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POLITICĂ

DOVADA că Ponta
l-a „vândut” pe Cioloș
Victor Ponta l-a informat încă din luna iu-
lie pe preşedintele Camerei Deputaţilor 
despre cele două propuneri ale Guvernu-
lui pentru comisar European. Pagina 10

SOCIAL

Invenţie clujeană
Tintag, un dispozitiv inedit „de găsit lucruri”, 
a fost inventat de doi clujeni.  Pagina 4

ECONOMIE

Legumele clujenilor, 
vândute online
Ceapă, cartofi , fasole, afi ne – sunt doar 
câteva dintre produsele scoase la vânzare 
pe internet de către clujeni. Pagina 5

SOCIAL

Salvat printr-o operaţie 
în premieră naţională
Un copil de opt ani care suferea de ste-
noză aortică a benefi ciat de o nouă şan-
să la viaţă. Pagina 2

 POLITICĂ

Beneficii pentru alegători
În pragul alegerilor, o serie de proiecte cu 
benefi cii sociale se vor afl a pe masa de lu-
cru a parlamentarilor. Pagina 7

Akademia Center, un proiect abandonat încă din faşă
În loc de centru comercial, în vecinătatea Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie există 
doar „fantoma” unui şantier abandonat de cinci ani. Pagina 3

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

Atacurile purtătorului de cuvânt al Guvernului, Mirel Palada, la adresa jurnaliștilor „obiectivi, 
deci anti-guvernamentali” nu au fost un accident. Mai degrabă dovedesc o metodă de lucru
a echipei de comunicare a premierului Victor Ponta. Dovada? O studentă din Cluj a fost blocată 
de „Echipa” care administrează pagina de Facebook a premierului pentru că a îndrăznit
să-l critice! Cu ce l-a deranjat ea pe primul ministru, aflați din PAGINA 6.

Premierul nu suportă să fie criticat nici măcar pe Facebook

O STUDENTĂ DIN CLUJ, PE LISTA NEAGRĂ A „ECHIPEI VICTOR PONTA”

MICUL DICTATOR !

Detalii în pagina 5
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ECONOMIE

Așa arată noua bancnotă de 10 euro.
Intră în circulație luna aceasta.

POLITICĂ

PSD vrea să-i ducă pe români
la urnele de vot chiar și cu forța

Noile bancnote de 10 euro 
vor începe să circule din 23 sep-
tembrie. Bancnotele seamănă 
cu cele emise în 2002, însă vor 
avea un aspect mai „proaspăt” 
şi vor fi  mai durabile decât ce-
le din prezent, având o supra-
faţă protectoare.

De asemenea, noile bancno-
te au fost dotate cu elemente 

noi de siguranţă împotriva con-
trafacerii. Noile hârtii includ în 
partea dreaptă portretul unui 
personaj din mitologia greacă. 
Pe lângă portret, inclusd şi ho-
lograma Europei şi un apeduct, 
dar şi un număr a cărui culoa-
re se schimbă de la verde sma-
rald la albastru când hârtia es-
te înclinată.

Partidul Social Democrat vrea 
să aducă românii la vot, în acest 
sens fi ind lansat un proiect de 
lege. Potrivit iniţiativei legisla-
tive, cei care nu vor participa la 
scrutin vor fi  amendaţi.

„Dacă numărul de ştampi-
le ar depăşi numărul celor de 
pe liste ar însemna refacerea 
alegerilor“, a afi rmat deputa-
tul PSD Ioan  Muntean, unul 
dintre iniţiatorii proiectului, 
scrie b1.ro.

În luna iunie, un grup de 
12 parlamentari PSD au sem-
nat un proiect de lege pentru 
introducerea votului obligato-
riu la toate scrutinele electo-
rale din România. Potrivit ini-
ţiatorilor, votul în România ar 
urma să devină obligatoriu, 
absenţa la vot urmând a fi 
sancţionată cu o amendă în 
cuantum de 1.000 de lei.

Scutiţi de o asemenea obli-
gaţie ar urma să fi e doar alegă-
torii trecuţi de 80 de ani sau cei 
suferinzi de boli cronice.
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Copiii cu malformaţii con-

genitale cardiace prove-

niţi din familii defavori-

zate sau centre de plasa-

ment pot benefi cia de 

operaţii complexe realiza-

te pro-bono de medici car-

diologi din străinătate.

Operaţia la care a fost su-

pus copilul de opt ani este o 

premieră naţională şi a fost 

efectuată sâmbătă, la Spitalul 

European Polisano din Sibiu. 

Astfel, micuţul a primit o no-

uă şansă la viaţă.

Familia copilului cunoştea 

afecţiunea acestuia încă de la 

vârsta de 3 luni, fi ind nece-

sară o monitorizarea continuă 

a cazului.

Echipa medicală a fost for-

mată din medicul cardiolog 

pediatru Adrian Lăcătuşu, pro-

fesorul universitar Petru Liu-

ba – şeful catedrei de Cardi-

ologie Intervenţională a Uni-

versităţii din Lund, Suedia, şi 

şeful secţiei de Cardiologie In-

tervenţională a Spitalului Eu-

ropean Polisano, dr. Nicolae 

Florescu.

Operaţii pro-bono

Proiectul de responsabili-

tate socială a debutat la înce-

putul anului 2014 şi constă în 

realizarea unor intervenţii chi-

rurgicale complexe efectuate 

pro-bono de echipe de repu-

taţi medici cardiologi din stră-

inătate, împreuna cu medicii 

spitalului Polisano la copii cu 

malformaţii congenitale car-

diace proveniţi din familii de-

favorizate sau centre de pla-

sament. Proiectul a parcurs 

până în prezent două etape: 

primii 10 copii au fost operaţi 

în februarie de o echipă mix-

tă româno-britanică printr-un 

maraton chirurgical de o săp-

tămână, iar următorii şase co-

pii au benefi ciat de un trata-

ment non-chirurgical, inter-

venţional în luna aprilie, ca-

re permite refacerea mult mai 

rapidă.

“Ne bucură foarte mult re-

uşita acestei iniţiative şi avem 

satisfacţia unei echipe bine 

închegate, de profesionişti, ce 

poate oferi cele mai înalte 

standarde de calitate ale ac-

tului medical. Prin acest pro-

iect pilot ce constă în accesa-

rea la timp a unui tratament 

adecvat pentru rezolvarea mal-

formaţiilor cardiace, indife-

rent de condiţia socială, Cli-

nica Polisano doreşte să atra-

gă cât mai mulţi parteneri dis-

puşi să susţină o cauză uma-

nitară”, a declarat dr. Nicolae 

Florescu, şeful secţiei de Car-

diologie Intervenţională a Spi-

talului European Polisano.

În urmă cu o săptămână, 

conducerea operaţională a fi r-

melor din grupul Polisano a 

fost preluată de avocatul Re-

mus Borza, apropiat doctoru-

lui Ilie Vonica, fondatorul gru-

pului. Grupul de fi rme Poli-

sano, cu activităţi în produc-

ţia şi distribuţia de medica-

mente, servicii medicale inte-

grate prestate prin interme-

diul reţelei proprii de clinici 

şi spitale, a avut în anul 2013 

o cifră de afaceri de peste 400 

de milioane euro, numărând 

2.000 de salariaţi, potrivit unui 

comunicat de presă al Polisa-

Copil de opt ani, salvat 
printr-o operaţie 
în premieră naţională
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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
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Andreea Marin, Nicoleta 

Luciu, Analia Selis, fami-

lia cântăreţului Daniel 

Iordăchioae, realizatoarea 

TV Iuliana Tudor sunt 

doar câteva dintre perso-

nalităţile din România 

care au ales să stocheze 

celulele stem ale bebelu-

şilor la Biogenis.

“Alegerea unei bănci de ce-

lule stem pentru copilul tău 

nu este o sarcină la întâmpla-

re. Caută informaţii în surse 

multiple şi întreabă cât mai 

mult. Fă o alegere conştien-

tă”, a declarat Iulia Albu.

Cei care au optat pentru Bi-

ogenis au subliniat că recolta-

rea de celule stem la naşterea 

copilului înseamnă o şansă în 

plus pentru viitorul copilului. 

“Am ales soluţia recoltării de 

celule stem cu Biogenis pen-

tru că este o şansă în plus pen-

tru copilul meu pe viitor, să-

nătatea fetiţei mele fi ind mai 

importantă decât orice pentru 

mine, ca mamă. Dacă Dum-

nezeu îmi va mai dărui un co-

pil, voi face acelaşi lucru”, a 

afi rmat Andreea Marin.

De asemenea, personalită-

ţile care au ales Biogenis au 

spus că sunt mai liniştite în 

privinţa vieţii copilului. “De-

sigur, îmi doresc să n-am ne-

voie niciodată de miracolul 

celulelor recoltate şi puse bi-

ne la păstrare, dar simplul 

gând că ele există şi că le am 

acolo, mă face să fi u mai li-

niştită în privinţa vieţii copi-

lului meu abia născut, dar şi 

a frăţiorului său mai mare”, 

a menţionat Nouria Iordă-

chioae, soţia cântăreţului Da-

niel Iordăchioae.

Bolile care sunt tratate cu 

ajutorul celulelor stem

Celulele stem sunt celule 

cu o extraordinară capacita-

te de a se transforma într-o 

mare diversitate de celule di-

ferenţiate (celule nervoase, 

hepatice, etc.) putând astfel 

să reînnoiască şi să refacă ţe-

suturi afectate sau distruse. 

Celulele stem recoltate din 

cordonul ombilical la naşte-

re sunt utilizate în tratarea a 

peste 70 de tipuri de boli, bo-

li congenitale (moştenite) ale 

sângelui, sistemului imun, 

metabolic, diverse tipuri de 

cancer (cancer de măduvă 

osoasă, neuroblastom, reti-

noblastom).

Studiile de specialitate men-

ţionează că în viitorul apro-

piat celulele stem se vor pu-

tea folosi în cazuri de deteri-

orare a Sistemului Nervos Cen-

tral (maladia Parkinson, Al-

zhaimer, scleroză multiplă, le-

ziuni pediatrice cerebrale), 

boli autoimune, diabet.

Recoltarea de celule stem 

din cordonul ombilical se poa-

te face doar la naştere. O sur-

să bogată de celule stem este 

sângele din cordonul ombili-

cal recoltat după naşterea unui 

nou născut. Sângele ombili-

cal din care se va extrage con-

centratul de celule stem poa-

te fi  recoltat doar imediat du-

pă naştere.

Biogenis este singura ban-

că de celule stem din Româ-

nia care poate extrage, prelu-

cra şi purifi ca ADN!

Contact Biogenis, banca de 

celule stem: www.biogenis.

ro, offi ce@biogenis.ro, Call 

center: 021.528.0202.

Personalitățile care au ales Biogenis

Un copil de opt ani ce suferea de stenoză aortică a beneficiat de o 
nouă şansă la viaţă printr-o procedură de cardiologie intervenţională 
realizată la Spitalul Polisano din Sibiu.
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UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, a 

semnat lista de susţinere 

a candidaturii Elenei 

Udrea la Preşedinţie, un 

argument fi ind că aceasta 

susţine creşterea econo-

mică prin investiţii şi 

locuri de muncă, spre 

deosebire de Victor Ponta, 

care are ca model econo-

mic „consumul şi pomeni-

le electorale“.

Emil Boc a declarat luni, 

într-o conferinţă de presă sus-

ţinută împreună cu Elena 

Udrea, la sediul PMP Cluj, că 

viziunea promovată de can-

didatul PMP „se bazează pe 

ceva ce este sănătos pentru 

ţară şi economie“.

„Am semnat pe lista susţi-

nătorilor doamnei Udrea în 

vederea alegerilor prezidenţi-

ale, mi-am adăugat numele 

pe lista susţinătorilor, pe aceas-

tă listă am semnat primul. De 

ce? Un argument este că Ele-

na Udrea susţine ca model 

economic creşterea economi-

că prin investiţii şi locuri de 

muncă, spre deosebire de ce-

ea ce susţine Ponta, ca tot ce-

ea ce se întâmplă în econo-

mie să fi e bazat pe consum şi 

pomeni electorale. Viziunea 

promovată de Elena Udrea se 

bazează pe ceva ce este sănă-

tos pentru ţară şi economie“, 

a spus Boc, potrivit Mediafax.

Priorităţile lui Udrea

Potrivit lui Emil Boc, sunt 

două modele mari de creştere 

economică, „unul socialist, so-

cial-democrat cu accente popu-

liste, promovat de Victor Pon-

ta“, care a fost patentat de Că-

lin Popescu Tăriceanu şi care se 

bazează pe consum şi pomeni 

electorale, şi unul „sănătos“, pe 

care l-a promovat împreună cu 

preşedintele României şi Guver-

nul pe care l-a reprezentat.

„Ministerul care a promovat 

cele mai multe investiţii a fost 

cel al Dezvoltării, când minis-

tru era Elena Udrea. O susţin 

pe Elena Udrea pentru că a în-

ţeles că doar prin investiţii şi 

locuri de muncă poate să adu-

că prosperitate pentru români. 

O cunosc, ştiu ce a făcut în Gu-

vern, a pus pe prim plan dez-

voltarea şi modernizarea ţării 

şi cred că şi în cea mai înaltă 

demnitate a statului va avea 

forţa să ţină România pe aceas-

tă linie, a investiţiilor şi locuri-

lor de muncă“, a mai spus Boc.

El a adăugat că preşedinte-

le ţării poate arăta direcţia co-

rectă din punct de vedere eco-

nomic şi a avertizat că o gu-

vernare de stânga ar duce Ro-

mânia la derapaje economice.

Emil Boc a semnat 
pentru susţinerea 
lui Udrea la Preşedinţie

Andreea LEDER
social@monitorulcj.ro

Rezultatele la sesiunea de 

toamnă a bacalaureatului 

au fost dezastroase. Din 

1.435 de adolescenţi, peste 

1.000 nu au promovat.

Adolescenţii clujeni care 

nu au promovat examenul de 

bacalaureat în sesiunea de va-

ră sau în promoţiile anterioa-

re au mai avut o şansă: au 

putut să-l susţină în această 

perioadă când a avut loc se-

siunea de toamnă.

Rezultatele au arătat însă 

că a fost dezastru şi în aceas-

tă sesiune şi că elevii nu sunt 

sufi cient de pregătiţi pentru a 

trece acest examen. Puţini 

sunt elevii care au pus “bur-

ta pe carte” şi care au reuşit 

să obţină note de trecere. La 

Cluj, sesiunea de toamnă a 

bacalaureatului a fost susţi-

nută de 1.435 de candidaţi, 

dintre care doar 26,01% au 

obţinut note de trecere.

Peste 1.000 de elevi nu 
au promovat

Rândurile elevilor care vor 

susţine bacalaureatul în anii ur-

mători se va îngroşa după aceas-

tă sesiune. Cu toate că rata de 

promovabilitate a fost scăzută în 

acest an, ea a înregistrat o uşoa-

ră creştere comparativ cu ace-

eaşi perioadă a anului trecut.

“În judeţul Cluj, procentul 

de promovabilitate este 

26,01%, mai mare decât al se-

siunii de toamnă a bacalau-

reatului din 2013, când 25,16% 

dintre candidaţi au reuşit să 

promoveze examenul”, au de-

clarat reprezentanţii Inspec-

toratului Şcolar Judeţean Cluj.

Pentru susţinerea probelor 

la sesiunea de toamnă au fost 

înscrişi 951 de adolescenţi ca-

re nu au promovat examenul 

în vara acestui an şi 484 care 

nu au promovat bacalaurea-

tul în sesiunile anterioare.

Elevii au putut 
contesta notele

Adolescenţii care nu au fost 

mulţumiţi de rezultatele obţi-

nute la examenul de maturita-

te, şi care au considerat că li 

s-a făcut o nedreptate, au pu-

tut depune luni contestaţii la 

sediile unităţilor de învăţământ.

Lucrările elevilor care au 

depus contestaţii vor fi  reeva-

luate în perioada 2-3 septem-

brie, iar rezultatele fi nale vor 

fi  afi şate în 4 septembrie.

Cei care au promovat exa-

menul de bacalaureat şi care 

vor să urmeze cursurile unei 

facultăţi o vor mai putea fa-

ce. Începând de săptămâna 

viitoare, facultăţile vor des-

chide o noua sesiune de în-

scrieri pentru locurile care au 

rămas vacante.

Spre exemplu, Universita-

tea Babeş-Bolyai pune la dis-

poziţie 634 de locuri la facul-

tăţile pe care le deţine.

Misiune imposibilă pentru elevii clujeni: 
74% nu au promovat bacalaureatul

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

În loc de centru comercial, 

în vecinătatea Spitalului 

Clinic de Pneumo-

ftiziologie există doar 

„fantoma” unui şantier 

abandonat de cinci ani.

Printre şantierele abando-

nate din Cluj-Napoca, alături 

de ruinele Spitalului Regional 

din Mănăştur se numără şi 

Akademia Center de pe stra-

da Victor Babeş. Început acum 

cinci ani, cu mare elan şi cu 

multe promisiuni, proiectul a 

fost abandonat încă din faşă 

după ce investitorul Nisco In-

vest a intrat în insolvenţă. De 

atunci, nici fi rma falimentară 

şi nici Consiliul Judeţean Cluj 

care a concesionat terenul că-

tre Nisco Invest nu au făcut 

nimic. În aceste condiţii, şan-

tierul a ajuns o ruină, împrej-

muită cu gard metalic, iar prin-

tre betoanele rămase de acum 

patru ani au crescut copaci.

Licitaţie cu dedicaţie, 
în 2006

S-a ajuns la situaţia din 

prezent după ce fi rma Nisco 

Invest a câştigat, în 2006, li-

citaţia privind concesionarea 

terenului de pe strada Victor 

Babeş, în acea perioadă, pre-

şedintele Consiliului Judeţean 

fi ind Marius Nicoară. Lucru-

rile au fost în aşa fel aranja-

te încât Nisco Invest să fi e de-

semnată câştigătoare. Astfel, 

pe ultima sută de metri a fost 

introdusă o cerinţă nouă pen-

tru fi rmele afl ate în cursa pen-

tru construirea centrului co-

mercial: realizarea unui heli-

port. Participanţii s-au retras 

când li s-a cerut acest lucru 

şi a rămas în competiţie doar 

Nisco Invest. După ce a câş-

tigat licitaţia, construirea unui 

heliport a fost retrasă.

Acest proiect a fost însă un 

eşec după ce Nisco Invest a 

intrat în faliment şi nu a mai 

construit nimic. „Tunul” de 

pe timpul lui Nicoară a blo-

cat ulterior orice altă investi-

ţie pe terenul respectiv.

Ideea construirii unui 
parking a rămas în aer

În urmă cu un an, repre-

zentanţii Consiliului Judeţean 

Cluj declarau că au în plan 

realizarea unui parking pe te-

renul respectiv, dar totul a ră-

mas la stadiul de intenţie. Con-

ducerea forului judeţean pre-

cizează că din cauza litigiu-

lui cu fi rma Nisco Invest, pri-

vind terenul, nu se poate fa-

ce nimic. „În mandatul aces-

ta (în ultimii doi ani – n.red.), 

nu s-a făcut nimic. Este un li-

tigiu cu fi rma care a concesi-

onat terenul, fi rma are anu-

mite pretenţii. Noi ne-am do-

rit să facem ceva cu terenul 

respectiv încă din timpul man-

datului de preşedinte al lui 

Horea Uioreanu, dar din cau-

za litigiului respectiv nu am 

putut face nimic”, a declarat 

Vakar Istvan, vicepreşedinte-

le Consiliului Judeţean Cluj.

În 2013, reprezentanţii fo-

rului judeţean precizau că se 

afl ă în faza de recuperare a 

terenului pe care l-au dat gra-

tuit, în 2007, fi rmei Nisco In-

vest pentru a ridica respecti-

vul centru comercial. „Cei de 

la Nisco Invest au avut un cre-

dit cu ipotecă la o anumită 

bancă, iar cei de la bancă au 

vândut creanţa. Acum, noi 

vrem să recuperăm creanţa 

pentru a pune în aplicare un 

proiect de dezvoltare”, men-

ţionau, anul trecut, reprezen-

tanţii instituţiei.

Clujenii au propus parc în 
locul şantierului părăsit

Terenul care oferă acum un 

peisaj dezolant a fost în aten-

ţia clujenilor de mai multe ori, 

iar în urmă cu doi ani câteva 

persoane au propus realizarea 

unui parc pe locul şantierului 

abandonat. „Întrucât de ani de 

zile locul care trebuia să găz-

duiască respectiva investiţie es-

te lăsat în paragină, oferind un 

aspect dezagreabil, propunem 

realizarea pe acest amplasa-

ment a unui parc sportiv. Adu-

cem în sprijinul acestei idei şi 

faptul că, la Cluj, numărul me-

diu de metri pătraţi de spaţiu 

verde pe cap de locuitor este 

defi citar faţă de prevederile nor-

melor europene”, spunea un 

clujean, într-o sesizare.

Akademia Center, o ruină 
ignorată de autorităţi
După o licitaţie cu dedicaţie care a avut loc acum câțiva ani, orice 
investiţie pe terenul de pe strada Victor Babeş a fost blocată. 

Început acum cinci ani, proiectul a fost abandonat încă din faşă după ce investitorul a intrat în insolvenţă
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634 locuri bugetate şi 

peste 6.000 de locuri cu 

taxă, pentru programele 

de nivel licenţă, vor fi  

puse la dispoziţia celor 

care doresc să devină stu-

denţi la zi ai Universităţii 

Babeş-Bolyai (UBB), în 

sesiunea de admitere din 

luna septembrie 2014.

De asemenea, absolvenţii 

de liceu care au promovat exa-

menul de bacalaureat pot op-

ta şi pentru unul dintre cele 

1.815 de locuri la învăţămân-

tul la distanţă.

Cele mai multe locuri buge-

tate disponibile la nivel de li-

cenţă vor fi  scoase la concurs 

la Facultatea de Sociologie şi 

Asistenţă Socială – 95 de locuri, 

respectiv la Facultatea de Isto-

rie şi Filosofi e – 75 de locuri şi 

Facultatea de Geografi e, unde 

vor fi  disponibile 70 de locuri.

În ceea ce priveşte progra-

mul de master, în cadrul sesiu-

nii de admitere din septembrie 

2014, studenţii licenţiaţi pot op-

ta pentru unul dintre cele 690 

de locuri bugetate, forma de în-

văţământ cu frecvenţă. 

Cea de-a doua sesiune de ad-

mitere la Universitatea Babeş-Bo-

lyai va avea loc în perioada 5-15 

septembrie 2014. Înscrierea can-

didaţilor, precum şi probele de 

concurs, afi şarea rezultatelor, 

depunerea contestaţiilor, confi r-

marea locurilor, fi ind stabilite la 

nivelul fi ecărei facultăţi din ca-

drul UBB.

Toate informaţiile referitoa-

re la admiterea de toamnă pot 

fi  consultate la adresa: http://

admitere.ubbcluj.ro/ro/.

Universitatea Babeş-Bolyai 

(UBB) situată în Cluj-Napoca 

este una dintre cele mai pre-

stigioase instituţii de învăţă-

mânt superior de stat din Ro-

mânia, continuatoarea tradiţi-

ei Universităţii din Cluj, înfi -

inţată în anul1872. UBB Cluj, 

prin programele sale, şcolari-

zează peste 40.000 de studenţi. 

La nivel licenţă sunt  înscrişi 

22.771 studenţi, care urmează 

cursuri în limba română, 4.211 

în limba maghiară, 1.020 în 

limba  germană, 463 în limba 

engleză şi 45 în limba france-

ză. La nivel master studiază 

în limba română 6.811   stu-

denţi, în limba maghiară 840 

studenţi, în limba engleză 688 

studenţi, în limba germană 163 

studenţi, iar în limba france-

ză 49 studenţi.

Inspectorul general adjunct 

al ISJ Cluj Tunde Peter reţi-

nută luni seară este acuza-

tă de trafi c de infl uenţă în 

formă continuată, după ce 

în perioada iunie-1 septem-

brie a pretins şi primit de la 

cinci persoane suma totală 

de 9.600 euro ca să intervi-

nă pentru promovarea unor 

candidaţi la bacalaureat. 

Procurorii din cadrul 

Direcției Naționale Anticorupție 

Cluj au dispus punerea în 

mișcare a acțiunii penale și 

reținerea, pentru 24 de ore (în-

cepând de la data de 01.09.2014, 

ora 18:00, până la data de 

02.09.2014, ora 18:00), a in-

culpatei Peter Tunde, inspec-

tor școlar general adjunct în 

cadrul Inspectoratului Școlar 

Județean Cluj, pentru săvârșirea 

infracțiunii de trafi c de infl uență 

în formă continuată.

Din ordonanța de reținere în-

tocmită de procurori a reieșit că, 

în cauză, există date și probe 

din care rezultă suspiciunea re-

zonabilă ce conturează urmă-

toarea stare de fapt:

În perioada iunie - 1 sep-

tembrie 2014, inculpata Peter 

Tunde Ilona Csilla, în calitate 

de inspector școlar general ad-

junct în cadrul ISJ Cluj, a pre-

tins și a primit de la cinci per-

soane, direct sau prin interme-

diar, suma totală de 9.600 eu-

ro pentru ca, prin infl uența de 

care se bucură la profesori-

membri în comisiile de evalu-

are de la examenele de bacala-

ureat din sesiunile de vară și 

toamnă 2014, să intervină asu-

pra acestora și să determine no-

tarea superioară a lucrărilor 

unor candidați pentru a le asi-

gura promovarea examenelor.

Din totalul banilor primiți, 

la data de 1 septembrie 2014, 

inculpata a primit de la o per-

soană, în scopul menționat an-

terior, suma de 1.000 euro, re-

prezentând o parte din suma 

de 2.200 euro anterior pretin-

să de la persoana respectivă, 

împrejurare în care procurorii 

au procedat la constatarea 

infracțiunii fl agrante.

Veste bună pentru femeile 

care se întorc din concediu 

de maternitate şi vor să-şi 

caute un loc de muncă. În 

cadrul unui proiect cu fon-

duri europene, ele vor primi 

toate informaţiile necesare 

despre piaţa muncii.

Centrul de Resurse pentru Di-

versitate Etnoculturala în parte-

neriat cu Asociaţia pentru Tine-

ret Fidelitas Miercurea Ciuc des-

făşoară proiectul „Egalitate  de 

şanse pe piaţa muncii în regiu-

nile Nord-Vest şi Centru”, în pe-

rioada mai 2014 – octombrie 

2015. Proiectul îşi propune pro-

movarea principiului egalităţii de 

şanse şi de gen prin facilitarea 

accesului pe piaţa forţei de mun-

că a cel puţin 720 de femei din 

regiunile Nord-Vest şi Centru.

Conform proiectului, „peste 

700 de femei, în principal şo-

mere sau cu risc ridicat de şo-

maj, casnice/inactive şi femei 

care se reîntorc pe piaţa mun-

cii după concediul de îngrijire 

al copilului, vor benefi cia de in-

formare asupra drepturilor ega-

le pe piaţa muncii, formare pro-

fesională gratuită  în domeniul 

managementului de proiect, tu-

rismului, serviciilor sociale, co-

merţului şi în alte domenii ce-

rute pe piaţa muncii, având po-

sibilitatea de a obţine un certi-

fi cat de califi care autorizat de 

Autoritatea Naţională pentru Ca-

lifi cări, precum şi formare gra-

tuită pentru a dobândi compe-

tenţe antreprenoriale.  De ase-

menea, prin proiect vor fi  spri-

jinite  activităţi generatoare de 

venit şi vor fi  premiate cele mai 

bune planuri de afacere”.

Proiectul aduce un plus de 

valoare cu privire la informarea 

şi conştientizarea tipurilor de dis-

criminare şi formelor pe care 

aceasta le poate lua pe piaţa mun-

cii, pentru a putea recunoaşte şi 

sancţiona situaţiile de încălcare 

a egalităţii de şanse. 

Peste 1300 de locuri bugetate, 
disponibile la UBB Cluj

Mită 10.000 de EURO pentru a trece elevii la BAC

700 de mame şomere, ajutate 
să-şi găsească un loc de muncă

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Doi tineri întreprinzători 

clujeni, Alexandru Chiş 

şi Andrei Vig, vor lansa 

un dispozitiv unic cu 

ajutorul căruia obiectele 

pierdute pot fi  găsite 

mult mai repede.

Dispozitivul de localizare se 

numeşte Tintag şi se poate ata-

şa de orice obiect care nu tre-

buie pierdut cu niciun preţ, in-

diferent că este vorba de chei, 

de animalul de companie sau 

de bicicletă. Tintag are forma 

unei dischete şi are o greutate 

de sub 5 grame, 6,2 mm grosi-

me, o lungime de 37 mm şi lă-

ţime de 28 mm.

Aplicaţie pe telefon

Dispozitivul are o aplicaţie 

mobilă care arată, în orice mo-

ment, unde se afl ă obiectul sau 

animalul supravegheat. Aplica-

ţia pentru telefon este realiza-

tă tot de fi rma producătoare.

În cazul în care obiectul nu 

se mai afl ă în raza de acţiune 

a telefonului, dispozitivul ata-

şat va transmite un semnal ori-

cărui telefon mobil din raza sa 

de acţiune ce are instalată apli-

caţia Tintag şi va trimite infor-

maţia către reţeaua hotspot la 

care este conectat telefonul 

proprietarului. „O să avem par-

teneriate în oraş cu diferite fi r-

me la care o să montăm hot-

spoturi, aşa că indiferent da-

că obiectul în cauză iese din 

raza de acţiune a proprietaru-

lui, acesta tot va primi infor-

maţii despre obiect. Nu va fi  

o problemă”, a precizat unul 

dintre dezvoltatorii dispoziti-

vului, Andrei Vig.

În plus, Tintag este singurul 

dispozitiv de localizare din lu-

me reîncărcabil. Potrivit dezvol-

tatorilor, după o singură încăr-

care, Tintag poate funcţiona pâ-

nă la patru luni, în timp ce al-

te dispozitive de localizare de 

pe piaţă presupun fi e înlocuirea 

bateriei, fi e cumpărarea unui 

dispozitiv nou, atunci când ba-

teria încorporată se descarcă.

Planul pentru dispozitivul 

făcut de Andrei Vig şi Alexan-

dru Chiş nu este unul nou. 

„Planul este vechi şi oricum 

era în altă variantă. Era pen-

tru biciclete, dar atunci n-am 

avut tehnica şi fondurile ne-

cesare pentru a face asta. As-

ta era în 2012. Dar Apple a lan-

sat recent o aplicaţie pe care 

ne puteam baza şi aşa am în-

ceput să lucrăm la acest dis-

pozitiv”, spune Andrei Vig. 

„Până acum avem şase culori, 

dar asta este cea mai mică pro-

blemă”, spune dezvoltatorul.

Preţul unui Tintag este de 

19 dolari, în preţ fi ind inclus 

şi încărcătorul aparatului.

Cine sunt cei doi 
dezvoltatori

Alexandru Chiş şi Andrei Vig 

sunt doi tineri intreprinzători din 

Cluj, cu o experienţă de 7 şi 10 

ani în programare şi colaborări 

cu companii din străinătate. Cei 

doi parteneri au pornit proiectul 

cu resurse proprii şi câţiva mem-

bri experimentaţi în echipă şi au 

în plan să lanseze primele pro-

totipuri până la sfârşitul anului.

Cei doi tineri au lansat de 

curând şi un site de prezentare 

– tint.ag – urmând ca în 8 sep-

tembrie să lanseze o campanie 

de strângere de fonduri, prin ca-

re şi-au propus să strângă pre-

comenzi de cel puţin 50.000 de 

dolari. Cei doi au pregătit şi un 

set de bonusuri şi oferte speci-

ale atât pentru cei care vor de-

pune pre-comenzi în campania 

de strângere de fonduri, cât şi 

pentru cei care se înscriu pe si-

te-ul lor până în momentul lan-

sării, 8 septembrie.

Dispozitiv inedit „de găsit lucruri”, 
inventat de doi clujeni
Dispozitivul are o aplicaţie mobilă care arată, în orice moment, unde se află obiectul sau animalul supravegheat.

Andrei Vig Alexandru Chiş
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Raportul euro/leu a revenit 

ieri sub pragul de 4,40 lei, evo-

luţii apreciative având şi cele-

lalte monede din regiune, în 

contextul în care euro a atins 

ieri minimul ultimelor 12 luni 

faţă de dolar.

În august, faţă de sfârşitul lui 

iulie, euro s-a depreciat cu 0,14%, 

dolarul american a crescut cu 

peste 1,4% iar francul elveţian 

s-a apreciat cu circa 0,75%.

Cursul euro a coborât de la 

4,4126 la 4,3989 lei, într-o şedin-

ţă care s-a deschis direct pe apre-

ciere pentru leu, la 4,40 lei, nivel 

apropiat de cel de la închiderea 

de vinerea trecută. Pe parcursul 

zilei tranzacţiile s-au realizat la 

un maxim de 4,4030 şi un minim 

de 4,3920 lei. La ora 14:00, cota-

ţiile erau de 4,3910 – 4,3940 lei.

Cursul dolarului american a 

coborât uşor, de la 3,3490 la 

3,3485 lei, scăderea limitată fi -

ind datorată evoluţiei lui faţă de 

euro. Francul elveţian a coborât 

de la 3,6583 la 3,6451 lei.

Monedele din regiune se apre-

ciau faţă de fi nalul lui august la 

4,206 – 4,218 zloţi/euro, respec-

tiv la 314 – 315,9 forinţi/euro.

Perechea euro/dolar îşi con-

tinuă evoluţia descendentă, 

euro coborând până la 1,3118 

dolari, minimul ultimelor 12 

luni, maximul zilei fi ind de 

1,3145 dolari.

Scăderea se datorează specu-

laţiilor care se fac în ceea ce pri-

veşte viitorul politicii monetare a 

BCE, al cărei consiliu de condu-

cere se va întruni joia aceasta.

Majoritatea analiştilor opi-

nează că se va recurge la un 

program prin care să fi e injec-

tate lichiditate, care să permi-

tă ieşirea zonei euro atât din 

recesiune cât şi din defl aţie. O 

astfel de măsură ar avea ca efect 

deprecierea euro.

Sunt folosite date şi infor-

maţii disponibile până la ora 

14:00. R.G.

Debut de septembrie 
cu apreciere pentru leu

PIAŢA VALUTARĂ

29 august
01

septembrie

Euro 

4,4126 4,3989

Dolar 

3,3490 3,3485

100 Forinţi maghiari 

1,3985 1,3968

Francul elveţian 

 3,6583 3,6451

Lira sterlină 

 5,5567 5,5658

Gramul de aur 

138,4389 138,5065

Acţionarii producătorului 

clujean de mase plastice 

Napochim sunt convocaţi 

în adunare generală pe 29 

septembrie, pentru a vota 

divizarea companiei.

Acţionarii ar urma să deci-

dă asupra divizării societăţii şi 

înfi inţarea companiei Napo-

chim Imobiliare. Spre fi rma nou 

înfi inţată ar urma să fi e trans-

ferate active imobiliare în va-

loare totală de 9,7 milioane de 

lei, potrivit unei comunicări 

remise Bursei de Valori Bucu-

reşti (BVB). Cel mai valoros 

activ este un teren de 7.827 

mp, a cărui valoare contabilă 

este de aproape 8 milioane de 

lei, potrivit documentului trans-

mis BVB. De asemenea, ar ur-

ma să fi e transferată pe noua 

fi rmă şi o clădire depozit, cu 

o valoare contabilă de 973.000 

de lei, o clădire cu etaj (valoa-

re contabilă 148.000 lei), o clă-

dire pentru birouri (60.000 lei) 

şi o clădire hală mase plastice 

(177.904 lei).

Divizarea Napochim şi în-

fi inţarea Napochim Imobilia-

re ar presupune reducerea ca-

pitalului social al producăto-

rului de mase plastice de la 

11 milioane lei la doar 2,8 mi-

lioane lei.

Napochim Imobiliare va fi  

o societate de tip deschis, co-

tată la BVB, potrivit preşedin-

telui Consiliului de Adminis-

traţie al producătorului clu-

jean, Dan Mihai Pitic.

Un plan mai vechi

Intrarea Napochim pe pia-

ţa imobiliară clujeană nu re-

prezintă o noutate. Conduce-

rea fabricii de materiale plas-

tice anunţa încă din 2012 naş-

terea Napochim Imobiliare. De 

altfel, pe site-ul Ofi ciului Na-

ţional al Registrului Comerţu-

lui apare deja proiectul de di-

vizare a societăţii. În docu-

mentele semnate de Dan Mi-

hai Pitic, preşedintele CA al 

Napochim, se menţionează că 

divizarea va permite dimensi-

onarea viitoarelor afaceri, ce-

ea ce conferă noii societăţi o 

stabilitate mai mare şi posibi-

litatea dezvoltării. De aseme-

nea, se urmăreşte astfel creş-

terea ratei rentabilităţii, în pa-

ralel cu o utilizare mai efi ci-

entă a capitalurilor proprii.

La sfârşitul lunii iulie, din 

acţionariatul socităţii făceau 

parte Ax Perpetuum (25,6%), 

BT Invest (24,9%) şi SSIF Bro-

ker (18,4%).

Napochim a terminat anul 

2013 cu o cifră de afaceri de 

4,6 milioane de lei, raportând 

pierderi de circa 3,9 milioane 

de lei. La fi nalul anului trecut, 

Napochim avea în jur de 50 

de angajaţi, faţă de 134 în 2010.

De la plastic la 
imobiliare: Napochim îşi 
continuă transformarea
Compania clujeană vrea să se divizeze şi să mute pe noua firmă, 
Napochim Imobiliare, active în valoare de aproape 10 milioane de lei.

Andreea LEDER
social@monitorulcj.ro

Comerţul online prinde 

din ce în ce mai mult 

teren în ultima perioadă, 

aşa că producătorii de 

legume şi fructe s-au gân-

dit să-şi expună şi ei la 

vânzare produsele pe 

internet, mai ales că este 

perioada în care se pun 

murăturile.

Gama de oferte este una 

variată, iar producătorii se afl ă 

în concurenţă cu cei care îşi 

vând produsele în pieţele agro-

alimentare sau cu supermar-

keturile.

Clujenii îşi pot cumpăra 

produsele dorite cu un singur 

click, iar în cel mai scurt timp 

le vor ajunge la domiciliu.

Marfă ecologică
şi culeasă cu mâna

Producătorii care şi-au ex-

pus spre vânzare marfa pe in-

ternet susţin că ea este proas-

păt culeasă şi că nu a fost fo-

losit niciun tip de îngrăşământ 

artifi cial pentru creşterea lor.

Pe unul dintre site-urile ca-

re se ocupă cu vânzarea di-

verselor produse, un clujean 

se laudă că oferă spre vânza-

re “zmeură de cultură cu aro-

mă deosebită, ambalată în ca-

serole de 0.5 kg. Preţul de vân-

zare este de 10 lei”.

Ionel, care este din Cluj-Na-

poca, îi asigură pe viitori cli-

enţi că produsul oferit spre 

vânzare este ecologic. “Vin-

dem afi ne culese cu mâna, 

din mediu natural. Preţ 10 lei/

kg”, aşa sună anunţul postat 

de Ionel.

Oferte variate există şi la 

capitolul legume. Ceapa, car-

tofi i şi fasolea sunt doar câ-

teva dintre produsele care aş-

teaptă să-şi găsească cumpă-

rători în mediul online. Pre-

ţurile variază însă în funcţie 

de cantitatea cumpărată.

Majoritatea producătorilor 

spun că asigură şi transportul 

şi că vor livra marfa la domi-

ciliul cumpărătorului.

Până şi murăturile
se vând online

S-a găsit şi soluţia pentru 

clujencele care nu au timp, sau 

nu ştiu, să pună murături. Şi 

acest tip de produse pot fi  cum-

părate din mediul online.

“Castraveţi muraţi de vân-

zare, zona Cluj, 6-12 cm, 3,5 

lei/kilogramul. La cantităţi 

mari preţul este negociabil”, 

aşa sună un alt anunţ.

Totodată, pe site-urile on-

line, la capitolul legume şi 

fructe mai pot fi  găsite şi ciu-

perci, nuci, usturoi şi multe 

altele. Clientul trebuie doar să 

aibă încredere că produsele 

pe care le cumpără sunt de 

cea mai bună calitate.

În ultima perioadă, pe in-

ternet apar din ce în ce mai 

multe hipermarketuri online. 

Deocamdată aceste magazine 

sunt la început de drum, în-

să specialiştii spun că vânză-

rile cresc în fi ecare lună.

Piaţa s-a mutat pe internet.
Legumele clujenilor, vândute online
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Victor Ponta, tânărul refor-

mator al PSD, este, în reali-

tate, un mic dictator, care 

nu suportă să fi e contrazis. 

După ce purtătorul de 

cuvânt al Guvernului, Mirel 

Palada, a postat pe Facebook 

declaraţii şocante la adresa 

jurnaliştilor numindu-i 

“purceluşi anti-guverna-

mentali”, a venit rândul pre-

mierului Victor Ponta să 

blocheze comentariile criti-

cilor. A simţit-o pe propria 

piele o studentă din Cluj.

Bianca Tămaş (21 de ani), 

studentă în anul II la Facultatea 

de Jurnalism din cadrul Univer-

sităţii Babeş-Bolyai, povesteşte 

că a lăsat un comentariu pe pa-

gina ofi cială de Facebook a pre-

mierului Victor Ponta în care i-

a transmis că “nu face nimic 

bun pentru popor, doar arată cu 

degetul spre alţii”. Surpriza a ve-

nit câteva săptămâni mai târziu 

când studenta a vrut să lase un 

al doilea comentariu, dar şi-a 

dat seama că a fost blocată.

“Prin primăvară am dat pes-

te pagina ofi cială de Facebook a 

lui Victor Ponta și am lăsat un 

comentariu în care mi-am expri-

mat opinia, luând în calcul ab-

solut orice regulă de bun simț, 

în legătură cu hobby-ul dânsu-

lui de a arăta cu degetul ca să 

nu vadă lumea că el de fapt nu 

face nimic. Comentariul suna 

cam aşa «dacă oricum nu faceţi 

nimic bun pentru popor, măcar 

să nu arătaţi cu degetul spre al-

ţii» şi l-am postat în contextul 

scandalului legat de terenul din 

comuna Nana când Victor Pon-

ta l-a ameninţat pe preşedintele 

Traian Băsescu cu plângere pe-

nală că ar fi  ameninţat-o şi şan-

tajat-o pe senatoarea PSD Gabi 

Firea. Premierul s-a legat atunci 

de Băsescu chiar dacă nu a fost 

implicat în scandalul dintre cei 

doi”, a declarat Bianca Tămaş.

Ea mai spune că imediat 

după postare, comentariul a 

fost şters. Apoi, după vreo do-

uă săptămâni, a vrut să lase 

un alt comentariu, însă, sur-

priză. A fost blocată. 

“Pot vizualiza în continuare 

pagina, însă nu pot posta nimic. 

Nu mai pot lăsa comentarii, nu 

îmi mai apare căsuţa cu comen-

tarii. Așadar, să înțeleg că oame-

nii care se ocupă de imaginea 

primului-ministru sunt atât de 

riguroși încât nu lasă niciun fi r 

de praf să se atingă de acesta? 

Și atât de frică să le fi e de o amă-

râtă de studentă încât să-i răpeas-

că dreptul la libera exprimare? 

Stați fraților, liniștiți, că toată lu-

mea știe că ăsta micu` fură… 

atâta că unii sunt mai fraieri și 

cred că vor primi și ei ceva. Acum 

ca să-i cânt puțin în strună, «fă, 

Ponta» bine și lasă-mă să mă leg 

de viața ta pe Facebook”, mai 

spune Bianca Tămaş.

„Câţi dintre politicieni nu 
operează în acest mod?”

Sociologul clujean Ioan Ho-

su este de părere că aceste cri-

tici, în măsura unui limbaj de 

bun simţ, nu ar trebui să fi e 

cenzurate, ele putând fi  de fo-

los celui criticat.

“Unii văd Facebook-ul ca un 

instrument de PR, o promovare 

complementar canalelor media 

clasice. În concepţia aceasta când 

ai o abordare integrată, sigur, e 

normal să laşi doar pe cele favo-

rabile. Pe de altă parte, cât de 

dure au fost criticile încât să fi e 

cenzurate? Nu e sigur că Victor 

Ponta le cenzurează, administra-

torii contului său de Facebook 

sunt cei care moderează discu-

ţiile. Câţi dintre politicieni nu 

operează în acest mod? Întreba-

rea e în ce măsură politicianul 

român îşi asumă critica. Dacă 

vorbim de critici nejustifi cate 

este normal să le respingă. Re-

ţelele de socializare ar trebui 

să încurajeze dezbaterea, gân-

direa critică. Derapajele nu au 

ce căuta. Dacă comentariile 

sunt în registrul dialogului, poa-

te cel în cauză ar avea de câş-

tigat”, a precizat Hosu.

Micul dictator. De ce a „blocat-o” premierul 
pe o studentă din Cluj, pe Facebook

Echipa premierului Victor Ponta nu este la prima abatere de 
acest gen. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Mirel Palada, 
a lansat în luna august pe Facebook un atac foarte dur la 
adresa jurnaliștilor pe care îi cataloghează drept “anti-guver-
namentali”, dând exemplul unui ziarist Gândul, pe care nu îl 
numește, dar despre care spune că l-a “executat electric cu 
plăcere”, blocându-l pe Facebook, pe motiv că “făcea clăbuci 
cu spume la mine pe pagină”. 

“Cum apare câte un subiect politic care învârtoșează spiritul 
bejboinic în opinanţi, de zici că-i catastrofă și dezastru mondi-
al, cum mai scot capul câte doi-trei-zece-douăzeci, depinde de 
intensitatea subiectului, de bezmetici acoperiţi de pe lista mea 
care își fac seppuku comunicaţional și trântesc cu cuvintele an-
ti-guvernamentale în baltă propagandistică la mine pe wall. 
Și uite așa mai frigem niște purceluși anti-guvernamentali la 
proţap și le dăm block și mai bem o bere în cinstea sufl etelor 
răposaţilor care nu mai este. În seara asta era unul care acum 
era reporter la Gândul, iar înainte fusese la Hotnews, și care 
făcea clăbuci cu spume la mine pe pagină. Ce plăcere să-l exe-
cut electric! Câtă îndemânare am să omor prin blocare ziariștii 
obiectivi, deci anti-guvernamentali. Pufoșilor, nici nu știţi câtă 
plăcere îmi provocaţi”, a comentat el. 

Ziaristul despre care scria Mirel Palada ar fi  Attila Biro. Attila Biro, 
fost jurnalist la Hotnews, actualmente reporter la gândul.info, a 
scris pe contul său de Facebook următorul mesaj:  ”Nu pot să 
înțeleg cum oameni în toată fi rea cred că pot să mintă un popor 
întreg. Îmi aminetesc că am mai trecut printr-un episod similar 
acu ceva luni. Un eurobarometru spunea că românii în proporție 
de 75% sau ceva de genul nu au încredere în guvern. Ponta a 
ieșit și a zis pe invers 35% din români au încredere în guvern și ia-
tă ce mare creștere de încredere am înregistrat”.

Precedentul Palada

T
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Reprezentanţii ACL intenţi-

onează să depună o moţiu-

ne de cenzură în această 

sesiune parlamentară.

Preşedintele PMP, Elena 

Udrea (foto), a declarat, ieri, că 

formaţiunea pe care o conduce 

va susţine o eventuală moţiune 

de cenzură a ACL pe tema OUG 

privind migraţia primarilor.

Întrebată, luni, într-o con-

ferinţă de presă la Cluj-Napo-

ca, dacă PMP va susţine even-

tuala moţiune de cenzură a 

ACL pe tema OUG privind mi-

graţia primarilor, Elena Udrea 

a răspuns afi rmativ.

„Vom susţine moţiunea de 

cenzură pentru că este o pă-

căleală a lui Ponta, a PSD şi a 

Guvernului această OUG, sco-

pul fi ind de a obţine voturi de 

la primari, păcălindu-i pe aceş-

tia că vor primi fonduri pen-

tru proiectele lor. Îi păcălesc 

pe primari că îi vor sprijini cu 

fonduri, dar nu le vor da bani. 

Probabil vor fi  primari care se 

vor lăsa păcăliţi şi vor pleca la 

PSD şi la partidul lui Tăricea-

nu. Este o acţiune strict elec-

torală, mincinoasă, ipocrită, 

demagogică şi populistă, toc-

mai de aceea vom susţine o 

moţiune de cenzură pe acest 

subiect“, a spus Udrea.

Luni, liderul PDL, Vasile Bla-

ga, spunea că moţiunea de cen-

zură este un semnal politic clar 

al ACL la adresa guvernării PSD.

PMP susţine o eventuală 
moţiune de cenzură a ACL

Victor Ponta şi Kelemen 

Hunor sunt singurii can-

didaţi la Preşedinţie care 

au crescut ca număr de 

apariţii media în săptă-

mâna precedentă, iar 

Elena Udrea coboară un 

loc în top, potrivit unei 

analize realizată de 

Mediafax Monitorizare.

În săptămâna 25-31 august, 

au scăzut ca număr de apariţii 

şi menţiuni în media Călin Po-

pescu Tăriceanu, Dan  Diaco-

nescu, Cristian Diaconescu, Ghe-

orghe Funar, Ioan Ghise, Klaus 

Iohannis, Monica Macovei, Szi-

lagy Zsolt şi Elena Udrea. În top 

a fost inclus şi William Brânză, 

care şi-a anunţat candidatura la 

funcţia de şef al statului, din 

partea Partidului Ecologist.

Ponta rămâne 
primul în top

Pe primul loc în top rămâ-

ne Victor Ponta, cu 12.940 de 

apariţii (11.609 pe site-uri, 282 

în media centrală, 769 de men-

ţiuni şi apariţii la TV şi 280 

la radio).

Pe locul al doilea se afl ă, 

la mare distanţă, Klaus Ioha-

nnis, care o surclasează pe 

Elena Udrea, cu 4.164 de apa-

riţii şi menţiuni (3.808 pe si-

te-uri, 240 la TV, 42 la radio 

şi 74 în media centrală).

Pe locul al treilea se afl ă 

Elena Udrea, cu 3.513 apari-

ţii (3.181 pe site-uri, 175 la 

TV, 47 la radio şi 110 în me-

dia centrală).

Udrea este urmată de Că-

lin Popescu Tăriceanu, cu 

1.265 de menţiuni, cele mai 

multe, 1.127, pe site-uri, 76 

la TV, 8 la radio şi 54 în pre-

sa centrală.

Monica Macovei are 832 

de apariţii (738 – site-uri, 42 

- TV, 11 – radio, 41 – presa 

centrală).

În săptămâna monitoriza-

tă, Cristian Diaconescu şi-a 

anunţat retragerea din cursa 

electorală, el înregistrând un 

total de 705 apariţii (620 – si-

te-uri, 31 - TV, 16 - radio, 38 

– presa centrală).

Kelemen Hunor a avut în 

total 633 de menţiuni (537 – 

site-uri, 52 - TV, 27 - radio, 

17 – media centrală), fi ind ur-

mat de Dan Diaconescu, cu 

157 de apariţii (140 – site-uri, 

10 - TV, 7 în presa centrală şi 

niciuna la radio). 

Următorul în top este Ioan 

Ghişe, cu 78 de apariţii şi 

menţiuni (62 pe site-uri, 16 

- TV, 2 – media centrală şi ni-

ciuna la radio).

Ultimele două locuri sunt 

ocupate de Gheorghe Funar – 

29 de menţiuni (27 pe site-

uri, 1 la TV şi 1 în presa cen-

trală) şi de Szilagy Zsolt, cu 

23 de menţiuni, exclusiv pe 

site-uri.

Candidaţii la Preşedinţie, după topul apariţiilor în media

Aleşii vor dezbate în sesi-

unea de toamnă, pe lângă 

reducerea CAS şi amnistia 

fi scală a pensionarilor şi 

mamelor, mai multe pro-

iecte de lege care prevăd 

o serie de benefi cii pentru 

alegători, cum ar fi  posi-

bilitatea cumulului pensi-

ei cu salariul sau reduce-

rea TVA pentru lapte, 

fructe şi legume.

Astfel, în această sesiune, 

senatorii urmează să dea un 

vot la o propunere legislativă 

care permite pensionarilor cu 

venituri care depăşesc nivelul 

salariului mediu brut pe eco-

nomie să cumuleze pensia cu 

salariul ca angajaţi la stat.

Priorităţi pentru alegători

Propunerea legislativă pen-

tru abrogarea unor prevederi 

din Legea 329/2009 privind 

reorganizarea unor autorităţi 

şi instituţii publice, raţionali-

zarea cheltuielilor publice, 

susţinerea mediului de afaceri 

şi respectarea acordurilor-ca-

dru cu Comisia Europeană şi 

Fondul Monetar Internaţional 

îi are ca iniţiatori, printre al-

ţii, pe preşedintele Camerei 

Deputaţilor, Valeriu Zgonea, 

liderul senatorilor PSD, Ilie 

Sârbu, senatorii Viorel Arcaş, 

Laurenţiu Coca, Alexandru 

Cordoş (PSD) şi deputaţii Ana 

Birchall, Iulian Iancu, Florin 

Iordache, Nicolae Nica (PSD) 

şi Bogdan Ciucă (PC).

Aceştia menţionează, în ex-

punerea de motive la iniţiati-

va legislativă, că, potrivit Con-

stituţiei, pensia este un drept 

fundamental, garantat în în-

tregime şi se datorează pentru 

munca prestată în trecut, iar, 

aşa cum arată jurisprudenţa 

CEDO, dreptul de creanţă es-

te ocrotit în aceeaşi măsură ca 

şi dreptul de proprietate.

Senatorii ar putea decide, 

în prima parte a sesiunii care 

începe, scăderea stagiului de 

cotizare realizat în grupa 1 de 

muncă de la şase ani, cât es-

te în prezent, la cinci ani, în 

vederea reducerii vârstelor stan-

dard de pensionare pentru per-

soanele care au realizat stagiul 

complet de cotizare.

Propunerea legislativă pen-

tru modifi carea Legii 263/2010 

privind sistemul unitar de pen-

sii publice a primit, în sesiu-

nea trecută, raport favorabil 

cu amendamente din partea 

Comisiei pentru muncă.

Potrivit unui amendament 

al comisiei, perioadele de ve-

chime în muncă realizate în 

grupa I de muncă, mai mici 

de cinci ani şi perioadele de 

vechime în muncă realizate 

în grupa a II – a, până la da-

ta de 1 aprilie 2001, ar urma 

să constituie stagiu de cotiza-

re în condiţii deosebite, în ve-

derea reducerii vârstelor de 

pensionare, cu excepţia celor 

realizate în activităţi care sunt 

încadrate în condiţii speciale.

O altă propunere legislativă 

ce urmează să intre în dezba-

terea Senatului prevede redu-

cerea cotei de TVA pentru lap-

tele de consum, legumele şi 

fructele proaspete la 9 la sută.

Semnatarii proiectului sus-

ţin că, pe lângă avantajele pe 

care le-ar produce această scă-

dere de TVA în rândul consu-

matorilor, al producătorilor şi al 

agricultorilor, în acest fel se vor 

recupera pierderile de buget ca-

uzate de evaziunea fi scală.

Un alt proiect de modifi ca-

re a Codului Fiscal ce urmea-

ză să intre în dezbaterea sena-

torilor şi deputaţilor prevede 

modifi carea datei cursului de 

schimb la care se stabileşte 

echivalentul în lei al plafonu-

lui de 65.000 de euro utilizat 

la stabilirea pragului superior 

de la care contribuabilul devi-

ne obligatoriu plătitor de TVA.

În sesiunea care va înce-

pe, senatorii vor lua în discu-

ţie o iniţiativă legislativă ca-

re prevede ca administratorii 

şi rezidenţii parcurilor indus-

triale să fi e scutiţi de la plata 

impozitului pe clădirile ce vor 

fi  construite.

La începutul noii sesiuni, 

parlamentarii vor lua în discu-

ţie, de asemenea, un proiect 

prin care se propune ca persoa-

nele care au luat credite ipote-

care şi nu le pot achita să be-

nefi cieze de suspendarea tem-

porară a executării silite a imo-

bilelor, până la redresarea fi -

nanciară, fără a plăti cauţiune. 

Dacă acest proiect va fi  adop-

tat, suspendarea executării si-

lite va fi  obligatorie şi cauţiu-

nea nu va fi  necesara în cazul 

debitorilor care fac dovada că 

bunul imobil ce urmează a fi  

executat are destinaţia de locu-

inţă pentru familie, nu deţin un 

alt imobil cu această destina-

ţie şi fac dovada că nu realizea-

ză mai mult decât venitul mi-

nim garantat pe economie pen-

tru fi ecare membru al familiei.

Ce beneficii pregătesc 
parlamentarii pentru alegători
Se apropie alegerile prezidenţiale: parlamentarii vor dezbate o serie de proiecte cu beneficii pentru alegători.

În preajma prezidențialelor, politcienii își aduc aminte de alegători
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

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

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă/vilă cu un singur 
nivel în Grigorescu (P-ţa 14 iulie, 
Donath, E. Grigorescu, O. Goga), 
Gheorgheni (Arieșului, Artelor, V. 
Lupu, T. Ionescu, Albinii), Bulgaria 
(P-ţa 1848, Clujana), suprafaţa 
utilă între 100-150 mp, pod, ga-
raj, teren/grădină min. 400 mp, 
front minim de 16 m, aproape de 
mijloacele de transport în comun. 
Tel. 0748-111295. (1.7)

¤ Vând casă cu 3 camere la Valea 
Ierii, cu facilitate, avans și rate. 
Inf. suplimentare la tel. 
0747-700044. (4.4)

¤ Vând casă la 60 km de Cluj, 3 ca-
mere + hol + cămară + curte în su-
pr. de 500 mp. Inf. și relații supli-
mentare la tel. 0755-568802. (6.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

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.

TERENURI

¤ Cumpăr teren agricol, pășune. 
Inf. suplimentare la tel. 
0751-044086. (1.7)

¤ Cumpăr 500 mp teren pentru 
construcţie vilă sau de 1500 mp 
pentru construcţie case înșiruite, 
liber sau cu casă demolabilă, în 
zona Grigorescu (P-ţa 14 Iulie, E. 
Grigorescu, Donath, O. Goga), 
Gheorgheni (Arieșului, Artelor, V. 
Lupu, T. Ionescu, Albinii), Bulgaria 
(P-ţa 1848, Clujana), front min. 
16 m. Tel. 0748-111295. (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. (4.7)

¤ Cumpăr teren extravilan. Sunaţi 
la tel. 0741-244133. (6.7)

¤ Cumpăr teren agricol, pășune. 
Inf. suplimentare la tel. 0751-
044086. (7.7)

¤ Vând teren în Cara, supr. 2800 
mp, cu acte în regulă. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 
0755-568802. (6.7)

¤ Vând URGENT teren intravilan în 
mun. Gherla, întabulat, cu utilităţi 
asigurate, situat în zonă locuită, cu 
front de 24 m la strada asfaltată. 

Parcela de 2000 mp poate fi  loti-
zată. Preţ la cursul pieţii, negocia-
bil. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel.0745-127969. (8.9)

¤ 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.

¤ Vând teren pentru construcţii, 
în supr. de 1066 mp, pe str. Câm-
pului 36 și teren în supr. de 3000 
mp și 7500 mp, pe str. Câmpului 
364. Inf. suplimentare la tel. 
0748-193982. (6.7)

¤ Vând teren central în supr. de 
100 mp, front 20 ml la drum de 
servitute, cu C.F. și C.U., P+6, preţ 
250 euro mp. Inf. suplimentare 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 su-
plimentare 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 utilităţi, 
apă, curent, cu C.F. în regulă. 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), cen-
trura 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. cu 2 camere, 
tip vilă, în zona Sigma Center (Zo-
rilor), utilat și mobilat, pentru pre-
tenţioși. Inf. suplimentare la tel. 
0364-115774. (3.9)

Caut de închiriat garsonieră,

mobilată, de preferinţă zona 
FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SPAŢII

¤ Ofer spre închiriere spaţiu co-
mercial în supr. de 80 mp, fi ni-
sat, toate utilităţil, acces direct 
din șosea principală, posibilităţi 
de parcare în curte, pretabil pen-
tru birouri, magazin, depozit, IT, 
dispecerat, etc. Inf. suplimenatre 
la tel. 0728-976723. (7.7)

SCHIMBURI

CASE

¤ Schimb casă la 60 km de Cluj, 
3 camere + hol + cămară + curte 
în supr. de 500 mp, cu garsonie-
ră în Cluj + diferenţă. Inf. și rela-
ţii suplimentare la tel. 
0755-568802. (6.7)

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

¤ Tânără, nefumătoare, caut loc de 
muncă, în domeniile babysitter, cu-
răţenie, menaj ușor. Ofer și cer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 0741-455348.

¤ Tânără, caut loc de muncă part-
time, în domeniul contabilitate pri-
mară, cunoștințe WINMENTOR. 
Sunați la tel. 0745-430079.

¤ Tânără, caut loc de muncă în 
domeniul gastronomic, experien-
ţă de 3 ani, cu diplomă, în hote-
luri sau pensiuni, numai în 
Cluj-Napoca. Ofer și rog seriozita-
te. Tel. 0753-913845.

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, experi-
enţă 18 ani (şi pe comunitate), 
cat. B şi C, cunoscător al lb. ger-
mane şi engleze. Rog şi ofer serio-
zitate. 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

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

MEDICALE

¤ Maestru profesor, efectuez tra-
tamente echilibrări energetice pe 
karmă, radiestezice și purifi cări 
de spaţii cu energie reiki. Tel. 
0749-366273. (7.7)

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând moped ACTIV, marca 
First-Bike, cu motor de 50 cmc, în 
patru timpi, cu partu viteze, puţin 
rulat și cască moto, nouă, nr. 56. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0723-064864. (8.9)

¤ Vând autoturism ”Trabant 
601”, an fabricaţie 1981, verifi -
care tehnică + asigurare la zi, 
stare perfectă de funcţioare, 
preţ la aprecierea cumpărătoru-
lui. Inf. suplimentare la tel. 
0740-323779. (7.7)

¤ Vând barcă pneumatică de 6 
persoane, cu motor ”Yahama”, de 
25 C.P. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0264-541633. (8.9)

¤ VÂND SUPERNOVA asigurare şi 
revizie tehnică la zi, an fabricaţie 
2001, km reali 79.000, motor 
1,4, injecţie benzină (Renault 
Clio), tinichigeria şi vopsitul făcu-
tă recent. Preţ 1.200 Euro. Infor-
maţii la telefon 0766-484.462.

MOBILIER

¤ Vând scaune import Italia, can-
titate mare, la jumate preţ, sunt 
de inox, preţ 50 RON. Inf. la tel. 
0736-577060. (4.7)

¤ Vând dulap haine cu trei uși, 
masă rotundă nouă, culoare na-
tur, canapea extensibilă, nou ta-
piţată. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0264-454257 sau 
0749-041124. (4.7)

¤ Ieftin! Vând mobilă sufragerie, 
canapea cu husă din piele, o mă-
suţă + 4 scaune. Inf. la tel. 
0748-193982. (6.7)

¤ Vând cuier cu ladă pentru încăl-
ţăminte, dulap expunere din me-
lamină, culoare albă, tip bibliote-
că. Inf. la tel. 0748-193982. (6.7)

¤Vând dulap, o masă modernă, 
2 fotolii, dulap pentru pantofi . 
Inf. la tel. 0721-096181. (7.7)

UZ CASNIC

¤ Vând congelator cu 5 sertare. 
Inf. suplimentare la tel. 
0748-193982. (1.7)

¤ Vând drujbă URAL-4, aproape no-
uă și cablu de tracţiune de Ø 9 mm . 
Inf. la tel. 0746-297102. (1.7)

¤ Vând convenabil unei persoane 
interesate și serioase, scule așchi-
etoare, rămase în urma desfi nţă-
rii unui atelier mecanic, cuţite 
strung, burghie, freze, scule de 
prindere, etc. Rog seriozitate. Inf. 
la tel. 0743-330440. (4.7)

¤ Vând 2 aragaze, aspirator, ma-
șină de scris. Inf. la tel. 
0721-096181. (7.7)

¤ Vând mașină de tricotat nouă, 
marcă germană ”Brother”, cu un 
pat, preţ la aprecierea cumpără-
torului. Inf. suplimentare la tel. 
0740-323779. (7.7)

¤ Vînd convenabil dălţi pentru 
sculptură în lemn și strungărie. 
Inf. la tel. 0723-064864. (8.9)

ELECTRO

¤ Vând TV color ”Sport”, nou, dia-
gonala 32 cm, video ”Panasonic”, 
cu casete, aproape nou, 2 antene 
parabolice, ieftin. Inf. la tel. 
0748-193982. (1.7)

¤ Vînd TV color “Camakrown WN”, 
cu diag. 54 cm, culoare neagră, cu 

farfurie parabolică satelit “Dolce”, 
40 m cablu coaxial, reciver ”Dolce”, 
cablu coaxial 40 m, telecomenzi. 
Inf. la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (4.7)

¤ Vând două televizoare, necesită 
mici reparaţii. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0264-454257 sau 
0749-041124. (4.7)

¤ Vând orgă ”Altarus 3000”, două 
cutii electrolizi, 6 kg cositor, preţ 
foarte bun. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0748-193982. (6.7)

¤ Vând mașină de cusut electrică 
“Nicoleta”, nouă. Preţ la aprecie-
rea cumpărătorului. Inf. suplimen-
tare la tel. 0740-014558. (7.7)

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

DIVERSE

¤ Vând vin de colecţie Italia 1960, 
1964, 1971, 1974. Inf. suplimen-
tare la tel. 0741-386266. (1.7)

¤ Vând două biciclete unul bărbă-
tesc, marca ”Set Rocco”, plus scaun 
pentru copil, preţ 230 RON și una 
de damă, marca ”Neuzer”, preţ 
160 RON. preţuri negociabile, sca-
un mașină de copil la preţul de 80 
lei, negociabil. Inf. la tel. 
0264-487028. (1.7)

¤ Vând încălţăminte, articole 
sport, plapume, cuverturi, toate 
ieftin. Desfi nţez gospodărie. Tel. 
0748-193982. (1.7)

¤ Vînd cactus cu înălţimea de 2,3 
m, un palmier de 2 m, plantă or-
nament cu frunză lată de 1,7 m, 
toate deosebit de frumoase, pen-
tru interior. Informașii la tel. 
0722-518119. (1.7)

¤ Vând 32 coli de tablă zincată 
de Ø 0,5 mm, format 1000 x 
2000 mm. Inf. la tel. 
0746-297102. (1.7)

¤ Vând un covor cu dim. 3 x 2 
m, și două carpete, la preţul de 
60 RON. Inf. la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând 2 damigene și 2 costu-
me naţionale. Inf. la tel. 
0721-096181. (1.7)

¤ Vând gheaburi și burlane din ta-
blă galvanizată, preţ negociabil. 
Sunaţi la tel. 0264-432680. (1.7)

¤ Vând gâște și raţe albe tineret, 
foarte frumoase și sănătoase pen-
tru creștere sau tăiere, gâștele 
sunt între 4,5 și 8kg. Sunaţi la tel. 
0764-471829. (1.7)

¤ Vând ţigări electronice, accesorii 
și soluţii, reparaţii. Inf. la tel. 
0764-471829. (1.5)

¤ Vând URGENT 15 blugi, de toate cu-
lorile și mărimile, la preţul de 5 RON. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând 70 borcane de 400-800 ml 
și o masă circulă. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0264-454257 
sau 0749-041124. (4.7)

¤ Vând vin alb demisec, producţie 
proprie, cantitate mare. Inf. supli-
mentare la tel. 0722-515094. (4.7)

¤ Vând coniac de 47° și rachiu de 
fruncte de 53°, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Calitate super. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (4.7)

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

COLECŢIONARI

¤ Vând cartele telefonice Româ-
nia și străine, peste 500 de 
modele(sport, faună, etc.), fără 
cip, preţ negociabil la cantitate. 
Tel. 0755-920694. (1.5)

¤ Vând trofee de vânâtoare căpri-
or (ţap) și colţi de mistreţi, preţ 
negociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (1.5)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (ta-
blou, icoană veche, mașină de 
scris, radio, râșniţă, ceas cu pen-
dulă, monede, mojar, etc). Ofer 
5-30 ron. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (1.5)

¤ Vând colecţie de timbre, colec-
ţie de ceasuri de buzunar, noi, cu 
lanţ, marca “Heritage”, brichete 
cu gaz, pixuri. Inf. la tel. 
0759-020427. (1.5)

¤ Vând sobe de teracotă antice, cu 
ornamente deosebite, de culoare 
galbenă, maro și albă, și candela-
bre antice. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0744-219124. (1.5)

¤ Vând peste 500 de plicuri circu-
late în România între anii 
2002-2010 (faună, biserici, perso-
naje, animale, sport, avioane, 
etc), preţ 0,30 RON/buc, negocia-
bil. Inf. la tel. 0755-920694. (1.5)

¤ Vând benzi de magnetofon 
(BASF, AGFA, SONY) înregistrate o 
singură dată, 360/540 m, muzică 
ușoară. Tel. 0755-920694. (1.5)

¤ Vând discuri pentru pick-up 
33/45 turaţi, muzică ușoară, po-
pulară, simfonică, toate în stare 
bună. Relaţii la tel. 
0755-920694. (1.5)

¤ Colecţionari! Vând casete au-
dio, video, discuri, benzi magne-
tofon. Tel. 0755-920694. (1.5)

¤ Cumpăr mașină de scris veche, 
neagră. Sunaţi la tel. 
0751-044086. (7.7)

DONAŢII

¤ Donez fân din grădină, gata 
cosit în Cluj, cart. Zorilor. Inf. 
suplimentare la tel. 
0721-356827. (2.7)

Vrei să înveţi o meserie care să-ţi permită să lucrezi 
oriunde în Europa? Vrei să primeşti o bursă privată 

de la fi rme româno-germane, olandeze sau franceze?

Înscrie-te la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu“ din 
Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 199-201.

Învăţământ liceal, specializarea tehnician operator la 
maşini cu comandă numerică. Şcoală profesională, 
specializările: tinichigiu-vopsitor auto, lăcătuş construcţii 
metalice şi utilaj tehnologic. Învăţământ postliceal, 
specializările: tehnician operator la maşini cu comandă 
numerică, tehnician în echipamente bio-medicale.
Pentru mai multe informaţii sună la tel. 0264-415.119.
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ANUNŢ LICITAŢIE

Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA SPRL, 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, etaj 6, lichidator 
judiciar a SC INDY GO SRL – în faliment, in bankruptcy, en 
faillite –comuna Florești, Str. Avram Iancu nr. 107, jud. Cluj, 
CUI 11302322, J12/1980/1998, organizează licitaţie publică 
cu strigare, pentru valorifi carea următoarelor bunuri din 
patrimoniul societăţii:

•  Imobil “Spaţii comerciale și birouri”, compus din teren 
980mp si contrucţie P+2E în suprafaţă de 926mp, 
situat în Florești, str. Avram Iancu, nr. 109 preţ pornire 
237.000 EURO plus TVA.

•  Stocuri constand din materiale de fi nisaje. Preţ pornire 
8.963 LEI plus TVA cu posibilitatea de adjudecare la 
cel mai bun pret oferit.

Licitaţia va avea loc în 10.09.2014, ora 15:00, la sediul 
Casei de Insolvenţă Transilvania SPRL Cluj-Napoca. În cazul 
nevalorifi cării se vor organiza licitaţii în data de 17.09.2014, 
24.09.2014, 01.10.2014 la același preţ, locaţie și oră.

Caietele de sarcini pot fi  achiziţionate de la sediul 
lichidatorului, iar documentaţia de înscriere la licitaţie va 
trebui depusă cel târziu cu 24 de ore înaintea desfăsurării 
licitaţiei.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare și informaţii 
la tel 0737.888.997 sau pe www.citr.ro cod anunt CIT863.

ANUNŢ DE VÂNZARE

CASA DE INSOLVENŢĂ TRANSILVANIA SPRL – FILIALA 
BIHOR, Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 24, jud. Bihor, 
lichidator judiciar al S.C. TECHNOLAB S.R.L. – în faliment, 
in bankruptcy, en faillité, Cluj-Napoca, str. Maramureșului 
nr. 38, J12/1343/2003, CUI 15458449, organizează licitaţie 
publică cu strigare pentru vânzarea următoarelor active:

•  Construcţie neîntăbulată cu regim de inaltime P+M, 
formata din spatii comerciale si spatii de birouri în 
suprafaţă aproximativă de 452 mp, teren 510 mp și 
bunuri mobile, situată pe str. Maramureșului nr. 34, 
Cluj Napoca – preţ strigare 162.640 EUR + TVA

•  Stocuri constând din medicamente și consumabile 
sanitare – preţ strigare 1.456 EUR + TVA

Licitaţia va avea loc în 10.09.2014, ora 12:00, la fi liala 
lichidatorului din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor 48, etaj 6.

Pentru activele neadjudecate licitaţia se repetă în 
17.09.2014, 24.09.2014 respectiv 01.10.2014 în aceleași 
condiţii. Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui 
depusă cu cel puţin 24 ore înainte de data licitaţiei. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 0737 888997 si pe 
www.citr.ro cod anunt CIT864.

LICITAŢIE PUBLICĂ

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE
PREŢURI REDUSE

Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 
3700/112/2011 al Tribunalului Bistriţa-Năsăud privind 
debitoarea S.C. Brotnei Construct S.R.L. – în faliment, in 
bankruptcy, en faillite, cu sediul în Maieru, str. Principală, 
nr. 727, jud. Bistriţa-Năsăud, J06/453/2002, C.U.I. 
15109317, vinde prin licitaţie publică, cu strigare, individual, 
în temeiul și condiţiile stabilite de adunarea creditorilor 
întrunită în data de 18.07.2014, următoarele bunuri din 
averea debitoarei, situate în Cluj-Napoca, str. Liviu Rusu, 
cartier Făget, la cca. 100 m de Hotel Tulip Inn, jud. Cluj :

-  teren intravilan în suprafaţă de 245 mp, înscris în Cartea 
Funciară nr. 259596 Cluj-Napoca (provenită din conversia 
de pe hârtie a CF nr. 175271/A), nr. cadastral 15293, 
împreună cu cota de 6/32 părţi din teren pentru drum în 
suprafaţă de 32 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 259518 
Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 
175273), nr. cadastral 15295, precum și cu cota de 99/495 
părţi din teren cu destinaţie drum în suprafaţă de 495 
mp, înscris în Cartea Funciară nr. 259511 Cluj-Napoca 
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 175267/A), 
nr. cadastral 15289, la preţul de 9.371,70 Euro + TVA;

-  teren intravilan în suprafaţă de 283 mp, înscris în Cartea 
Funciară nr. 259436 Cluj-Napoca (provenită din conversia 
de pe hârtie a CF nr. 175272), nr. cadastral 15294, 
împreună cu cota de 6/32 părţi din teren pentru drum în 
suprafaţă de 32 mp, înscris în Cartea Funciară nr. 259518 
Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 
175273), nr. cadastral 15295, precum și cu cota de 99/495 
părţi din teren cu destinaţie drum în suprafaţă de 495 
mp, înscris în Cartea Funciară nr. 259511 Cluj-Napoca 
(provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 175267/A), 
nr. cadastral 15289, la preţul de 10.825,20 Euro + TVA.

Ședinţele de licitaţie publică organizate în vederea vânzării 
imobilelor au loc în fi ecare zi de miercuri, la ora 15.00, la 
sediul lichidatorului judiciar din Baia Mare, Bd. Republicii, 
nr. 10/35, jud. Maramureș. Preţul de pornire al licitaţiilor 
va fi  exprimat în euro iar plata se va face în lei la cursul 
BNR din ziua plăţii. Preţul de pornire al licitaţiilor nu include 
TVA, astfel că la preţurile de vânzare se va adăuga TVA în 
cota în vigoare la data vânzării. Pasul de licitaţie este de 
100 euro. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% 
din preţul de pornire al licitaţiei, pentru fi ecare bun ofertat, 
sumă ce trebuie achitată în contul de faliment al debitoarei 
până în ziua anterioară zilei când se desfășoară ședinţa de 
licitaţie, ora 12.00. Regulamentul privind organizarea 
licitaţiilor se poate obţine de la sediul lichidatorului judiciar.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 
0722779542, 0262-227131.

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

11:30 Nocturne (talk show)
12:20 România în 5 minute 
(doc.) - Bisericile pictate ale Bu-
covinei - Moldoviţa
12:30 Lumea și noi (doc.) - Por-
tret George Betianu
13:00 EURO polis (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Maghiara de pe unu 
(emis. mag.)
16:50 Legendele palatului, prin-
ţesa Ja Myung (sud cor., 2009, 
s. rom., episodul 41)
17:30 Legendele palatului, prin-
ţesa Ja Myung (sud cor., 2009, 
s. rom., episodul 42)
18:10 Interes general (talk show)
18:40 România în 5 minute 
(doc.) (reluare) - Bisericile picta-
te ale Bucovinei - Moldoviţa
18:50 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
19:00 Meteo
19:10 Așa-i românul! (emis. 
mag., episodul 2)
19:30 Starea naţiei
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Vorbește liber! (emis. in-
fo.) (live)
22:10 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
22:15 Biziday (talk show)
23:00 Starea naţiei (live)

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 (2012, 
emis. info.)
20:30 Surogate (sua, 2009, S.F.)
22:30 Un show păcătos (div.)

PRO TV

11:00 Ingredientele dragostei 
(engl., 2006, com.) (reluare)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, episodul 4786)
15:00 Ursul Jack (sua, 1993, dr.)

17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Grădiniţa lu' tăticu' (sua, 
2003, com.)
22:30 Știrile Pro TV
23:05Terra Nova ( aus.-sua, 
2011, s. avent., sez. 1, ep. 2)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine (rea-
lity show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 B.D. în acţiune (rom., 
1970, com.)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Trădarea (tur., 2010, s. dr.)
22:15 WOWbiz (divertisment)

ACASĂ TV

11:45 Pentru că te iubesc (mex., 
2013, s. rom.) (reluare)
12:45 Teleshopping (promo)
13:00 Spune-mi că ești a mea 
(mex., 2013, s. rom.) (reluare)
14:30 Legături riscante (sua, 
2012, s. dr.) (reluare)
15:30 Minciuna (mex., 1998, ser.)
16:30 Rosa Diamante (sua-mex., 
2012, s. rom.) (reluare)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Soţ de închiriat (sua, 
2013, s. rom.)
19:30 Pentru că te iubesc 
(mex., 2013, s. rom.)
20:30 Spune-mi că ești a mea 
(mex., 2013, s. rom.)
22:00 Legături riscante (sua, 
2012, s. dr.)
23:00 Casa de alături (sua, 
2011, s. de acţ.)

TRANSILVANIA

12:30 Tonik Show (div.)
13:30 Liga I: FC Viitorul Con-
stanţa - Fc Steaua București 
(emis. sport) (reluare)
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, 
episodul 16)
19:30 Planeta verde (sua, 2010, 
s. doc., episodul 1)
20:00 Știri Look TV (emis. info.) 
20:30 Liga Magazin (emis. mag.)
21:30 Tonik Show (div.)
22:30 Speed: Raliuri (reluare)
23:00 Enfusion
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PUBLICITATE

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

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SOCIETATII DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.
Cu sediul în Cluj-Napoca, Piata 1 Mai, nr. 1-2, judetul Cluj, inregistrata la ORC sub nr. 

J12/15/1991, CIF RO 199117;
in temeiul art. 117 din Legea nr. 31/1990, cu modifi carile si completarile ulterioare

= CONVOACĂ =
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor si Adunarea Generala Extraordinara a 

Actionarilor pentru data de 02.10.2014, ora 08:00, respectiv ora 8:30, sau pentru data 
de 06.10.2014, la aceleasi ore, in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima 
convocare, la sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor 
la data de referinta 22.09.2014 si care au dreptul de a vota in cadrul adunarilor generale, 
cu urmatoarea ordine de zi:

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor:
1.  Revocarea unui numar de doi administratori ca urmare a demisiilor acestora, inregistrate 

la sediul societatii.
2.  Aprobarea descarcarii de gestiune, pentru activitatea desfasurata de acestia, in anul 2014.
3.  Alegerea unor noi administratori, membri in Consiliul de Administratie, pe o perioadă 

de 4 ani și stabilirea remuneraţiei acestora. Lista cu persoanele propuse pentru funcţia 
de administrator va fi  la sediul societăţii, putând fi  consultată și completată de acţionari 
până la 15.09.2014, ora 16.30.

4.  Aprobarea datei de 24.10.2014 ca data de inregistrare stabilita conform art. 238 (1) 
din L. nr. 297/2004.

5.  Mandatarea unei persoane pentru indeplinirea formalitatilor legale in relatia cu ORC Cluj.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:
1.  Analiza contractului de vanzare cumparare nr. 5565/23.12.2013, in urma adresei nr. 

3924/21.08.2014.
2.  Adoptarea unei hotarari cu privire la acest aspect, fundamentata pe un punct de 

vedere de specialitate.
3.  Aprobarea datei de 24.10.2014 ca data de inregistrare stabilita conform art. 238 (1) 

din Legea nr. 297/2004.
4.  Mandatarea unei persoane care va intreprinde demersurile legale necesare pentru 

ducerea la indeplinire a hotararilor adoptate.

Unul sau mai mulţi acţionari, reprezentand individual sau împreună cel puţin 5 % din 
capitalul social, au dreptul:

a)  de a introduce noi puncte la ordinea de zi, cu conditia ca fi ecare punct sa fi e insotit de 
o justifi care sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

b)  de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi  
incluse pe ordinea de zi.

Drepturile mentionate anterior pot fi  exercitate numai in scris (transmise prin servicii 
de curierat sau prin mijloace electronice), in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii 
convocatorului.

In situatia in care actionarii care doresc sa formuleze propuneri de candidaturi pentru 
functia de administrator, in cerere vor fi  incluse informatii cu privire la numele, localitatea 
de domiciliu si califi carea profesionala ale persoanelor propuse.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de 
zi a adunarii generale. Societatea de Constructii Napoca S.A. isi rezerva dreptul de a 
raspunde numai la intrebarile primite in scris, cu cel putin 5 zile lucratoare inaintea de 
data adunarii generale, de la actionarii care s-au identifi cat in mod corespunzator. In 
vederea protejarii confi dentialitatii si a intereselor comerciale ale fi rmei, raspunsurile se 
vor comunica prin posta.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau 
prin reprezentanti, in baza unei procuri speciale. Reprezentarea acţionarilor se poate face 
și prin alte persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe baza de procura 
speciala. Formularele de procuri speciale se pot ridica de la sediul societatii incepand cu 
data publicarii prezentului convocator. Procurile vor fi  depuse la sediul societăţii, în original, 
cu 48 ore inainte de adunare, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea 
adunare.

În același termen, buletinele de vot prin corespondenţă completate și semnate de 
acţionar se vor depune la sediul societăţii personal sau prin poștă recomandat cu confi rmare 
de primire pe care să fi e trecută adresa expeditorului (acţionarului).

Documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi, convocatorul, 
numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, proiectul de hotărâre, precum 
și formularele de procura speciala și buletinele de vot prin corespondenţă vor fi  puse la 
dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii si pe website-ul www.sccnapoca.ro, începând cu 
data de 29.08.2014.

Informaţiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu și califi carea profesională a 
persoanelor propuse pentru funcţia de administrator vor fi  puse la dispoziţia acţionarilor 
la sediul societăţii, putand fi  consultata si completata de acestia.

In sala de sedinta vor avea acces actionarii / mandatarii lor, imputerniciti cu procuri 
speciale, in conditiile legii si vor avea asupra lor actul de identitate.

Presedintele Consiliului de Administratie
Ing. Dimitriu Stefan

NATO va lua măsuri 

pentru ca mii de soldaţi 

să poată fi mobilizaţi 

rapid în estul Europei, 

pentru a fi „mai vizibi-

lă” şi a „lovi puternic” 

dacă va fi necesar, a 

promis luni secretarul 

general al Alianţei, 

Anders Fogh 

Rasmussen.

Cei 28 de şefi de stat ai 

Alianţei urmează să adopte 

la summitul de joi şi vineri 

un plan de reactivitate (Re-

adiness action plan, RAP), 

în replică la atitudinea Ru-

siei în criza ucraineană, con-

siderată o ameninţare direc-

tă de aliaţii din regiune (sta-

tele baltice, Polonia, Româ-

nia, Bulgaria), informează 

Mediafax.

Mii de soldaţi ai forţelor 

aeriene, terestre şi mariti-

me, susţinuţi de forţe spe-

ciale, vor putea fi mobilizaţi 

„în câteva zile”. „Acest lu-

cru înseamnă o prezenţă mai 

vizibilă a NATO în estul Eu-

ropei, cât timp va fi nece-

sar”, a afirmat Rasmussen.

Dar această prezenţă nu 

va avea caracter permanent, 

a subliniat el, deoarece acest 

lucru ar fi  contrar Actului fon-

dator NATO-Rusia din 1997.

„Acest lucru va necesita 

instalaţii de recepţie pe te-

ritoriul NATO şi echipamen-

te prepoziţionate, precum şi 

experţi în logistică şi în co-

mandament şi control. 

Această forţă va fi uşoară, 

dar capabilă să lovească pu-

ternic dacă va fi necesar”, 

a precizat el.

„Vom vedea de asemenea 

dacă este posibil să ameli-

orăm infrastructurile naţio-

nale precum aeroporturile 

şi porturile, care vor putea 

fi consolidate”. Colectarea 

şi schimbul de informaţii se-

crete şi planurile de apăra-

re vor fi ameliorate, iar exer-

ciţii vor avea loc „mai des, 

în mai multe locuri”.

Acest plan va garanta că 

„avem forţele şi echipamen-

tele potrivite în locul potri-

vit şi la momentul potrivit”, 

a afirmat Rasmussen.

NATO va fi „mai vizibilă” în estul Europei

Informaţia a fost confi r-

mată pentru Gândul de 

surse de la Bruxelles, 

potrivit cărora Creţu ar 

urma să primească 

Politica Regională, un 

portofoliu foarte impor-

tant, pentru care Creţu nu 

are însă experienţă.

Premierul Victor Ponta l-a 

informat încă din data de 30 

iulie pe preşedintele Camerei 

Deputaţilor, Valeriu Zgonea, 

despre cele două propuneri 

ale Guvernului pentru comi-

sar european, informarea con-

ţinând inclusiv numele celor 

propuşi, respectiv Dacian Ci-

oloş şi Corina Creţu.

Ponta i-a transmis lui Zgo-

nea, în calitatea sa de preşe-

dinte al Camerei Deputaţilor, 

în data de 30 iulie, pentru in-

formare, scrisoarea pe care i-a 

adresat-o preşedintelui ales al 

Comisiei Europene, Jean-Cla-

ude Junker, referitoare la pro-

punerile Guvernului privind 

viitorul comisar european din 

partea României, informează 

Mediafax. „Doresc să vă infor-

mez că, imediat ce voi primi 

răspuns ofi cial din partea pre-

şedintelui ales al CE asupra 

deciziei luate, Guvernul va de-

mara procedurile pentru audi-

erea persoanei nominalizate, 

în conformitate cu Legea 

373/2013 privind cooperarea 

dintre Parlament şi Guvern în 

domeniul afacerilor europe-

ne”, i-a scris Ponta lui Zgonea.

Cioloş, prima propunere

În scrisoarea transmisă lui 

Juncker, Ponta i-a transmis 

acestuia faptul că Dacian Ci-

oloş este prima propunere 

pentru un portofoliu care ar 

acoperi dezvoltarea regiona-

lă şi agricultura.

„Dacă prima noastră propu-

nere nu corespunde arhitectu-

rii pe care o aveţi în vedere pen-

tru viitoarea Comisie, am dori 

să luaţi în considerare candi-

datura doamnei vicepreşedin-

te al PE, Corina Creţu, pentru 

un portofoliu care va fi  discu-

tat cu dumneavoastră ulterior”, 

i-a scris Ponta lui Juncker.

Premierul Victor Ponta a 

precizat, sâmbătă, răspun-

zând unei întrebări, că cea 

de a doua nominalizare pen-

tru comisarul european din 

partea României este „cate-

goric o femeie”, dar nu a ofe-

rit un nume.

El a menţionat că, în scri-

soarea transmisă la Bruxelles, 

prima opţiune a României es-

te portofoliul Agriculturii, pen-

tru Dacian Cioloş.

Cioloș și Crețu, 
propunerile României 
la Comisia Europeană

Scrisorile trimise de premierul Victor Ponta către Zgonea și Juncker

Dacian Cioloș Corina Crețu

Ieri seară, europarlamentarul PSD Corina Creţu a fost 
confirmată de preşedintele desemnat al Comisiei 
Europene, Jean-Claude Juncker, drept propunerea 
României pentru funcţia de Comisar European.
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Azi, 28 august 2014 la ora 

16:11, a fost emis de către 

Ministerul Mediului și Schim-

bărilor climatice  „Ordinul 

de fi nanțare aferent  proiec-

tului de "Asistență Tehnică 

pentru pregătirea aplicației 

de f inanțare ș i  a 

documentațiilor de atribuire 

pentru proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii 

de apă și apă uzată în regi-

unea Turda - Câmpia Turzii, 

în perioada 2014-2020". Cu 

acești bani nerambursabili, 

CAA își poate continua pro-

iectele privind dezvoltarea 

rețelelor de apă și canaliza-

re în regiune Turda-Câmpia 

Turzii.

Compania de Apă ARIEȘ 

Turda a furnizat Autorității 

de Management și OI POS 

Mediu Cluj Napoca toate 

informațiile necesare pentru 

aprobarea proiectului în va-

loare de 12.620.169 lei fără 

TVA. Alocarea fi nanciară a 

Proiectului din fondurile ne-

rambursabile ale UE, din 

cofi nanțarea de la bugetul 

de stat și bugetul local, aco-

peră plățile corespunzătoa-

re acestuia. 

Suma de 12.620.169 lei re-

prezintă defapt aprobarea de-

marării proiectului pasul II 

în valoare de aproximativ 83 

milioane de euro. După ce 

vor fi  accesați acești bani, în-

treaga populație din aria de 

deservire a CAA va benefi cia 

de sistem de canalizare și de 

conducte noi de apă, acest 

lucru ducând implicit la ridi-

carea standardului de viață a 

cetățenilor și la creșterea 

calității vieții acestora.

A fost aprobată finanțarea pentru lucrări la infrastructura de apă și canal

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL
S.C. NAPOMAR S.A. CLUJ-NAPOCA

înregistrată la ORC sub numărul J12/5/1991, având 
Codul de Înregistrare Fiscală RO199176 și Capital Social 

subscris și vărsat de 25.786.342,50 lei, în temeiul 
art.117 din Legea 31/90,

CONVOACĂ
Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor, pentru 

data de 30.09.2014, ora 11.00, la sediul societăţii din 
Cluj-Napoca, Bld. Muncii, nr.14, cu următoarea ordine de zi:

1.  Alegerea unui Administrator pentru perioada ramasă 
a mandatului actualului Consiliu de Administraţie.

2.  Aprobarea BVC 2014 şi a Planului de Investiţii pentru 
anul 2014 în condiţiile aplicării unor corecţii contabile 
cu impact asupra rezultatelor anului curent.

3.  Mandatarea unei persoane pentru publicarea 
hotărârilor AGOA în Monitorul Ofi cial, efectuarea 
menţiunilor şi a înregistrărilor necesare la ORC.

La Adunarea Generala Ordinară a Acţionarilor sunt 
îndreptăţiţi să participe și să voteze toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul Acţionarilor, ţinut de S.C. Depozitarul Central 
S.A. București, la sfârșitul zilei de 15.09.2014, considerată 
ca dată de referinţă.

Dreptul de vot se poate exercită direct sau prin reprezentant, 
în condiţiile legii. Procurile speciale se pot obţine de la sediul 
societăţii, începând cu data de 15.09.2014, în fi ecare zi, de 
luni până vineri între orele 11.00 – 13.00 și se pot depune 
până în data de 28.09.2014, la secretariatul societăţii.

Materialele informative se vor putea consulta sau procura, 
contra cost, de la data publicării Convocatorului în Monitorul 
Ofi cial, de luni până vineri, între orele 11.00 – 13.00, la 
sediul societăţii.

Lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea 
de domiciliu și califi carea profesională a persoanelor propuse 
pentru funcţia de Administrator, se afl a la dispozitia 
acţionarilor, putand fi  consultata și completata de aceștia, 
până în data de 15.09.2014, de luni până vineri, între orele 
11.00 – 13.00, la sediul societăţii.

Dacă la prima convocare nu sunt îndeplinite condiţiile 
de validitate, se convoacă pentru a doua oară Adunarea 
Generala Ordinară a Acţionarilor, cu aceeași ordine de zi, 
la data de 01.10.2014, ora 11.00, la sediul societăţii.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE,
DRAGOŞ-BOGDAN MAZILU

Selecționerul echipei 

naționale de fotbal a 

României, Victor Pițurcă, 

a declarat, în cadrul unei 

conferințe de presă, că își 

dorește victoria în meciul 

cu Grecia, primul din pre-

liminariile Euro 2016.

„Îmi doresc o victorie în 

meciul cu Grecia. Ar fi  cât o 

califi care pentru noi. Este un 

moment bun pentru noi dacă 

ne gândim la faptul că jucă-

torii greci nu au meciuri în pi-

cioare, cu excepția a 3-4 

fotbaliști”, a spus Pițurcă la 

întâlnirea cu ziariștii de la 

Mogoșoaia. În continuare el 

a precizat: „Adversarul vos-

tru este Grecia, cea mai valo-

roasă echipă din grupă. Este 

foarte important pentru noi 

să plecăm cu puncte de aco-

lo și sper ca echipa Români-

ei să facă un joc bun”.

Întrebat dacă este un meci 

revanșă pentru pierderea ca-

lificării la baraj cu Grecia 

pentru Cupa Mondială din 

Brazilia, tehnicianul a spus: 

„Nu cred, este foarte impor-

tant pentru noi să venim cu 

puncte din acest joc în de-

plasare”.

Grecia a învins România 

cu 3-1 la Pireu și a remizat la 

București, 1-1, în barajul pen-

tru CM 2014.

Dorințele lui Pițurcă: 
Mățel, Gardoș 
și Sânmărtean

Referitor la fotbaliștii pe ca-

re ar fi  dorit să-i convoace dar 

nu a putut, selecționerul i-a no-

minalizat pe Mățel, Gardoș și 

Sânmărtean. El a arătat: „Sân-

mărtean, de când este la Stea-

ua București, este mult mai res-

ponsabil. Dacă nu era acciden-

tat, cu siguranță era convocat”.

Întrebat cine va fi  căpita-

nul echipei, Victor Pițurcă a 

spus: „Avem mai mulți posi-

bili căpitani - Ciprian Marica, 

Răzvan Raț ori Dorin Goian”.

Legat de o posibilă convoca-

re a lui Adrian Mutu, selecționerul 

a spus: „Această întrebare nu-

și mai are rostul. În plus, nu l-

am văzut în teren”.

Luchin, Grecu, Hoban 
și Keșeru convocați 
pentru meciul de la Pireu

Selecționerul Victor Pițurcă 

a defi nitivat lotul cu care va 

pregăti primul meci din pre-

liminariile EURO 2016, cu Gre-

cia, din 7 septembrie. Nu mai 

puțin de 23 de „tricolori” sunt 

prezenți astăzi la reunirea lo-

tului:

Portari: Costel Pantilimon 

(Sunderland), Ciprian 

Tătărușanu (Fiorentina), Sil-

viu Lung Jr (Astra Giurgiu);

Fundași: Srgian Luchin (Stea-

ua București), Gabriel Tamaș 

(Watford), Vlad Chiricheș (Tot-

tenham), Dorin Goian (Asteras 

Tripolis), Cosmin Moți 

(Ludogoreț Razgrad), Dragoș 

Grigore (Toulouse), Răzvan Raț 

(PAOK Salonic), Constantin Gre-

cu (Dinamo București);

Mijlocași: Mihai Pintilii (Al 

Hilal/Arabia Saudită), Gabri-

el Torje (Konyaspor), Alexan-

dru Maxim (VfB Stuttgart), An-

drei Prepeliță (Steaua 

București), Ovidiu Hoban (Pe-

trolul Ploiești), Gabriel Enache 

(Astra Giurgiu), Constantin 

Budescu (Astra Giurgiu), Vlad 

Achim (Ceahlăul Piatra Neamț);

Atacanți: Bogdan Stancu 

(Genclerbirligi), Ciprian Ma-

rica (Konyaspor), Alexandru 

Chipciu (Steaua București), 

Claudiu Keșeru (Steaua 

București).

Pițurcă, atac la Mutu: 
„Nu l-am văzut pe teren”
Victor Pițurcă a convocat ieri lotul de fotbaliști care vor juca 
în meciul de duminică împotriva selecționatei Greciei. Adrian Mutu 
nu a fost inclus printre jucătorii convocați.

VICTOR PIȚURCĂ | selecționerul României

„Avem mai mulți posibili căpitani - Ciprian 
Marica, Răzvan Raț ori Dorin Goian“
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Baschet: U-Banca 
Transilvania – 
Körmend 93-74
Al doilea meci amical din 
Austria a fost unul de succes 
pentru baschetbaliștii de la 
U-Banca Transilvania, ei câști-
gând în faţa echipei ungare, BC 
Körmend cu scorul de 93 la 74. 
Antrenorul echipei de baschet 
masculin U-Banca Transilvania, 
Dorin Pintea, a declarat după 
meci: „Au fost două partide bu-
ne de pregătire. Primul meci, cu 
austriecii, a fost destul de difi cil, 
nu ne-am regăsit în atac, iar în 
apărare am făcut multe greșeli. 
Astăzi, am încercat să corectăm 
aceste greșeli, iar în primele do-
uă sferturi ne-am apărat destul 
de bine și am jucat pe contraa-
tac și faza a doua. Pot să remarc 
întreaga echipă, toţi au depus 
eforturi. Pentru noi urmează o 
perioadă de antrenamente la 
Cluj, după care vom merge la 
Târgu Mureș, pentru turneul de 
acolo.” Marcatori: Barnette 24, 
Lalovic 18, Hargrove 17, Cuic 
11, Southall 11, Medvedj 8, 
Jucan 2, Cvjetkovic 2.

Bernard, Luis Adriano, 
Ilsinho şi Darijo Srna 
vin pe Cluj Arena
Șahtior Doneţk, vine în acest 
weekend să joace împotriva 
Universităţii Cluj. Echipa lui 
Mircea Lucescu va fi  faţă-n faţă 
cu „studenţii” lui Mihai Teja în-
tr-una dintre cele mai puternice 
partide amicale din istoria re-
centă a echipei clujene. 
Șahtior, de nouă ori campioană 
a Ucrainei, și fostă câștigătoare 
a Cupei UEFA, va juca în acest 
sezon de Champions League 
contra Athletic Bilbao, BATE 
Borisov și FC Porto, fi ind repar-
tizată în Grupa H. Super-meciul 
se va juca duminică, 7 septem-
brie, ora 17:30.

CFR Cluj învinge în 
deplasare la Ploieşti
CFR Cluj a învins duminică, în 
deplasare, Petrolul Ploiești cu 
scorul de 2-1, într-un meci din 
etapa a VI-a Ligii 1, în care de la 
gazde au fost eliminaţi doi jucă-
tori. Tehniciaul echipei CFR Cluj, 
Vasile Miriuţă, a declarat după 
meciul câștigat în faţa formaţiei 
Petrolul, scor 2-1, în etapa a 
VI-a a Ligii I, că elevii săi au fă-
cut o partidă excelentă și că vic-
toria este meritată. „Am făcut o 
partidă excelentă, o primă re-
priză foarte bună, am avut pro-
bleme în a doua repriză în pri-
mele zece minute, dar am ieșit 
bine din această situaţie. O vic-
torie meritată. Important e că 
echipa mea a jucat foarte bine, 
băieţii s-au autodepășit. Nu 
vorbesc despre arbitraj. 
Jucătorii au demonstrat că se 
pot bate de la egal la egal cu 
orice echipă", a spus Miriuţă.

Pe scurt
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Al doilea meci amical 

din Austria a fost unul 

de succes pentru bas-

chetbaliştii de la 

U-Banca Transilvania, ei 

câştigând în faţa echipei 

ungare, BC Körmend cu 

scorul de 93 la 74.

Antrenorul echipei de bas-

chet masculin U-Banca Tran-

silvania, Dorin Pintea, a de-

clarat după meci că a fost un 

meci destul de difi cil.

„Au fost două partide bu-

ne de pregătire. Primul meci, 

cu austriecii, a fost destul de 

difi cil, nu ne-am regăsit în atac, 

iar în apărare am făcut multe 

greşeli. Astăzi, am încercat să 

corectăm aceste greşeli, iar în 

primele două sferturi ne-am 

apărat destul de bine şi am 

jucat pe contraatac şi faza a 

doua. Pot să remarc întreaga 

echipă, toţi au depus eforturi. 

Pentru noi urmează o perioa-

dă de antrenamente la Cluj, 

după care vom merge la Târ-

gu Mureş, pentru turneul de 

acolo”, a declarat Pintea.

Marcatori: Barnette 24, La-

lovic 18, Hargrove 17, Cuic 

11, Southall 11, Medvedj 8, 

Jucan 2, Cvjetkovic 2.

În primul meci amical 

disputat în austria echipa 

U-Banca Transilvania a pier-

dut în faţa echipei gazde, 

Redwell Gunners Oberwart, 

cu scorul de 83-73.

Marcatorii echipei clujene 

au fost: Hargrove 17, Barnette 

15, Lalovic 13, Southall 10, 

Cuic 10, Jucan 8. Au mai ju-

cat Medvedj şi Cvjetkovic.

Următorul turneu va fi  Târ-

gu Mureş, în perioada 11-13 

septembrie, unde, alături de 

U-Banca Transilvania şi de 

gazdele de la BC Mureş, vor 

lua startul Energia Târgu Jiu 

şi o echipă din Serbia.

Turneu amical bun pentru 
U-Banca Transilvania

Selecţionerul Victor 

Piţurcă a declarat, 

astăzi, într-o conferinţă 

de presă, că şansele de a 

pleca de la naţionala 

României la o echipă 

din Golf, după meciul cu 

Grecia, din preliminarii-

le Euro-2016, sunt sub 

unu la sută.

Zvonurile de zilele trecute 

apărute în presă ca urmare a 

anunţului făcut pe contul de 

twitter de către gruparea Itti-

had Jeddah din Arabia Sau-

dită sunt infi rmate de către 

selecţionerul român.

„Şansele ca eu să plec acum 

sau după meciul cu Grecia la 

o echipă dn Golf sunt sub unu 

la sută. Nu e nimic serios, nu 

am vorbit cu niciun ofi cial de 

la niciun club. Sunt doar spe-

culaţii tot ce a apărut. M-a su-

nat de trei patru ori un domn 

din România şi atât”, a decla-

rat Piţurcă.

Întrebat dacă este tentat 

de o astfel de ofertă, Piţurcă 

a răspuns: „Depinde. Acum 

vorbim despre pielea ursului 

din pădure”.

El a mai spus că jucătorii 

au glumit pe seama lui, în le-

gătură cu această ofertă: „Am 

glumit cu băieţii. Sau ei cu 

mine. Mi-au zis: «Bravo, nea 

Piţi, mergeţi pe blat aşa»”.

Presa sportivă a vehiculat 

că selecţionerul Victor Piţur-

că ar urma să preia, după me-

ciul cu Grecia, echipa saudi-

tă Al Ittihad.

Echipa naţională a Români-

ei va debuta, duminică, 7 sep-

tembrie, de la ora 21.45, în pre-

liminariile Campionatului Eu-

ropean din 2016, urmând să în-

tâlnească selecţionata Greciei, 

pe stadionul Karaiskakis.

Victor Piţurcă: 
„Șansele ca eu să 
plec sunt sub 1%”

Ediţia 2014 a Memorialului 

„Elemer Tordai” la baschet 

masculin s-a desfăşurat în 

perioada 28-30 august, la 

Sibiu. Echipa „U” Cluj a 

întâlnit la acest turneu ami-

cal echipele CSU Sibiu, BC 

Mureş şi SCM U Craiova.

Managerul clubului, Clau-

diu Trîncă (foto medalion), a 

declarat că a fost un turneu 

bun şi că deşi în acest mo-

ment clubul are câţiva jucă-

tori aduşi din ţară, vrea să 

mai aducă încă 4-5 jucători 

care să întărească lotul.

„După o perioadă de pregă-

tire în Cluj am participat la tur-

neul de pregătire de la Sibiu. A 

fost un turneu foarte bun pen-

tru a avea o viziune asupra ni-

velului la care ne afl ăm în acest 

moment. Felicit jucătorii şi sta-

ff-ul tehnic pentru muncă şi de-

votament Pentru sezonul care 

va începe la începutul lunii oc-

tombrie mai avem nevoie de în-

tăriri. Sunt sigur că fanii „U” Cluj 

au aşteptări mari de la noi, sunt 

sigur că toata lumea vrea să avem 

un parcurs frumos şi cu fi nal fe-

ricit în Liga Naţională. Ce pot să 

spun în acest moment este că 

avem câţiva jucători din ţară ve-

niţi să întărească lotul şi sperăm 

să confi rme aşteptările noastre. 

Pe de altă parte pentru a mai 

aduce încă 4-5 jucători care sunt 

imperios necesari pentru a adu-

ce performanţă la nivel de Ligă 

Naţională avem nevoie de spri-

jin în continuare din partea CS 

Universitatea şi din partea unor 

parteneri cu care în acest mo-

ment suntem la nivel de discu-

ţii”, a spus managerul.

Claudiu Trîncă se plânge de 

faptul că fi rmele din Cluj nu 

sunt deschise pentru a spon-

soriza cluburile şi că sprijinul 

cel mai mare vine de la fani.

„Munca depusă de la Tur-

neul Final de promovare până 

în acest moment este una pot 

sa zic eroica. A convinge oa-

menii şi fi rmele de decizie în 

Cluj să se alăture echipei este 

foarte difi cil şi sprijinul cel mai 

mare cred că va veni de la fa-

nii „U” Cluj pe care îi rog să 

fi e răbdători şi să ni se alăture 

în număr cât mai mare la fi e-

care meci care îl vom avea aca-

să şi de ce nu în deplasare. Ur-

mătorul turneu de pregatire va 

fi  la Mediaş în 12-13 septem-

brie”, a spus Claudiu Trîncă.

El totuşi speră la parteneri 

care să susţină lotul pentru a 

creşte performanţa. „Sper din 

tot sufl etul ca munca depusă 

până acum să fi e încununată 

şi partenerii care vor veni să 

ne ajute să susţinem lotul exis-

tent şi aducerea jucătorilor ca-

re pot să ne aducă performan-

ţă pe parcursul acestui an com-

petiţional”, a declarat mana-

gerul clubului de baschet, po-

trivit paginii ofi ciale de face-

book a clubului.

Jucători buni, afaceri proaste
Claudiu Trîncă: „A convinge oamenii şi firmele să se alăture echipei este foarte dificil”.


