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Decalogul 
Monicăi Macovei
Monica Macovei şi-a lansat programul 
pentru Cotroceni: 10 porunci pentru poli-
ticieni. Pagina 7
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Horea Uioreanu 
şi-a scris demisia
Preşedintele suspendat al Consiliului Ju-
deţean va transmite vineri un mesaj pen-
tru clujeni. Pagina 2
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Dosarul Microsoft
La ce presiuni a fost supus fostul premier 
Emil Boc? Pagina 3
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Toate podurile din oraş 
vor fi modernizate
Modernizarea podurilor din Cluj-Napoca 
se afl ă în diferite etape: fi e se lucrează, fi e 
sunt în desfăşurare licitaţiile pentru exe-
cuţia lucrărilor. Pagina 4

Iohannis, lansare ardelenească la Cluj

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

Noul Master-plan pentru transporturi - lansat ieri de clujeanul Ioan Rus - a degradat 
tronsonul Gilău - Borș la categoria „drum expres”. Sau nu?

La sesizarea cotidianului Monitorul de Cluj, un funcționar din Ministerul Transporturilor a 
dat asigurări că, în documentația de pe site-ul oficial, drumul va fi ridicat din nou la „rangul” 
de autostradă.  Pagina 5
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La audieri, Corina Creţu a trecut 
precum gâsca prin apă

ACTUALITATE

Udrea, audiată ca martor la DNA 
într-un dosar al lui Gheorghe Ştefan

Audierea comisarului desem-
nat pentru Politică Regională, 
Corina Creţu, a decurs, ieri, des-
tul de lin, cu doar câteva între-
bări mai difi cile, în timp ce co-
misarul român a oferit răspun-
suri de cele mai multe ori stan-
dard, semn că s-a pregătit bine 
cu experţii de la DG Regio.

În cele 15 minute care i-au 
fost rezervate în debutul audi-
erilor, Corina Creţu şi-a prezen-
tat viziunea şi priorităţile pen-
tru următorii cinci ani în calita-
te de comisar desemnat pentru 
Politică Regională.

Prezentarea a avut loc în lim-
ba engleză, la fel şi răspunsul 
la prima întrebare, după care 
comisarul desemnat a folosit 
limba română. A revenit la en-
gleză în concluziile de fi nal.

În timpul audierilor care ar fi  
trebuit să dureze 3 ore dar au 
ajuns la 3 ore şi jumătate, une-

le întrebări s-au repetat, mem-
brii Comisiei REGI punând ac-
centul pe colaborarea Corinei 
Creţu cu Parlamentul European, 
o atenţie mai mare acordată ora-
şelor, rolul macroregiunilor, sim-
plifi carea procedurilor sau chel-
tuirea fondurilor de coeziune.

Referitor la prioritatea stabi-
lirii unei strategii naţionale a Car-
paţilor, Corina Creţu a reamintit 
că în prezent există două macro-
regiuni de succes, macroregiu-
nea Baltică şi cea a Dunării.

„Cea Carpatică este, desigur, 
foarte aproape de sufl etul meu, 
dar autorităţle locale şi parte-
nerii locali trebuie să se impli-
ce”, a spus Creţu.

La scurt timp după audieri, 
Comisia REGI i-a dat aviz pozi-
tiv Corinei Creţu, ultima etapă 
fi ind programată pe 22 octom-
brie, când întreaga Comisie ur-
mează să fi e votată în plenul PE.

Preşedintele PMP, Elena 
Udrea, este audiată, miercuri 
seară, la sediul central al Direc-
ţiei Naţionale Anticorupţie 
(DNA), ea precizând că a fost 
chemată să dea declaraţii în le-
gătură cu un dosar al lui Ghe-
orghe Ştefan, primarul din Pia-
tra Neamţ.

Udrea a ajuns la DNA în ju-
rul orei 19.15 şi a declarat jur-
naliştilor că urmează să fi e au-
diată „într-un dosar mai vechi” 
al lui Gheorghe Ştefan.

Gheorghe Ştefan a fost pre-
şedintele interimar la organiza-
ţia PDL Neamţ, funcţie din ca-
re a demisionat în luna martie 
a acestui an. Primarul munici-
piului Piatra Neamţ a aderat la 
Fundaţia Mişcarea Populară, dar 
a rămas membru al PDL.

El este vizat în mai multe 
dosare de corupţie, cel mai re-
cent fi ind legat de licenţa pos-

tului Giga TV pe care îl con-
trola.

Surse judiciare au precizat 
pentru Mediafax că dosarul în 
care este audiată Elena Udrea es-
te cel în care edilul municipiu-
lui Piatra Neamţ este urmărit pe-
nal, sub control judiciar, fi ind 
acuzat că, din 2009, folosindu-se 
de interpuşi, a administrat o fi r-
mă care a primit contracte fi nan-
ţate din bani publici în comune 
din Neamţ şi pentru că s-a folo-
sit de funcţia din partid pentru 
a infl uenţa funcţionari.

Primarul municipiului Piatra 
Neamţ a fost ieri la DNA pen-
tru a-i fi  aduse la cunoştinţă ca-
litatea de suspect şi acuzaţiile 
din acest dosar.

Ministerul Dezvoltării Regi-
onale şi Turismului a fost con-
dus de Elena Udrea în perioada 
decembrie 2009 – februarie 
2012.
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Candidatul ACL la Președinția României și-a lansat candidatura în fața clujenilor 

făcând gesturi simbolice, precum cel al reî nnoirii legitimaț iei la BCU.  Paginile 6-7

CLUJEAN DOAR CU NUMELE! La un deceniu de la inaugurarea cu mare tam-tam a lucrărilor la Autostrada Transilvania, Ioan Rus nu prea știe ce soartă va avea „marea 
promisiune” care spera că-l va face primar al Clujului.

MINISTRUL TRANSPORTURILOR SE ÎNCURCĂ ÎN MINCIUNI

Clujeanul Rus a „uitat”
de Autostrada Bechtel !

Cluj (Gilău) - Borș: Autostradă sau drum expres ?
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Horea Uioreanu, preşe-

dintele suspendat al 

Consiliului Judeţean 

(CJ) Cluj, arestat preven-

tiv pentru fapte de 

corupţie, şi-a scris demi-

sia şi vineri va transmite 

şi un mesaj clujenilor 

prin intermediul avoca-

tului Tiberiu Ban. Cu 

toate că a scris-o, 

Uioreanu nu şi-a semnat 

încă demisia.

Sursele Monitorul de Cluj 

spun că Horea Uioreanu do-

reşte să transmită, vineri, un 

mesaj clujenilor prin care va 

încerca să-şi justifi ce faptele 

pentru care este acuzat. De 

asemenea, cel mai probabil 

Uioreanu va anunţa cu aceas-

tă ocazie şi faptul că îşi dă 

demisia din funcţia de preşe-

dinte al CJ Cluj.

Chestionat în legătură cu 

posibila demisie din funcţia de 

preşedinte al Consiliului Jude-

ţean Cluj a lui Horea Uiorea-

nu, co-preşedintele Alianţei 

Creştin Liberale Cluj Marius Ni-

coară a precizat că nu are ni-

cio informaţie în acest sens.

Consilierul judeţean Mihai 

Seplecan este convins că Uio-

reanu nu-şi va da demisia. 

„L-am vizitat duminică (n.red.: 

pe Horea Uioreanu) şi mi-a 

spus că nu îşi dă demisia. Eu 

sper că nu şi-o va da”, a pre-

cizat Seplecan.

Preşedintele suspendat al 

Consiliului Judeţean Cluj es-

te cercetat penal pentru nu 

mai puţin de 5 infracţiuni de 

luare de mită, fals în înscri-

suri sub semnătură privată 

şi complicitate la spălare de 

bani.

Horea Uioreanu a fost ares-

tat preventiv în 29 mai, ală-

turi de doi oameni de afaceri 

clujeni

Preşedintele suspendat al 

CJ Cluj Horea Uioreanu şi oa-

menii de afaceri Ioan Bene şi 

Vasile Pogăcean, reţinuţi de 

procurorii DNA pentru fapte 

de corupţie, au fost arestaţi 

preventiv, în 29 mai, de ma-

gistraţii Curţii de Apel Cluj.

Potrivit DNA, Uioreanu es-

te urmărit penal pentru cinci 

infracţiuni de luare de mită, 

dintre care două în formă 

continuată (zece acte mate-

riale, respectiv şapte acte ma-

teriale), fals în înscrisuri sub 

semnătură privată în forma 

participaţiei improprii ca in-

stigator (două acte materia-

le) şi complicitate la spălare 

de bani.

Uioreanu şi-a scris demisia
Președintele suspendat al Consiliului Județean va transmite vineri 
un mesaj surpriză pentru cetățenii clujeni.
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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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„Toamna Muzicală 

Clujeană”, cel mai longeviv 

festival de muzică clasică 

din România, va avea loc 

în perioada 3-24 octombrie. 

Timp de trei săptămâni 

organizatorii festivalului le 

promit clujenilor concerte 

simfonice şi vocal simfoni-

ce, muzică contemporană, 

recitaluri de pian, violon-

cele, orgă, chitară spaniolă 

şi tango, serate de jazz şi 

spectacole de operă.

Toamna Muzicală Clujea-

nă debuteză vineri, 3 octom-

brei, de la ora 19.30 cu un 

concert in memoriam Ştefan 

Ruha susţinut de Orchestra 

Simfonică a Filarmonici. Pro-

gramul de deschidere a ediţi-

ei cu numărul 48 a festivalu-

lui clujean va cuprinde Con-

certul pentru vioară în Re ma-

jor semnat de Johannes Brams 

şi Simfonia a V-a în do diez 

minor de Gustav Mahler sub 

bacheta dirijorului Ştefan Gei-

ger a cărui invitată specială 

este violonista Cristina An-

ghelescu,

Cele două concerte, alături 

de alte două evenimente – 

concertul Orchestrei de Ca-

meră a Filarmonicii de Stat 

„Transilvania”şi recitalul sus-

ţinut de Cvartetul Transilvan 

alături de pianistul Csíky Bol-

dizsár – vor comemora trece-

rea unui deceniu de la moar-

tea maestrului Ştefan Ruha.

Cu această ocazie, portre-

tul reputatului violonist de ta-

lie internaţională, laureat al 

prestigiosului Concurs Ceai-

kovski, realizat de binecunos-

cutul pictor Valovits László, 

va fi  expus în sala Auditorium 

Maxium, la toate concertele 

in memoriam, din cadrul fes-

tivalului.

Concerte la Fabrica 
de Pensule şi în Sala 
Polivalentă

Noutatea ediţiei din acest 

an a Toamnei Muzicale Clu-

jene o reprezintă colaborarea 

Fliarmonicii de Stat Transil-

vania cu Fabrica de Pensule. 

În cadrul ediţiei din acesta an 

în sala Studio a Fabricii de 

Pensule va avea loc concertul 

„Panoramic Componistic Con-

temporan Aurel Stroe – Ores-

tia III – Eumenidele după tra-

gedia lui Eschin” cu partici-

parea extraordinară a saxofo-

nistului Daniel Kintzi din Fran-

ţa.

Întrebat de ce a fost ales 

acest sparţiu pentru susţine-

rea acestui concert şi dacă se 

doreşte în continuare colabo-

rarea cu Fabrica de Pensule, 

managerul Filarmonicii de Stat 

Transilvania, Marius Tabacu 

a declarat că el este deschis 

la orice fel de colabărări ce 

celelalte instituţii culturale 

clujene. „Ni s-a cerut să sus-

ţinem acest concert aici. Eu 

am răspun atunci, nu numai 

în glumă, că am cântat în lo-

caţii alternative şi de 10 ani 

de zile ne-am săturat, dar 

avem întra-adevăr tendinţa de 

a cânta în locaţii care se po-

trivesc unor anumite genuri 

de muzică. Presupun că ope-

ra aceea îşi găseşte mai bine 

locul la Fabrica de Pensule de-

cât într-o sală din aceasta cla-

sică aşa cum o seară de jazz 

îşi găseşte mi bine locul al-

tundeva, deci nu este nicio 

surpriză pentru publicul nos-

tru. Mie mi-ar plăcea să avem 

condiţii să cântăm în diferite 

spaţii”, a afi rmat Marius Ta-

bacu.

Acesta a mai dezvăluit şi 

faptul că Filarmonica are pre-

gătit şi un nou proiect în sta-

giunea din acest an, acela de 

a cânta în noua Sală Poliva-

lentă. „Avem un proiect, care 

nu este decât un proiet deo-

camdată, să cântăm în noua 

sală de sport care se inaugu-

rează lângă stadion însă încă 

nu sţiu cum este acustica aco-

lo. Noi am mai cântat şi în par-

curi, şi pe terase deci suntem 

dispuşi la aceste colaborări şi 

nu avem nici o reţinere de a 

ne folosi de spaţiile din Clujul 

nostru, atâtea câte sunt ele” a 

mai adăugat managerul Filar-

monicii clujene.

Cornel Ţăran, sărbătorit 
la 80 de ani

Ediţia din acest an mar-

chează aniversarea a 80 de 

ani de la naşterea compozito-

rului şi dirijorului Cornel Ţă-

ran cu două evenimente spe-

ciale : un concert aniversar 

susţinut de Ansamblul de Mu-

zică contemporantă „Art No-

va” alături de Corul Filarmo-

nicii la care va lua parte şi ce-

lebrul actor Anton Tauf şi „Por-

tretul de grup ad honorem 

Magistri Cornel Ţăranu” – ac-

tivitate organizată de Acade-

mia de Muzică „Gheorghe Di-

ma” din Cluj-Napoca. De ase-

menea, cu această ocazie, ma-

estrul Cornel Ţăranu va sus-

ţine cursul de măiestrie pe li-

nie de compoziţie „Etape în 

creaţia proprie”.

Preţul biletelor, atât la To-

mana Muzicală Clujeană cât 

şi la stagiunea din acest an 

este de 20 de lei pentru adulţi 

şi 10 lei pentru pensionari, 

studenţi şi elevi iar preţul unui 

abonament pentru întreaga 

stagiune 2014 – 2015 este de 

350 de lei.

Mâine începe „Toamna Muzicală Clujeană”



joi, 2 octombrie 2014 actualitate.monitorulcj.ro 3

Un martor din dosarul 

licenţelor Microsoft susţi-

ne că fostul şef al Fujistsu 

România ar fi  demarat un 

lobby intens la foşti dem-

nitari, pentru ca fi rma 

controlată de el să câştige 

noile contracte, lobby-ul 

fi ind făcut de Dorin Cocoş 

şi Gheorghe Ştefan la Emil 

Boc, Daniel Funeriu şi 

Valerian Vreme.

Declaraţia respectivului 

martor este prezentată în do-

cumente ale procurorilor an-

ticorupţie, afl ate printre cele 

prin care se cere aviz pentru 

începerea urmării penale a 

nouă foşti miniştri, în acest 

dosar.

Potrivit martorului, la ce-

rerea fostului şef al Fujistsu 

România, Claudiu Florică, 

omul de afaceri Dorin Cocoş 

şi primarul din Piatra Neamţ, 

Gheorghe Ştefan, au făcut lob-

by la Emil Boc şi la membri 

ai cabinetului condus atunci 

de acesta. În declaraţia dată 

la DNA, martorul arăta:

„În anul 2008, Călin Tato-

mir a fost numit director ge-

neral la Microsoft. El a decla-

rat în piaţă că a acceptat aceas-

tă funcţie doar pentru a se 

ocupa împreună cu Claudiu 

Florică de reînnoirea contrac-

tului de licenţiere cu Guver-

nul României.

De altfel, Călin Tatomir a 

părăsit Microsoft în 2010, du-

pă semnarea acestui contract.

Călin Tatomir se cunoştea 

foarte bine cu Claudiu Flori-

că, ambii lucrând împreună 

la Compaq şi apoi lucrând în 

diverse proiecte. Claudiu Flo-

rică nu a mai dorit să folo-

sească FSC, preferând să ai-

bă direct control asupra fi r-

mei care va câştiga noul con-

tract.

Fostul soţ al Elenei Udrea, 

lobby intens la Emil Boc

El a demarat un lobby in-

tens cu ajutorul lui Dinu Pes-

cariu, prin Dorin Cocoş şi Ghe-

orghe Ştefan asupra premie-

rului Emil Boc şi a miniştri-

lor Gabriel Sandu – MCSI şi 

Gheorghe Pogea – MF, pentru 

a obţine acceptul pentru re-

înnnoirea contractului de li-

cenţiere.

Claudiu Florică i-a cerut 

lui Călin Tatomir să obţină un 

discount de 65% de la Micro-

soft având în vedere cantită-

ţile foarte mari de licenţe pen-

tru care se semna noul con-

tract precum şi investiţiile fă-

cute deja de Guvernul Româ-

niei în licenţele Microsoft.

Iar dacă nu i-a mers cu Boc, 

fostului şef al Fujitsu i-a fost 

foarte uşor să ajungă la o în-

ţelegere cu ministrul Comu-

nicaţiilor de la acea vreme, 

Gabriel Sandu. Conform da-

telor din dosar, acesta a pri-

mit suma de 3 milioane de 

euro pentru a asigura derula-

rea în continuare a contractu-

lui de licenţiere Microsoft.

După obţinerea acestui 

discount Claudiu Florică a ce-

rut MCSI demararea procedu-

rii de licitaţie. Claudiu Flori-

că cu sprijinul ministrului Ga-

briel Sandu, a impus condiţii 

foarte restrictive de participa-

re la licitaţie pentru nu avea 

competitori.

Se cereau diverse certifi -

cări pentru persoanele din ca-

drul fi rmelor ce participau la 

licitaţie, cifre de afaceri pe 

acest tip de contract în zona 

guvernamentală din România 

şi astfel erau eliminaţi com-

petitorii.

În aceste condiţii la licita-

ţie s-a prezentat un singur 

consorţiu de fi rme, majorita-

tea acestor fi rme fi ind deţinu-

te direct sau prin interpuşi de 

Claudiu Florică. Acest consor-

ţiu a câştigat licitaţia şi a sem-

nat contractul cu MCSI. Pre-

ţurile licenţelor au fost şi de 

această dată mult mai mari 

decât costurile, ascunzând mi-

ta cerută de autorităţi.

Lobby-ul pentru miniştrii 

Valerian Vreme şi Daniel Fu-

neriu au fost făcut tot prin in-

termediul lui Dorin Cocoş şi 

Gheorghe Ştefan.

Un alt martor audiat în do-

sar a vorbit despre înţelegeri-

le privind sumele de bani ca-

re să le revină lui Dorin Co-

coş, Gheorghe Ştefan, Dinu 

Pescariu şi fostului ministru 

Gabriel Sandu.

„În mod direct am fost im-

plicat şi în procedura de achi-

ziţii publice de către Ministe-

rul Comunicaţiilor şi Societă-

ţii Informaţionale a licenţelor 

Microsoft destinate utilizării 

în administraţia publică în 

anul 2009”.

Ce spune Boc

Fostul premier Emil Boc a 

declarat că nu are „nicio tan-

genţă” cu dosarul instrumen-

tat de DNA cu privire la con-

tractele cu Microsoft, care vi-

zează nouă foşti miniştri, că 

nu a fost citat de procurori şi 

că nu are „ştiinţă” de vreo în-

călcare a legii în acest caz.

„Nu pot să comentez im-

plicaţiile juridice. Din punc-

tul meu de vedere, orice an-

chetă judiciară trebuie să-şi 

urmeze cursul. Eu nu am şti-

inţă de vreo încălcare a legii 

sau legalităţii cu privire la ac-

tele la care se face referire, 

dar anchetele judiciare trebu-

ie să-şi urmeze cursul”, a afi r-

mat Emil Boc, sâmbătă, la Si-

naia, răspunzând întrebărilor 

jurnaliştilor.

Întrebat dacă a fost citat la 

DNA în acest dosar, Emil Boc 

a răspuns negativ: „Nu am 

avut nicio tangenţă cu acest 

subiect”.

Dosarul Microsoft: La ce presiuni a fost supus fostul premier Boc

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Repararea străzii 

Constantin Brâncoveanu 

din cartierul Gheorgheni 

va fi  încheiată în decem-

brie.

Pe strada Constantin Brân-

coveanu din cartierul Gheor-

gheni, să fi i pieton este o ade-

vărată provocare ce se poate 

dovedi a fi  fatală. Şi totul es-

te din cauza modului în ca-

re muncitorii au înţeles că 

trebuie să facă lucrările de 

modernizare a străzii. Anga-

jaţii Diferit, fi rma care exe-

cută lucrările, au decopertat 

trotuarele pe ambele părţi ale 

străzii pe o lungime conside-

rabilă astfel că locul pietoni-

lor este acum pe carosabil, 

printre maşini. Grav este fap-

tul că porţiunile respective se 

afl ă în preajma unei grădini-

ţe, ceea ce înseamnă că în fi -

ecare dimineaţă şi la prânz, 

părinţii şi bunicii merg cu co-

piii de mână, printre maşini 

şi utilaje.

De ce a fost decopertat 
trotuarul pe ambele părţi

Lucrările de modernizare 

a străzii Constantin Brânco-

veanu au început săptămâ-

na aceasta, iar termenul de 

fi nalizare este luna decem-

brie. Potrivit reprezentanţi-

lor Primăriei Cluj-Napoca, 

angajaţii Diferit au decis să 

decoperteze trotuarele pe 

ambele părţi pentru a grăbi 

lucrările. „Partea de deco-

pertare va incomoda foarte 

puţin locuitorii din zonă de-

oarece se termină curând 

aceste lucrări. S-a decis de-

copertarea pe ambele părţi 

ale străzii, între numerele 14 

– 34A, pentru efi cienţa lu-

crărilor”, au declarat repre-

zentanţii Biroului Mass-Me-

dia din cadrul Primăriei 

Cluj-Napoca. Potrivit aces-

tora, după ce va fi  termina-

tă etapa de decopertare, va 

fi  pus pietriş pentru a se asi-

gura o circulaţie a pietonilor 

corespunzătoare şi pentru a 

asigura accesul în curţi.

Lucrările au încurcat 
circulaţia şi pe alte străzi

Modernizarea străzii Con-

stantin Brâncoveanu nu este 

singura din oraş care le-a dat 

bătăi de cap locuitorilor. De 

exemplu, pe Calea Turzii, în 

timpul lucrărilor de moderni-

zare, timp de câteva săptă-

mâni, circulaţia a fost dată 

peste cap, formându-se coloa-

ne de maşini de la sensul gi-

ratoriu de la Observator până 

în centru. Acelaşi lucru s-a în-

tâmplat pe Calea Moţilor în 

timpul lucrărilor de introdu-

cere a cablurilor în subteran 

când muncitorii lucrau noap-

tea, iar clujenii care locuiesc 

în zonă se plângeau că nu pot 

să doarmă deloc. O situaţie 

asemănătoare s-a petrecut şi 

pe strada Albac unde se lucra 

cu utilaje grele până diminea-

ţa la ora 4.00 – 5.00.

Trotuare sparte pe Brâncoveanu. 
Pietonii circulă printre mașini
Pentru a grăbi lucrările de modernizare a străzii, muncitorii au decopertat trotuarele pe ambele părți. 
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Întrebat, într-o conferinţă 

de presă, care este stadiul 

lucrărilor la Centrul 

Cultural Transilvania, 

managerul Filarmonicii de 

Stat Transilvania, Marius 

Tabacu, a afi rmat că dez-

voltarea acestui spaţiu 

cultural stagnează deşi 

insituţia pe care o condu-

ce este pregătită, atât din 

punct de vedere artistic 

cât şi din punct de vedere 

al complexităţii ansamblu-

rilor, să facă faţă unui ase-

menea centru cultural.

„Centru Cultural Transilva-

nia stagnează într-adevăr, dar 

nu din cauza noastră. Noi 

ne-am făcut datoria, am pus 

tot ce se poate pune, tot ce 

ştiu eu că trebuie să aibă o 

sală de concerte şi aici mă re-

fer la Filarmonică, restul nu 

mai este în competenţa mea. 

Lucrurile sunt puse pe hârtie, 

proiectul este pentru că l-am 

văzut. Unde se tărăgănează 

lucrurile nu intră în compe-

tenţa mea să ştiu, competen-

ţa mea este să pregătesc fi lar-

monica pentru această clădi-

re şi să mă rog la Dumnezeu”, 

a afi rmat managerul Filarmo-

nicii de Stat Transilvania.

Întrebat dacă Flilarmonica, 

prin corul şi ansamblul pe ca-

re îl are în componenţă este ca-

pabilă să reziste unei aseme-

nea centru cultural, managerul 

Filarmonicii s-a arătat încreză-

tor că instituţia pe care o con-

duce şi oamenii din subordi-

nea lui sunt pregătiţi să facă fa-

ţă unui astfel de centru.

„Eu sunt convins că o fi -

lamrnică în formaţie comple-

tă cum este a noastră, cu o 

orchestră de 100 de oameni, 

cu un cor de 70 de oameni nu 

ar avea nici un impediment 

să nu reziste la aşa ceva. Din 

punct de vedere artistic şi din 

punct de vedere al complexi-

tăţii ansamblurilor suntem în 

regulă, nu avem nici un im-

pediment să ajungem acolo 

unde ne este locul”, a adău-

gat Marius Tabacu.

Nu doar sala lipseşte...

În altă ordine de idei, Filar-

monica se confruntă şi cu alte 

mici probleme administrative. 

Marius Tabacu, managerul Fi-

larmonicii din Cluj-Napoca a 

afi rmat că încă nu a fost găsit 

un dirijor permanent care să 

accepte condiţiile pe care insti-

tuţia clujeană de cultură i le 

poate oferi deşi, în acest an, 

mulţi dirijori de talie internaţi-

onală i-au trecut pragul.

„Încă nu s-a găsit dirijorul 

permanent care ar accepta 

condiţiile pe care i le putem 

oferi şi de asemenea, care să 

satisfacă pretenţiile noastre 

pentru că o instituţie de cul-

tură ca şi a noastră are şi ea 

pretenţiile ei”, a afi rmat ma-

nagerul Filarmonicii de Stat 

Transilvania.

Construirea Centrului Cultural 
Transilvania bate pasul pe loc

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Lucrările de modernizare 

a podului Nadăş de pe 

strada Oaşului sunt în toi. 

În acest moment se 

lucrează, cu o macara de 

500 de tone.

Podul Traian şi podul Ga-

ribaldi vor fi  modernizate în 

viitorul apropiat, lucrările la 

podul Horea s-au încheiat, 

la fel şi la podurile din zo-

na Plopilor. Acum se lucrea-

ză la podul Nadăş de pe stra-

da Oaşului, termenul de fi -

nalizare fi ind luna noiem-

brie. Acest pod face parte 

din proiectul tramă strada-

lă, în valoare de 2,1 milioa-

ne lei. „Astăzi (ieri – n.red.) 

vor fi  montate primele grinzi 

din cele şapte peste pod. Pen-

tru această operaţiune a fost 

adusă o macara de 500 de 

tone. Fiecare grindă are cel 

puţin 50 de tone şi urmează 

ca în luna noiembrie podul 

să fi e redat circulaţiei. Obiec-

tivul nostru este să scurtăm 

cât mai mult calvarul şi pro-

blemele pe care le au oame-

nii din această zonă”, a de-

clarat primarul Emil Boc.

El a adăugat că până în 

acest moment s-a fi nalizat par-

tea de infrastructură a podu-

lui, inclusiv relocarea reţele-

lor de apă, gaz şi electricita-

te, iar acum urmează etapa 

fi nală: montarea grinzilor şi 

lucrări de amenajare a albiei.

Lucrările la podurile
din Plopilor, încheiate

Tot în cadrul acestui pro-

iect care ţine de trama stra-

dală, până acum au fost fi-

nalizate podurile care ţin 

de zona Plopilor, peste ca-

nalul Morii şi podul Horea. 

„Mai sunt în lucru podul 

Nadăş şi podul de pe Valea 

Chintăului, pe strada Oaşu-

lui, lucrare care a fost de-

marată la sfârşitul lui mai, 

cu termen de finalizare sfâr-

şitul lunii octombrie”, a 

spus primarul municipiu-

lui, Emil Boc.

Traian şi Garibaldi,
la etapa licitaţiilor
şi proiectării

Pe lângă podurile din ca-

drul proiectului de moder-

nizare a tramei stradale de 

pe traseul liniei de tramvai, 

vor mai intra în lucru şi po-

durile Traian şi Garibaldi. 

„Celelalte poduri din oraş 

se află într-o fază sau alta 

de proiectare sau licitaţie. 

Licitaţia de execuţie pentru 

podul Traian este în curs de 

adjudecare. Au fost depuse 

patru oferte care sunt în ana-

liză”, a declarat primarul 

Emil Boc.

O bucată de beton din po-

dul Traian s-a rupt anul tre-

cut, fi ind nevoie de o maca-

ra pentru remedierea proble-

mei. Cu câteva luni înainte, 

pe acelaşi pod, o bătrână a 

fost la un pas să cadă în So-

meş după ce i s-a rupt tro-

tuarul sub picioare.

Podul Garibaldi este în 

stadiul obţinerii autorizaţiei 

de construcţie, după care se 

va organiza licitaţia pentru 

execuţia lucrărilor.

Toate podurile din Cluj-Napoca 
vor fi modernizate
Modernizarea podurilor din oraş se află în diferite etape: fie se lucrează, fie sunt în desfăşurare
licitaţiile pentru execuţia lucrărilor.
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Taxe plătite cu cardul, 
online şi la Trezorerie
Persoanele fi zice vor putea plăti 
cu cardul, online și la terminalele 
Trezoreriei, impozitele și taxele 
administrate de către ANAF, pri-
mării și alte instituţii publice, din 
2015, conform unei ordonanţe 
aprobate de Guvern, care creea-
ză cadrul legal pentru implemen-
tarea acestei modalităţi de plată. 
Ministrul Finanţelor, Ioana 
Petrescu, a anunţat, după ședin-
ţa Guvernlui de miercuri, că, po-
trivit ordonanţei de urgenţă, co-
misioanele bancare sunt de 
0,3% și vor fi  suportate din bu-
getul de stat, nu de către contri-
buabili sau de către instituţiile 
cărora le sunt plătite diferitele 
impuneri fi scale. „Dacă vom im-
plementa rapid procedurile, vom 
fi  prima ţară din lume care va 
avea un punct unic de plată cu 
cardul pentru toate taxele și im-
pozitele” , a spus ministrul. În 
prezent, contribuabilii își pot 
achita taxele și impozitele în nu-
merar la casierii, prin virament 
bancar sau mandat poștal.

Clusterul Regional 
Balneoturistic ia fiinţă 
la Salina Turda
Salina Turda Durgău SA, în parte-
neriat cu Fundaţia Amfi teatru și 
Asociaţia Clusterelor din 
România, pregătește Constituirea 
Clusterului Regional ”Transilvania 
Nord-Vest”. Evenimentul de lan-
sare va avea loc vinerea aceasta, 
3 octombrie, de la ora 10.00, în-
tr-o locaţie inedită, unul din cele 
mai frumoase locuri subterane 
din lume: Salina Turda, respectiv 
amfi teatrul Minei Rudolf. 
Clusterul Regional Balneoturistic 
“Transilvania Nord-Vest” este o 
soluţie pentru rezolvarea proble-
melor legate de turismul balneo-
logic. Unind entităţile care au 
obiecte de activitate circumscrise 
balneoturismului, clusterul are 
ca scop dezvoltarea, promovarea 
și valorifi carea potenţialului tu-
rismului de sănătate din 
Regiunea Nord–Vest, susţin iniţi-
atorii proiectului. „Formarea 
unui grup pentru balneoturism 
este, probabil, cel mai important 
pas în dezvoltarea unei destinaţii 
turistice, pentru a-i spori șansele 
ca receptor pentru turiști, crește-
rea fl uxului turistic și valorifi ca-
rea superioară a teritoriului. 
Entităţi cum ar fi : autorităţile pu-
blice centrale și locale, operatori 
din turism și de dezvoltare eco-
nomică, spitalele, hotelurile, re-
staurantele, pensiunile etc. sunt 
invitate să lucreze împreună, 
pentru a promova o imagine de 
calitate și pentru a stabili un 
brand reprezentativ pentru desti-
naţia respectivă”, au explicat re-
prezentanţii Salinei Turda. D.D.

Dacia are success tot 
mai mare în Franţa
Vânzările de autoturisme Dacia 
pe piaţa franceză au crescut cu 
34,1% în luna septembrie. Un 
număr de 6.775 de autoturisme 
noi marca Dacia au fost înmatri-
culate în Franţa luna trecută, faţă 
de cele 5.051 de unităţi înmatri-
culate în perioada similară din 
2013, arată datele publicate 
miercuri de Comitetul 
Constructorilor Francezi de 
Automobile (CCFA), transmite 
Wall Street Journal. Vânzările 
auto în Franţa se îndreaptă spre 
prima creștere anuală în 2014, 
după patru ani de declin, con-
form datelor CCFA. Vânzările 
Dacia au le-au depășit pe cele 
ale PSA Peugeot Citroen, cel mai 
mare producător auto francez, 
care au crescut cu 17,3% în sep-
tembrie, în timp ce grupul 
Renault a raportat un avans de 
5,3%, sprijinit de cererea în creș-
tere pentru Dacia. Compania 
Dacia a fost preluată de Renault 
în anul 1999. Relansată în 2004 
cu modelul Logan, Dacia a deve-
nit în opt ani un jucător de noto-
rietate pe piaţa auto europeană.

Pe scurt

Policolor, unul din cei 

mai mari jucători de pe 

piaţa locală de lacuri şi 

vopsele, a deschis primul 

show-room din 

Cluj-Napoca.

Show-room-ul Policolor din 

Cluj-Napoca este cel de-al op-

tulea din reţeaua proprie pe 

care compania o dezvoltă la 

nivel naţional iar investiţia în 

noul spaţiu a fost de aproxi-

mativ 100.000 de euro.

Show-room-ul este poziţi-

onat central, pe Calea Bucu-

reşti, şi are peste 100 de me-

tri pătraţi.

„Municipiul Cluj-Napoca 

este unanim recunoscut ca fi -

ind unul dintre cele mai dina-

mice centre urbane şi de bu-

siness ale României, astfel că 

decizia de a deschide propriul 

show-room aici a fost una fi -

rească. (...) Mai mult decât 

atât, ardelenii au fost mereu 

un exemplu de hărnicie şi spi-

rit practic, iar acesta a fost un 

argument în plus pentru a mer-

ge la ei acasă”, a explicat Ale-

xandra Rusu, director market-

ing Policolor Arhitectural.

Clienţii pot găsi în show-ro-

om-ul Policolor vopsele lava-

bile, emailuri şi lacuri pentru 

lemn din gamele SPOR, Ca-

saBella, Vinarom, produse de-

dicate profesioniştilor marca 

DEKO Professional, produse 

industriale sau vopsele din 

gama KLAR Professional. De 

asemenea, clienţii Policolor 

din Cluj-Napoca vor benefi -

cia de idei de design şi con-

sultanţă, oferite gratuit de 

echipa de specialişti ai 

show-room-ului.

Policolor este prezent pe 

piaţă din 1965 iar în prezent 

produsele sale sunt prezente 

în peste 3.000 de magazine 

din ţară.

Policolor investeşte 100.000 de euro 
în primul show-room din Cluj-Napoca

Ministerul Transporturilor 

a făcut publice planurile 

– Master Planul de fapt – 

privind reţeaua de dru-

muri din ţară.

În documentele făcute pu-

blice de Ministerul Transpor-

turilor (MT), condus de clu-

jeanul Ioan Rus, drumul care 

leagă Gilăul de Borş s-a trans-

format peste noapte din au-

tostradă în drum expres, lu-

cru care a infl amat spiritele 

printre transilvăneni. Miercuri 

însă, reprezentanţii ministe-

rului au declarat pentru Mo-

nitorul de Cluj că de fapt s-a 

strecurat o greşeală în docu-

mente şi că drumul Gilău – 

Borş va rămâne autostradă. 

Aceasta va avea 177 km iar 

costurile estimate de MT sunt 

de 1,534 miliarde de euro, fă-

ră TVA.

Reţeaua de drumuri
de viteză

Conform Master Planului 

de Transport, peste 16 ani, Ro-

mânia va avea în plus 656 de 

kilometri de autostradă, pe 

lângă cei 644 existenţi, plus 

2.226 de kilometri de drumuri 

expres, 2.674 kilometri de dru-

muri TransRegionale, 293 de 

kilometri de drumuri Euro-

Trans şi 172 de kilometri de 

variante ocolitoare.

Costurile estimate pentru re-

alizarea celor 656 km de auto-

străzi, până în 2030, se ridică 

la 6,589 miliarde de euro, fără 

TVA, potrivit datelor făcute pu-

blice de minister, iar pentru 

drumurile expres – 17,519 mi-

liarde de euro, fără TVA.

Cea mai scumpă autostra-

dă va fi  cea care va lega Bra-

şovul de Bacău (158 km), pen-

tru construcţia căreia au fost 

estimate costuri de peste 2 

miliarde de euro, fără TVA. 

Celelalte proiecte de autostrăzi 

prevăzute în Master Planul 

General de Transport al Ro-

mâniei, pentru a fi  construi-

te până în 2030 sunt: Sibiu – 

Braşov (103 km), costuri es-

timate de 690 mil. euro, fără 

TVA, Ploieşti – Comarnic (49 

km, 310 mil. euro, fără TVA), 

Craiova – Piteşti (115 km, 870 

mil. euro, fără TVA) şi Comar-

nic – Braşov (54 km, 1,117 

mld euro, fără TVA).

La capitolul drumuri expres, 

documentul prevede 16 pro-

iecte: modernizarea centurii 

existente de sud a Capitalei, 

Bacău – Suceava, Suceava – 

Siret, Buzău – Focşani, Bacău 

– Focşani – Brăila – Galaţi, Tur-

da – Halmeu, Găeşti – Ploieşti 

– Buzău – Brăila, Lugoj – Cra-

iova, Bucureşti – Alexandria – 

Craiova, Sibiu – Piteşti, Sucea-

va – Botoşani, Paşcani – Iaşi 

– Ungheni, Târgu Mureş – Paş-

cani, Braşov – Piteşti, Bacău 

– Piatra Neamţ şi Constanţa – 

Tulcea – Brăila.

644 km de autostrăzi
în prezent

În prezent, România are în 

jur de 640 de kilometri de au-

tostrăzi. Este vorba despre cir-

ca 290 km din cei 576 km câţi 

ar trebui să aibă în total A1. 

Sectoarele din autostrada A1 

date în folosinţă sunt cele în-

tre Bucureşti – Piteşti (Bas-

cov); Şelimbăr – Şura Mică 

(ocolire Sibiu) – Sălişte; Cun-

ţa – Deva (Şoimuş); Traian 

Vuia – Balinţ (ocolire Lugoj); 

Timişoara – Arad. Alţi 202 km 

de autostradă sunt circulabili 

între Bucureşti şi Constanţa. 

Din A3 sunt circulabile tron-

soanele dintre Bucureşti (Cre-

ţuleasca) şi Ploieşti (Bărcă-

neşti) şi cel dintre Cluj-Na-

poca (Gilău) şi Câmpia Tur-

zii, în total 107 km. De ase-

menea, există circa 22 km au-

tostradă între localităţile Ovi-

diu şi Agigeea şi alţi 11 km 

între Lugoj şi Balinţ.

În Transilvania, odată ce 

vor fi  fi nalizaţi şi cei 280 de 

kilometri de austostradă din-

tre Gilău şi Borş şi dintre Si-

biu şi Braşov, vor exista în jur 

de 440 km de autostrăzi.

Rus se joacă de-a autostrada 
pe nervii clujenilor
Nebunie în jurul drumului Gilău – Borş: acesta s-a transformat în ultimele două zile
din autostradă în drum expres, apoi din nou în autostradă.

Media euro a crescut ieri 

de la 4,4114 la 4,4127 lei, 

într-o şedinţă care s-a 

deschis la 4,4120 lei, nivel 

apropiat de cel de la 

închiderea de marţi.

Tranzacţiile s-au realizat în-

tre un minim de 4,4090 şi un 

maxim de 4,4190 lei, semn că 

euro testează pragul de 4,42 

lei, care nu a mai fost atins 

din data de 15 septembrie. La 

ora 14:00 tranzacţiile se reali-

zau la 4,4070 – 4,41 lei.

Cursul dolarului american, 

care a urcat marţi la 3,5019 

lei, cel mai ridicat nivel înce-

pând cu 10 decembrie 2012, 

a coborât la 3,4994 lei.

În perioada următoare es-

te de aşteptat ca moneda ame-

ricană să urce spre 3,60 lei, 

odată cu începerea de către 

BCE a programului său de 

achiziţii de titluri de stat şi 

obligaţiuni ale companiilor 

din zona euro, ceea ce va 

avea ca efect deprecierea mo-

nedei unice

Cursul francului elveţian a 

urcat de la 3,6568 la 3,6599 lei.

Perechea euro/dolar, care a 

scăzut marţi la 1,2571 dolari, 

nivel care nu a mai fost atins 

de la începutul lui septembrie 

2012, creştea ieri uşor, pe fon-

dul marcărilor tehnice de pro-

fi t,1,2585 – 1,2631 dolari.

Faţă de începutul lui sep-

tembrie, euro a scăzut faţă de 

dolar cu peste 5,7 cenţi ame-

ricani, ca o consecinţă a de-

ciziei BCE de a reduce dobân-

da sa de politică monetară la 

0,05% şi de a începe un pro-

gram de injecţii de lichidita-

te, după modelul folosit de al-

te mari bănci centrale, cu sco-

pul de a redresa economia din 

zona euro, care se afl ă în re-

cesiune şi a intrat în defl aţie.

În piaţa la termen de la Si-

biu, euro se tranzacţiona pen-

tru fi nalul anului la 1,2595 – 

1,2621 dolari.

Sunt folosite date şi infor-

maţii disponibile până la ora 

14:00. R.G.

Euro testează pragul de 4,42 lei
PIAŢA VALUTARĂ
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Ludovic Orban spune că 

Victor Ponta şi Daciana 

Sârbu „au încălcat fl a-

grant legislaţia privind 

incompatibilităţile şi con-

fl ictul de interese” prin 

faptul că nu au trecut în 

declaraţiile de avere 

bunurile celuilalt, Orban 

susţinând că acest lucru 

este infracţiune şi că va 

sesiza ANI şi Parchetul.

Vicepreşedintele PNL Lu-

dovic Orban îi acuză pe pre-

mierul Victor Ponta şi pe so-

ţia sa, europarlamentarul Da-

ciana Sârbu, de încălcarea le-

gislaţiei privind incompatibi-

litatea şi confl ictul de intere-

se, Orban spunând că Ponta 

nu a trecut în declaraţia sa de 

avere bunurile soţiei, aşa cum 

prevede legea, şi că Daciana 

Lucru a omis şi ea să preci-

zeze în declaraţiile de avere 

depuse ca europarlamentar 

bunurile lui Victor Ponta, 

transmite corespondentul Me-

diafax.

În acest context, Ludovic 

Orban a afi rmat, într-o confe-

rinţă de presă susţinută, mier-

curi după-amiază, la Târgo-

vişte, că fapta celor doi „poa-

te să aibă o încărcătură de na-

tură penală”.

„Am văzut că domnul Ho-

ria Georgescu este extrem de 

viguros în bătălia pentru des-

coperirea incompatibilităţilor 

şi a confl ictelor de interese. A 

băgat vreo mie de primari de 

comune, a băgat câţiva con-

silieri judeţeni, câţiva primari, 

câţiva preşedinţi de consilii 

judeţene, numai că nu vede 

lângă bătătură, adică nu se 

uită la Bucureşti. Şi aici per-

miteţi-mi să vă spun că Vic-

tor Ponta şi Daciana Sârbu au 

încălcat fl agrant legislaţia pri-

vind incompatibilităţile şi con-

fl ictul de interese, în baza că-

reia se depun declaraţiile de 

avere. De când s-au căsătorit 

– sigur, probabil s-or fi  căsă-

torit în China şi probabil dom-

nul Horia Georgescu nu recu-

noaşte căsătoria făcută în Chi-

na (…) – conform legislaţiei, 

fi ind în România, un demni-

tar afl at într-o funcţie publi-

că are obligaţia de a trece în 

declaraţia de avere averea in-

tegrală a sa şi a soţiei”, afi r-

mă Ludovic Orban.

Acesta susţine că în decla-

raţia de avere pe care o depu-

ne Victor Ponta de aproape 

şapte ani, "de când este căsă-

torit", nu apare averea Daci-

anei Sârbu şi că, de aseme-

nea, Daciana Sârbu, care de-

pune declaraţii de avere fi ind 

europarlamentar, nu a trecut 

în declaraţia sa de avere bu-

nurile lui Victor Ponta.

„Ne afl ăm în situaţia unei 

încălcări grave a legii inclusiv 

care poate să aibă o încărcătu-

ră de natură penală pentru că 

domnul Ponta avea şansa în 

primul an în al doilea an, în al 

treilea an, în al patrulea an, în 

al cincilea an, în al şaselea an, 

să rectifi ce declaraţia de avere 

şi să treacă averea soţiei astfel 

încât să se vadă de cetăţenii ro-

mâni averea reală pe care o de-

ţine familia Ponta-Sârbu”, a 

spus Ludovic Orban.

Orban: Victor Ponta şi Daciana 
Sârbu, „flagrant incompatibili”

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Candidatul ACL (Alianţa 

Creştin-Liberală) la prezi-

denţiale, Klaus Iohannis, 

le-a prezentat ieri clujeni-

lor programul cu care va 

intra în cursa pentru 

Cotroceni, program intitu-

lat „România lucrului 

bine făcut“.

Prima sa oprire a fost Bi-

blioteca Centrală Universita-

ră (BCU), unde s-a întâlnit cu 

studenţi şi cadre universitare, 

cărora le-a prezentat proiec-

tul său de campanie. În expu-

nerea programului, Klaus Io-

hannis a precizat că îşi doreş-

te ca în campanie „să dărâme 

mituri şi să deconstruiască 

prejudecăţi”.

Despre sprijinul lui Boc: 
„Vom trăi şi vom vedea“

Deşi primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc şi-a 

anunţat sprijinul pentru Elena 

Udrea la prezidenţiale, Iohan-

nis are încredere că în cele din 

urmă acesta „se va regăsi pe 

partea bună a spectrului poli-

tic“. Iohannis a fost întrebat, 

în cadrul unei conferinţe de 

presă, cum vede faptul că pri-

marul Emil Boc o susţine pe 

Udrea la alegerile prezidenţi-

ale, deşi acesta încă face par-

te din PDL şi din ACL.

„Nu îmi place să comentez 

spusele altora sau ale unui co-

leg primar de mare municipiu. 

Am toată încrederea în dom-

nul primar Boc că se va regă-

si pe partea bună a spectrului 

politic şi mă bazez pe el. Cu 

două săptămâni înainte să câş-

tig, o să fi e pe partea potrivi-

tă a lucrurilor, înainte de tu-

rul doi“, a spus Iohannis.

Iohannis a mai spus că 

„vom trăi şi vom vedea“ ce 

se va întâmpla în ce priveşte 

sprijinul lui Emil Boc, într-un 

tur doi al alegerilor.

Nici „preşedinte-jucător“, 
nici „preşedinte-tătuc“

De altfel, în opinia lui Io-

hannis, România este pregă-

tiră pentru un alt tip de pre-

şedinte.

Totodată, Iohannis a fost în-

trebat dacă crede că va reuşi 

să îi convingă pe oameni că în 

România poate fi  implementa-

tă mentalitatea lucrului bine fă-

cut, idee care îi defi neşte pro-

iectul cu care candidează. „Sunt 

convins că se poate, altfel nu 

m-aş fi  apucat de acest demers 

şi sunt convins că pot eu să fac 

Klaus Iohannis le-a p
o „Românie a lucrulu
Candidatul ACL s-a ales cu o legitimaţie nouă pentru bibliotecă, cea veche de pe v
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Candidatul independent 

pentru Preşedinţie Monica 

Macovei şi-a lansat, ieri, 

la o conferinţă de presă, 

viziunea sa ca preşedinte, 

în prezenţa mamei sale, a 

lui Gabriel Liiceanu şi a 

Mihaelei Mihai, anunţând 

zece „porunci” pentru 

clasa politică şi o sută de 

măsuri pentru cetăţeni.

„Vă prezint viziunea mea 

pentru următorii cinci ani, 

sunt zece porunci pentru cla-

sa politică şi o sută de măsuri 

concrete”, a spus Macovei.

Ea a precizat că cele 10 „po-

runci” sunt: să nu ai alt stă-

pân decât cetăţeanul, să nu 

trădezi interesul naţional, să 

nu ataci instituţiile statului, 

statul de drept şi justiţia, să 

nu furi şi să nu risipeşti banul 

public, să nu minţi, plagiezi, 

calomniezi, să înmulţeşti ba-

nii şi creaţia, libertatea econo-

mică, să-ţi educi copii, să-ţi 

respecţi părinţii şi să-ţi respecţi 

semenii, să cultivi pământul, 

să-ţi respecţi identitatea, valo-

rile şi trecutul.

„Voi fi  un preşedinte arbi-

tru, nu un jucător. Când se va 

încălca legea voi ridica carto-

naşul roşu pentru a arăta că 

s-a încălcat legea”, a mai spus 

Macovei, adăugând că va fi  

angajatul românilor şi nu „un 

tartor peste toate”.

Ea a arătat că este pentru 

un Parlament cu 300 de aleşi 

şi o singură Cameră, pentru 

eliminarea imunităţii aleşi-

lor, ca toată lumea să vote-

ze electronic şi prin cores-

pondenţă şi pentru utilitatea 

formării unui partid cu trei 

membri.

Macovei a mai spus că es-

te pentru confi scarea extinsă 

a averilor şi pentru verifi ca-

rea tuturor privatizărilor din 

ultimii 25 de ani şi acolo un-

de s-a încălcat legea şi se poa-

te să se recupereze banii.

„Vreau un limbaj civilizat 

în politică, să ne rupem de 

limba de lemn din comu-

nism, de limbajul golănesc, 

vreau un limbaj serios, de-

cent, dar şi plin de respect 

faţă de ceilalţi”, a adăugat 

Macovei.

Ea a mai spus că oamenii 

politici care deţin trusturi de 

presă trebuie să şi le asume 

public, nu să le declare inde-

pendente, iar radioul şi tele-

viziunea publică să fi e scoa-

se de sub control politic.

Potrivit lui Macovei, o fi r-

mă trebuie să se înfi inţeze în-

tr-o singură zi pe internet, să 

aibă un ghişeu unic şi totul 

să se rezolve „cu un click şi 

cu un zâmbet”.

Citește DECALOGUL Monicăi 
Macovei

Macovei şi-a lansat viziunea 
ca preşedinte, cu 10 porunci

propus clujenilor 
ui bine făcut“

acest lucru, de aceea propun 

românilor un nou tip de preşe-

dinte. Nu vreau să fi u nici ju-

cător, nici tătuc, vreau să fi u 

un preşedinte care să reprezin-

te un etalon pentru comporta-

mentul unei persoane publice“, 

a spus Klaus Iohannis.

În ce priveşte neimplicarea 

fostului preşedinte al PNL Crin 

Antonescu în campania elec-

torală Iohannis a spus: „o cam-

panie electorală este un lucru 

extrem de complicat şi are ne-

voie de solidaritatea membri-

lor partidului. Eu cred că aceas-

tă solidaritate ar trebui exem-

plifi cată de cei care au condus 

partidul până la campania elec-

torală. (…)Nu am simţit beţe 

în roate, nici de la PNL, nici 

de la PDL“. Pe de altă parte, 

preşedintele liberalilor nu are 

nicio intenţie să formeze o ali-

anţă electorală între cele două 

tururi de scrutin.

vremea studenţiei sale la Cluj având aproximativ 35 de ani.

Proiectul lui Iohannis se dorește a fi  preambulul unui proiect 
de ţară care propune opiniei publice 11 teme. Prima temă se 
referă la educaţie, sănătate și pensii, în timp ce a doua temă 
se axează pe creșterea economică. O altă temă importantă 
din cele unsprezece abordează reforma instituţiilor statului, 
unde priorităţi sunt, în opinia lui Iohannis, modifi carea 
Constituţiei și reforma legislaţiei electorale.

Preambulul unui proiect de ţară
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Cabinet veterinar

Str. Constantin Brâncuşi nr. 47, Cluj-Napoca
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ P.F. vând ap. cu 2 camere, în 
supr. de 56 mp, zona P-ța M 
Viteazul, cărămidă, renovat re-
cent, centrală termică, contori-
zat individual, geamuri termo-
pan, ușă metalică, 3 beciuri.  
Inf. la tel. 0762-258062 (1.5)

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

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

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă/vilă singur în 
curte Grigorescu, Gheorgheni, 
Bulgaria cu un singur nivel, su-
prf 10-150 mp, pivniţă, pod, 
garaj, teren min 400mp, front 
min 16m. Tel. 0748-111295. 
(1.5)

¤ Vând casă cu 3 camere, ga-
raj și șură, anexe, curte și gră-
dină mare, teren 7 ha, la 27 
km de Cluj-Napoca, în com. 
Sânpaul, sat Sumurducu. Inf. 
la tel. 0753-057929. (2.5)

¤ Casă trainică la Valea Ierii, 
ieftin, cu 2 camere și grădină, 
preţ fi x 9900 euro. Inf. la tel. 
0736-577060. (2.5)

¤ Vând casă în Florești, str. 
Avram Iancu, 2 construcţii și 
teren teren în supr. de 750 
mp, are toate utilităţile la șo-
seaua Avram Iancu, la 7 km de 
Cluj, se pretează ca și locuinţă, 
birouri, depozit, pensiune, ate-
lier, etc. Inf. suplimentare la 
tel. 0749-813005. (2.7)

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

Tureni. Exclus agenţii.
Inf. la tel. 0724-134630 sau 

0723-172514.

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ Cumpăr teren în supr. de 
500 mp pentru construcţie vilă 
sau 1500 mp pentru construc-
ţie case înșiruite liber sau casă 
demolabilă în zona Grigorescu 
(P-ţa 14 iulie, Donath, O Go-
ga), Gheorgheni. Inf. la tel. 
0748-111295. (1.5)

¤ Vând teren în zona Po-
pești-Vale, supr. 5800 mp, in-
travilan, cu utilităţi, asfalt, 
front 65 ml, în Valea Seacă – 
Popești, la 4 km distanţă de 
Cluj, pentru construcţii case, vi-
le, blocuri, depozite, vile, zonă 
frumoasă. Relaţii la tel. 
0745-108915. (2.7)

¤ Vând teren în Coruș, supr. 
2200 mp, cu utilităţi, preţ 10 
euro/mp. Inf. la tel. 
0745-108915. (2.5)

¤ Vând teren în Făget, zona 
”La Stâni”, cu intrare din Eugen 
Ionesco și str. Carierei, supr. 
6000 mp, preţ 20 euro/mp. 
Pentru inf. suplimentare sunaţi 
la tel. 0745-108915. (2.7)

¤ Vând teren intravilan, supr. 
1000 mp, în Cluj-Napoca, str. 
Mediaș, bun pentru construc-
ţii, utilităţi, curent, apă, canal, 
preţ 60 euro/mp, negociabil. 
Inf. suplimentare la tel. 
0740-183181. (2.5)

¤ P.F. cumpăr teren extravilan, 
agricol, pășune, mlăștinos. Su-
naţi la tel. 0741-244133. (2.7)

¤ Vând teren construcţii de 
1060 mp, 7500 mp și 3000 
mp, toate în cart. Mănăștur, 
str. Câmpului, toate cu acte în 
regulă. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0748-193982. (2.5)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii, str. Dealul Fânaţelor, 
la 100 m de autobuzul nr. 39, 
supr. 6200 mp, front la stradă 
160 m, cu toate utilităţile pe 
teren, preţ negociabil. Tel. 
0741-100529. (2.7)

¤ Vând teren pentru construc-
ţie casă, situat în Cluj-Napoca, 
str. Bradului nr. 32, în suprafa-
ţă de 600 mp. Inf. și relaţii su-
plimenatre la tel. 
0744-636473. (2.5)

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stra-
dă (16 km de Cluj) – Vechea 

Deuşu, intravilan, zonă linişti-
tă. Preţ – 18 Euro mp. Infor-
maţii telefon: 0722-990855.
¤ Vând teren central în supr. 
de 100 mp, front 20 ml la 
drum de servitute, cu C.F. și 
C.U., P+6, preţ 250 euro mp. 
Inf. suplimentare la tel. 
0745-251703.

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ Vând teren în intravilanul 
Clujului, surp 500 mp, la dis-
tanţa 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), 
centrura spre Apahida. Inf. şi 
relaţii suplimentare la tel. 
0264-416242, după ora 20, 
Fam. Molnar.

P.F. vând 1145 mp de teren 
intravilan cu C.F. la Rudar, la 200 

m de str. D.D. Rosca, front la 
drum de servitute 36,6 m. 

Terenul este plan, situat într-o 
poiană.

Informații la tel. 
0756-091346.

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriază ap. cu 2 came-
re, supr. 56 mp, zona P-ţa M Vi-
teazul, condiţii super pentru lo-
cuinţă, birouri, spaţiu comercial. 
Relaţii la tel. 0762-258062 (1.5)

¤ Dau în chirie ap. 2 camere, 
mobilat și utiat utramodern, 
aproape de Sigma Center. Preţ 
330 euro cu loc de parcare. Tel 
0729-918858 (5.7)

Caut de închiriat 
garsonieră,

mobilată, de preferinţă 
zona FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SPAŢII

¤ P.F. vând două garaje subte-
rane, în cart. Bună Ziua, str. 
M. Zaciu nr. 10-18, cu C.F. în 
regulă, cu ușă automată, pri-
mul proprietar, preţ negocia-
bil. Inf. la tel. 0741-100529. 
(2.7)

SCHIMBURI

P.F. schimb casă cu 2 
camere, bucătărie, cu teren, 

supr. totală 2500 mp, în 
com. Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

¤ Tânără, nefumătoare, caut 
loc de muncă, în domeniile ba-

bysitter, curăţenie, menaj ușor. 
Ofer și cer seriozitate. Sunaţi la 
tel. 0741-455348.

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul conta-
bilitate primară, cunoștințe 
WINMENTOR. Sunați la tel. 
0745-430079.

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

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

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

Telefon 0756-312841, 
Cosmin.

SERVICII

¤ Sobar profesionist, cu peste 
25 ani experienţă, execut toa-
te tipurile și modelel de sobe 
de teracotă, seminee, garantez 
economisirea lemnului /gazu-
lui, garanţie 15 ani. Sunaţi la 
tel. 0742-588877 (1.5)

¤ P.F. efectuez transport măr-
furi generale cu “Ford Tranzit” 
decapotabil,de 1500 kg, la ce-
le mai mici preturi, materiale 
de construcţii, molozi, cheres-
tea la rampa de gunoi Pa-
ta-Rât. Preţ mic, negociabil, al 
orice oră. Sunaţi la tel. 
0741-100529. (2.7)

¤ Topografi e, întabulări, pla-
nuri topografi ce, cadastru, 
proiectare arhitectură, proiecte 
case, studii geotehnice și pei-
sagistică, la preţuri foarte bu-
ne. Tel. 0742-022913. (2.5)

¤ Reparaţii la domiciliul clientu-
lui: frigidere congelatoare, vitri-
ne frigorifi ce, clime auto. Depla-
sări în afara loc. Cluj-Napoca, re-
duceri pentru pensionari și stu-
denţi, garanţie. NON-STOP! Inf. 
la tel. 0755-367251. (3.5)

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând Toyota Yaris, an 2007, 
129.000 km, diesel, preţ nego-
ciabil. Tel 0741-028813. (2.5)

¤ Vând ”Volkswagen Golf 4”, 
an de fabricaţie 2002, motor 
1,6, 129000 km la bord, benzi-
nă, stare bună, culoare argin-
tie, în orașul Bistriţa 
Năsăud,bine îngrijită, preţ ne-
gociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel 0743-433704. (2.5)

¤ Vând CART 270 cmc, stare 
perfectă, motor HONDA, în-
scris, înscris în circulaţie, se 
poate circula pe drumuri acci-
dentate, preţ 750 euro. Inf. 
suplimentare la tel. 
0751-044086. (2.5)

¤ VÂND SUPERNOVA asigura-
re şi revizie tehnică la zi, an 
fabricaţie 2001, km reali 
79.000, motor 1,4, injecţie 
benzină (Renault Clio), tinichi-
geria şi vopsitul făcută recent. 
Preţ 1.200 Euro. Informaţii la 
telefon 0766-484.462.

UZ CASNIC

¤ Cumpăr calorifere vechi. Rog 
sunaţi la tel. 0741-244133. (2.7)

ELECTRO

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

MOBILIER

¤ Cumpăr mobilă de bucătărie 
și de cameră, colţar, mașină 
de spălat manuală. Inf. la lel. 
0758-566957. (1.5)

¤ Vând 450 bucăţi scaune din 
inox, noi, import Olanda, la ju-
mătate de preţ. Rog sunaţi la 
tel. 0736-577060. (2.5)

¤ Vând scaune noi import Ita-
lia, din inox, cu șezut piele, la 
preţul de 55 RON/buc. Sunaţi 
la tel. 0747-700044. (2.7)

DIVERSE

¤ Vând covor cu dim. 3 x 2,5 
m, preţ 60 RON. Inf. la tel 
0264-591965. (1.2)

¤ Vând convenabil un aragaz 
cu 4 ochiuri, o mașină de scris 
marca Adler, un cartuș Dunhill, 
lampă de noptieră din porţelan 
cu fi gurine. Relaţii suplimena-
tre la tel. 0734-393533. (1.5)

¤ Vând ţigări electronice, acce-
sorii și soluţii, preparăm orice 
ţigară electronică. Tel 
0762-258062 (1.5)

¤ Vând coniac de 47° și rachiu 
de fruncte de 53°, preţ 30 
RON, respectiv 25 RON. Calita-
te super. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (1.5)

¤ Vând 15 blugi și tricouri, 
preţ 30 RON. Inf. la tel. 
0264-591965 (1.5)

¤ Vând 300 bucăţi stâlpi de 
gard mesteacăn, cel mai bun 
lemn pentru apă, la 3 m, preţ 6 
ron. Tel.  0747-700044. (2.5)

¤ Cumpăr mobilă de bucătărie 
și de cameră, colţar, mașină 
de spălat manuală. Tel 
0758-566957 (3.3)

¤ Vând două perechi patine pe 
bocanci, nr. 40, aproape noi, 
preţ 50 RON / pereche. Inf. la 
tel. 0740-323779. (2.7)

¤ Vând toaletă ecologică por-
tativă, de 20 de litri,. Infor-
matii la tel. 0740-542305, în-
tre orele 18-20.

CĂRŢI

¤ Cumpăr diverse cărți despre au-
toturism “Dacia”. Ofer preț bun. 
Inf. la tel. 0749-174082. (2.7)

COLECŢIONARI

¤ Colecţionar cumpăr cartonașe 
de bere, suc, băuturi, apă, car-
toane pe care se pun paharele în 
localuri. Tel. 0749-174082. (2.7)

PIERDERI

¤ Pierdut carnet de student pe 
numele CRISTUREAN MARIUS 
OVIDIU. Îl declar nul. (1.1)

¤ S.C. CORPANA S.R.L., C.U.I. 
13809721, cu sediul în com. 
Apahida, sat Corpadea, nr. 45, 
anunţă pierderea autorizaţiei 
pentru depozit cereale, nr. 
0003956/11.09.2006. O de-
clar nulă. (1.1)

¤ Pierdut carte de identitate 
pe numele MAN SERGIU DANI-
EL. O declară nul. (1.1)

¤ Firma S.C. ABE SPEDITION 
S.R.L., cu sediul în Dej, Str. 
Bistriței nr. 34, jud. Cluj, RO 
29548118, J12/73/2012, 
pierdut Copia conformă afe-
rentă autoutilitarei cu nr. CJ 25 
ABE. Se declară nul. (1.1)

ACORD DE MEDIU

¤ RAŢIU IOAN anunţă publicul 
interesat asupra depunerii soli-
citării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Con-
struire imobile de locuinţe co-
lective mici, amenajare şi îm-
prejmuire incinta, racorduri şi 
branşamente la utilităţi, opera-
ţiuni notariale de parcelare 
conform PUZ aprobat cu HCL 
nr. 522/15.12.2009“, propus a 
fi  amplasat în Cluj-Napoca, Zo-
na Mănăștur Sud, jud. Cluj. In-
formaţiile privind proiectul pot 
fi  consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, în 
zilele de luni-vineri între orele 
9:00-14:00. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Me-
diului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr. 99, bl. 9B, cod 400609, 
fax:0264-410716, e-mail: offi -
ce@apmcj.anpm.ro. (1.1)



UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.
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ANUNȚ PUBLIC

Moldovan Marin, în calitate de titular, anunţă publicul 
interesat asupra luării de către APM Cluj a deciziei de a nu 
solicita evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul 
„Construire locuinţe colective, servicii şi dotări conform PUZ 
aprobat cu HCL nr. 467/17.07.2007“, propus a fi  amplasat 
în localitatea Cluj-Napoca, str. Soporului, nr. f.n., CF nr. 
259449, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99 în zilele de luni, între orele 9.00-16.30, 
marţi-joi, între orele 9.00-14.00 și vineri între orele 9.00-
12.00, precum și la următoarea adresă de internet http://
arpmcj.anpm.ro.

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

Cluj-Napoca
Str. Partizanilor 

nr. 120

CONTACT:
e-mail: servicetransauto@yahoo.com

0729.308.116

 Diagnoză electronică
 Curăţare și încărcare sistem climati zare
 Testare și curăţare fi ltre parti cule
 Revizii periodice
 Reparaţii mecanice complexe
 Tinichigerie

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

13:00 De joi până joi (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 9)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Akzente (program cult.) 
16:50 Legendele palatului: Pic-
torul de la curte (sud cor., 2008, 
s. rom., episodul 3-4)
18:10 Lozul cel mare (emis. 
con.) (live)
18:45 România în 5 minute 
(doc.) - Biserici monument
18:50 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 9)
19:00 Meteo
19:10 Așa-i românul! (emis. mag.)
19:30 Starea naţiei (reality show)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 9)
21:00 Vorbește liber! (emis. in-
fo.) (live)
22:00 Biziday (2013, talk show)
22:50 Starea naţiei (reality show)
23:50 Mașini, teste și verdicte 
(mag. auto)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - 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.) (live)
20:30 Next Star (2013, emis. 
con.)
23:30 Un show păcătos (diver-
tisment) (live)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV
13:45 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr., episodul 14)
15:00 Blestemul Penelopei 
(sua-engl., 2006, com.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Las fi erbinţi (rom., 2011, 
s. com., sezonul 6, episodul 1-2)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 În mintea criminalului 

(sua, 2008, s. poliţist, sezonul 5, 
episodul 7)

KANAL D

13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (2013, divertis-
ment) (reluare)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Suleyman Magnifi cul: 
Sub domnia iubirii (tur., 2011)
22:15 WOWbiz (2012, div.)
0:30 Știrile Kanal D (emis. info.) 

ACASĂ TV

13:00 Culorile iubirii (mex., 
2014, ser.) (reluare)
14:30 Legături riscante (sua, 
2012, s. dr.) (reluare)
15:30 Minciuna
(mex., 1998, ser.)
16:30 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, episodul 4812)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Pasiune interzisă (sua, 
2013, s. tv)
19:30 Pentru că te iubesc 
(mex., 2013, s. rom.)
20:30 Culorile iubirii (mex., 
2014, ser.)
22:00 Legături riscante (sua, 
2012, s. dr.)
23:00 Casa de alături (sua, 
2011, s. de acţ.)
0:00 Clona (braz., 2001, s. tv)

LOOK TV

13:30 Liga 1: AFC Botoșani - FC 
Brașov (emis. sport) (reluare)
15:30 Fotbal Look (2012, emis. 
sport) (reluare)
16:00 Sinteza etapei (emis. 
sport) (reluare)
16:30 Știri Look TV (2013, emis. 
info.) (live)
17:00 Fanatik Show (talk show) 
19:00 Nautic Show (emis. sport, 
episodul 33)
19:30 Planeta verde (sua, 2010, 
s. doc., episodul 18)
20:00 Știri Look TV (2013, info.)
20:30 Celebrity (2012)
21:30 Tonik Show(AP) (2012, 
divertisment)
22:30 Top Goluri. Top Ratări 
(2014, emis. sport) (reluare)
23:00 Faci pariu? (2011, info.)

IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR !
Compania de Transport Public Cluj–Napoca S.A. anunta 

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

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

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

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

PERFECT REFILL

www.reumplericartusecluj.ro
Tel.: 0731-322.790/0264-593.237

perfectrefi ll1994@yahoo.com

 REUMPLERE CARTUŞE IMPRIMANTĂ

 REPARAŢII IMPRIMANTE, FAXURI, MULTIFUNCŢIONALE

 CARTUŞE NOI, TUŞURI/TONERE

 PIESE DE SCHIMB CARTUŞE/IMPRIMANTE

B-dul. Eroilor, Nr. 20, Ap. 3
Orar: L-V: 9-17
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330006, Deva, Str. Iuliu Maniu, nr. 2, etaj 1,  

   RFO 0202/2006, CIF RO 21287718 
office@expertinsolventa.ro 

www.expertinsolventa.ro 
 

RL 
în calitate de lichidator judiciar al 

FIDATI SRL Alba Iulia 
în faliment, in bankruptcy, en faillite 

 
Anun ului de licita ie publicat în ziarele Monitorul de Cluj din data de 

29.09.2014  
 

ctive: 
 
          1. Teren în suprafa .159 înscris în CF nr. 18993, nr. CAD 10890, situat în Flore ti, 
str. Prof. I. Rus, nr. 8, Jud. Cluj; pre ul de pornire al licita iei este de 62.720 euro, TVA inclus,  
          2. Blocul C de tip D+P+3E+M i locurile de parcare din 

 în Flore ti, str. Prof. I. Rus, nr. 8, Jud. Cluj; pre ul de pornire al licita iei este de 
337.280 euro, TVA inclus. 

 
          Licita datorului judiciar în data de 30.10.2014, orele 13,00. 
          
în 0% 

 
          

 
 

      Tel: 0354.405.232 
      Fax: 0254.713.311 
      Mobil: 0726.785.348 

                  pertinsolventa.ro  

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Forţele aeriene ale Irakului 

au paraşutat, din greşeală, 

ajutor umanitar într-o 

zonă afl ată sub controlul 

militanţilor grupării jiha-

diste Statul Islamic (SI).

Ajutorul umanitar, con-

stând din produse alimenta-

re, apă potabilă şi muniţii, era 

destinat soldaţilor irakieni ca-

re participă la operaţiunea îm-

potriva islamiştilor SI, dar a 

fost din eroare paraşutat în-

tr-o zonă din provincia iraki-

ană Anbar, controlată de jiha-

dişti, relatează Agerpres.

„Soldaţii noştri aveau ne-

voie într-adevăr de ajutor, în-

să din cauza unei erori inter-

venite la nivelul comandamen-

tului armatei irakiene şi a lip-

sei de experienţă a piloţilor a 

rezultat că i-am ajutat pe isla-

mişti să ne ucidă militarii”, a 

declarat unul din parlamenta-

rii locali, Hakim al-Zamili, în-

tr-un interviu pentru postul de 

televiziune NBC News.

Incidentul a fost confi rmat, 

sub rezerva anonimatului, de 

unul dintre reprezentanţii Mi-

nisterului Securităţii al Iraku-

lui. O anchetă a fost deschi-

să în acest caz şi investigaţii 

sunt în curs de desfăşurare.

SUA, împreună cu o serie 

de ţări arabe, au lansat la 23 

septembrie o campanie de ata-

curi aeriene asupra unor po-

ziţii ale grupării SI în Siria. 

Washingtonul a anunţat, în 

urmă cu o zi, că doar luni şi 

marţi au fost efectuate 22 de 

lovituri aeriene împotriva gru-

pării SI în Siria şi Irak.

Raidurile aeriene au afec-

tat rafi nării de petrol, con-

trolate de jihadişti, tancuri 

de asalt, artilerie, clădiri şi 

alte ţinte, dar militanţii con-

tinuă să câştige teren în une-

le regiuni, în special în apro-

piere de frontiera turcă, po-

trivit AFP.

Au ajutat din eroare Statul Islamic
Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro 

Înregistrările pentru 

Loteria Vizelor (Diversity 

Visa - DV) pe anul 2016 

încep de la 1 octombrie și 

se încheie pe 3 noiembrie, 

programul urmând să 

pună la dispoziția persoa-

nelor care îndeplinesc 

cerințe simple, dar stricte, 

de califi care vize de 

rezidență permanentă în 

Statele Unite, informează 

Ambasada SUA.

Potrivit sursei citate, Ro-

mânia se afl ă printre țările 

participante la programul DV-

2016, informează Agerpres. 

"Înregistrările pentru pro-

gramul DV-2016 trebuie trans-

mise electronic în perioada 

care începe miercuri, 1 oc-

tombrie 2014, la ora 12,00 

PM, ora de vară a Coastei de 

Est (GMT-4) și se încheie 

luni, 3 noiembrie 2014, la 

ora 12,00 PM, ora de iarnă 

a Coastei de Est (GMT-5). 

Solicitanții sunt sfătuiți să 

nu aștepte până în ultima 

săptămână a perioadei de în-

registrare pentru a se înre-

gistra. Numărul mare de în-

registrări simultane poate du-

ce la întârzieri la conectarea 

online. Nicio înregistrare on-

line sau pe hârtie nu va fi  

acceptată după orele 12,00 

PM, ora de iarnă a Coastei 

de Est (GMT-5) a zilei de 3 

noiembrie 2014", precizea-

ză comunicatul. 

Cei care trimit mai mult de 

o înregistrare de persoană vor 

fi  descalifi cați. 

Solicitanții trebuie să se fi  

născut într-o țară care partici-

pă la program, dar să îndepli-

nească și criteriul educațional, 

adică să fi e absolvenți de li-

ceu, cu diplomă de bacalaure-

at sau în ultimii cinci ani să fi  

lucrat cel puțin doi ani într-o 

meserie eligibilă. Pentru deter-

minarea califi cării pe baza 

experienței în muncă se va fo-

losi baza de date O*NET On-

Line a Departamentului Mun-

cii al SUA. 

„Solicitările care se califi -

că vor fi  selecționate în mod 

aleatoriu de un computer. Toți 

participanții la program pot 

să verifi ce statutul solicitării 

lor pe pagina de internet E-

DV la www.dvlottery.state.gov 

la secțiunea Entrant Status 

Check, pe baza numărului de 

confi rmare, începând cu da-

ta de 5 mai 2015. Aceasta va 

fi  singura modalitate prin ca-

re câștigătorii din cadrul pro-

gramului de loterie vor fi  

înștiințați despre selecționarea 

lor în programul DV-2016”, 

mai arată sursa citată. 

Ambasada SUA informează 

că participarea la acest program 

de imigrare este gratuită și că 

Guvernul Statelor Unite nu an-

gajează consultanți sau servi-

cii particulare externe pentru a 

opera programul DV. 

A început „Loteria Vizelor 2016”

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Primul caz de infectare cu 

virusul Ebola a fost dia-

gnosticat în Statele Unite, 

a anunţat marţi un purtă-

tor de cuvânt al Centrului 

pentru controlul şi preve-

nirea bolilor. Pacientul 

spitalizat în Texas este 

primul caz diagnosticat 

atât în SUA, cât şi în afara 

continentului african, a 

anunţat marţi directorul 

CDC, citat de AFP.

„Cred că este vorba de pri-

mul caz diagnosticat în afara 

Africii”, a afi rmat Tom Frie-

den, directorul CDC, în cur-

sul unei conferinţe de presă, 

informează Mediafax.

Pe de altă parte, el a decla-

rat că autorităţile federale sa-

nitare sunt sigure că vor pu-

tea împiedica propagarea vi-

rusului Ebola în Statele Uni-

te după ce un prim pacient a 

fost diagnosticat pe teritoriul 

american de contractarea vi-

rusului, cu toate că la întoar-

cerea în ţară, pe 20 septem-

brie, nu prezenta niciun simp-

tom.

„Nu am niciun dubiu că 

vom controla importul aces-

tui caz de Ebola pentru a îm-

piedica propagarea sa pe larg 

în ţară”, a declarat directorul 

CDC.

Bolnavul, un bărbat, a că-

lătorit în Liberia şi este în pre-

zent spitalizat la Health Pres-

byterian Hospital de la Dal-

las, în Texas (sud), a precizat 

acest purtător de cuvânt.

Spitalul din Texas a anun-

ţat internarea pacientului în-

tr-un comunicat publicat 

marţi.

„Având în vedere simpto-

mele şi recentele călătorii efec-

tuate, (pacientul) a fost inter-

nat în spital şi plasat în ca-

rantină pentru a se stabili da-

că a fost infectat cu virusul 

Ebola”, se arată în comuni-

cat, fără alte precizări.

Infectarea pacientului cu 

virusul Ebola a fost confi r-

mată de analizele efectuate 

de CDC.

Spitalul nu a dezvăluit iden-

titatea pacientului şi vârsta 

acestuia, şi nici locul unde ar 

fi  putut contracta virusul.

Duminică, un medic ame-

rican care a contractat viru-

sul Ebola în Sierra Leone a 

fost repatriat şi plasat în ca-

rantină într-o clinică a Insti-

tutului American al Sănătăţii 

(NIH), în apropiere de Wa-

shington.

Pacientul, a cărui identita-

te nu a fost dezvăluită, lucra 

ca voluntar într-un centru pen-

tru tratarea Ebola din Sierra 

Leone.

Doi medici americani şi un 

misionar repatriaţi în Statele 

Unite după ce au contractat 

virusul în Liberia au fost de-

claraţi recent vindecaţi.

Epidemia de Ebola, cea 

mai gravă de la apariţia viru-

sului în 1976, a depăşit pra-

gul de 3.000 de morţi, viru-

sul provocând moartea a mai 

mult de jumătate dintre cele 

aproximativ 6.500 de persoa-

ne infectate, potrivit Organi-

zaţiei Mondiale a Sănătăţii 

(OMS).

Dintr-un total de 6.574 de 

bolnavi de Ebola din cinci ţări 

din Africa de Vest, 3.093 au 

murit, precizează OMS într-un 

ultim bilanţ realizat la 23 sep-

tembrie.

Virusul Ebola, depistat în America
Virusul Ebola a ajuns în Statele Unite ale Americii, fiind primul caz din afara Africii.

Dintr-un 6.574 de bolnavi de Ebola din cinci ţări din Africa de Vest, 3.093 au murit
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Fundaşul Octavian 

Abrudan a ajuns la un 

acord cu conducerea FC 

Rapid şi va renunţa la 

cererea de faliment 

depusă în dosarul de 

insolvenţă al fostului său 

club dacă va primi 

28.000 de euro.

Potrivit Mediafax, fotbalis-

tul, care a evoluat pentru Ra-

pid în perioada 2012-2013, are 

de recuperat de la gruparea 

giuleşteană suma de 43.000 

de euro, care include restan-

ţe salariale şi penalizări. El 

este dispus să renunţe la 

15.000 de euro, dacă i se vor 

vira cei 28.000 de euro în ur-

mătoarele zile.

Octavian Abrudan a nego-

ciat în mai multe rânduri cu 

reprezentanţii noului acţionar 

majoritar al clubului, Valerii 

Moraru, pentru cedarea cre-

anţei sale, însă nu a ajuns la 

un acord cu aceştia. În con-

secinţă, fotbalistul a depus ce-

rere de faliment în dosarul de 

insolvenţă de la Tribunalul 

Bucureşti al SC FC Rapid SA, 

societatea care administrează 

gruparea din Liga I.

La termenul din 26 sep-

tembrie, avocatul jucătoru-

lui a explicat în faţa instan-

ţei că Octavian Abrudan şi 

acţionarul majoritar Valerii 

Moraru au negociat cedarea 

creanţelor însă nu au ajuns 

la un acord.

„S-a discutat în mai multe 

rânduri preluarea creanţei de 

către noul acţionar. Dânşii au 

propus să plătească acum 

20.000 de euro, iar restul să 

se şteargă. Jucătorul a propus 

să îi fi e virată acum suma de 

20.000, iar restul de bani (n.r. 

– 23.000 de euro) să îi fi e eşa-

lonaţi. Iar dânşii nu au fost 

de acord”, a afi rmat avocatul 

lui Abrudan în faţa instanţei.

Judecătorul sindic a dispus 

părţilor să ajungă la un acord 

până la termenul din 7 no-

iembrie, când se va lua în dis-

cuţie cererea de faliment.

Abrudan, în prezent sub 

contract cu gruparea FC Mil-

sami Orhei din Republica Mol-

dova, este singurul jucător 

care a depus o cerere de fa-

liment în dosarul care se ju-

decă la Tribunalul Bucureşti. 

Alţi jucători rapidişti, printre 

care Virgil Drăghia, Alexan-

dru Mişa, Alexandru Iacob, 

Ionuţ Voicu, Daniel Lung, 

Alexandru Coman, Claudiu 

Herea şi Valentin Negru, au 

depus cereri pentru plata cre-

anţelor curente, nu însă şi 

pentru faliment.

Clubul Rapid scapă 
de insolvență Jucătoarea de tenis Maria 

Şarapova, cap de serie 

numărul 4, s-a califi cat, 

miercuri, în sferturile de 

fi nală ale turneului de 

categorie Premier 

Mandatory de la Beijing, 

dotat cu premii de 5,4 

milioane de dolari.

Potrivit site-ul oficial al 

competiţiei, Şarapova a în-

vins-o, în optimile de fina-

lă, cu scorul de 6-1, 7-6 (3), 

pe Carla Suarez Navarro 

(Spania).

Rusoaica, care ar putea să 

o întâlnească pe Simona Ha-

lep, locul 2 WTA, în semifi -

nalele China Open, va juca 

în sferturile de fi nală cu în-

vingătoarea partidei dintre 

Angelique Kerber (Germa-

nia), a şaptea favorită a com-

petiţiei, şi Svetlana Kuzneţo-

va (Rusia).

Jucătoarea daneză Caro-

line Wozniacki, cap de se-

rie numărul 6, a fost învin-

să, în turul doi, cu scorul 

de 6-4, 7-6 (9), de Samant-

ha Stosur (Australia), care 

o va întâlni în optimile de 

finală pe Alizet Cornet (Fran-

ţa), care a trecut, cu scorul 

de 6-2, 6-1, de Lauren Da-

vis (SUA).

Tot miercuri, în optimile 

de fi nală, cehoaica Petra Kvi-

tova, a treia favorită a com-

petiţiei, a învins-o, cu scorul 

de 6-4, 6-2, pe Shuai Peng 

(China). Kvitova o va întâlni 

în sferturile de fi nală pe Ve-

nus Williams (SUA), cap de 

serie numărul 16.

Șarapova o poate întâlni pe Halep

Persoanele cu o avere de 

cel puţin 30 de milioane 

de dolari nu sunt mulţu-

mite doar să ”bată min-

gea” pe un câmp, relatea-

ză bbc.com.

Ele îşi fac abonamente la 

cluburi exclusiviste şi cumpă-

ră echipamentele cele mai 

scumpe.

„Persoanele cu bani doresc 

să îşi petreacă timpul cu alte 

persoane cu bani. Sportul des-

chide uşi şi îi ajută să îşi cre-

eze contacte”, susţine Tho-

mas Corley, autorul cărţii "Obi-

ceurile bogaţilor".

Persoanele cu foarte mulţi 

bani practică aceleaşi sporturi 

ca şi persoanele obişnuite, dar 

nu le practică în acelaşi mod 

sau din aceleaşi motive.

Golf

Pentru a practica golful ai 

nevoie de o crosă, o minge şi 

un teren. Cu toate acestea, 

bogaţii lumii nu doresc să îşi 

petreacă ziua cu oameni obiş-

nuiţi pe un teren public.

Ei preferă să cheltuie su-

me mari de bani pentru a 

deveni membri ai cluburi-

lor exclusiviste, acolo unde 

joacă golf şi iau prânzul cu 

cei cu averi asemănătoare 

cu ale lor.

„Nu ai nevoie de sume mari 

de bani pentru a juca golf, dar 

dacă vrei să faci parte din-

tr-un club poate costa sute de 

mii de dolari pentru a fi  pri-

mit”, declară David Friedman, 

preşedintele Wealth-X, o fi r-

mă din Singapore care cerce-

tează stilul de viaţă al persoa-

nelor cu venituri mari.

Ski

Deşi schiatul poate fi 

practicat de persoanele cu 

un nivel mediu, atunci când 

vrei să schiezi pe o pârtie 

exclusivistă, devine un sport 

scump.

Cei bogaţi pot lua un avion 

personal către Courchevel (Fran-

ţa) pentru a schia la nivel în-

alt. PrivateFly, o companie ca-

re organizează zboruri private, 

îi poate duce pe cei cu dare de 

mână din Londra până aproa-

pe de Aeroportul Chambery 

pentru 11.300 lire sterline 

(18.450 de dolari), trimiţându-i 

de acolo la Courchevel cu eli-

copterul pentru alte 1.900 de 

lire sterline (3.102 dolari).

12% dintre persoanele cu 

venituri ridicate deţin o casă 

de vacanţă într-o staţiune de 

schi. Cei care nu deţin sau nu 

închiriază o cabană stau în-

tr-o staţiune unde cazarea cos-

tă câteva mii de dolari.

”Nu multe persoane pot să 

îşi permită să plătească cel pu-

ţin 1.000 de dolari pe noapte 

pentru cazare. Trebuie să ai 

ceva avere pentru a sta în lo-

curile de top”, afi rmă Corley.

Kabbadi, sportul 
bogaţilor indieni

Pentru persoanele cu bani, 

implicarea într-un sport nu 

înseamnă întotdeauna prac-

ticarea acestuia. Câţiva mi-

lionari şi miliardari preferă 

să se implice prin deţinerea 

unei echipe.

A devenit ceva obişnuit ca 

pasionaţii de sport cu bani să 

cumpere echipe de baschet 

sau de fotbal.

În India, un sport la mo-

dă, Kabbadi, le-a oferit boga-

ţilor posibilitatea de a se con-

frunta. Kabbadi este o com-

binaţie între ”Tag” şi ”Wrest-

ling”, care există de zeci de 

ani în India, dar care a fost 

readus în atenţia publică prin 

televizarea sa. Staruri de la 

Bollywood şi persoane publi-

ce asistă la meciuri.

Bogaţii ţării deţin pro-

pria echipă din Pro Kabba-

di League.

Navigatul

Multe persoane cu bani iau 

contact cu navigatul o dată la 

câţiva ani, atunci când sportul 

este transmis la televizor în tim-

pul Jocurilor Olimpice de Vară 

sau în timpul Cupei Americii, 

atunci când echipa Oracle se 

întrece cu grupuri conduse de 

miliardari din întreaga lume.

Dacă cei cu venituri medii 

pot să cumpere o barcă mică 

la mâna a doua cu câteva su-

te de dolari, cei cu venituri 

foarte mari cheltuie sute de 

mii, chiar milioane pentru a 

cumpăra iahturi.

Călăritul

Pentru cele mai multe per-

soane, călăritul este o activi-

tate pe care o practică o dată 

pe an, în vacanţa din timpul 

verii. Pentru bogaţii lumii, ca-

ii sunt o pasiune scumpă.

Cursele de cai sunt de seco-

le un sport popular printre mem-

brii regalităţii şi persoanele cu 

foarte mulţi bani. Din acest mo-

tiv, cursele de cai au fost de-

numite "sportul regilor".

Principalul motiv pentru 

care cursele de cai sunt des-

tinate celor cu averi mari es-

te faptul că ai nevoie de mul-

ţi bani pentru a cumpăra un 

cal de curse.

Ce sporturi practică oamenii cu bani
Frumuseţea sportului este că poate fi practicat de către oricine. Cu toate acestea, modul în care acelaşi 
sport este practicat de persoanele cu bani şi de cele obişnuite diferă.
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Mihnea Costachi 
medaliat cu bronz la CM 
de şah pentru juniori

Românul Mihnea Costachi a 
cucerit medalia de bronz la 
Campionatului Mondial de 
șah pentru juniori, competiţie 
care a avut loc în Africa de 
Sud, la Durban. Maestru FIDE, 
Mihnea Costachi a acumulat 
8,5 puncte din 11 posibile, 
după un parcurs foarte bun, 
cu 6 victorii și 5 remize. După 
cum informează site-ul oficial 
al FR Șah, Mihnea Costachi a 
demonstrat o stăpânire de si-
ne și o înţelegere a jocului 
demnă de un senior.

Pe scurt

SPORT

Ce sporturi practică 
oamenii cu bani
Persoanele cu o avere de cel pu-
ţin 30 de milioane de dolari nu 
sunt mulţumite doar să ”bată 
mingea” pe un câmp. Pagina 11

Șarapova o poate 
întâlni pe Halep
Maria Şarapova s-a califi cat în 
sferturile de fi nală ale turneului 
de categorie Premier Mandatory 
de la Beijing. Pagina 11

Ambele echipe de baschet 

clujene au pierdut ieri în 

faţa celor două echipe 

timişorene meciurile retur 

din Cupa României la bas-

chet masculin.

Dacă în etapa tur baschet-

baliştii de la U Banca Transil-

vania au reuşit să se impună 

în faţa echipei BC Timişoara 

cu scorul de 73-71, returul i-a 

prins pe picior greşit şi au fost 

înfrânţi la diferenţă mare.

Antrenorul echipei U-Ban-

ca Transilvania, Dorin Pintea 

a declarat după meciul de ieri 

când de la Timişoara unde au 

pierdut cu scorul de 72-85 în 

faţa echipei BC Timişoara, că 

echipa a plătit scump faptul 

jucătorii nu s-au ridicat la ni-

velul echipei gazde.

„A fost o victorie meritată 

a Timişoarei, au fost mai pre-

cişi, mai exacţi pe fi nalul me-

ciului. Cred că aruncările de 

trei puncte au făcut diferenţa 

în acest meci. Pe lângă aceas-

tă eliminare din cupă, noi am 

platit scump cu accidentările 

celor trei jucători, Medvedj, 

Barnette şi Cuic. Sperăm să 

nu fi e vorba de accidentări 

foarte grave, vom afl a mai 

multe la întoarcerea acasă”, 

a declarat antrenorul echipei 

clujene.

Aceeaşi soartă a avut şi 

echipa CS Universitatea Cluj 

care a pierdut şi în turul Cu-

pei României, cu scorul de 

69-88, dar şi în etapa retur, 

scor fi nal 52-77, în faţa echi-

pei BC Timba Timişoara.

În meciul CS U Cluj – BC 

Timba au marcat: Pentru CS 

U Cluj: Mirel Dragoste – 16 

puncte; Ioan Borşa – 9 punc-

te; Mario Lazăr – 7 puncte; 

Octavian Crainic – 5 puncte; 

Radu Tebieş – 4 puncte; Mi-

hai Racoviţan, Roman Rukhko, 

Tudor Pintea – câte 3 puncte; 

Norbert Steff – 2 puncte.

Pentru BC Timba: Danilo 

Mijatovic – 28 puncte; Jozo 

Brkic – 10 puncte; Bogdan 

Costa – 9 puncte; Konstantyn 

Glazyrin şi Glen Dandridge – 

câte 8 puncte; Nemanja Pe-

trovic – 6 puncte; Alin Andri-

eş – 4 puncte; Alexandru Mi-

huţi şi Vedran Nakic – câte 2 

puncte.

Eliminaţi din Cupa României

Răzvan Began, junior la 

CFR Cluj, a fost exclus 

din lotul României sub 19 

ani, după ce la ultima 

acţiune a naţionalei a fost 

prins furând.

Portarul de 18 ani fusese 

titular în toate partidele de 

pregătire de la naţională şi 

ar fi  urmat să plece în peri-

oada imediat următoare la 

turneul de califi care pentru 

Campionatul European, din 

Georgia, desfăşurat între 8-13 

octombrie. Ultimele „minu-

te de celebritate” ale lui Be-

gan s-au consumat la Târ-

lungeni, în urmă cu mai pu-

ţin de o săptămână, atunci 

când Doru Isac a hotărât să 

îl excludă de la lot pe porta-

rul celor de la CFR Cluj, du-

pă ce unul dintre magazio-

neri l-a surprins pe acesta 

furând tricouri în ultima zi 

de cantonament.

„Cu hoţii nu poţi să stai la 

masă. El trebuia să plece la 

gară şi arunca pe geam unui 

prieten echipamentul de la 

naţională, deşi fusese rugat 

să îl predea”, a povestit o per-

soană din staff-ul naţionalei 

pentru ProSport.

Potrivit aceluiaşi site, Răz-

van Began a declarat că el nu 

a vrut să fure acel tricou ci 

doar a fost o concidenţă că 

magazionerul a văzut cum a 

căzut de la etaj tricoul lui pe 

care l-a recuperat un prieten.

„Eu chiar nu am vrut să 

fur acel tricou. Era pe pervaz 

şi a căzut jos, probabil de la 

vânt. Trebuia să plec din can-

tonament, că aveam meci la 

echipa de club. Un prieten mă 

aştepta şi a luat tricoul de jos, 

să mi-l aducă. Eu nici nu şti-

am, eram la duş. L-a văzut 

magazionerul şi a început să 

ţipe, să mă întrebe de ce nu 

am predat tricoul, de ce am 

vrut să-l fur. Apoi mi-a trans-

mis selecţionerul să plec la 

gară. Şi atât. Ştii, e o fază ciu-

dată. Îmi cer iertare pentru ce 

am făcut. Sunt român, vreau 

la naţională. Eu înţeleg că Do-

ru Isac e supărat, dar chiar 

acum să facă asta, înainte de 

meciurile pentru califi care... 

Îmi pare foarte, foarte rău. As-

ta e, ce mai pot acum să fac?”, 

a declarat tânărul jucător.

Ofi cialii Federaţiei Româ-

ne de Fotbal infi rmă informa-

ţiile apărute în presă şi decla-

ră nu a fost exclus şi nici nu 

a fost prins furând, iar faptul 

că nu a fost convocat pentru 

stagiul de pregătire este din 

cauza faptului că nu se des-

făşoară în aceeaşi localitate.

„Jucătorul Răzvan Began 

nu a fost exclus din lot şi nu 

a fost surprins de selecţione-

rul Doru Isac furând din can-

tonament. În ultima zi a acţi-

unii de pregătire de selecţie de 

la Tărlungeni, jucătorul Răz-

van Began nu a predat tricoul 

de antrenament. Selecţionerul 

Doru Isac a comunicat acest 

lucru reprezentanţilor clubu-

lui CFR Cluj, unde este legiti-

mat jucătorul. Răzvan Began 

nu a fost convocat pentru sta-

giul de pregătire care este în 

desfăşurare în aceeaşi locali-

tate, nu a fost exclus din lot”, 

au declarat ofi cialii federaţiei.

Junior exclus pentru furt
Un junior de la CFR Cluj a fost exclus din lotul României U19 pentru furt. FRF dezminte.


