial, s-a califi cat în optimile de fi -
nală ale turneului WTA de la 
Beijing, marţi, după un meci de 
mare luptă cu chinezoaica Lin 
Zhu, câștigat cu 7-5, 6-4. Halep a 
fost condusă în primul set cu 4-3 
și 5-4, iar la 5-5 a reușit un break, 
după care și-a fructifi cat serviciul 
și și-a adjudecat setul în 47 de mi-
nute. Setul secund a fost echili-
brat până la 3-3, după care 
Simona a reușit un break și s-a 
desprins la 5-3. Zhu a anulat câte-
va mingi de meci și a dus meciul 
la 5-4, dar Halep și-a făcut servi-
ciul și s-a impus cu 6-4. Simona 
Halep și-a asigurat un cec de 
51.850 dolari și 120 de puncte 
WTA, iar în optimi o va înfrunta 
pe Andrea Petkovic.

Moroşanu s-a 
calificat în finala 
Superkombat
Luptătorul Cătălin Moroșanu s-a 
califi cat în fi nala circuitului 
Superkombat unde îl va întâlni 
pe olandezul Brian Dowes. „E o 
victorie importantă pentru mine, 
mai ales că în ultimii doi ani am 
absentat de la fi nală. Mă bucur și 
pentru faptul că voi lupta pentru 
prima dată în Italia, acolo unde 
există o comunitate mare de ro-
mâni și sper să am parte de susţi-
nere cel puţin la fel ca cea din 
Olanda, unde galeria noastră a 
fost numeroasă”, a declarat 
Moroșanu. Pentru Superkombat 
urmează a doua gală consecutivă 
organizată în străinătate, în 25 
octombrie, la Geneva, Elveţia, un-
de va avea loc Final Elimination. 
După Moroșanu, în fi nala de la 
Milano ar putea ajunge și 
Bogdan Stoica, singurul român 
prezent în meciurile de la Geneva.

Pe scurt
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Clasament Ligii 1, 
după etapa a 9-a
1. Steaua București 22p
2. CFR Cluj 22p
3. Astra Giurgiu 19p
4. Dinamo București 18p
5. Petrolul Ploiești 17p
6. ASA Târgu Mureș 15p
7. FC Botoșani 14p
8. Gaz Metan Mediaș 12p
9. Ceahlăul Piatra Neamţ 12p
10. CS Universitatea Craiova 11p
11. Pandurii Târgu Jiu 10p
12. FC Brașov 10p
13. Universitatea Cluj 8p
14. Rapid București 8p
15. Concordia Chiajna 8p
16. FC Viitorul 6p
17. Oţelul Galaţi 5p
18. CSMS Iași 4p

Pe scurt
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TVR vrea Liga 1
După meciurile naționalei, TVR 

vrea să difuzeze meciurile din 
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Mondială de Rubgy. Pagina 11
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Clubul Sportiv 

Universitatea Cluj a orga-

nizat pentru prima dată, 

de la înfi inţarea secţiei de 

Culturism şi Fitness, com-

petiţia „Campionatele 

Naţionale seniori şi seni-

oare, la Culturism, Bikini 

Fitness şi Women 

Physique”.

La concursul care a avut 

loc duminică, 28 septembrie, 

la Casa de Cultură a Studen-

ţilor din Cluj-Napoca, au par-

ticipat peste 100 de sportivi, 

de la 33 de cluburi afi liate Fe-

deraţiei Române de Culturism 

şi Fitness.

La fi nalul Campionatelor 

Naţionale, Clubul Sportiv Uni-

versitatea Cluj s-a clasat pe 

locul 1 pe ţară la numărul de 

medalii obţinute în 2014.

„La acest campionat naţi-

onal ne aşteptam ca echipa 

noastră să obţină locurile frun-

taşe”, a declarat antrenorul 

secţiei de culturism şi fi tness 

a CS ”U”, Mihai Florea.

Campionul naţional, Sebas-

tian Văsuţ a declarat că este 

mulţumit de faptul că a reu-

şit să-şi păstreze titlul şi în 

acest an.

„Având în vedere că m-am 

implicat în antrenarea sporti-

vilor, mă bucur că am reuşit 

să-mi menţin titlul de campi-

on naţional”, a declarat Văsuţ.

Sportivii CS ”U” au obţi-

nut trei medalii de aur, două 

de argint şi două de bronz:

Loc I
 Sebastian Văsuţ – Culturism 

75 kg

 Cristina Mărginean – Bikini 

Fitness

 Florina Colceriu Iancu – 

Women Physique

Loc II
 Aurelian Căpuşan – Cultu-

rism +100 kg

 Alexandra Văidăhăzan – Bi-

kini 1,72 m

Loc III
 Alina Aşchilean – Women 

Physique 1,63 m

 Florina Colceriu Iancu/Za-

ben Mandalian (Clubul spor-

tiv Sf. Gheorghe) – la perechi

Următoarea competiţie este 

„Trofeul Hercules”, programat 

sâmbătă, 4 octombrie, la Oradea.

Şapte medalii pentru culturiştii clujeni la 
Campionatele Naţionale de Culturism şi Fitness

Formaţia CFR Cluj a 

învins, luni seară, pe teren 

propriu, cu scorul de 1-0, 

echipa Universitatea Cluj, 

în ultimul meci al etapei a 

9-a a Ligii 1, în care unicul 

gol a fost marcat în minu-

tul 90+4.

Unicul gol al partidei a fost 

marcat de portughezul Tiago 

Lopes (90+4), cu puţine se-

cunde înaintea ultimului fl uier. 

Lusitanul, care intrase pe teren 

în minutul 66 în locul lui An-

tonio Jakolis, a marcat primul 

său gol în Liga 1.

”U” a jucat din minutul 34 în 

zece oameni, atacantul cameru-

nez Justin Mengolo primind al 

doilea cartonaş galben pentru si-

mulare.

Antrenorul echipei CFR Cluj, 

Vasile Miriuţă a felicitat, în ca-

drul conferinţei de după meci, 

jocul făcut de echipa adversă 

despre care au spus că au fost 

foarte bine organizaţi.

„Este o victorie muncită. Im-

portant este să crezi în tine până 

în ultimul minut, băieţii au cre-

zut până în ultimul minut. Am 

marcat acest gol minunat chiar 

în ultimul minut. Victoria a fost 

meritată. Felicit şi Universitatea 

pentru că au făcut un joc bun, 

au fost bine organizaţi, au avut 

şi ei câteva ocazii de a marca, dar 

cel mai important sunt cele trei 

puncte pe care le-am câştigat as-

tăzi”, a afi rmat Miriuţă.

Vasile Miriuţă spune că ar fi  

fost mult mai mulţumit dacă ele-

vii săi marcau mai multe goluri.

„Eram mai bucuros dacă mar-

cau astăzi la situaţiile care ni 

le-am creat şi pe care le-am avut, 

dar fotbalul de aia este frumos. 

Nu este uşor nici pentru Dima, 

nici pentru Tade, nici pentru Do-

re”, a declarat tehnicianul echi-

pei gazdă.

„Dacă este mai mic decât 
tine lasă tabla mai jos!”

Antrenorul CFR-ului a recu-

noscut că atunci când l-a adus pe 

fundaşul Tiago Lopez a glumit 

cu şoferul care l-a adus de la ae-

roport pe seama înălţimii lui.

„Când a venit (n.r. Tiago Lo-

pez) l-am trimis pe şoferul meu, 

Fery, ungurul meu, şi i-am spus 

<<Băi, dacă este mai mic de-

cât tine să laşi tabla jos!>> şi 

când a venit mi-a spus <<Nu 

am avut cum să las tabla jos pen-

tru că este exact cât mine la înăl-

ţime.>> Deci a crescut foarte 

mult în cele opt luni de când es-

te la noi, de câte ori am avut ne-

voie de el a intrat bine. Şi astăzi 

de aia l-am băgat pentru că şti-

am că centrează foarte bine, îl 

cunosc, şi de aia am spus să 

scoatem mingea la marjă, să o 

aruncăm în gura porţii având pe 

Tade, Mirgo şi Dore, trei atacanţi, 

aşa trebuia să-i desfacem. Eu şti-

am că centrează foarte bine, a şi 

centrat la ocazia mare a lui Ta-

de, dar a băgat-o în poartă”, a 

declarat Miriuţă.

Miriuţă stă
cu bagajele la uşă

Despre numărul mare de an-

trenori care au plecat de la echi-

pele din Liga 1, antrenorul 

CFR-ului afi rmă că stă cu baga-

jele la uşă pentru niciodată nu 

ştie când va fi  dat afară, dar spe-

ră ca până la iarnă să rămână la 

vlubul din Gruia.

„Gâlcă mă gândesc că rămâ-

ne acolo pentru că Steaua mer-

ge bine. Ştim cu toţii că în Ro-

mânia aşa este, azi eşti, mâine 

îşi faci bagajele şi pleci. Asta es-

te viaţa noastră, trebuie să fi i pre-

gătit cu bagajul la uşă tot tim-

pul. Eu de aia nu m-am mutat 

de la hotel, nu am vrut să îmi 

iau apartament şi să las aparta-

mentul, trebuia să plătesc vreo 

trei luni înainte, trebuia să plă-

tesc înainte. Când este îmi fac 

bagajele şi am plecat”, a decla-

rat Miriuţă.

CFR va întâlni în următorul 

meci echipa de pe locul 6, ASA 

Târgu Mureş, în deplasarea, în 

ultimul meci al etapei a 10-a.

Miriuţă şi-ar fi dorit mai mult
CFR a marcat în derby-ul Clujului dar Miriuţă nu este prea mulţumit de această victorie.


