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A primit 10.000
de euro şpagă
Inspectorul general adjunct din cadrul 

ISJ Cluj, Peter Tunde, a fost arestată 

preventiv. Pagina 3

POLITICĂ

Monica Macovei
a demisionat din PDL
„Cred că ceea ce se întâmplă azi cu PDL es-

te greşit. Se fac tot felul de înţelegeri de la 

o zi la alta. Ne-am trezit cu un candidat pe 

care nu îl cunoaştem“, a declarat europar-

lamentarul Monica Macovei. Pagina 7

ADMINISTRAŢIE

Înghesuială pentru 
abonamentele CTP
Sute de abonamente gratuite pentru pen-

sionarii din Floreşti au fost acordate într-o 

singură zi. Pagina 4

POLITICĂ

Duşi la vot cu forţa
Mai este foarte puţin până la alegerile pre-

zidenţiale, astfel că parlamentarii născo-

cesc promisiuni pe ultima sută de metri şi 

vin cu iniţiative disperate. Pagina 7

Nesimţire: trotuare ocupate de maşini. Poliţia nu face nimic
În fosta piaţă Engels, pietonii abia dacă mai au loc să treacă atunci când ajung în faţa teraselor de fiţe. Vezi poze în Pagina 6.

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

Lucrările din zona centrală a oraşului vor lua sfârşit în curând. Clujenii pot sta liniştiţi câteva luni bune, 
înainte ca traficul să fie dat din nou peste cap de modernizarea unui alt pod din centru. Pagina 3

După luni de calvar pentru pietoni și șoferi, lucrările din centru se vor încheia

Gata cu oraşul şantier

ADMINISTRAŢIE

Trafic aerian record pe
Aeroportul clujean „Avram Iancu”

POLITICĂ

Nicoară  dezminte trecerea la PSD, 
dar lasă loc de-ntors!

Aeroportul Internaţional 
„Avram Iancu” Cluj a înregis-
trat, în luna august, un trafi c 
aerian record de 129.000 de pa-
sageri, în creştere cu aproape 
16% faţă de aceeaşi lună a anu-
lui 2013, iar numărul de ateri-
zări şi decolări a crescut cu 
aproximativ 9%, comparativ cu 
luna august 2013.

Totodată, în primele şase luni 
ale acestui an, pe Aeroportul In-
ternaţional „Avram Iancu” s-a 
înregistrat un trafi c aerian de 
517.000 de pasageri  şi 5.846 
mişcări de aeronave . Astfel, ae-
roportul clujean este al doilea 
aeroport al României din punct 
de vedere al trafi cului de pasa-
geri, după Aeroportul Interna-
ţional Henri Coandă Bucureşti.

Începând cu luna octombrie, 
reţeaua de rute a aeroportului se 
va extinde cu următoarele desti-
naţii: Nuremberg (Germania), 
Koln (Germania), Malmo (Sue-

dia), Geneva (Elveţia) şi Bari (Ita-
lia). Aeroportul Cluj a fost decla-
rat Aeroport Vamal Internaţional 
în 11 septembrie 1933, prin des-
chiderea primei linii internaţiona-
le pe direcţia Praga-Cluj-Bucureşti.

Începând cu programul de iar-
nă, din 27 octombrie, o nouă 
companie aeriană va începe ope-
rarea de pe aeroportul clujean. 
Este vorba despre operatorul Eu-
rolot, care va efectua zboruri re-
gulate pe destinaţia Varşovia, cu 
posibilităţi de conexiune pe cur-
sele companiei LOT. Zborurile 
vor fi  operate de luni până sâm-
bătă, cu o aeronavă Dash 8 Q400.

Extinderea reţelei de rute şi 
atragerea de noi operatori aeri-
eni sunt unele din obiectivele 
principale ale administraţiei ae-
roportului clujean. De impor-
tanţă vitală pentru atingerea 
obiectivelor aeroportului sunt 
programele de investiţii derula-
te până în prezent.

Liberalul Marius Nicoară 
dezminte plecarea la PSD, dar 
lasă loc de întors.

Site-ul stiripesurse.ro a scris 
ieri că senatorul de Cluj, Ma-
rius Nicoara şi-a anunţat cole-
gii şi şeful de grup că va pără-
si partidul pentru a se înscrie 
în PSD. Contactat de Monitorul 
de Cluj, liberalul a explicat cum 
au stat lucrurile, de fapt. Este 
vorba de o interpretare greşită, 
o neînţelegere, a spus el.

„A apărut o ştire, care a fost 
de fapt o interpretare greşită 
eram la o şedinţă de grup, eu 
am spus că plec acasă. Cineva 
m-a întrebat dacă plec la PSD? 
Era o glumă…eu am zis da, că 
plec acasa şi s-a înţeles greşit. 
Cineva din interiorul şedintei 
i-a dat această ştire lui Bubble 
(n.red- redactor şef stiripes-
urse), nu ştiu cine, şi aşa s-a 
ajuns aici. Dar nu, nu am de 
gând să plec din PNL, nu am 

niciun motiv să plec, am fon-
dat acest partid. Am venit aca-
să acum să organizăm strân-
gerea de semnături, ne pregă-
tim de campanie“, a spus Ma-
rius Nicoară.

Întrebat dacă intenţionează 
să plece în partidul lui Tări-
ceanu, asemenea fostei sale 
colege, Steluţa Cătăniciu, Ni-
coară a răspuns, mai în glu-
mă, mai în serios: „Dacă plec 
vreodată, la PSD plec…“.

Ieri, senatorul liberal a pier-
dut funcţia de chestor al Se-
natului. Nicoară a fost numit 
în funcţia de chestor al Sena-
tului României, la sfârşitul 
anului 2012, funcţie care im-
plică o mare responsabilitate.

Senatorul de Cluj a făcut 
parte şi din biroul permanent 
de conducere al Senatului, lo-
cul unde se stabileşte ordinea 
de zi din cadrul dezbaterilor 
din Senat.

Detalii în pagina 5
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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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Adolescenţii nemulţumiţi 

de rezultatele obţinute la 

sesiunea de toamnă a 

bacalaureatului au putut 

depune contestaţii.

S-a încheiat şi sesiunea de 

toamnă a bacalaureatului iar 

Clujul nu se poate lăuda cu 

foarte mulţi elevi care l-au şi 

promovat. Din cei 1.435 de 

adolescenţi care au susţinut 

probele examenului de ma-

turitate, doar 26,01% au re-

uşit să-ş şi promoveze.

Tinerii care au considerat 

că li s-a făcut o nedreptate 

şi că profesorii au greşit 

atunci când le-au corectat 

lucrările au putut contesta 

notele obţinute. La Cluj au 

fost depuse un număr de 405 

contestaţii.

Care au fost materiile 
cele mai contestate?

Conform reprezentanţilor 

Inspectoratului Şcolar Jude-

ţean Cluj, materia cea mai 

contestată a fost limba şi li-

teratura română.

„La nivelul judeţului Cluj 

au fost depuse, în total, un 

număr de 405 contestaţii 

dintre care 178 la discipli-

na Limba şi Literatura Ro-

mână, cinci la Limba Ma-

ternă, 74 la disciplina afe-

rentă probei obligatorii a 

profilului (istorie sau mate-

matică) şi 148 la proba la 

alegere a profilului şi spe-

cializării”, a transmis An-

dreea Goldiş, purtătorul de 

cuvânt a ISJ Cluj.

Lucrările elevilor vor fi  re-

evalute în această perioadă 

urmând ca în data de 4 sep-

tembrie să fi e afi şate rezulta-

tele fi nale ale sesiunii de toam-

nă a bacalaureatului.

Reamintim faptul că, la Cluj, 

rata de promovabilitate a exa-

menului de bacalaureat din se-

siunea de toamnă a fost de 

26,01% şi a fost susţinută de 

1.435 de candidaţi. Dintre aceş-

tia, 951 nu au promovat exa-

menul în vara acestui an, iar 

alţi 484 nu au promovat exa-

menul în sesiunile anterioare.

Limba română, cea 
mai contestată de 
„repetenţii” de la Bac
400 de tineri din Cluj consideră că li s-a făcut o nedreptate la sesiunea 
din toamnă a examenului de bacalaureat.

Andreea LEDER
social@monitorulcj.ro

Elevii şi studenţii clujeni 

care fac zilnic naveta, de 

acasă şi până la unitatea 

de învăţământ la care stu-

diază, vor benefi cia de o 

reducere de 75% la abo-

namente pe trenurile 

Regio, şi de 50% pe trenu-

rile InterRegio.

Reducerea de 75% este va-

labilă doar pentru studenţii şi 

elevii care vor să-şi facă abo-

nament. Cei care vor să-şi cum-

pere ocazional bilete de tren şi 

pot benefi cia de reducere, o vor 

putea face la jumătate de preţ.

Conform reprezentanţilor 

CFR Călători „legitimaţiile de 

călătorie cu 50% reducere la 

tren regio se eliberează la ca-

sele  de bilete ale staţiilor şi 

agenţiilor de cale ferată pe ba-

za carnetului de elev, respec-

tiv a legitimaţiei de student pen-

tru reducere transport pentru 

studenţi, vizate la zi pentru 

anul şcolar/universitar în curs”.

De menţionat este faptul 

că de aceste reduceri nu pot 

benefi cia şi studenţii care au 

peste 26 de ani.

Cele mai recente date sta-

tistice arată că în Cluj-Napo-

ca studiază anual aproxima-

tiv 80.000 de studenţi. Ju-

mătate dintre aceştia urmea-

ză cursurile unei facultăţi 

din cadrul Universităţii Ba-

beş-Bolyai.

Veste bună pentru studenţii clujeni: 
vor călători mai ieftin cu trenul

ERATĂ

În numărul 164 din acest an al ziarului Monitorul de Cluj s-a produs o greșeală la articolul „700 de ani de Vultureni. 
Joc și voie bună cu politicieni și oameni de cultură”. În articol a apărut afirmația „Începutul simpozionului a fost 
marcat prin intonarea imnului național și intonarea imnului PSD (...)”, fiind vorba de intonarea imnului național după 
care a fost intonat imnul Uniunii Europene. Autorul articolului își cere scuze pentru această greșeală.
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Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

În această vară, oraşul s-a 

transformat în şantier 

după ce s-au intensifi cat 

lucrările de introducere a 

cablurilor în subteran şi de 

modernizare a străzilor.

În ultimele săptămâni, pe 

mai multe străzi din centru, dar 

şi din cartiere, trotuarele au fost 

sparte de muncitorii de la CFO 

Integrator, fi rma care se ocupă 

de mutarea cablurilor în sub-

teran, grăbindu-se să facă în 

câteva luni ce a nu a făcut în 

câţiva ani. Transferarea cablu-

rilor trebuia să fi e încheiată în 

anul 2011, dar la trei ani de la 

expirarea termenului, au fost 

realizate lucrări doar pe 118 ki-

lometri din cei 300.

După câteva luni de cal-

var atât pentru pietoni cât şi 

pentru şoferi, conducerea Pri-

măriei Cluj-Napoca a anun-

ţat că lucrările din centru se 

vor încheia în 15 septembrie. 

Printre străzile pe care s-a in-

tervenit pentru mutarea ca-

blurilor se afl ă Calea Moţilor 

şi zona Teatrului Naţional. 

De asemenea, în Piaţa Unirii 

au fost realizate lucrări de 

modernizare, iar podul Ho-

rea se afl ă în reparaţii. “Am 

dispus fi nalizarea lucrărilor 

din zona centrală a oraşului 

până la începutul anului şco-

lar şi am încredere că terme-

nul limită de 15 septembrie 

pentru Podul Horea va fi  res-

pectat”, a declarat primarul 

Emil Boc.

Clujenii, disperaţi
din cauza lucrărilor

Lucrările de transferare a 

cablurilor realizate pe ulti-

ma sută de metri au cauzat 

nervi multor clujeni. Un ast-

fel de caz s-a petrecut în lu-

na iulie, în cartierul Gheor-

gheni, pe strada Albac unde 

angajaţii CFO Integrator au 

primit aprobare să lucreze 

doar noaptea. Astfel, locui-

torii din blocurile de pe Al-

bac şi alte câteva străzi ve-

cine au făcut nopţi albe timp 

de câteva săptămâni până 

când, după nenumărate se-

sizări, programul de lucru a 

fost modifi cat pe timp de zi.

O situaţie aproape asemă-

nătoare s-a petrecut pe Ca-

lea Moţilor unde au fost ne-

cesare lucrări de mutare a 

cablurilor. Cetăţenii au re-

clamat faptul că în fi ecare 

noapte nu pot dormi din ca-

uza muncitorilor care folo-

sesc utilaje grele.

Podurile
şi trafi cul infernal

Nici lucrările la podul Ho-

rea nu s-au desfăşurat fără 

probleme. În acest caz, tra-

fi cul a fost de coşmar timp 

de mai multe săptămâni atât 

din cauza lucrărilor cât şi 

din cauza şoferilor care nu 

au respectat restricţiile im-

puse de poliţişti. Poliţiştii au 

amendat atât şoferii cât şi 

pietonii care au încălcat re-

gulile de circulaţie în zona 

respectivă.

Anul viitor, vor începe şi 

lucrările de modernizare a 

podului Traian din Piaţa Mi-

hai Viteazu. Circulaţia va fi  

închisă complet pe toată du-

rata lucrărilor, ceea ce în-

seamnă că trafi cul va fi  dat 

peste cap, în mod sigur, la 

fel ca şi în cazul Podului Ho-

rea. “Podul Traian trebuie re-

făcut în totalitate şi va ne-

cesita închiderea completă a 

circulaţiei rutiere. Licitaţia 

pentru efectuarea lucrărilor 

este în derulare însă mai de-

vreme de anul viitor nu vom 

începe investiţia”, a afi rmat 

Emil Boc.

Conducerea Primăriei a lu-

at decizia refacerii în totalita-

te a Podului Traian abia du-

pă ce, anul trecut, o bucată 

din trotuar s-a rupt.

Povestea oraşului şantier
se încheie în 15 septembrie
În centrul oraşului au început în această vară lucrări de modernizare a străzilor, de reparare
a Podului Horea şi de introducere a cablurilor în subteran.

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Peter Tunde, reţinută de 

procurorii Direcţiei 

Naţionale Anticorupţie 

(DNA) în urma unui fl a-

grant, a fost prezentată 

ieri Tribunalului Cluj cu 

propunere de arestare pre-

ventivă pentru 30 de zile.

După mai bine de o oră de 

audieri, judecătorii clujeni au 

decis arestarea preventivă a 

inspectorului şcolar general 

adjunct, Peter Tunde. Procu-

ror de şedinţă a fost şefa DNA 

Cluj, Elena Botezan, cea care 

a instrumentat şi dosarul pre-

şedintelui Consiliului Jude-

ţean Cluj, Horea Uioreanu.

Atât la intrarea în sala de 

judecată, cât şi la ieşire, Pe-

ter Tunde nu a vrut să facă 

nicio declaraţie. La Tribuna-

lul Cluj a fost prezent şi so-

ţul acesteia, Peter Paul, an-

gajat la Aeroportul Internaţi-

onal Cluj.

Avocatul lui Peter Tunde, 

Radu Chiriţă a declarat că a 

formulat o contestaţie la mă-

sura luată de Tribunalul Cluj, 

care potrivit legii se va jude-

ca la Curtea de Apel Cluj.

A intervenit pentru 
candidaţii la Bac

Peter Tunde este acuzată de 

trafi c de infl uenţă în formă 

continuată privind intervenţii 

în favoarea unor candidaţi la 

examenele de bacalaureat.

Potrivit DNA, în perioada 

iunie — 1 septembrie, Peter 

Tunde a pretins şi a primit de 

la cinci persoane, direct sau 

prin intermediar, suma tota-

lă de 9.600 euro pentru ca, 

prin infl uenţa de care se bu-

cura la profesori-membri în 

comisiile de evaluare de la 

examenele de bacalaureat din 

sesiunile de vară şi toamnă, 

să intervină asupra acestora 

şi să determine notarea su-

perioară a lucrărilor unor can-

didaţi pentru a le asigura pro-

movarea examenelor.

«Din totalul banilor primiţi, 

la data de 1 septembrie, in-

culpata a primit de la o per-

soană, în scopul menţionat 

anterior, suma de 1.000 euro, 

reprezentând o parte din su-

ma de 2.200 euro anterior pre-

tinsă de la persoana respecti-

vă, împrejurare în care procu-

rorii au procedat la constata-

rea infracţiunii fl agrante”, se 

arată într-un comunicat DNA.

Inspectorul general adjunct 

al ISJ Cluj Tunde Peter a fost 

reţinută în urma unor perche-

ziţii făcute în biroul acesteia, 

unde anchetatorii au găsit o 

sumă de bani în euro, despre 

care se presupune că ar fi  fost 

primită ca mită pentru baca-

laureat, potrivit unor surse 

din cadrul anchetei.

Ce avere are Peter Tunde

Tunde Peter ocupă funcţia 

de inspector şcolar judeţean 

adjunct din anul 2006, fi ind 

susţinută de UDMR.

Conform ultimei declaraţii de 

avere, din luna iunie, postată pe 

site-ul ISJ Cluj, Peter Tunde a 

avut anul trecut venituri de 44.087 

lei, iar soţul ei, angajat la Aero-

portul Internaţional Cluj-Napo-

ca, de 24.227 lei. De asemenea, 

cei doi deţin un teren intravilan 

în comuna clujeană Feleacu, de 

1.800 de metri pătraţi, respectiv 

unul de 149 de metri pătraţi în 

Cluj-Napoca. Ei mai deţin şi do-

uă apartamente în Cluj-Napoca, 

de 93 şi 115 metri pătraţi, dar şi 

o casă, tot în municipiu, de 108 

metri pătraţi.

Potrivit declaraţiei de avere, 

Tunde Peter are două credite ban-

care de aproape 90.000 de euro.

Fiul său, Pal Peter, este mem-

bru al PDL şi este consilierul 

personal al primarului munici-

piului Cluj-Napoca, Emil Boc. 

El a fost consilierul lui Boc şi 

în perioada când acesta a deţi-

nut funcţia de prim-ministru.

Peter Tunde, şpăgara din ISJ Cluj, a fost arestată preventiv
Inspectorul general adjunct din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, Peter Tunde a primit 
şpagă de aproape 10.000 euro.

În Piaţa Unirii au fost realizate lucrări de modernizare

Copilotul Răzvan 

Petrescu, rănit în acci-

dentul aviatic din luna 

ianuarie din Munţii 

Apuseni a fost supus, 

marţi, la Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă 

(SCJU) din Cluj-Napoca, 

unei noi intervenţii chi-

rugicale la femurul 

stâng, unde nu s-a depus 

suficient calciu.

Dan Petrescu, tatăl copi-

lotului, a declarat că tână-

rul a fost internat luni la 

Spitalul Clinic Judeţean de 

Urgenţă (SCJU) din Cluj-Na-

poca, iar marţi a fost ope-

rat la femurul stâng deoare-

ce nu s-a depus calciu cât 

trebuia.

„Va fi  un fel de auto-trans-

plant, i se va lua o bucăţică 

mică de os şi se va pune la 

femur. Asta e situaţia, medi-

cii ne-au spus că se întâmplă 

astfel de lucruri. După inter-

venţia chirurgicală, Răzvan 

va mai rămâne internat câte-

va zile la Cluj”, a spus Dan 

Petrescu, citat de Mediafax.

Răzvan Petrescu, rănit 

în accidentul aviatic din 

Munţii Apuseni, a fost in-

ternat timp de o lună la 

Spitalul Judeţean de Urgen-

ţă din Cluj, fiind externat 

în 21 februarie. De altfel, 

el a fost operat de mai mul-

te ori la picioare, iar după 

externare el a venit de mai 

multe ori la control la spi-

talul din Cluj.

Pilotul Adrian Iovan şi 

studenta Aurelia Ion şi-au 

pierdut viaţa în accidentul 

aviatic produs în 20 ianua-

rie, în Munţii Apuseni, în-

tr-o zonă accidentată, la pes-

te 1.400 de metri altitudine, 

la graniţa dintre judeţele 

Cluj şi Alba.

În accident au fost răniţi, 

pe lângă copilotul Răzvan 

Petrescu, şi medicii Radu 

Zamfir de la Spitalul Fun-

deni, Valentin Calu de la 

Spitalul Elias, Cătălin Piv-

niceru de la Spitalul „Sfân-

ta Maria” şi Sorin Ianceu de 

la Spitalul Municipal din Be-

iuş, judeţul Bihor.

Copilotul Răzvan 
Petrescu, rănit în 
accidentul din Apuseni, 
a fost operat din nou
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389 de pensionari s-au 

prezentat, încă din prima 

zi de eliberare a legitima-

ţiilor de transport, la 

Primăria Floreşti, cu acte-

le necesare pentru a bene-

fi cia de transport gratuit, 

anunţă reprezentanţii 

administraţiei locale. 

„Îi anunţăm pe toţi pensi-

onarii fl oreşteni că prin aces-

te legitimaţii de călătorie vor 

putea circula pe absolut toa-

te mijloacele de transport ale 

CTP (Compania de Transport 

Public – n.red.), fosta RATUC, 

din Zona Metropolitană Cluj, 

inclusiv în municipiul Cluj-Na-

poca. Acest demers nu are ni-

mic de-a face cu administra-

ţia locală clujeană, subvenţi-

onarea acestor legitimaţii pen-

tru pensionarii fl oreşteni fi -

ind susţinută exclusiv de Pri-

măria Floreşti şi Consiliul Lo-

cal Floreşti”, a declarat Ho-

ria Şulea, primarul comunei 

Floreşti. Pensionarii sunt aş-

teptaţi şi zilele viitoare, cu o 

copie după carte de identita-

te şi cuponul de pensie. De 

asemenea, începând cu data 

de 8 septembrie, sunt aştep-

taţi la sediul Primăriei Flo-

reşti şi liceenii şi studenţii ca-

re au domiciliul în Floreşti şi 

studiază în Cluj-Napoca, pen-

tru a-şi ridica adeverinţele şi 

apoi legitimaţiile de transport 

gratuit. Pe lângă pensionarii 

din Floreşti, 57.000 de pen-

sionari din Cluj-Napoca be-

nefi ciază de abonamentele 

gratuite pe ruta Cluj-Napo-

ca-Floreşti şi Cluj-Napo-

ca-Apahida. Primarul Emil 

Boc a declarat, săptămâna 

trecută că pensionarii primesc 

această gratuitate în urma so-

licitărilor pe care aceştia le-au 

transmis încă de la începutul 

anului pentru a putea ajun-

ge la nepoţi în comunele ve-

cine sau la copii.

400 de abonamente gratuite pentru 
pensionarii din Florești într-o singură zi

Andreea LEDER
social@monitorulcj.ro

Începând cu luna ianuarie 

a anului 2015, clujenii vor 

putea benefi cia de servicii 

medicale doar dacă vor 

avea asupra lor cardurile 

de sănătate. Aceste carduri 

urmează să fi e distribuite 

în lunile care urmează şi 

vor ajunge la domiciliul 

fi ecărei persoane asigurate.

Proiectul în ceea ce priveş-

te introducerea cardului naţio-

nal de sănătate trebuia să fi e 

implementat încă din anul 2007. 

Există promisiuni cum că acest 

proiect va fi  fi nalizat până la 

sfârşitul acestui an, data la ca-

re toţi românii vor intra în po-

sesia cardurilor de sănătate.

La Cluj, primele carduri au 

fost distribuite deja şi au ajuns 

la persoanele bolnave care fac 

dializă.

CAS: 351 de carduri, 
distribuite la Cluj

Cardurile de sănătate au 

fost recent distribuite per-

soanelor care fac dializă, iar 

la Cluj majoritatea le-au şi 

primit. “La Cluj, au fost dis-

tribuite deja un număr de 

351 de carduri de sănătate 

din cele 435 care trebuie să 

ajungă la bolnavii care fac 

dializă. Cardurile de sănăta-

te au fost trimise de către 

Casa Naţională de Asigurări 

de Sănătate la sediile case-

lor judeţene din teritoriu, iar 

noi le-am trimis mai depar-

te la centrele de dializă. De 

aici au ajuns la fi ecare per-

soană, pe bază de semnătu-

ră”, a declarat pentru Moni-

torul de Cluj, purtătorul de 

cuvânt a Casei Judeţene de 

Asigurări de Sănătate Cluj, 

Crina Grozav.

Când vor ajunge 
cardurile la toţi clujenii?

Deocamdată nu se ştie o 

dată exactă când vor fi  distri-

buite toate cardurile de sănă-

tate. Conform autorităţilor, în 

perioada 3-5 septembrie exis-

tă o întâlnire a reprezentanţi-

lor tuturor caselor judeţene 

din ţară şi cel mai probabil 

atunci vor fi  stabilite toate de-

taliile în ceea ce priveşte dis-

tribuirea acestor carduri.

Cardurile de sănătate vor fi  

distribuite prin servicii poştale 

şi vor ajunge la domiciliul fi e-

cărei persoane asigurate. Aces-

tea vor conţine tot istoricul me-

dical al pacientului care va fi  

încărcat pe un cip, informaţii 

care vor fi  oferite de către me-

dicul de familie. Documentul 

conţine şi grupa de sânge şi 

RH-ul pentru a-i ajuta pe me-

dici în cazul unor tragedii.

Cardurile de sănătate, distribuite 
bolnavilor clujeni care fac dializă

Creditul de la CEC Bank 

contractat de Consiliul 

Judeţean Cluj pentru 

plata lucrărilor la pista 

Aeroportului Internaţional 

„Avram Iancu” 

Cluj-Napoca a ajuns 

subiect de ceartă între 

PNL şi PSD.

Liberalul Mihai Seplecan, 

cel care, pentru o scurtă pe-

rioadă, a ocupat funcţia de 

preşedinte interimar al Con-

siliului Judeţean Cluj, îl acu-

ză pe vicepreşedintele forului 

judeţean, Ioan Oleleu că nu 

a semnat la timp nişte docu-

mente, astfel că acum Aero-

portul Internaţional „Avram 

Iancu” a fost listat în Centra-

la Incidenţelor de Plăţi a BNR, 

structura specializată în co-

lectarea informaţiilor specifi c 

incidentelor de plăţi produse 

de titularii de cont cu CEC-uri 

şi bilete la ordin, adică emi-

terea de CEC-uri care nu pot 

fi  onorate la data scadenţei.

„Din informaţiile pe care 

le deţin şi care rog să fi e ve-

rifi cate de către organele com-

petente ale statului, cu bună 

ştiinţă, Ioan Oleleu a amânat, 

vineri 29 august, semnarea 

celor trei CEC-uri privind plă-

ţile de la Aeroport până la ora 

17.00, asta deşi ştia că opera-

ţiunile de acest gen se închid 

la ora 16.30”, a spus Mihai 

Seplecan. El adaugă că Ole-

leu i-a lăsat să aştepte în an-

ticamera lui, cu începere de 

la ora 13.00, pe cei care veni-

seră cu CEC-urile la semnat. 

„Noroc că restul băncilor la 

care mai aşteptau sume în pla-

tă au înţeles că au de a face 

cu un individ care încă îşi mai 

caligrafi ază propriul nume în-

delung, ca la ora de caligra-

fi e din clasa a II-a, şi au aş-

teptat semnarea CEC-urilor. 

Numai Banca Transilvania a 

raportat incidentul de plată”, 

a declarat Mihai Seplecan.

Cum răspunde
Ioan Oleleu

În replică, Ioan Oleleu a 

afi rmat că afi rmaţiile lui Mi-

hai Seplecan sunt calomnioa-

se şi total neadevărate. „În da-

ta de vineri, 29 august 2014, 

în jurul orei 12.00, a fost tri-

mis pentru a fi  semnat un al 

doilea act adiţional la contrac-

tul de credit pentru Aeroport 

încheiat cu CEC Bank, după 

ce acesta a fost modifi cat de 

către reprezentanţii CEC (un 

prim act adiţional fusese de-

ja semnat de vicepreşedinte-

le cu atribuţii delegate de pre-

şedinte, domnul Vakar Istvan). 

Întrucât documentul adus pen-

tru a fi  semnat conţinea une-

le neclarităţi şi posibile pro-

bleme de natură juridică, a 

fost necesară analizarea aces-

tora de către funcţionarii Di-

recţiei Juridice din cadrul Con-

siliului Judeţean în vederea 

identifi cării unei soluţii”, a 

explicat Oleleu. El adaugă că 

la ora 15.30, reprezentanta 

CEC Bank Cluj a sunat şi i-a 

informat în legătură cu faptul 

că a trimis o nouă formă a ac-

tului adiţional cu numărul 2 

care să fi e analizată de către 

juriştii Consiliului Judeţean, 

reprezentanţii CEC urmând să 

sosească la sediul instituţiei 

în vederea semnării actului 

alături de conducerea forului 

administrativ judeţean şi cea 

a Aeroportului Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj.

“În momentul în care toa-

te problemele de natură juri-

dică au fost soluţionate şi tex-

tul propus al actului adiţional 

nu mai prezenta niciun fel de 

probleme, s-a trecut de înda-

tă la semnarea acestuia de că-

tre toţi cei prezenţi, motiv pen-

tru care consider că această 

întârziere nu îmi poate fi  în 

nici un caz imputată”, a con-

chis vicepreşedintele Consi-

liului Judeţean Cluj.

Contre între Seplecan și Oleleu 
pe tema Aeroportului Cluj-Napoca

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Liberalul Mihai Seplecan 

(foto) susţine că în 22 

august a venit la Consiliul 

judeţean Cluj expertiza 

cerută pentru lucrările efec-

tuate până acum la 

Proiectul Managementului 

integrat al deşeurilor, cunos-

cut mai popular drept noua 

groapă de gunoi a judeţului.

„Este vorba despre Experti-

za privind “Modul de asigura-

re a cerinţelor de calitate spe-

cifi ce la lucrările executate la 

Obiectivul Centrului de Mana-

gement Integrat al Deşeurilor 

(CMID) Cluj, făcută sub con-

tractul nr.: 12033/36/29.06.2014.

De atunci actuala conduce-

re a CJ Cluj nu numai că omi-

te să facă publice rezultatele ex-

pertizei, dar şi refuză accesul 

consilierilor judeţeni la aceste 

rezultate. Nu înţeleg această se-

cretomanie decât din perspecti-

va unor interese tenebroase, le-

gate de suspiciunile care pla-

nează asupra lucrărilor efectu-

ate la acest obiectiv. Probabil 

“experţii” stau şi coafează ex-

pertiza acum“, spune Seplecan.

PSD aruncă banul public 
„la gunoi“

Liberalul clujean cere ca re-

zultatele acesteia să fi e făcute 

public – fără intervenţii ulterioa-

re. „Pentru a putea ajunge la o 

concluzie în ceea ce priveşte con-

tinuarea sau sistarea lucrărilor 

sub acelaşi contract, de aşa ma-

nieră încât acest proiect să nu 

mai fi e pus în pericol şi judeţul 

să nu piardă banii europeni de 

investiţie sau, mai rău, să fi m 

puşi în situaţia şi de a returna şi 

banii cheltuiţi până acum şi de 

a rămâne şi cu gunoaiele pe 

străzi“, spune Seplecan.

Potrivit liberalului, „suspi-

ciuni că există şi alte interese 

decât cele legitime ale contribu-

abilului clujean sunt demons-

trate de faptul că vicepreşedin-

tele CJ Cluj, Ioan Oleleu, a fost 

capabil ca, în aceeaşi zi, vineri 

29 august anul curent, să intro-

ducă în incidenţă de plată Ae-

roportul Internaţional Cluj, ter-

giversând semnarea unor 

CEC-uri, dar s-a grăbit – deşi, 

repet, încă nu ştim care sunt re-

zultatele expertizei -, să dea dru-

mul la plată la obiectivul CMID 

a sumei de 309048,72 lei“.

Seplecan acuză şi că în PSD 

există o adevărată tradiţie la 

în aruncarea la gunoi a bani-

lor publici. „Reamintesc afa-

cerea Power Pack prin care, în 

2002, s-au achiziţionat, fără li-

citaţie, utilaje destinate prelu-

crării deşeurilor menajere. Atât 

de fi abile au fost aceste utila-

je încât, în 2005, erau deja uza-

te şi depăşite moral şi fi zic. 

Practic s-au aruncat la gunoi 

4,7 milioane de euro din bu-

getul Consiliului Judeţean. 

Nu-mi doresc o reeditare mo-

dernă a afacerii Power Pack.

De asemenea, cer noii con-

duceri a CJ Cluj să organizeze 

cât mai rapid şi să facă publice, 

etapele licitaţiei pentru închide-

rea rampei de depozitare a de-

şeurilor menajere preluate de la 

Primăria municipiului Cluj-Na-

poca. Lucrările sunt fi nanţate 

tot din bani europeni şi nu es-

te cazul să-i ratăm, să apelăm 

la banii contribuabilului clu-

jean”, a mai spus liberalul.

CJ Cluj ține la secret 
expertiza pentru 
groapa de gunoi
Preşedintele executiv al PNL Cluj, consilierul 
judeţean Mihai Seplecan cere transparenţă la 
Consiliul Judeţean Cluj.
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Cheltuielile cu infrastruc-

tura în România vor 

crește, în medie, cu 5% pe 

an între 2013 și 2025 - 

mai rapid decât cele din 

Europa de Vest, dar mai 

încet decât la nivel global 

- urmând să atingă valoa-

rea de aproximativ 30 de 

miliarde de dolari pe an 

până în 2025, conform 

raportului „Capital project 

and infrastructure spen-

ding: Outlook to 2025” al 

PwC și Oxford Economics.

„Infrastructura României, în 

special infrastructura de trans-

port, are mare nevoie de 

îmbunătățiri, ceea ce justifi că 

creșterea substanțială a cheltu-

ielilor cu drumurile din ultimii 

ani. (...) Investițiile în infra-

structura de transport rutier, 

susținute în parte de fonduri 

europene, vor continua să con-

stituie principala cheltuială pen-

tru investițiile în infrastructura 

de transport, cu o creștere pro-

gnozată de la 4,5 miliarde de 

dolari în 2013 la aproape 9 mi-

liarde de dolari în 2025”, susține 

Daniel Anghel, partener în ca-

drul departamentului de taxe 

și lider al echipei de servicii 

pentru sectorul public, PwC Ro-

mânia. Potrivit raportului citat, 

sectorul industriei grele din Ro-

mânia pare să aibă avantaje 

competitive față de cele din sta-

tele vecine, care au costuri de 

producție mai mari. Investițiile 

în aceste sectoare au crescut 

semnifi cativ în anii dinaintea 

intrării României în UE, însă 

au scăzut în timpul crizei eco-

nomice globale. 

Cheltuielile cu infrastructura 
vor creşte la 30 mld. $ în 2025

Membrii ALB – Asociaţia 

Societăţilor Financiare din 

România au acordat în 

primul semestru al acestui 

an credite în valoare de 

235 milioane euro.

În paralel cu scumpirea cre-

ditelor acordate de bănci, îm-

prumuturile acordate de In-

stituţiile Financiare Nebanca-

re (IFN) au crescut cu 20,5% 

în primul semestru, faţă de 

aceeaşi perioadă a anului tre-

cut. Majoritatea creditelor 

acordate au fost destinate con-

sumului personal (89%), po-

trivit 1asig.ro, însumând 210 

milioane euro, în timp ce cre-

ditele industriale au reprezen-

tat 7% din total (17 milioane 

euro), iar creditele auto doar 

4% (8 milioane euro ).

Pe segmentul creditelor des-

tinate consumului personal, 

creditele de tip revolving (in-

clusiv cardurile de credit) au 

o pondere de 49%, potrivit 

datelor furnizate de ALB, iar 

cele de tip nevoi personale de-

ţin o cotă de 41%.

Împrumuturi mici, 
la venituri mici 
şi studii medii

Majoritatea celor care au 

ales să se împrumute de la 

IFN-uri au optat pentru cre-

dite de maxim 1.000 de euro, 

acestea reprezentând 43% din 

totalul fi nanţărilor. Clienţii ca-

re au optat pentru sume ceva 

mai mari, între 1.000 şi 5.000 

de euro, au reprezentat 37% 

din total, în timp ce 11% s-au 

împrumutat cu sume între 

5.000 şi 10.000 euro şi doar 

9% au luat credite mai mari 

de 10.000 euro.

La creditele acordate de 

IFN-uri au apelat mai ales per-

soanele cu vârsta peste 55 de 

ani (28% din credite) şi cele cu 

vârsta între 35 şi 45 de ani (26%). 

Cei care au apelat cel mai pu-

ţin la creditele de acest fel au 

fost persoanele sub 25 de ani 

(6%) şi cei cu vârste cuprinse 

între 25 şi 35 de ani (19%).

Pe lângă vârstă, statistici-

le ALB mai arată că 52% din 

credite au fost acordate per-

soanelor cu studii medii şi tot 

în jur de 50% dintre credite-

le de consum au fost accesa-

te de clienţi cu venituri între 

501 şi 1.000 lei. Doar 10% din-

tre persoanele care au acce-

sat credite de consum de la 

IFN-uri au venituri între 1.501 

şi 2.000 lei, 5% înregistrează 

un venit între 2.001 şi 2.500 

lei, iar 6% au declarat veni-

turi nete de peste 2.500 lei.

ALB reprezintă 77% din 

totalul pieţei creditului de con-

sum IFN din România şi este 

membră a Federaţiei Creditu-

lui de Consum din Europa – 

Eurofi nas.

Băncile au scumpit 
creditarea

Creditele acordate de 

IFN-uri sunt o alternativă pen-

tru mulţi români la creditele 

bancare. Potrivit datelor pu-

blicate marţi de Banca Naţio-

nală a României, împrumutu-

rile noi în lei pentru popula-

ţie au ajuns, per ansamblu, la 

o medie de dobândă de 8,17% 

pe an. Pentru creditele de con-

sum noi acordate în euro, do-

bânzile anuale efective au 

crescut la o medie de 7% pe 

an în luna iulie, de la 6,93% 

pe an în iunie şi de la 6,73% 

pe an în august 2013.

La cine au succes creditele 
acordate de IFN-uri ?

Marcările de profi t, la 

care au recurs investito-

rii, au produs ieri depreci-

erea leului faţă de euro, 

după ce acum două zile el 

recuperase aproape doi 

bani faţă de ultima şedin-

ţă din august.

Cursul euro a crescut de 

la 4,3989 la 4,5054 ei, des-

chiderea realizându-se la 

4,3940 lei, care a reprezentat 

minimul zilei, nivel compa-

rabil cu cel de la închiderea 

de luni. Ordinele mai mari 

de vânzare de lei au împins 

rapid euro peste pragul de 

4,40 lei, cotaţiile din momen-

tul anunţării cursului fi ind de 

4,4060 – 4,4090 lei. Tendin-

ţa de depreciere a continuat, 

astfel că la ora 14:00 cotaţii-

le erau de 4,4070 – 4,41 lei, 

maximul atins de euro fi ind 

de 4,4110 lei.

Media dolarului american 

a urcat de la 3,3485 la 3,3594 

lei, mai sus cu peste un ban 

faţă de ultima şedinţă din au-

gust, iar cea a francului elve-

ţian de la 3,6451 la 3,6479 lei.

Monedele din regiune se 

tranzacţionau faţă de euro în 

culoarul trasat la începutul 

săptămânii. Cea poloneză fl uc-

tua între 4,202 şi 4,215 zloţi 

iar cea maghiară între 314,1 

şi 315,6 forinţi.

Perechea euro/dolar a 

atins un nou minim al ulti-

melor 12 luni, de 3,1109 do-

lari, maximul zilei fi ind de 

1,3136 dolari.

Menţinerea euro pe o pan-

tă descendentă este cauzată 

de datele economice tot mai 

proaste din zona euro, unde 

preţurile de producţie indus-

trială au scăzut în iulie cu 

0,1% iar activitatea din indus-

tria prelucrătoare a încetinit 

semnifi cativ în august, în timp 

ce încrederea oamenilor de 

afaceri germani în economie 

este în cădere liberă.

Aceste evoluţii îi fac pe ana-

liştii economici să afi rme că 

a crescut posibilitatea ca BCE 

să scadă, din nou, dobânzile, 

astfel încât cele la depozitele 

atrase de la băncile comerci-

ale să ajungă la -0,20%, iar 

cea de refi nanţare la 0,05%. 

Unei astfel de măsuri ar ur-

ma să i se adauge o alta, prin 

care să fi e injectată lichidita-

te în economie, prin achiziţia 

de active, ceea ce ar avea ca 

efect imediat deprecierea sem-

nifi cativă a euro.

În piaţa de la Sibiu, euro 

se tranzacţiona pentru sca-

denţa de vineri la 1,3120 – 

1,3125 iar pentru decembrie 

la 1,3120 – 1,3130 dolari. Un-

cia de aur cu scadenţa octom-

brie cobora la 1.271 dolari.

Sunt folosite date şi infor-

maţii disponibile până la ora 

14:00.

Euro stagnează la 4,40 lei

1 septembrie 2 septembrie

Euro 

4,3989 4,4054

Dolar 

3,3485 3,3594

100 Forinţi maghiari 

 1,3968 1,3983

Francul elveţian 

 3,6451 3,6479

Lira sterlină 

 5,5658 5,5529

Gramul de aur 

138,5065 138,0131

Creditele de consum acordate de Instituţiile Financiar Nebancare 
au crescut cu peste 20% în primul semestru al anului.

PONDERE

52 %
dintre creditele 
IFN-urilor au fost 
acordate persoanelor 
cu studii medii
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După doi ani de întreru-

pere a lucrărilor pe dru-

murile judeţene s-a reluat 

activitatea necesară, de 

marcare şi cosire a vege-

taţiei pe mai multe dru-

muri judeţene.

Reprezentanţii Regiei Auto-

nome de Administrare a Do-

meniului Public şi Privat al Ju-

deţului Cluj, au precizat că dru-

murile judeţene pe care s-a re-

luat activitatea sunt: Pata – Bo-

ju, Ciurila, Ţaga – Cămăraşu, 

Gherla – Nicula – Sic – Coas-

ta, Mănăstirea Nicula, Apahi-

da –Cojocna – Ceanu Mare, 

Cheile Turzii, Câmpia Turzii – 

Frata – Mociu, Dej-Valea Un-

guraşului, Luna de Sus – Să-

vadisla – Băişoara – Buru, Gi-

lău- Mărişel, Făget – Ciurila, 

Căpuşu Mare – Dângău – Râş-

ca, Băişoara – Muntele Băişo-

rii, Răscruci – Borşa – Vultu-

reni – Aşchileu Mic- limită ju-

deţ Sălaj, Chinteni – Vultureni 

– Panticeu – Recea Cristur, Gâr-

bău – Leghia, Sucutard – Chi-

riş – Pălatca, Barai – Sava – 

Mureşenii de Câmpie – Chiriş, 

în regie proprie. În data de 5 

septembrie se va da ordinul de 

începere a lucrărilor pe drumul 

DJ 107 N Băişoara – Valea Ie-

rii, lucrare de modernizare şi 

reabilitare drumuri judeţene 

pentru perioada 2011 – 2015. 

Reprezentanţii Regiei mai pre-

cizează că s-au deblocat lucră-

rile pe investiţii, iar în prezent 

se lucrează pe drumurile jude-

ţene DJ 108 C Mănăstireni – 

Calata, DJ 108 B limita judeţ 

Sălaj, Bobâlna –Viile Dejului, 

DJ 107 N Gura Râşca – Some-

şul Rece şi DJ 182 E Chiuieşti 

– Mănăstirea Casiel.

S-au reluat lucrările de reparare 
a drumurilor județene

Piaţa Ion Agârbiceanu 

este în permanenţă ocu-

pată de maşini parcate în 

faţa teraselor. Poliţia 

Rutieră şi Poliţia Locală 

nu fac nimic pentru reme-

dierea situaţiei şi arată 

astfel doar neputinţa, deşi 

problema nu este una 

recentă, ci persistă de 

luni de zile. 

Nesimţirea şoferilor de a-şi 

lăsa maşinile unde apucă a 

fost semnalată de Monitorul 

de Cluj, în urmă cu aproxi-

mativ două luni, dar autori-

tăţile abilitate nu au luat ni-

cio măsură şi angajaţii conti-

nuă să îşi încaseze liniştiţi sa-

lariile plătite din banii cetăţe-

nilor, deşi nu îşi fac treaba 

pentru care sunt plătiţi.

Şoferii obişnuiţi să parche-

ze oriunde şi oricând nu se 

deplasează nici măcar câţiva 

zeci de metri, ci îşi parchea-

ză maşinile chiar pe trotuar, 

uneori pe trecerea de pietoni.

Dacă aţi văzut o scenă sau 

vă confruntaţi cu o situaţie 

care poate deveni ştire, ne pu-

teţi trimite fotografi i pe adre-

sa redactia@monitorulcj.ro.

Nesimțire: trotuare 
ocupate de mașini. 
Poliția nu face nimic
În Piaţa Ion Agârbiceanu (fostă Engels) din cartierul 
Andrei Mureşanu, pietonii abia dacă mai au loc să 
treacă atunci când ajung în faţa teraselor de fiţe. j g ţ ţ
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Monica Macovei a demisio-

nat ieri din PDL. 

Europarlamentarul intenţio-

nează să candideze la preşe-

dinţie ca independent. După 

anunţul lui Macovei, liderul 

PDL Vasile Blaga a declarat 

că nu este surprins de gest.

Macovei a argumentat că es-

te o decizie gândită îndelung, 

nu e un gest făcut în pripă.

„Cred că ceea ce se întâm-

plă azi cu PDL este greşit. Se 

fac tot felul de înţelegeri de la 

o zi la alta. Ne-am trezit cu un 

candidat pe care nu îl cunoaş-

tem, nu-i ştim proiectele pen-

tru România şi, după cum sin-

gur a spus, este “din alt fi lm”. 

(...) Ştim că în ultimii ani 

domnul Johannis a făcut în-

ţelegeri cu PSD şi Voicules-

cu, a fost chiar premierul lor 

desemnat. Astăzi ni se spu-

ne să-l votăm pentru că re-

prezintă dreapta. Din păca-

te, ultimele decizii ale lideri-

lor PDL au indus multă con-

fuzie. Nu am înţeles de ce 

PDL nu poate avea propriul 

candidat la alegerile pentru 

funcţia de preşedinte“, a spus 

Macovei.

Europarlamentarul mai ara-

tă că unii lideri ai partidului 

au fost mai interesaţi de com-

binaţiile de culise, decât de 

binele partidului şi al ţării.

„Nu mă înscriu în niciun 

alt partid politic. Candidez 

independent, pentru că sunt 

convinsă că românii merită 

un Preşedinte al lor, nu un 

Preşedinte al partidelor. Sunt 

singurul om care, în 25 de 

ani, vă dă, în mod real, 

această şansă. Un preşedin-

te care să fie cu adevărat 

independent de partide, aşa 

cum spune Constituţia, un 

preşedinte care să apere in-

teresele cetăţenilor, un pre-

şedinte care să garanteze 

interesele naţionale ale Ro-

mâniei alături de partene-

rii noştri din NATO“, a mai 

spus Macovei.

Macovei a demisionat din PDL

După ce a semnat pentru 

susţinerea lui Udrea la pre-

şedinţie, acum Emil Boc 

este aşteptat să se alăture 

celor cu care „a făcut echi-

pă dintotdeauna“. Este 

mesajul transmis de Udrea 

fostului premier, pe princi-

piul „îi dai un deget, îţi ia 

toată mâna“, pentru că ori-

cum, „PDL nu mai există“.

Candidatul PMP la prezi-

denţiale, Elena Udrea, susţi-

ne că, deşi Emil Boc a spus 

că nu va pleca din PDL, un 

partid „care nu mai există“, 

are libertatea să opteze „pen-

tru cei cu care a făcut echipă 

dintotdeauna“.

PDL nu mai există

Întrebată zilele trecute, în-

tr-o conferinţă de presă, la 

Oradea, dacă va accepta o 

eventuală înscriere a lui Emil 

Boc în PMP, preşedintele for-

maţiunii, Elena Udrea, a răs-

puns că fostul premier are „li-

bertatea să opteze pentru cei 

cu care a făcut echipă dintot-

deauna“

„Domnul Boc a spus că nu 

va pleca din PDL, dar am citit 

acum, venind spre dumnea-

voastră, că deja s-a solicitat în 

numele PDL refacerea contrac-

telor de închiriere pe sediile 

partidului pe numele PNL. Deci, 

mă întreb, dacă PDL nu mai 

există, nu cumva oamenii de 

bună credinţă din PDL, care 

gândesc ca noi, care ţin la is-

toria acestui partid, dacă nu 

cumva este corect, onest, să-şi 

găsească locul alături de noi? 

Noi nu am plecat din PDL, pen-

tru că nu am mai crezut în oa-

menii aceia, ci pentru că actu-

ala conducere, se dovedeşte în 

acest moment, a desfi inţat Par-

tidul Democrat-Liberal, a pus 

partidul pe drumul fără întoar-

cere al desfi inţării sale. Deci, 

domnul Emil Boc a spus că nu 

va pleca din PDL, dar din mo-

mentul în care acest partid nu 

mai există, eu cred că are liber-

tatea să opteze pentru cei cu 

care a făcut echipă dintotdea-

una", a spus Elena Udrea.

„Invitat“ să plece din PDL

Preşedintele PDL, Vasile Bla-

ga, declara, în 26 august, re-

feritor la faptul că Emil Boc o 

susţine pe Elena Udrea la Pre-

şedinţie că, „dacă Emil Boc se 

simte atras de un alt partid, 

nu are decât să-şi dea demisia 

din PDL şi să se înscrie într-un 

alt partid“ şi a arătat că nu es-

te „deloc demn acest demers“.

O zi mai târziu, fostul pre-

mier Emil Boc spunea că nu 

pleacă din PDL şi că nu a avut 

nicio discuţie cu Vasile Blaga 

în acest sens.

Udrea îl aşteaptă pe Boc în PMP

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

În goana după voturi, PSD 

mai vine cu încă o propu-

nere: obligativitatea votu-

lui. Iniţiativa propusă încă 

de dinaintea vacanţei par-

lamentare ar putea să trea-

că foarte repede de votul 

aleşilor, în contextul majo-

rităţilor din Parlament.

Ideea este cu atât mai nă-

ucitoare cu cât vine la doar câ-

teva zile după aprobarea con-

troversatei ordonanţe de ur-

genţă a traseiştilor. Dar ce nu 

fac politicienii pentru voturi.

Cu sau fără dezbatere

Iniţiativa nu se bucură de 

susţinere de la Cluj, în PSD fi -

ind chiar împărţite părerile. 

„Propunerea nu a fost discu-

tată ofi cial niciodată în foruri-

le partidului. Şi nici nu e sus-

ţinută. Personal, eu cred că 

clasa politică trebuie să se aple-

ce asupra acestei probleme, 

dar să se organizeze dezbateri 

în acest sens, cu această temă. 

Este nevoie de o dezbatere pu-

blică generală. Oricum, în acest 

moment, nu cred că România 

este pregătită pentru introdu-

cerea votului obligatoriu, pen-

tru suntem ţară fost comunis-

tă“, a declarat senatorul PSD 

Alexandru Cordoş.

După primari, 
vor să fure voturi

Reprezentanţii opoziţiei sus-

ţin că o asemenea iniţiativă vi-

ne din disperare de cauză a 

social democraţilor care nu 

mai ştiu cum să adune voturi.

Senatorul liberal Marius 

Nicoară subliniază că trebuie 

găsite soluţii pentru ca oame-

nii să participe la vot şi să fi e 

stimulaţi în acest sens, nici-

decum „taxaţi“. „Am avut o 

iniţiativă care nu a fost susţi-

nută, dar asupra căreia voi re-

veni privind stimularea la vot, 

şi anume dacă o persoană par-

ticipă la vot să I se dea o zi 

liberă. Dar nicidecum o amen-

dă, dacă nu participă. Nu cred 

şi nu susţin această iniţiativă. 

Cred că cei din PSD sunt dis-

peraţi“, a spus Nicoară.

„Votul trebuie să fi e un 

drept, nu o obligaţie. Nu sus-

ţin această iniţiativă. Este un 

atac la democraţie şi statul de 

drept. Cred că această iniţiati-

vă, dacă trece îi va ajuta pe 

cei din PSD să strângă voturi. 

Încearcă să fure de peste tot, 

a fost ordonanţa traseiştilor, 

încercând să fure primari, acum 

această propunere“, a spus şi 

senatorul PDL Alin Tişe.

Ce spun românii
Deşi România a fost ţară 

comunistă, iar votul a fost obli-

gatoriu, cei mai mulţi dintre 

români nu ar fi  deranjaţi de 

introducerea obligativităţii vo-

tului. Mai mult chiar, ultimul 

studiu privind obligativitatea 

votului, realizat de INSCOP la 

sfârşitul lunii iulie, releva că 

aproape jumătate dintre ro-

mâni sunt de acord cu intro-

ducerea votului obligatoriu.

Astfel, 44,6% dintre români 

sunt de acord cu votul obliga-

toriu deoarece consideră că da-

că vin mai mulţi oameni la vot 

se pot schimba lucrurile în bi-

ne, în timp ce 41,7% se decla-

ră împotrivă motivând că ac-

tuala clasă politică nu poate 

schimba lucrurile în bine, iar 

13,6 dintre respondenţi nu au 

răspuns la această întrebare. 

„Ratele foarte scăzute de par-

ticipare la vot, în special la ale-

gerile parlamentare, reprezin-

tă un fenomen îngrijorător pen-

tru tânăra democraţie româ-

nească. Ipoteza introducerii 

votului obligatoriu poate fi  o 

soluţie compensatorie, dar ea 

nu poate funcţiona în lipsa 

unui proces de primenire a cla-

sei politice. Altfel, există ris-

cul major ca măsura să fi e per-

cepută drept încercare de legi-

timare forţată a unei clase po-

litice cu probleme de credibi-

litate, ceea ce se va traduce, 

în fi nal, într-o delegitimare şi 

mai mare a întregului regim 

democratic românesc“, a ex-

plicat atunci Remus Ştefureac, 

director INSCOP.

Democraţia participativă 
nu înseamnă 
obligativitate

În opinia sociologilor, „de-

mocratia participativă nu în-

seamnă obligativitate, ea plea-

că de la ideea setării unor va-

lori în care nu are ce căuta 

constrâgenre, la viaţa publică 

participă cine, cum, unde vrea 

şi poate.

Pe de altă parte, propune-

rea PSD privind obligativita-

tea votului face parte dintr- o 

strategie – dacă această măsu-

ră poate produce voturi, lucru-

rile vor merge în linie dreap-

tă. e vorba de calcule simple, 

măsurători sociologice”, a co-

mentat sociologul Ioan Hosu.

PSD vrea să ducă oamenii la vot cu forţa
Mai este foarte puţin până la alegerile prezidenţiale, astfel că parlamentarii născocesc promisiuni 
pe ultima sută de metri şi vin cu iniţiative disperate.

Potrivit iniţiativei legislative, cei care nu vor participa la 
scrutin vor fi  amendaţi.

Potrivit iniţiatorilor, 12 social democraţi, 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 obligaţie ar urma să fi e doar alegă-
torii trecuţi de 80 de ani sau cei suferinzi de boli cronice.

Amenzi pentru cei care 
nu se prezintă la vot
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
confort, et.1/4, geamurile spre 
curte de 550 mp, loc de parcare, 
central. Inf. și relaţii suplimenta-
re la tel. 0264-431115. (1.5)

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
în cart. Grigorescu, et. 1/4, fi nisat, 
termopan, C.T., fără intermediari. 
Inf. la tel. 0740-066803. (1.5)

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă în zonă rezidenţială, 
în cart. Borhanci, Aleea Violetelor 
nr. 1, teren în supr. de 607 mp, la 
parter, living, bucătărie, baie, 
WC, cămară, la etaj 3 camere, ba-
ie, balcon, terasă, hol, baie, WC. 
Inf. la tel. 0264-550331 sau 
0725-442163. (1.5)

¤ 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. (2.7)

¤ 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. (7.7)

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. (2.7)

¤ 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. (2.7)

¤ 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. (5.7)

¤ Cumpăr teren extravilan. Sunaţi 
la tel. 0741-244133. (7.7)

¤ Vând teren în Cara, supr. 2800 
mp, cu acte în regulă. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 
0755-568802. (7.7)

¤ 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. (9.9)

¤ 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. (7.7)

¤ 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

¤ Închiriez apartament cu 2 came-
re, în cart. Gheorgheni, str. Băișoa-
ra, pentru un cuplu sau doi stu-

denţi, este mobilat, preţ 250 euro, 
negociabil. Inf. suplimentare la tel. 
0744-573880 sau 0751-143308. 
(1.5)

¤ 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. (4.9)

Caut de închiriat garsonieră,

mobilată, de preferinţă zona 
FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SPAȚII

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
pentru birouri, în P-ţa Mihai Vi-
teazul, colţ cu Regele Ferdinand, 
60-160-200 mp, cu coridor exte-
rior și curte interioară 70 mp, în-
treg etajul unei clădiri comercia-
le. Tel. 0766-297057. (1.2)

¤ Proprietar, în chirie spaţiu co-
mercial în supr. de 50 mp, P-ţa 
Mihai Viteazul, în același spaţiu 
cu Carmangeria CINA, între Ban-
ca Transilvania și Magazinul Fie-
rul, Germanos. Inf. la tel. 
0756-158360. (1.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial pe str. Baba Novac, în-
tre Cinema Victoria și Prefectură, 
vitrină la stradă, 25-50 mp sau 
suprafeţe mai mari în curte. Tel. 
0756-158360. (1.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial în cart. Mărăști, peste 
drum de P-ţa Mărăști, cu vitrină 
mare la stradă, în supr. de 80 
mp, între Farmacia Remedium și 
casa de schimb valutar. Tel. 
0766-297057. (1.2)

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. (7.7)

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

Căutăm: subantreprenori/
echipe/muncitori execuţie 
lucrări în construcţii şi 
inginer constructor.

Contact: 0785-210.934. 
(1.13*)

¤ 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

¤ 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. 
și relaţii suplimentare la tel. 
0755-367251. (1.5)

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

CURSURI

¤ P.F.A. înscriu pentru califi care 
la Cercul Militar, cursanţi pentru: 
cameraman, fotograf, acustician, 
DJ, depanator audio-video și or-
ganizator de protocol și eveni-
mente. Detalii și programări pen-
tru seria sep.-dec., la tel. 
0725-521945. (1.2)

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând ”Volkswagen Golf”, an de 
fabricaţie 2002, pe benzină, stare 
bună, culoare argintie, în orașul 
Bistriţa Năsăud, preţ negociabil. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel 
0743-433704 (1.7)

¤ Vând autoturism ”Trabant 
601”, an fabricaţie 1981, verifi ca-
re tehnică + asigurare până în 
martie 2015, stare perfectă de 
funcţioare, preţ la aprecierea 
cumpărătorului. Inf. suplimentare 
la tel. 0740-323779. (1.5)

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

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

¤ 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. (9.9)

¤ Vând barcă pneumatică de 6 
persoane, cu motor ”Yahama”, de 
25 C.P. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0264-541633. (9.9)

¤ 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.

PIESE AUTO

¤ Vând set motor pentru “Dacia 
1300” și alternator nou de 12 V, 
în stare bună. Relaţii la tel. 
0746-297102. (1.7)

MOBILIER

¤ Vând trei blaturi de uși din 
scândură de brad: 173/60 cm, 
173/78 cm, 190/83 cm. Inf. la 
tel. 0744-605945. (1.5)

¤Vând dulap, o masă modernă, 
2 fotolii, dulap pentru pantofi . 
Inf. la tel. 0721-096181. (1.5)

¤ Vând dulap de haine, furnir de 
platin, lăţime 155 cm, adâncime 
60 cm, înâlţime 180 cm + 40 cm 
corpuri suprapuse.Sunaţi la tel. 
0744-605945. (1.5)

¤ Vând scaune import Italia, can-
titate mare, la jumate preţ, sunt 
de inox, preţ 50 RON. Inf. la tel. 
0736-577060. (5.7)

¤ 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. (5.7)

¤ Ieftin! Vând mobilă sufragerie, 
canapea cu husă din piele, o mă-
suţă + 4 scaune. Inf. la tel. 
0748-193982. (7.7)

¤ Vând cuier cu ladă pentru încăl-
ţăminte, dulap expunere din me-
lamină, culoare albă, tip bibliote-
că. Inf. la tel. 0748-193982. (7.7)

UZ CASNIC

¤ Vând mașină de cusut electrică 
“Nicoleta”, nouă. Inf. suplimenta-
re la tel. 0364-881964. (1.5)

¤ Vând mașină de tricotat nouă, 
marcă germană ”Brother”, cu un 
pat, preţ la aprecierea cumpără-
torului. Inf. suplimentare la tel. 
0740-323779. (1.5)

¤ Vând 2 aragaze, aspirator, ma-
șină de scris. Inf. la tel. 
0721-096181. (1.5)

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

¤ Vând congelator cu 5 sertare. 
Inf. suplimentare la tel. 
0748-193982. (2.7)

¤ Vând drujbă URAL-4, aproape no-
uă și cablu de tracţiune de Ø 9 mm . 
Inf. la tel. 0746-297102. (2.7)

¤ 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. (5.7)

¤ Vînd convenabil dălţi pentru 
sculptură în lemn și strungărie. 
Inf. la tel. 0723-064864. (9.9)

ELECTRO

¤ Vând motoare pompă Lotru-80 
și Cris 65. Inf. la tel. 
0746-297102. (1.7)

¤ Vând televizor ”Goldstar”, de-
fect și calculator în stare de funcţi-
onare. Inf. suplimentare la tel. 
0364-881964. (1.5)

¤ Vând TV color ”Sport”, nou, dia-
gonala 32 cm, video ”Panasonic”, 
cu casete, aproape nou, 2 antene 
parabolice, ieftin. Inf. la tel. 
0748-193982. (2.7)

¤ 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. (5.7)

¤ Vând două televizoare, necesită 
mici reparaţii. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0264-454257 sau 
0749-041124. (5.7)

¤ Vând orgă ”Altarus 3000”, două 
cutii electrolizi, 6 kg cositor, preţ 
foarte bun. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0748-193982. (7.7)

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

DIVERSE

¤ Vând 70 borcane de 400-800 ml 
și o masă circulă. Inf. și relații su-
plimentare la tel. 0264-454257 
sau 0749-041124. (1.7)

¤ Vând vin alb demisec, producţie 
proprie, cantitate mare. Inf. supli-
mentare la tel. 0722-515094. 
(1.7)

¤ Vând barcă pneumatică “Saylor”, 
de 3 persoane, cu fund rigid “Tego”, 
vâsle, scaune gonfl abile, vestă de 
salvare; motor electric “Savylor”, 
nou; acumulator “Marine” de 80 
AM, pachet 300 euro fi x; 2 beţe te-
lescopice, compozit 3,5 m, putere 
80-150 gr; un băţ de 2,40 m -15-15 
gr din două părţi; “Shimano” și unu 
de 3 m – 40-80 gr, din două părţi 
“Silstar”, preţ pachet 300 euro fi x. 
Inf. la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (1.7)

¤ Vând două patine role din piele 
nr. 36-38, aproape noi, preţ 50 
RON. Sunaţi la tel. 0264-591965. 
(1.7)

¤ Vând cort de două persoane, cu-
loare albastră și doi saci de dormit, 
la preţul de 50 RON. Inf. suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (1.5)

¤ Vând candelabru cristal de “Boe-
mia”, cu șase braţe, stare bună, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0740-014558. (1.5)

¤ Vând ușă de garaj din două bu-
căţi, cu ramă nouă. Inf. la tel. 
0746-297102. (1.5)

¤ Vând blană astrahan. Inf. supli-
mentare la tel. 0264-431115. (1.5)

¤ Vând IEFTIN 14 stâlpi de beton 
și 42 de plăci de gard. . Inf. la tel. 
0746-297102. (1.5)

¤ Vând vin de colecţie Italia 1960, 
1964, 1971, 1974. Inf. suplimen-
tare la tel. 0741-386266. (2.7)

¤ 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. (2.7)

¤ Vând încălţăminte, articole 
sport, plapume, cuverturi, toate 
ieftin. Desfi nţez gospodărie. Tel. 
0748-193982. (2.7)

¤ 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. (2.7)

¤ Vând 32 coli de tablă zincată 
de Ø 0,5 mm, format 1000 x 
2000 mm. Inf. la tel. 
0746-297102. (2.7)

¤ Vând un covor cu dim. 3 x 2 
m, și două carpete, la preţul de 
60 RON. Inf. la tel. 
0264-591965. (2.7)

¤ Vând 2 damigene și 2 costu-
me naţionale. Inf. la tel. 
0721-096181. (2.7)

¤ Vând gheaburi și burlane din ta-
blă galvanizată, preţ negociabil. 
Sunaţi la tel. 0264-432680. (2.7)

¤ 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. (2.7)

¤ Vând ţigări electronice, accesorii 
și soluţii, reparaţii. Inf. la tel. 
0764-471829. (2.5)

¤ Vând URGENT 15 blugi, de toate cu-
lorile și mărimile, la preţul de 5 RON. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (4.7)

¤ Vând 70 borcane de 400-800 ml 
și o masă circulă. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0264-454257 s

au 0749-041124. (5.7)

¤ Vând vin alb demisec, producţie 
proprie, cantitate mare. Inf. supli-
mentare la tel. 0722-515094. (5.7)

¤ Vând coniac de 47° și rachiu de 
fruncte de 53°, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Calitate super. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (5.7)

¤ Vând gheaburi și burlane din 
tablă galvanizată, preţ negociabil. 
Sunaţi la tel. 0264-432680. (7.7)

¤ Vând gâște și raţe albe tineret, 
foarte frumoase și sănătoase 
pentru creștere sau tăiere, gâștele 
sunt între 4,5 și 8kg. Sunaţi la tel. 
0764-471829. (7.7)

¤ Vând moară pentru grâu. Rela-
ţii la tell 0740-240238. (6.7)

¤ Vând cărţi în limba franceză, 
foarte ieftin. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0748-193982. (6.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, capacitate mare. Inf. supli-
mentare la tel. 0751-044086. (6.7)

¤ Vând scule pentru lăcătușerie, 
chei, burghie, rulmenţi, tapet. Su-
naţi la tel. 0748-193982. (6.7)

¤ Vând răcitor de lapte 400 l, 
preţ 10 RON. Inf. la tel. 
0747-700044. (5.7)

¤ 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. (2.5)

¤ Vând trofee de vânâtoare căpri-
or (ţap) și colţi de mistreţi, preţ 
negociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (2.5)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (tablou, 
icoană veche, mașină de scris, ra-
dio, râșniţă, ceas cu pendulă, mo-
nede, mojar, etc). Ofer 5-30 ron. 
Sunaţi la tel. 0740-876853. (2.5)

¤ Vând colecţie de timbre, colec-
ţie de ceasuri de buzunar, noi, cu 
lanţ, marca “Heritage”, brichete 
cu gaz, pixuri. Inf. la tel. 
0759-020427. (2.5)

¤ 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. (2.5)

¤ 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. (2.5)

¤ Vând benzi de magnetofon 
(BASF, AGFA, SONY) înregistrate o 
singură dată, 360/540 m, muzică 
ușoară. Tel. 0755-920694. (2.5)

¤ Vând discuri pentru pick-up 
33/45 turaţi, muzică ușoară, po-
pulară, simfonică, toate în stare 
bună. Relaţii la tel. 
0755-920694. (2.5)

¤ Colecţionari! Vând casete au-
dio, video, discuri, benzi magne-
tofon. Tel. 0755-920694. (2.5)

DONAŢII

¤ Donez fân din grădină, gata cosit 
în Cluj, cart. Zorilor. Inf. suplimenta-
re la tel. 0721-356827. (3.7)



UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

Cabinet veterinar

Str. Constantin Brâncuşi nr. 47, Cluj-Napoca
Pentru programări: 0264-418599
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ANUNŢ ANGAJARE

Societatea Administrarea Domeniului Public Gherla SA 
organizează concurs în vederea ocupării unui post de 
contabil șef în cadrul Compartimentului contabilitate, 
pe durată nedeterminată.

Condiții de participare
a)  are cetățenia română, cetățenie a altor state membre 

ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului 
Economic European și domiciliul în România;

b)  cunoaște limba română, scris și vorbit;
c)  are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d)  are capacitate deplină de exercițiu;
e)  are o stare de sănătate corespunzătoare postului 

pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței 
medicale eliberate de medicul de familie sau unitățile 
sanitare abilitate;

f)  studii superioare economice absolvite cu diploma de 
licență;

g)  nu a fost condamnată defi nitiv pentru săvârșirea unei 
infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra 
autorității, de serviciu sau în legătura cu serviciul, 
care împiedică infăptuirea justiției, de fals ori a unor 
fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu 
intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea 
funcției, cu excepția situației în care a intervenit 
reabilitarea;

h)  experiența în domeniu de minimum 5 ani;
i)  să aibă calitatea de expert contabil.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să cuprindă 
următoarele documente:

a)  cerere de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate;
c)  copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor 

și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, 
copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor 
specifi ce;

d)  copia documentelor din care să rezulte calitatea de 
expert contabil;

e)  copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, 
sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea 
în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor;

f)  cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere 
că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil 
cu funcția pentru care candidează;

g)  adeverința medicală care să ateste starea de sănătate 
corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către medicul de familie al 
candidatului său de către unitățile sanitare abilitate;

h)  curriculum vitae;

Etapele desfășurării concursului:
a)  Depunerea dosarelor de înscriere se va face până în 

ziua de 16.09.2014, ora 15.30, la SC ADP GHERLA SA;
b)  Selectarea dosarelor se va face în perioada: 17.09.2014 

– 19.09.2014 și afi șarea rezultatelor cu “Admis” și 
“Respins”;

c)  Proba scrisă va avea loc la data de 14.10.2014, orele 
10.00, la sediul SC ADP GHERLA SA;

d)  Interviul se va desfășura la data de 16.10.2014, orele 
13.00, la sediul SC ADP GHERLA SA;

e)  Afi șarea rezultatelor se va face în data de 17.10.2014, 
orele 13.00 la sediul SC ADP GHERLA SA.

Bibliografi a de concurs poate fi  consultată la sediul SC 
ADP GHERLA SA din str. Gelu nr. 7.

Relații suplimentare se pot obține la sediul SC ADP 
GHERLA SA din str. Gelu nr. 7 sau la tel. 0264241912.

DIRECTOR,
BERCENI BOGDAN-NICOLAE

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

11:30 Garantat 100% (talk show)
12:20 România în 5 minute 
(doc.) - Mănăstirea Voroneţ - 
Inima Bucovinei
12:30 Vreau să fi u sănătos 
(emis. mag.) (r)
13:00 Opre Roma (emis. mag.) 
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Convieţuiri (doc.)
16:50 Legendele palatului, prin-
ţesa Ja Myung (sud cor., 2009, 
s. rom., ep. 43)
17:30 Legendele palatului, prin-
ţesa Ja Myung (sud cor., 2009, 
s. rom., ep. 44)
18:10 Europa mea (emis. info.)
18:40 România în 5 minute 
(doc.) - Mănăstirea Voroneţ - 
Inima Bucovinei
19:10 Așa-i românul! (emis. 
mag., ep. 2)
19:30 Starea naţiei
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Vorbește liber! (emis. info.)
22:10 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
22:15 Biziday (talk show)
23:00 Starea naţiei

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) - Sezonul 4
13:00 Observator (emis. info.)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.)
17:00 Acces direct (talk show)
19:00 Observator (emis. info.)
20:00 Observator special (emis. 
info.)
20:30 În Timp (sua, 2011, SF 
acţ.)
22:30 Un show păcătos (div.)

PRO TV

11:00 Ursul Jack (sua, 1993, 
dr.) (r)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, ep. 4787)
15:00 Experimentul Philadel-
phia (can., 2012, thrill.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (div.)
19:00 Știrile Pro TV

20:30 Ninja (sua, 2009, acţiune)
22:00 Știrile Pro TV
22:30 Terra Nova ( aus.-sua, 
2011, s. avent., sezonul 1, ep. 3)
23:30 Ninja (sua, 2009, acţiu-
ne) (r)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine (rea-
lity show)
16:45 B. D. în alertă (rom., 
1970, com.)
17:15 O mărit pe mama soacră! 
(div.) (r)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Cursă infernală (sua, 
2013, thrill.)
22:15 WOWbiz (div.)

ACASĂ TV

11:45 Pentru că te iubesc (mex., 
2013, s. rom.) (r)
13:00 Spune-mi că ești a mea 
(mex., 2013, s. rom.) (r)
14:30 Legături riscante (sua, 
2012, s. dr.) (r)
15:30 Minciuna (mex., 1998, ser.)
16:30 Rosa Diamante 
(sua-mex., 2012, s. rom.)
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.) (r)
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

11:30 Liga Magazin (emis. mag.) (r)
12:30 Tonik Show (div.) (r)
13:30 Liga I: FC Universitatea 
Cluj - CSMS Iași (emis. sport) (r)
15:30 Fotbal Look (emis. sport) (r)
16:30 Știri Look TV (emis. info.)
17:00 Fanatik Show (talk show)
19:00 Nautic Show (emis. sport, 
ep. 17)
19:30 Planeta verde (sua, 2010, 
s. doc., ep. 2)
20:00 Știri Look TV (emis. info.)
20:30 Big Boletus (div.)
21:30 Tonik Show (div.)
22:30 Cinema Live (emis. mag.) (r)
23:00 Liga Magazin (emis. 
mag.) (r)

ŞCOALA POSTLICEALĂ F.E.G. 
CLUJ-NAPOCA

face înscrieri cu sau fără Diplomă de bacalaureat şi fără 
limită de vârstă

CALIFICĂRI PROFESIONALE:

-Asistent medical generalist -Agent fi scal
-Asistent medical de farmacie -Funcţionar bancar
-Asistent medical de igienă -Asistent de gestiune
-Asistent medical de laborator -Agent vamal
-Asistent medical de radiologie -Analist programator
-Asistent medical de nutritie și dietetică
-Stilist
-Asistent medical de balneofi ziokinetoterapie
-Tehnician maseor
-Asistent pentru ocrotirea persoanelor varstnice
-Cosmetician
-Ergoterapeut
-Proiectant decoraţiuni interioare
-Pedagog de recuperare

PENTRU INFORMAŢII NE PUTEŢI GĂSI
-LA TEL. 0760/663940, e-mail: scoala_feg@yahoo.com
-LA SEDIUL ŞCOLII: STR. AL. VLAHUŢĂ, NR. 12-14 ( LICEUL 

ONISIFOR GHIBU ) CARTIER GRIGORESCU, CLUJ-NAPOCA
-PE SITE-UL NOSTRU: www.feg.ro
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BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, 

lucrări pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania 
de Apă Someş S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

JOI, 4 septembrie 2014
Între orele 08:00-16:00
1. Str.Făgetului între str. Dumitru Braharu şi str. Cerbului; str. D. D.Rosca; str. 

Dumitru Braharu; str. Petre Dulfu; str.Galaction Liviu Munteanu; str. Prof.Nicolae 
Mărgineanu; str. Haller Karoly; str. Liviu Rusu; str.Carpenului; Aleea Garofi ţei; str. 
Foişorului; str. Cerbului; str. Sf. Maria; str. Ferigii; Aleea Ursului; str. Poieniţei; str. 
Frăguţei; str. Zmeurişului; str. Afi nului;  str. Luminişului; str.Toamnei; Aleea L. Neamţu; 
Aleea Pataki Samuel; Aleea Sabin Drăgoi; Aleea C-tin Silvestri; Drumul Sf. Ioan – 
parţial; Aleea Veveriţei; str. Antonin Ciolan;  Aleea Vlad Mugur;  Aleea Janovics Jeno

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care 
să le acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare 
cu apă, care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ anunţă de regulă 
întreruperea furnizării serviciului în fi ecare dimineaţă la posturile locale radio-Tv. În 
cazul avariilor de o urgenţă şi/sau amploare deosebite, pentru care este necesară o 
intervenţie neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului 
sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai fi e posibil. Lucrările programate se 
anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.
Serviciul Comunicare şi Clienţi

COMUNICAT DE PRESĂ
Asociaţia GAL Someş Transilvan a organizat în zilele de Sâmbătă 30 August şi Duminică 

31 August 2014, în curtea Castelului Banffy, din localitatea Bonţida, judeţul Cluj, cea de a – III 
– a Ediţie a Evenimentului de Promovare a Planului de Dezvoltare Locală Someş Transilvan. 
Acest eveniment s-a desfăşurat în parteneriat cu Fundaţia Transilvania Trust care a organizat în 
aceiaşi perioada ,,BAROCK XIII. Zilele Castelului Bánffy,. La acest eveniment au participat 
producători locali din teritoriul Someş Transilvan, respectiv din comunele Apahida, Aluniş, Bonţida, 
Borşa, Bobâlna, Corneşti, Dăbâca, Iclod, Jucu, Mintiu Gherlii, Recea Cristur, Sic, Vultureni din 
judeţul Cluj şi comuna Gîrbou din judeţul Sălaj, care au expus produse locale tradiţionale, cât şi 
benefi ciari ai proiectelor derulate prin GAL. Dintre producătorii locali participanţi menţionăm 
Cooperativa Agricolă ”Lunca Someşului Mic”, care reuneşte în componenţa sa producători de 
legume din comunele Apahida şi Jucu, Cooperativa Agricolă ”Miere de Câmpie” din comuna Sic, 
Sturz Dorina Angela PFA, Bereczki Tiberiu PFA – producători miere de albină, Simule Petrică 
şi Beniamin PFA – producători sucuri naturale, Coroian Ioana Andreea PFA – crescător iepuri, 
Morar Călin şi Claudia PFA – producător dulceaţă rubarbă, Isabella Bandu Kiss PFA – meşteşugar 
mărgele, Rus Sonia PFA – meşteşugar costume populare, Mănăşturean Andrada Larisa PFA – 
legumicultor şi apicultor, Bolog Andrei PFA – legumicultor, Zita Maria PFA – meşteşugar lemn 
şi pictură manuală, Mureşan Cristian PFA – producător sucuri naturale, Şerpar Anca Mirela şi 
Maria Mureşan – producător lavandă şi Rigo Ildi şi Attila Î.F – producător turtă dulce. Am fost 
sprijiniţi de Andreea Năsăudean, Gruz Niculae Ştefan, Cociş Alina, Călianu Ioana Susana cu 
produse preparate în bucătăria proprie realizate chiar în săptămâna premergătoare evenimentului.

În ziua de Duminică, 31.08.2014, s-a organizat conferinţa ”Fii Leader în GAL Someş”, la care 
au participat primarii parteneri în GAL , printre care s-au evidenţiat interactiv primarii comunelor 
Dăbâca – Petrindean Valer, Jucu – Pojar Ioan Dorel, Iclod – Pîrţoc Emil şi Bonţida – Cărhaţ 
Aurel Emil (Preşedintele Asociaţiei GAL Someş Transilvan). Ne-a onorat cu prezenţa şi a luat 
cuvântul Directorul Ofi ciului Judeţean Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale Cluj (OJFIR) – 
Dna.Maier Mariana şi directorul Fundaţiei Civitas pentru Societate Civilă – Dl.Balogh Marton. 
În cadrul acestei conferinţe s-a prezentat stadiul implementării Planului de Dezvoltare Locală Someş 
Transilvan, proiectele fi nanţate şi activităţile derulate în cadrul asociaţiei pentru implementarea cu 
succes al acestui plan de dezvoltare, benefi ciarii proiectelor prezenti au luat cuvantul si au scos în 
evidenţă problemele întâmpinate dar şi suuccesul avut prin accesarea fondurilor prin GAL.

În cele două zile a evenimentului nostru au participat peste 200 de participanţi, iar în cadrul 
evenimentului mare ,,BAROCK XIII. Zilele Castelului Bánffy” au vizitat standurile noastre peste 
2000 de persoane , care au primit materiale de promovare şi chiar produse de la standurile amenajate 
de GAL. Printre participanţi la eveniment s-au remarcat benefi ciarii proiectelor fi nanţate prin 
intermediul Asociaţiei GAL Someş Transilvan, unii dintre ei fi ind şi participanţi în cadrul evenimentului 
cu produse tradiţionale locale.

Dorim să mulţumim doamnei Hegedus Csilla, Fundaţiei Transilvania Trust prin Avram Adela 
şi Tarr Margit pentru sprijinul oferit, primarilor, ONG-urilor , societăţii civile - partenerilor Asociației 
GAL Someș Transilvan.

Estonia doreşte ca NATO să 

înfi inţeze baze permanente 

pe teritoriul său pentru a 

proteja ţara împotriva acţi-

unilor Rusiei şi pentru a 

risipi îngrijorările potrivit 

cărora statul baltic ar 

putea fi  următoarea zonă 

ţintă după Ucraina.

Preşedintele estonian Too-

mas Hendrik a făcut aceste de-

claraţii cu prilejul unei depla-

sări la Oslo şi în ajunul unei 

vizite în Estonia a preşedinte-

lui american Barack Obama, 

înaintea summitului NATO de 

joi şi vineri din Ţara Galilor, 

informează Agerpres. „Nu ar 

trebui să existe NATO cu do-

uă tipuri de ţări: ţări cu baze 

permanente NATO şi ţări fără 

baze permanente. Acesta este 

un semnal greşit transmis po-

tenţialului agresor”, a mai spus 

Toomas Hendrik. Secretarul 

general al NATO, Anders Fo-

gh Rasmussen, a declarat luni 

că NATO va deveni “mai vi-

zibilă” în statele membre din 

fl ancul estic prin constituirea 

unei forţe avansate care să 

răspundă rapid ameninţărilor, 

dar, pentru a nu încălca actul 

fondator Rusia-NATO, nu vor 

fi  constituite baze permanen-

te în aceste ţări.

Preşedintele rus Vladimir 

Putin s-a lăudat că poate 

cuceri Kievul în „două 

săptămâni”.

Preşedintele Comisiei Eu-

ropene, Jose Manuel Barro-

so, a declarat că Vladimir 

Putin s-a lăudat, în cadrul 

unei discuţii telefonice pe 

care a avut-o cu acesta, că 

poate cuceri Kievul în doar 

două săptămâni. Potrivit unui 

articol publicat luni de coti-

dianul italian La Repubbli-

ca, Jose Manuel Barroso a 

relatat că Putin nu a vrut să 

răspundă la întrebările sale 

privind prezenţa soldaţilor 

ruşi în Ucraina şi s-a arătat 

ameninţător: „Dacă vreau, 

iau Kievul în două săptă-

mâni”.

Kremlinul a denunţat pu-

blicarea în presa italiană a 

afi rmaţiilor „scoase din con-

text” ale lui Vladimir Putin. 

„Nu este adecvat”, a decla-

rat presei Iuri Uşakov, con-

silier al Kremlinului pe pro-

bleme internaţionale, infor-

mează Mediafax. “Este din-

colo de practicile diplomati-

ce, dacă aşa s-a întâmplat. 

Nu este de nivelul unei per-

sonalităţi politice serioase”, 

a adăugat acesta.

“Fie că aceste cuvinte au 

fost pronunţate sau nu, cred 

că aceste citate au fost scoa-

se din context şi aveau o 

semnifi caţie total diferită”, 

a denunţat Uşakov.

Putin, care a reiterat că 

nu există militari ruşi în 

Ucraina, în pofi da dovezilor 

contrare ale conducerii ucrai-

nene, a fost sfi dător în ulti-

mele zile cu privire la drep-

tul Moscovei de a-şi proteja 

interesele în ţară.

Comentariile lui Putin, re-

latate de Barroso colegilor la 

summitul UE de săptămâna 

trecută, au apărut în timp ce 

NATO intenţionează să con-

struiască o nouă forţă de re-

acţie rapidă de până la 4.000 

de militari care să poată ajun-

ge în Europa de Est în 48 de 

ore pentru a răspunde unei 

posibile agresiuni ruseşti. Li-

derul rus a fost la fel agre-

siv şi atunci când a fost în-

trebat de un reporter dacă 

“regretă crimele din Ucrai-

na”. “Care este scopul şi sen-

sul operaţiunii militare din 

prezent din est? Şi ce a de-

terminat escaladarea activi-

tăţilor lor. Ele au fost deter-

minate de faptul că trupele 

ucrainene asediază zone ci-

vile şi trag direct în zone re-

zidenţiale. Aceasta este ce-

ea ce multe state, inclusiv în 

Europa, preferă să nu obser-

ve, din nefericire”, a preci-

zat preşedintele rus.

Estonia vrea baze NATO pe teritoriul său

Rusia denunţă publicarea afirmaţiei lui Putin
şi susţine că a fost scoasă din context.

Vladimir Putin:
„Dacă vreau, iau Kievul 
în două săptămâni”

Slovacia a inaugurat 

o conductă prin care 

Ucraina va primi

gaze din UE.

Slovacia a inaugurat marţi 

conducta Vojany-Uzhorod, 

prin care Uniunea Europea-

nă va putea să livreze gaze 

naturale Ucrainei în sistem 

invers, o soluţie care permi-

te Ucrainei să-şi asigure 20% 

din consumul anual într-un 

moment în care Kievul se 

pregăteşte de o posibilă opri-

re a livrărilor de gaze natu-

rale ruseşti.

Anul trecut, Rusia a fur-

nizat aproximativ jumătate 

din gazele naturale consu-

mate de Ucraina însă în da-

ta de 16 iunie anul curent 

grupul rus Gazprom a intro-

dus o schemă de plată în 

avans pentru gazele natura-

le livrate Ucrainei ca urma-

re a unei dispute pe tema 

datoriilor părţii ucrainene, 

informează Agerpres.

Prezent marţi la inaugu-

rarea conductei, premierul 

slovac, Robert Fico, a decla-

rat că livrările de gaze na-

turale din Slovacia, Ungaria 

şi Polonia ar putea acoperi 

necesarul de importuri de 

gaze naturale pe termen me-

diu al Ucrainei. “Dacă vom 

pune la punct trei puncte de 

livrare în sistem invers 

atunci vom putea ajunge la 

o capacitate de transport de 

25 de miliarde metri cubi pe 

terme mediu ceea ce ar pu-

tea constitui o soluţie pen-

tru necesităţile actuale ale 

Ucrainei”, a declarat Robert 

Fico.

Conducta inaugurată 

marţi, o conductă existentă 

deja, dar care nu mai era fo-

losită şi care a fost moder-

nizată, face legătura între 

oraşul Vojany din estul Slo-

vaciei şi oraşul Uzhgorod 

din vestul Ucrainei şi poate 

transporta până la 10 mili-

arde de metri cubi pe an. 

Ucraina va primi
gaze naturale din UE
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Meci demonstrativ 
cu vedetele 
tenisului românesc
Cu o zi înainte de marea fi nală 
a turneului de tenis BRD Brașov 
Challenger, Ilie Năstase și 
Andrei Pavel vor susţine un 
meci demonstrativ. Meciul va 
avea loc sâmbătă, de la ora 
19,00, în cadrul locaţiei turneu-
lui, Baza Sportivă Olimpia, și 
va fi  precedat de cele două se-
mifi nale de simplu și de fi nala 
de dublu. „Ediţia cu numărul 
19 a BRD Brașov Challenger 
aduce publicului iubitor de te-
nis un maraton de meciuri de 
înalt nivel și o serie de eveni-
mente speciale, precum BRD 
Kids Day și acest meci demon-
strativ cu Ilie Năstase și Andrei 
Pavel. Mă bucur să aduc ceva 
în plus acestui turneu, să pu-
tem organiza un demonstrativ 
și alte surprize pentru copii și 
pentru spectatori”, a declarat 
Cosmin Hodor, directorul tur-
neului BRD Brașov Challenger. 
Intrarea va fi  liberă pe toată 
perioada desfășurării turneului, 
inclusiv la meciul demonstrativ 
de sâmbătă.

Cinci clujeni
la haltere
Cinci sportivi ai secţiei de halte-
re a Clubului Sportiv 
Universitatea Cluj, participă de 
marţi până vineri, la Cupa 
României de seniori, care se 
desfășoară la Arad. Jucătorii 
clujeni care vor participa sunt: 
Loredana Grămadă, Georgiana 
Hădărean, Teodora Clapa, 
Marian Bîlc și Robert Katona. 
„Ne dorim să luăm cel puţin o 
medalie de aur și, dacă se poa-
te, toţi să se claseze pe podi-
um”, a declarat Ciprian 
Tepdorescu, antrenorul haltero-
fi lilor universitari.

Un nou antrenor
la „U” Cluj
Echipa de handbal masculin a 
Universităţii Cluj are de azi un 
nou antrenor, în persoana lui 
Adrian Cercelaru. Născut pe 6 
iulie 1981 la Drăgășani, Jud. 
Vâlcea, Cercelaru a activat ca 
jucător la Universitatea Cluj 
din 2002 până în 2007, iar 
din 2008 și-a început cariera 
ca antrenor la echipa de juni-
ori a CS “U” (Jun. II, III, IV), 
până în 2011. Cercelaru revi-
ne să antreneze la Cluj, acesta 
semnând un contract pe două 
sezoane cu echipa universita-
ră. „Mă bucur că m-am întors 
acasă și am găsit o echipă tâ-
nără, alături de care sper să 
readuc gloria care a consa-
crat-o pe Universitatea Cluj. 
Obiectivul cu echipa este de a 
promova în Liga Naţională”, a 
declarat Adrian Cercelaru.

Pe scurt

Universitatea Cluj: Veselovsky – Jovanovici, Ninu, Neag, 
Mușat – Bucșa, Lungu (R. Costin '66) – Boutadjine, 
Stojanovici, Nuno Viveiros (Fl. Achim '76) – Mengolo (Jula 
'46). Antrenor: Mihai Teja.

CSMS Iaşi: Grahovac – Mitici, Mihalache, Cr. Munteanu, 
Vladu – Bosoi (Călugăru '73), Al. Creţu, Olah, Ciucur – Dedu 
(Novac '63) – Wesley (Pălimaru '77). Antrenor: Ionuţ Chirilă.

Cartonaşe galbene: Mengolo '20 / Bosoi '6, Mitici '37.

Arbitri: Florin Miron (central) – Vlad Bârleanu, Radu Timar 
(asistenţi) – Florin Mazilu (rezervă).

Observatori: Nicolae Marodin, Bogdan Niculae.

1. Astra Giurgiu 15 p
2. Steaua București 15 p
3. Petrolul Ploiești 13 p
4. CFR 1907 Cluj 13 p
5. Dinamo București 12 p
6. ASA Tîrgu Mureș 11 p
7. Ceahlăul P. Neamţ 10 p
8. F.C. Botoșani 9 p
9. „U” Cluj 8 p

10. Gaz Metan Mediaș 8 p
11. Pandurii Tg. Jiu 6 p
12. Oţelul Galaţi 5 p
13. Rapid București 5 p
14. F.C. Brașov 5 p
15. Concordia Chiajna 4 p
16. F.C. Viitorul 3 p
17. CSMS Iași 3 p
18. CS U Craiova 2 p

Echipele de start:

Clasament Liga 1

Djokovic nu a pierdut 

niciun set în cele patru 

meciuri disputate de la 

sosirea sa la Flushing 

Meadows şi nu a cedat 

decât 28 de ghemuri, o 

medie de şapte pe meci.

Ultimul turneu major la ca-

re nu a atins faza sferturilor 

de fi nală datează din 2009 de 

la Roland Garros, unde a ce-

dat în turul 3, chiar în faţa lui 

Kohlschreiber.

În faza următoare a compe-

tiţiei, jucătorul sârb, fi nalist al 

ultimelor patru ediţii la US Open, 

îl va întâlni pe britanicul Andy 

Murray, cap de serie nr.8, care a 

dispus în optimile de fi nală cu 

7-5, 7-5, 6-4 de francezul Jo-Wil-

fried Tsonga.

Tot în sferturile de fi nală a 

acces şi favoritul nr.3 al com-

petiţiei, elveţianul Stanislas 

Wawrinka, care s-a impus cu 

7-5, 4-6, 7-6 (9/7), 6-2 în faţa 

spaniolului Tommy Robredo.

Serena Wiliams 
califi cată în sferturi 
de fi nală la US Open

În întrecerea feminină, nr.1 

mondial şi dubla deţinătoa-

re a titlului Serena Williams 

s-a califi cat în sferturile de 

fi nală, învingând-o cu 6-3, 

6-3 pe estoniana Kaia Kanepi. 

În faza următoare, Serena, 

care vizează al 18-lea titlu 

major din cariera sa, primul 

din acest an, va juca împo-

triva italiencei Flavia Pennet-

ta (N.11), care a trecut în do-

uă seturi, 7-5, 6-2, de Casey 

Dellacqua (Australia).

În sferturile de fi nală s-a 

califi cat şi belarusa Victoria 

Azarenka, care a învins-o în 

trei seturi, 4-6, 6-4, 6-4, pe 

sârboaica Aleksandra Krunic. 

În faza următoare, Azarenka 

o va întâlni pe rusoaica Eka-

terina Makarova (N.17), care 

a trecut cu 7-6 (7/2), 6-4 de 

canadianca Eugenie Bouchard.

Novak Djokovic şi Serena Williams 
în sferturi de finală la US Open
Tenismanul sârb Novak Djokovic, nr.1 mondial, s-a calificat pentru a 22-a oară 
consecutiv în sferturile de finală ale unui turneu de tenis de Mare Şlem, luni, la US Open, 
după ce l-a învins cu 6-1, 7-5, 6-4 pe germanul Philipp Kohlschreiber.

Echipa condusă de 

Mihai Teja a învins, ieri, 

pe teren propriu, cu sco-

rul de 2-0, formaţia 

CSMS Iaşi, în ultimul 

meci al etapei a VI-a a 

Ligii I şi care a însem-

nat debutul lui Ionuţ 

Chirilă pe banca tehnică 

a moldovenilor.

Golurile învingătorilor au 

fost marcate de Nuno Viveiros 

'22 şi Muşat '38 din penalti.

Teja: „Am câştigat
în faţa suporterilor”

După meci antrenorul „şep-

cilor roşii”, Mihai Teja a de-

clarat că echipa a câştigat trei 

puncte în faţa suporterilor ce-

ea ce este foarte important.

„Sunt bucuros că am câşti-

gat cele trei puncte, erau foar-

te importante pentru noi. Am 

câştigat în faţa suporterilor şi 

le mulţumesc suporterilor că 

au venit în număr mare astăzi 

la stadion”, a declarat Teja.

Antrenorul crede că echi-

pa se afl ă pe un trend ascen-

dent şi că se poate face mai 

mult cu echipa.

„Ne-am revenit după acea 

înfrângere (n.r. de la Botoşani) 

şi după un egal (n.r. cu FC 

Braşov). Poate nu este un în-

ceput foarte bun, dar eu cred 

că se poate face mai mult cu 

această echipă şi îmi doresc 

să fac mai mult”, spune Teja.

Despre meci spune că stu-

denţii au avut mai multe oca-

zii şi că mai multe goluri în-

scrise ar fi  fost foarte bune 

pentru moralul echipei, dar 

este fericit că nu au primit 

nici un gol.

„Am mai avut ocazii, tre-

buia să înscriem, dar când ai 

ocazia şi poţi să înscrii mai 

multe goluri cred că trebuie 

să o faci pentru că este foar-

te important pentru moralul 

echipei. Bine că nu am primit 

nici un gol până la sfârşit”, 

spune tehnicianul.

Teja este încă nemulţumit 

de atacanţii pe care îi are în 

lot, şi spune că încă îşi doreş-

te un atacant. „Îmi doresc să 

mai aducem un atacant, sper 

să mai aducem un atacant, 

avem nevoie de un atacant.”

Vlad Morar, accidentat
Vlad Morar, noua achiziţie 

de la Petrolul Ploieşti, nu poa-

te fi  folosit din cauză ca s-a 

accidentat înainte de a ajun-

ge la Universitatea, ceea ce îl 

va ţine pe banca de rezerve 

încă o lună.

„Vlad Morar este acciden-

tat, a venit accidentat de la Pe-

trolul. Cred că va mai sta o lu-

nă de zile”, spune antrenorul.

Clujenii aşteaptă să cunos-

că echipa lui Mircea Lucescu

Despre meciul de dumini-

că cu echipa antrenată de Mir-

cea Lucescu, Şatior Doneţk, 

Teja spune că va fi  un specta-

col frumos şi speră ca echipa 

să se ridice măcar până la ju-

mătate din nivelul Şahtiorului.

„Va fi  un spectacol frumos. 

Este un meci amical cu o echi-

pa foarte bună, un antrenor 

extraordinar, cred că cel mai 

mare antrenor din România, 

Mircea Lucescu. Este o plă-

cere pentru mine să îl cunosc 

şi să mă întâlnesc cu el. Es-

te o plăcere şi pentru băieţii 

mei să se joace cu echipa Şah-

tiorului. Sper să fi e un spec-

tacol frumos şi sper ca noi să 

ne ridicăm până pe la jumă-

tate de Şahtior”, declară Mi-

hai Teja.

Duminică, de la orele 17:30, 

echipa condusă de Mihai Te-

ja va întâlni pe Cluj Arena, 

într-un meci amical, echipa 

antrenată de Mircea Lucescu, 

Şahtior Doneţk.

„U” Cluj – CSMS Iaşi 2-0. O victorie pentru suporteri
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Campionatele 
Mondiale de tir sportiv
România participă la 
Campionatele Mondiale de tir 
sportiv de la Granada (Spania), 
programate în perioada 6-20 sep-
tembrie, cu un lot de 12 sportivi, 
dintre care nu lipsește campionul 
olimpic en titre Alin Moldoveanu. 
Lotul României pentru ediţia a 
51-a a Campionatelor Mondiale îi 
cuprinde pe Alin Moldoveanu 
(pușcă – aer comprimat, 10 m), 
Lucia Mihalache (skeet), Roxana 
Manole (skeet), Ioan Toman 
(skeet), Roxana Tudose (pușcă – 
culcat, 3 poziţii, aer comprimat), 
Laura Ilie (pușcă – culcat, 3 pozi-
ţii, aer comprimat), Ion Rareș 
(pistol – aer comprimat, pistol li-
ber), Vlad Săcăleanu (pistol – aer 
comprimat, pistol liber, pistol vi-
teză), Demis Ionașcu (trap), 
Ioana Cristea (pușcă – aer com-
primat, pușcă culcat, pușcă 3 po-
ziţii), Francesca Pop (pistol – aer 
comprimat, pistol sport), Adela 
Frangu (trap). Obiectivul federaţi-
ei este de „a obţine o clasare în-
tre locurile 7-10”.

Pe scurt
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O victorie
pentru suporteri
Echipa condusă de antrenorul 
Mihai Teja a învins, ieri, pe te-
ren propriu, cu scorul de 2-0, 
formaţia CSMS Iaşi. Pagina 11

Djokovic şi Serena
în sferturi
Tenismanul sârb Novak Djoko-
vic, s-a califi cat pentru a 22-a 
oară consecutiv în sferturile de 
fi nală ale unui turneu de tenis 
de Mare Şlem.  Pagina 11

Maradona, Buffon, 

Baggio, Zanetti, Del Piero 

şi Trezeguet sunt câteva 

dintre vedetele care au 

luat parte la „meciul 

interreligios pentru pace” 

organizat la iniţiativa 

Papei Francisc pe stadio-

nul Olimpic din Roma, 

pentru a depăşi discrimi-

nările religioase şi cultu-

rale, informează AFP.

„Nimeni nu trebuie să joa-

ce propriul său meci”, le-a ce-

rut Papa jucătorilor înainte de 

debutul meciului, într-un me-

saj video de la Vatican.

Pe un stadion pe jumăta-

te plin, jucătorii au fraterni-

zat şi au apărut detensionaţi, 

chiar dacă jocul a dus lipsă 

de vigoare.

Meciul s-a încheiat cu un 

scorul de 6-3, echipa lui Ma-

radona, Roberto Baggio şi Gi-

anluigi Buffon (Juventus To-

rino) întrecând-o pe cea a lui 

Alessandro Del Piero (Sydney 

FC), David Trezeguet (Alican-

te) şi Javier Zanetti.

La fi nalul partidei, trofeul, 

un măslin de argint, a fost în-

mânat învingătorilor, iar pentru 

a încheia seara cum se cuvine 

jucătorii au citit în opt limbi un 

scurt mesaj pentru pace.

„Avem nevoie de pace în 

lume”, a comentat „Pibe de 

Oro” care, la 53 de ani, s-a 

dovedit neobosit şi a jucat pe 

tot parcursului meciului, fi ind 

vedeta absolută a serii.

Evenimentul a fost trans-

mis de postul public al tele-

viziunii italiene RAI. Cântă-

reaţa argentiniană Tini Stoes-

sel, supranumită „Violetta”, 

a interpretat „Imagine” a lui 

John Lennon. Apoi, reprezen-

tanţi ai tuturor cultelor religi-

oase au plantat într-un ghi-

veci uriaş alb un măslin, sim-

bolul păcii, aşa cum a reco-

mandat Papa Francisc.

În total, 50 de jucători de 

diferite religii au fost prezenţi 

pe stadion, între care zece 

foşti fotbalişti.

Noul selecţioner al Argenti-

nei, Gerardo „Tata” Martino, şi 

antrenorul lui Arsenal, Arsene 

Wenger, au selecţionat cele do-

uă echipe, „Scholas” şi „Pupi”.

Fondurile adunate vor mer-

ge către un proiect drag Papei 

la Buenos Aires, „Un Alterna-

tiva di vita”, care susţine co-

piii defavorizaţi.

Meci pentru Papa şi pace 
cu vedete mondiale

Premier League, campi-

onatul Angliei, a domi-

nat piaţa de transferuri 

în această vară, în timp 

ce valoarea totală a 

tranzacţiilor în Europa 

se ridică la peste trei 

miliarde de dolari, con-

form unui studiu publi-

cat marţi.

Cele 20 de cluburi din Pre-

mier League au cheltuit cir-

ca 835 de milioane de lire 

sterline (1,38 miliarde de do-

lari, 1 miliard de euro), Man-

chester United fi ind în frun-

te cu peste 150 de milioane 

de lire sterline investite, con-

form unui studiu al cabine-

tului Deloitte publicat luni 

noapte.

Totalul Premier League 

depăşeşte cu 200 de milioa-

ne de lire sterline recordul 

de anul trecut de 630 mili-

oane de lire sterline.

Cluburile din prima ligă 

spaniolă au cheltuit peste 

700 de milioane de dolari 

(530 milioane de euro), Re-

al Madrid şi FC Barcelona fi -

ind în frunte cu transferuri-

le costisitoare ale lui James 

Rodriguez şi Luis Suarez.

Serie A italiană este pe lo-

cul trei, cu 450 de milioane 

de dolari (345 milioane de 

euro), campionatul Italiei fi -

ind urmat de cel al Germa-

niei, unde s-au cheltuit 415 

milioane de dolari (315 mi-

lioane de euro). Ligue 1, cam-

pionatul Franţei, ocupă lo-

cul cinci, cu 165 de milioa-

ne de dolari (125 milioane 

de euro).

Sistemul de reglementare 

a transferurilor din cadrul 

FIFA arată că 1.164 de jucă-

tori au fost transferaţi în ce-

le cinci mari campionate eu-

ropene în cursul perioadei 

de mercato de două luni. 

Aceste achiziţii de jucători 

reprezintă 85 la sută din va-

loarea totală a sumei cheltu-

ită în principalele 26 de cam-

pionate europene.

Trei miliarde de dolari 
pentru transferuri
în Premier League

CSMS Iaşi a pierdut 

meciul în deplasare în 

faţa echipei Universitatea 

Cluj cu scorul de 2-0. 

Suporterii echipei au 

scandat în timpul meciu-

lui numele fostei echipe 

Politehnica Iaşi.

Cu doar trei puncte din tot 

atâtea egaluri, echipa condu-

să de proaspătul adus pe ban-

ca tehnică, Ionuţ Chirilă (fo-

to), nu a putut face faţă echi-

pei Universitatea Cluj. Antre-

norul declară că jucătorii încă 

„nu au putut să treacă de pra-

gul Diviziei B” şi că băieţii lui 

„trebuie să-şi dea seama că es-

te cu totul altă competiţie”.

„A fost un joc pe care din 

punctul de vedere al organi-

zării, al circulaţiei, al pose-

siei nu cred că a fost cu mult 

inferior Clujului, dar lipsa de 

personalitate a jucătorilor mei 

în momentele decisive, timi-

ditatea lor şi-a spus cuvântul 

şi au clacat în momente che-

ie. Nu au ştiut să cravaşeze 

jocul, au avut multe momen-

te în care au tremurat, le-au 

tremurat picioarele şi este o 

diferenţă între o echipă care 

are maturitatea diviziei naţi-

onale şi o echipă care face 

saltul mai greu de la Divizia 

B la Divizia Naţională”, spu-

ne Chirilă.

Antrenorul spune că ar fi  

vrut să câştige meciul de la 

Cluj şi că totuşi îi va felicita 

pe jucători pentru realizările 

bune deşi au pierdut meciul.

„Am vrut foarte mult să 

câştigă un punct aici. Ştiam 

că este foarte greu pentru că 

este o diferenţă în acest mo-

ment pe care sperăm cu tim-

pul să micşorăm. Am ajuns 

la maturitatea necesară. Atât 

a putut echipa mea. Îmi feli-

cit pentru realizările pe care 

le-au avut bune şi am să-i cert 

pentru ceea ce au făcut mai 

puţin bun şi ca rezultat a fost 

acest scor de 2-0, un scor nor-

mal”, spune antrenorul.

Ionuţ Chirilă spune că ju-

cătorii ieşeni încă nu au pu-

tut trece peste pragul Divizi-

ei B şi că golurile luate la Cluj 

au fost nişte goluri stupide.

„Nu ne-a bătut o echipă 

superioară ca joc, ne-a bă-

tut o echipă superioară ca 

valori individuală, ca jucă-

tori care în momente cheie 

pot decide jocul în situaţii 

de unu contra unu. Golurile 

pe care le-am luat cred că au 

fost nişte goluri stupide, nu 

cred că au fost nişte goluri 

din nişte acţiuni construite, 

dintr-o înlănţuire de 10-12 

pase construcţia atacului po-

ziţional cu fi nalitate. Au fost 

nişte greşeli ale unor jucă-

tori care încă nu au putut 

trece peste pragul Diviziei 

B”, declară Chirilă.

Chirilă: „Una este Divizia B şi alta este Liga 1”


