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Filă de istorie 
pe Cetăţuie
Cine a trecut duminică în zona Cetăţuii a 
avut şansa să se întoarcă în timp. Paginile 6-7

ACTUALITATE

Se schimbă regulile 
pentru obţinerea 
permisului de conducere
Persoanele care vor susţine examenul vor 
trebui să respecte prevederi noi, care intră 
în vigoare de astăzi. Pagina 4

POLITICĂ

Alegeri fără surprize 
la PSD Cluj
Remus Lăpuşan a fost reales preşedinte 
al social democraţilor clujeni. Pagina 5

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

Arhitectul Şerban Ţigănaş, preşedinte al Ordinului Arhitecţilor din România, i-a trimis o scrisoare 
deschisă primarului Emil Boc prin care îi cerea să facă „o analiză responsabilă înainte să înceapă 
defrişarea malului şi alte lucrări ireversibile”. Pagina 3

Reabilitarea Splaiului Independenţei a stârnit dezbateri aprinse între primarul 
Emil Boc, pe de-o parte, şi arhitecţi şi societatea civilă, de cealaltă parte.

Betonarea Someșului, 
coșmarul arhitecților

MAPAMOND

Violenţe la Chişinău, în timpul unui 
protest antiguvernamental

TIMP LIBER

Concertul Pink Martini se mută 
la Casa de Cultură a Studenţilor

Sute de simpatizanţi ai opo-
ziţiei din Republica Moldova au 
încercat, ieri, să intre cu forţa 
în sediul Parlamentului, în ca-
drul unui nou miting organizat 
de Platforma Dreptate şi Ade-
văr, la care au participat circa 
10.000 de persoane.

Unii protestatari s-au îmbrân-
cit cu forţele de ordine încer-
când să pătrundă în instituţie, 
relatează site-ul Unimedia.md.

Acesta a fost al cincilea pro-
test antiguvernamental din ca-
drul seriei iniţiate pe 6 septem-
brie.

Protestatari proruşi au blo-
cat, sâmbătă dimineaţă, circu-
laţia în centrul Chişinăului, in-
stalând corturi pe bulevardul 
Ştefan cel Mare.

Simpatizanţii Partidului So-
cialiştilor şi Partidului Nostru 
au blocat circulaţia pe bulevar-
dul Stefan cel Mare pe o distan-
ţă de câteva sute de metri. Pro-
testatarii au montat corturi în-
tre intersecţiile cu străzile Ser-
ghei Lazo şi Maria Cebotari.

Mii de oameni au participat, 
în ultimele săptămâni, la mitin-
guri de protest organizate la Chi-
şinău de Platforma Dreptate şi 
Adevăr. Manifestanţii cer demi-
sia preşedintelui Nicolae Timof-
ti, a Guvernului Valeriu Streleţ 
şi alegeri parlamentare antici-
pate. În plus, manifestanţii cer 
găsirea vinovaţilor în cazul de-
valizării a trei bănci, de unde a 
dispărut suma de un miliard de 
dolari.

Concertul Pink Martini de as-
tăzi, 5 octombrie, se mută la Ca-
sa de Cultură a Studenţilor din 
Cluj-Napoca.

Organizatorii au luat această 
decizie din cauza interesului scă-
zut al publicului faţă de concer-
tul din Cluj-Napoca şi pentru ca 
evenimentul să se poată desfăşu-
ra în condiţii optime. Pentru ca 
publicul care nu a afl at de modi-
fi carea locaţiei concertului să ai-
bă timp sufi cient să ajungă la Ca-
sa de Cultură a Studenţilor, eve-
nimentul nu va mai fi  deschis cu 
Zoli Toth Project şi va începe la 
ora 20.30 cu Pink Martini.

Biletele mai sunt disponibile 
la categoria VIP – 250 de lei, la 
categoria Premium – 210 lei, la 
categoria I – 190 de lei, la cate-

goria a II-a – 170 de lei şi la ca-
tegoria a III-a – 140 de lei şi se 
găsesc în reţeaua Eventim şi la 
magazinele partenere.

Spectatorii vor putea trăi vi-
braţiile unor piese devenite deja 
clasice, dar şi a unora extrase de 
pe cel mai recent album, al op-
tulea din carieră, “Dream a little 
dream”. Din setlist nu va lipsi nici 
“Până când nu te iubeam”, pie-
sa preluată de către grupul ame-
rican de la legenda noastră au-
tohtonă, Maria Tănase.

Cei 15 muzicieni de top vor 
pune astfel în scenă un show in-
credibil.

Un grup cu o istorie impresio-
nantă, Pink Martini a luat fi inţă 
în 1994 în Oregon, la iniţiativa pi-
anistului Thomas Lauderdale.
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Se anunţă încă un protest ratat faţă de „islamizarea României” ?
Spre deosebire de alte proteste unde mii de clujeni s-au mobilizat şi au ieşit în stradă, la protestul faţă de 

„islamizarea României”  de sâmbătă au participat doar organizatorii. Sociologii oferă explicaţia. Pagina 2
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După un abuz al Fiscului, 

Curtea de Justiţie a UE 

(CJUE) a luat o decizie 

care schimbă radical regu-

lile. Totul a pornit de la un 

proces deschis de mai 

mulţi avocaţi din Cluj.

CJUE obligă autorităţile ro-

mâne să nu mai facă schimb 

de date personale fără informa-

rea celor vizaţi. Curtea de Jus-

tiţie a Uniunii Europene (CJUE) 

a pronunţat o sentinţă prin ca-

re autorităţile române nu mai 

au dreptul de a transmite între 

ele date cu caracter personal 

fără informarea prealabilă a per-

soanelor vizate.

CJUE a luat această hotărâ-

re după ce a fost sesizată de 

Curtea de Apel Cluj, în dosarul 

Smarandei Bara şi altor cetăţeni 

români şi al Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate.

Instanţa din România a so-

licitat Curţii de Justiţie să sta-

bilească dacă dreptul Uniunii 

se opune ca o autoritate a ad-

ministraţiei publice a unui stat 

membru să transmită date cu 

caracter personal unei alte au-

torităţi a administraţiei publi-

ce, în vederea prelucrării lor 

ulterioare, fără ca persoanele 

vizate să fi  fost informate des-

pre această transmitere şi des-

pre această prelucrare.

Conform unui comunicat 

al CJUE, Smaranda Bara şi mul-

ţi alţi cetăţeni români desfă-

şoară activităţi independente, 

iar administraţia fi scală româ-

nă a transmis datele privind 

veniturile lor declarate către 

Casa Naţionale de Asigurări 

de Sănătate, care a solicitat în 

consecinţă plata restanţelor 

contribuţiilor la sistemul de 

asigurări de sănătate.

Decanul Baroului Cluj, avo-

catul Mircea Pop, a explicat 

că decizia CJUE a pornit de 

la sesizarea mai multor avo-

caţi care au atacat la Curtea 

de Apel Cluj un protocol pri-

vind transferul de date dintre 

Casa de Asigurări de Sănăta-

te şi ANAF.

„Totul a început cu un pro-

ces colectiv pornit de mai mul-

ţi avocaţi şi câţiva notari pe 

rolul Curţii de Apel Cluj, ca-

re au avut un litigiu cu Casa 

de Asigurări de Sănătate. În 

cadrul acestui proces, noi am 

adresat Curţii de Apel Cluj în-

trebări preliminare pe care să 

le trimită CJUE. CJUE a pro-

nunţat o hotărâre care spune 

că dreptul UE se opune trans-

miterii între două unităţi ad-

ministrative ale aceluiaşi stat 

de date cu caracter personal 

fără acordul sau informarea 

prealabilă a persoanei vizate. 

Această hotărâre este extrem 

de importantă pentru că de-

monstrează abuzul fi scal pe 

care Casa de Sănătate şi ANAF 

l-au produs prin semnarea 

protocolului pe care noi l-am 

atacat, abuz care a dus la emi-

terea a zeci, sute de mii de 

acte fi scale de executare îm-

potriva contribuabililor, acte 

nelegale. Cu alte cuvinte, pe 

baza unui abuz fi scal s-au plă-

tit bani din buzunarele cetă-

ţenilor, bani absolut nelegali”, 

a explicat Mircea Pop.

Potrivit acestuia, decizia 

CJUE este aplicabilă tuturor 

autorităţilor administrative din 

România.

„Hotărârea este importantă 

pentru că arată că nici de acum 

încolo două sau mai multe au-

torităţi administrative nu vor 

putea să comunice între ele da-

te personale fără acordul per-

soanelor respective. Cu alte cu-

vinte, în momentul în care merg 

să declar la fi sc venitul meu, 

doar fi scului i l-am declarat şi 

atât. Fiscul, dacă vrea să co-

munice propria mea declaraţie 

de venit unei alte autorităţi, tre-

buie să-mi ceară ori acordul, 

ori să mă încunoştinţeze în pre-

alabil, să arate scopul comuni-

cării unei astfel de informaţii”, 

a completat Mircea Pop.

Decanul Baroului Cluj: 
„Abuzurile fiscale trebuie să înceteze !”

Ceea ce trebuia să fi e un 

protest amplu unde organi-

zatorii anunţau că peste 

200 de persoane vor partici-

pa sâmbătă la Cluj-Napoca 

la un miting de protest faţă 

de cotele obligatorii de refu-

giaţi impuse de Uniunea 

Europeană, dar şi faţă de 

construirea unei moschei în 

Bucureşti, organizatorii 

numind manifestarea 

„Miting faţă de islamizarea 

României”, s-a dovedit un 

eşec total.

Cu toate că organizatorii 

au cerut şi obţinut de la Pri-

măria Cluj-Napoca autoriza-

ţie pentru un miting care ar 

fi  trebuit să se desfăşoare în-

tre orele 16.00 – 20.00 pe pla-

toul din faţa Sălii Sporturilor 

„Horia Demian”, la faţa lo-

cului, sâmbătă, doar zece per-

soane şi-au făcut apariţia. 

Printre aceştia s-au numărat 

liderul clujean al mişcării No-

ua Dreaptă, Codrin Goia şi 

Husar Axente, fost consilier 

judeţean.

Organizatorii manifestării 

au anunţat pe reţelele de so-

cializare că mitingul va fi  unul 

prin care se va protesta faţă 

de cotele obligatorii de refu-

giaţi impuse de UE, dar şi fa-

ţă de construirea unei mos-

chei în Bucureşti.

„Scopul mitingului a fost in-

formarea oamenilor în ceea ce 

priveşte islamizarea, în ceea ce 

priveşte ceea ce ni se pregăteş-

te de către Guvernul României. 

Aproximativ 80% din popula-

ţia României nu cunoaşte nimic 

din ceea ce ne pregăteşte Gu-

vernul României şi anume şter-

gerea identităţii poporului ro-

mân. Sunt dezamăgit că nu a 

ajuns foarte multe lume la mi-

ting. Sunt mai multe cauze, una 

dintre ele fi ind lipsa banilor, s-au 

anunţat foarte mulţi că vin de 

la distanţe mai mari de o sută 

de kilometri, dar nu-şi pot per-

mite. Asta e realitatea din Ro-

mânia”, a susţinut organizato-

rul mitingului, boxerul Călin 

Mărincuş. El a susţinut că pes-

te o lună va organiza o nouă 

manifestaţie în centrul oraşului.

Sociologii spun că o posibi-

lă explicaţie pentru eşecul pro-

testului este că România nu se 

afl ă în pericol de a se “islami-

za”, iar clujenii au rezonat cu 

suferinţa umană şi nu cu dis-

cursurile politice care însoţesc 

fenomenul migraţiei.

„Clujenii au văzut în primul 

rând în refugiaţi, emigranţi, oa-

meni afl aţi în suferinţă. Doar 

în plan secund au văzut peri-

colul islamizării. Oamenii au 

rezonat cu suferinţa umană şi 

nu cu discursurile ideologice 

sau politice care însoţesc acest 

fenomen al migraţiei. Numai 

dacă ne gândim la imaginile cu 

copiii înecaţi, oamenii morţi, 

oamenii rezonează şi au o re-

acţie favorabilă faţă de suferin-

ţa umană. România nu a avut 

şi nu are pericolul de a se isla-

miza. Cei 1800 sau 2000 de oa-

meni nu cred că vor schimba 

ponderea rasială, etnică sau re-

ligioasă în România. Nu sun-

tem nici Germania şi nici Fran-

ţa. Avem experienţe diferite ra-

portat la islamizare, de aici vi-

ne şi atitudinea. Cele câteva 

campanii virale pe care le-am 

văzut nu au reuşit şi nu reu-

şesc să schimbe tendinţa în ra-

dicalizarea clujenilor în ceea ce 

înseamnă islamizarea. Nu cred 

că într-o lună de zile se vor 

schimba trendurile. Şi nici nu 

cred că acesta este scopul, să 

vedem tendinţe. Deocamdată 

nu cred că e cazul să discutăm 

de teme de genul acesta, dar 

nu zic că nu se pot întâmpla 

lucrurile”, este de părere soci-

ologul Ioan Hosu.

Potrivit sistemului provi-

zoriu de cote aprobat, în 22 

septembrie, de Consiliul JAI, 

România ar urma să primeas-

că 2.475 de refugiaţi din 66.000 

de extracomunitari distribuiţi 

din Italia şi Grecia.

Protest ratat
Spre deosebire de alte proteste (anti-Ponta, împotriva proiectului 
minier de la Roşia Montană) unde mii de clujeni s-au mobilizat 
şi au ieşit în stradă, la protestul faţă de „islamizarea României” 
au participat doar organizatorii. Sociologii oferă explicaţia.

Clujenii nu s-au înghesuit sâmbătă pentru a protesta față de cotele obligatorii de refugiați
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Firmele nemţeşti 
laudă Transilvania
Cea de-a patra ediţie a 
Festivalului de Toamnă al 
Economiei Germane – 
Herbstfest 2015 care s-a termi-
nat duminică la Cluj a constituit 
un prilej pentru fi rmele germa-
ne care își desfășoară activitatea 
în zonă să laude Transilvania. 
Reprezentanţi ai fi rmelor ger-
mane din Transilvania au expli-
cat că România este considerată 
în acest mediul de afaceri un 
partener important, datorită 
unor atribute cum ar fi  calitatea 
de membru al Uniunii, care ga-
rantează faptul că ţara noastră 
împărtășește un set de valori 
comune. De asemenea, patronii 
fi rmele nemţești sunt atrași în 
mod special de Transilvania și 
datorită trecutului comun care 
leagă regiunea de cultura și is-
toria Germaniei, dar și pentru 
că studierea limbii germane, 
până la un nivel foarte înalt, re-
prezintă o tradiţie în această zo-
nă. Universitatea Babeș-Bolyai 
oferă, spre exemplu, 17 specia-
lizări în limba germană, aceasta 
fi ind cea mai bogată ofertă, în 
această limbă, a unei universi-
tăţi românești.

Cu roţile în sus 
pe Dorobanţilor

O mașină a ajuns cu roţile în 
sus vineri la prânz după un ac-
cident pe Calea Dorobanţilor. 
Din fericire, nimeni nu a fost 
rănit, accidentul soldându-se 
doar cu pagube materiale. Cel 
puţin trei mașini au fost impli-
cate în accident. Poliţiștii pre-
zenţi la faţa locului spun că de 
vină ar fi  un șofer care ar fi  în-
cercat să efectueze o depășire. 
„În jurul orei 14.10, un autove-
hicul care se deplasa pe Calea 
Dorobanţilor, în încercarea de 
depășire a două autoturisme 
staţionate pe a treia bandă de 
mers, a intrat in coliziune late-
rală cu al doilea autoturism 
staţionat. În urma impactului, 
al treilea autovehicul s-a răstur-
nat pe partea carosabilă. 
Poliţiștii efectuează în continua-
re verifi cări pentru stabilirea tu-
turor circumstanţelor în care a 
avut loc accidentul”, au decla-
rat reprezentanţii IPJ Cluj.

A mai scăpat o dată
Procesul în care Marian Oprișan, 
trimis în judecată de DNA în 
2006, este acuzat de abuz în ser-
viciu, utilizarea creditelor în alte 
scopuri, fals și uz de fals, a fost 
amânat, vineri, pentru a patra 
oară de Curtea de Apel Cluj, 
pentru audierea martorilor pro-
puși de apărare, după ce la ter-
menul trecut au fost audiaţi mar-
torii propuși de DNA. „Am susţi-
nut în permanenţă că sunt nevi-
novat (...) în ţara asta nu pot să 
meargă la închisoare decât cei 
vinovaţi. Cei nevinovaţi trebuie 
să aibă stare de normalitate”, a 
spus Oprișan înainte de a intra 
în sala de judecată. La termenul 
trecut avocaţii lui Oprișan au 
propus audierea a cel puţin 12 
martori, având în vedere că mar-
torii propuși de DNA, în număr 
de 12, au fost audiaţi atunci. 
DNA a cerut judecătorilor să nu 
încuviinţeze audierea acestor 
martori din cauză că aceștia sunt 
„persoane trimise în judecată și 
că audierea lor nu reprezintă uti-
litate”. Completul de judecată al 
Curţii de Apel Cluj a decis amâ-
narea cauzei pentru data de 28 
octombrie în vederea audierii 
martorilor propuși de apărare. 
„Instanţa este suverană iar ma-
gistraţii sunt cei care decid în 
consecinţă. Asta e viaţa. Ne ve-
dem pe 28 octombrie”, a spus 
Oprișan la ieșirea din sala de ju-
decată.

Pe scurt

Directorul de Tracţiune 

din cadrul CFR Călători, 

Teodor Gavriş, a creat un 

adevărat imperiu al mitei. 

Gavriş i-a determinat pe 

mai mulţi oameni de afa-

ceri din domeniul repara-

ţiilor de material rulant 

să îi dea mită.

Mai multe fabrici de top 

din România, specializate în 

reparaţiile de locomotive şi 

vagoane, i-ar fi  dat şpăgi gre-

le lui Teodor Gavriş, director 

de tracţiune în cadrul CFR Că-

lători, susţin procurorii DNA. 

Acesta controla două fi rme, 

Tevpag SRL şi Blue Rev Power 

SRL, cu care „căpuşa” con-

tractele derulate de CFR Că-

lători pentru repaţia parcului 

feroviar.

Detalii uimitoare au ieşit 

la iveală în dosarul în care o-

mul de afaceri Călin Mitică, 

patronul societăţii Remarul 16 

Februarie din Cluj-Napoca, 

care a fost trimis în judecată 

pentru dare de mită, potrivit 

evz.ro. În acelaşi dosar, pro-

curorii DNA l-au trimis în ju-

decată şi pe Teodor Gavriş, 

directorul de Tracţiune din ca-

drul CFR Călători.

Călin Mitică este acuzat de 

DNA că i-a dat mită lui Ga-

vriş, suma de 412.000 lei pen-

tru a câştiga două licitaţii pen-

tru lucrări de reparaţii la ce-

lebrele săgeţi albastre. Patro-

nul fi rmei din Cluj s-a apărat 

şi a declarat că în prima fază 

a pierdut licitaţia pentru revi-

zia de tip R7 pentru trenul De-

siro.

Vasile Didilă, fratele cele-

brului Gruia Stoica, este po-

menit în dosarul DNA Cluj. 

În timpul anchetei, procuro-

rii DNA au descoperit că o 

mită de 73.386 lei a plecat din 

conturile fi rmei controlate de 

Vasile Didilă în contul Rema-

rul 16 Februarie din Cluj, iar 

la ordinul lui Călin Mitică i-ar 

fi  dat lui Gavriş o mită de 

aproximativ 300.000 de lei. 

Avocaţii omului de afaceri din 

Cluj au descoperit că una din-

tre plăţile, despre care DNA 

susţine că este mită, a fost 

achitată de societatea Remar 

SA Paşcani, patronată de Va-

sile Didilă. Un alt nume greu 

care apare în dosarul este cel 

al societăţii Reloc SA Craiova. 

Preşedintele Consiliului de Ad-

ministraţie al acestei societăţi, 

George Călin Graţian, s-a au-

todenunţat că i-a dat mită lui 

Teodor Gavriş. Procurorii DNA 

susţin că Reloc SA Craiova a 

câştigat licitaţia pentru repa-

raţia unor automotoare din 

parcul CFR Călători, cu mo-

toare Volvo şi cutie de viteză 

Allisson. Ulterior, Teodor Ga-

vriş le-a propus celor de la 

Reloc ca o parte din lucrări să 

fi e subcontractate către soci-

etatea Blue Rev Power SRL, 

pe care o controla direct, so-

licitarea fi ind acceptată . DNA 

susţine că acest contract de 

subcontractare era doar para-

vanul pentru mita pe care Ga-

vriş o primea de la Reloc SA. 

Societatea controlată de Ga-

vriş nu a reparat niciun mo-

tor Volvo de la automotoare-

le CFR Călători. În rechizito-

riu se mai arată că Teodor Ga-

vriş a scos din conturile fi r-

mei Blue Rev Power, suma de 

257.128 lei pe care a folosit-o 

în interes personal.

Circuitul şpăgii în dosarul omului de afaceri Călin Mitică

Extinderea Splaiului 

Independenţei cu încă o 

bandă pentru circulaţia 

auto şi implicit defrişarea 

malului Someşului au pus 

pe jar arhitecţii şi societa-

tea civilă care, la unison, 

i-au cerut primarului să 

îşi reconsidere poziţia. 

Arhitectul Șerban Țigănaș, 

președinte al Ordinului 

Arhitecților din România, i-a 

trimis o scrisoare deschisă pri-

marului Emil Boc prin care îi 

cere oprirea lucrările începute 

recent pe malul Someșului. Pe 

de altă parte, sute de clujeni 

au anunţat că vor ieşi în stra-

dă să protesteze nemulţumiţi 

că spaţiul verde de pe malul 

Someşului va dispărea. La câ-

teva ore după, reprezentanţii 

Primăriei Cluj-Napoca au anun-

ţat o dezbatere pe acest pro-

iect, iar între timp, Boc a dis-

pus oprirea lucrărilor. 

Boc cedează presiunilor

„Luând în considerare de-

mersurile publice ale specia-

liştilor în urbanism şi ale unor 

reprezentanţi ai societăţii ci-

vile cu privire la proiectul de 

reabilitare a tramei stradale, 

pe tronsonul de pe strada Spla-

iul Independenţei, de-a lun-

gul râului Someş, primarul 

municipiului Cluj-Napoca, 

Emil Boc a dispus oprirea fa-

zei de lucrări (pregătirea am-

plasamentului) până la obţi-

nerea unor concluzii în baza 

unei dezbateri publice pe acest 

proiect. Miercuri, 7 octombrie, 

ora 15.00 în Sala de Sticlă a 

Primăriei municipiului Cluj-

Napoca va avea loc o dezba-

tere publică privind imple-

mentarea proiectului mai sus 

amintit”, spun reprezentanţii 

instituţiei.

Aceştia mai adaugă faptul 

că proiectul de reabilitare a 

străzii aprobat spre implemen-

tare „a fost realizat de speci-

alişti în circulaţie şi construc-

ţii de drumuri şi au parcurs 

toate etapele de avizare şi 

aprobare”.

„Cu toate acestea, pentru 

o mai bună aprofundare a so-

luţiilor tehnice propuse, pri-

marul Emil Boc a decis discu-

tarea publică a proiectului şi 

eventuala modifi care a aces-

tuia în baza concluziilor dez-

baterii publice la care speram 

să participe persoane specia-

lizate în urbanism, toţi repre-

zentanţii interesaţi ai societă-

ţii civile şi clujenii care do-

resc să aloce timp participând 

la luarea deciziilor în comu-

nitate”, susţin reprezentanţii 

Primăriei.

Arhitecţii l-au pus 
la punct pe Boc

Ţigănaş este de părere că 

Emil Boc trebuie să facă “o 

analiză responsabilă înainte 

să înceapă defrișarea malului 

și alte lucrări ireversibile”.

„Proiectul de lărgire a stră-

zii de pe malul sudic, de pe 

tronsonul paralel cu Parcul Si-

mion Bărnuțiu și Cluj Arena, 

realizat cu aproape 10 ani în 

urmă și executat parțial, este 

în opinia multora depășit de 

dezvoltările ulterioare conce-

perii sale și trebuie reanalizat 

critic. În acest context, vă rog 

insistent să opriți lucrările pen-

tru o foarte rapidă și pertinen-

tă analiză, care să conducă la 

cea mai bună decizie pentru 

cazul pe care l-am semnalat”, 

se arată în scrisoarea deschisă.

Societatea civilă 
reacţionează

De cealaltă parte, Szakats 

Istvan, preşedintele Fundaţiei 

AltArt, împreună cu alţi clujeni 

au semnat o scrisoare prin ca-

re şi-au exprimat dezacordul 

faţă de proiectul de extindere 

a Splaiului Independenţei cu 

încă o bandă de circulaţie au-

to, modul netransparent în ca-

re acesta este derulat şi decla-

raţiile lacunare ale administra-

ţiei pe marginea acestui subiect.

„Lărgirea infrastructurii 

rutiere nu îmbunătăţeşte vi-

teza de rulare şi nu ajută în 

niciun fel în problema bloca-

jelor din trafi c. Calitatea vie-

ţii nu se măsoară în mai pu-

ţine minute petrecute de şo-

feri în trafi c ci în bucuria ex-

perimentării oraşului de că-

tre toţi cetăţenii”, susţine 

Szakats.

El solicită „întreruperea 

imediată a lucrărilor de extin-

dere a carosabilului şi gândi-

rea de soluţii de amenajare 

care să pună în valoare con-

textul existent şi să contribu-

ie la creşterea calităţilor am-

bientale ale zonei, iar proiec-

tul să fi e făcut public şi dez-

bătut într-un mod transparent 

zona fi ind una de interes ma-

jor pentru întregul oraş”.

Planurile lui Boc, 
încurcate de arhitecţi
Lucrările de pe Splaiul Independenţei au fost oprite după ce mai mulţi arhitecţi i-au cerut 
primarului să organizeze o dezbatere privind betonarea malului Someşului.

Sute de clujeni au anunţat că vor ieşi în stradă să protesteze nemulţumiţi că spaţiul verde de pe malul Someşului va dispărea
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PUBLICITATE

ANUNŢ
Datorită unor lucrări efectuate de către Electrica S.A. pe raza comunei Sânpaul, 

în intervalul orar 09:00 – 17:00, în perioada 5, 6, 7 Octombrie, respectiv 12, 
13, 14 Octombrie, va fi  întreruptă alimentare cu energie electrică.

Aceasta va afecta funcţionarea Staţiilor de pompare ape uzate și Staţiei de 
epurare care deservește comuna Sânpaul.

Ne cerem scuze pentru disconfortul cauzat.

Serviciul Comunicare şi Clienţi

8.268 " 

400604 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79 
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886 

E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro 

PUBLICITATE

Cu sediul în Tg.Mureş, str. Salcâmilor nr.23

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

licitaţie publică pentru vânzare de
ŢEAVĂ UZATĂ

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

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

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

„Conducătorii de autove-

hicule trebuie să aibă 

cunoştinţele şi îndemâna-

rea necesare conducerii şi 

să fi e apţi din punct de 

vedere medical. Ei vor fi  

verifi caţi periodic din 

punct de vedere medical”, 

spune un articol din 

Codul Rutier. 

Cuvintele „îndemânare” sau 

„periodic” sunt lăsate la inter-

pretarea fi ecărui şofer, dar câ-

teodată lipsa cunoştinţelor şi 

îndemânării necesare condu-

cerii poate duce la evenimen-

te rutiere grave. Aşa s-a întâm-

plat şi vineri în jurul prânzu-

lui când în Floreşti o familie 

de tineri şi bebeluşul lor au 

ajuns la spital din cauza unui 

bătrân care, pe cel mai circu-

lat drum DN 1 E60, a făcut o 

manevră greu de crezut. 

Legea spune că pentru con-

ducătorii de autoturisme și 

motocicliști, permisul de con-

ducere trebuie reînnoit la fi e-

care 10 ani, fără a se menţio-

na necesitatea controlului me-

dical, în timp ce permisele 

pentru șoferii de autobuz și 

de camion vor fi  valabile timp 

de cinci ani și pentru reînno-

ire va fi  necesar un control 

medical. În 2013, când a fost  

introdus permisul  de condu-

cere European, Comisia Eu-

ropeană statua că pentru con-

ducătorii de autoturisme și 

conducătorii de motociclete, 

statele membre vor avea li-

bertatea de a efectua controa-

lele periodice sau nu.

A întors fără să se asigure

Accidentul de la acest sfâr-

şit de săptămână este ultimul 

dintr-un lung şir de acciden-

te provocate de persoane în 

vârstă care nu mai au deprin-

derile pe care le aveau în ur-

mă cu câţiva ani. Potrivit po-

liţiştilor, un bărbat de 67 de 

ani care a efectuat o manevră 

de întoarcere fără să se asigu-

re. "Un bărbat de 67 ani, din 

comuna Florești, în timp ce 

se deplasa cu un autovehicul 

pe DN1 E60, pe direcția Cluj-

Napoca – Oradea, la intersecția 

cu strada Petuniei din locali-

tatea Floreşti, de pe banda în-

tâi de circulație a efectuat ma-

nevra de întoarcere  de pe un 

sens de mers pe celălalt prin 

viraj la stânga, fără a se asi-

gura corespunzător, intrând 

în coliziune laterală cu un au-

toturism condus regulamen-

tar în aceeași direcție, la vo-

lanul căruia se afl a un bărbat 

de 29 ani, din Republica Mol-

dova. Accidentul s-a soldat cu 

rănirea gravă a conducătoru-

lui auto de 67 ani și rănirea 

ușoară a două pasagere din 

Republica Moldova, respectiv 

o fetiță de 10 luni și o feme-

ie de 30 ani. Valoarea pagu-

belor materiale a fost estima-

tă la suma de 13.000 lei”, au 

declarat reprezentanţii IPJ Cluj.

Reguli noi de astăzi

Noile reguli pentru obţine-

rea permisului auto intră în 

vigoare de astăzi. Pe scurt, cei 

care vor pica proba practică 

nu vor mai susţine din nou 

proba teoretică. Proba practi-

că pentru obţinerea permisu-

lui auto va putea fi  susţinută 

din nou, în caz de eşec, fără 

a mai repeta proba teoretică, 

însă cu condiţia efectuării a 

şase ore de pregătire între do-

uă examene.

Potrivit noilor modifi cări, 

promovarea probei teoretice 

va permite susţinerea succe-

sivă a probei practice pentru 

o perioadă de un an de la da-

ta absolvirii cursurilor de pre-

gătire teoretică şi practică, iar 

în cazul nepromovării probei 

practice, aceasta poate fi  re-

luată, fără susţinerea probei 

teoretice, după cel puţin 15 

zile de la data examenului şi 

prezentarea dovezii efectuă-

rii a şase ore de pregătire 

practică.

În acelaşi timp, candidaţii 

care nu se vor prezenta la pro-

ba practică vor putea să ceară 

o nouă programare oricând în 

perioadă de valabilitate a cur-

sului de pregătire. Dacă trece 

un an de la absolvirea cursu-

lui, susţinerea examenului au-

to este condiţionată de efectu-

area unui nou curs de pregăti-

re, iar cei care vor pica proba 

teoretică vor putea să susţină 

o nouă examinare după cel pu-

ţin 15 zile de la respingere, cu 

achitarea taxei aferente.

Potrivit noilor prevederi, 

vor putea să susţină proba 

practică de mai multe ori doar 

candidaţii care promovează 

proba teoretică începând cu 

data de 5 octombrie. Asta în-

seamnă că cei care au susţi-
nut şi promovat probă teo-
retică înainte de 5 octombrie 
trebuie să o susţină din nou 
proba practică, dacă sunt 
respinși.

Avem reguli noi, cât de bine 
le respectăm pe cele vechi ?
Regulile de obţinere a permisului auto vor fi modificate doar în ceea ce priveşte procedura de examinare. 
Ce se întâmplă atunci când înaintezi în vârstă, îţi pierzi deprinderile şi mai faci şi accident ?

Proba practică pentru obţinerea permisului auto va putea fi  susţinută din nou, în caz de eşec, fără a mai repeta proba teoretică

Sindicaliştii din dome-

niul feroviar anunţă 

declanşarea confl ictului 

de muncă, după ce con-

tractele colective înregis-

trate la CFR, CFR Marfă 

şi CFR Călători au expi-

rat şi nu s-a ajuns la 

consens pentru a încheia 

noilor contracte, angaja-

ţii dorind şi creşteri sala-

riale de cel puţin 10%.

În 30 septembrie a înce-

tat valabilitatea acordurilor 

colective înregistrate la cele 

trei unităţi de cale ferată - 

CNCF CFR SA, SNTFM CFR 

Marfă SA şi SNTFC CFR Că-

lători SA -, fără a se realiza 

consensul în ceea ce priveş-

te încheierea noilor contrac-

te colective de muncă cu va-

labilitate de la 1 octombrie 

2015, au arătat, vineri, şase 

federaţii sindicale din dome-

niul feroviar, într-un comu-

nicat de presă.

Sindicaliştii spun că deşi 

în cursul ultimilor patru luni 

au iniţiat demersuri, însoţi-

te de nenumărate adrese ofi -

ciale, la factorii decizionali, 

participând la toate întâlni-

rile de analiză organizate la 

nivelul Ministerului Trans-

porturilor, Ministerului Fi-

nanţelor Publice, Ministeru-

lui Muncii, Companiei Naţi-

onale de Căi Ferate, Societă-

ţii Naţionale de Transport Fe-

roviar de Marfă şi Societăţii 

Naţionale Feroviare de Trans-

port Feroviar de Călători, pâ-

nă în 30 septembrie au pri-

mit doar promisiuni şi asi-

gurări că problemele vor fi  

rezolvate.

„Ministrul Transporturi-

lor şi-a arătat disponibilita-

tea de a găsi soluţii la re-

vendicările noastre, însă de-

ocamdată nu pare să exis-

te suficientă voinţă politi-

că la nivelul Guvernului. În 

aceste condiţii, în cursul zi-

lei de 1 octombrie 2015, or-

ganizaţiile sindicale repre-

zentative din domeniul fe-

roviar au notificat în mod 

oficial conducerile celor trei 

unităţi feroviare despre exis-

tenţa premiselor declanşă-

rii conflictului de muncă în 

conformitate cu dispoziţii-

le Legii nr. 62/2011 - Legea 

dialogului social, aceasta 

fiind prima etapă prevăzu-

tă de lege”, se mai arată în 

comunicat.

Revendicările federaţiilor 

sindicale vizează semnarea 

contractului colectiv de mun-

că, creşterea salariilor cu cel 

puțin 10 la sută, acordarea 

de tichete de masă pentru 

toate zilele lucrătoare, acor-

darea de vouchere de vacan-

ţă începând cu 1 ianuarie 

2016 şi o politică de perso-

nal care să asigure funcţio-

narea în bune condiţii a a-

cestui domeniu legat direct 

şi explicit de siguranţa naţi-

onală.

Compania CFR SA a ară-

tat că îşi respectă obligaţiile 

în faţa salariaţilor, chiar da-

că nu mai există contract co-

lectiv de muncă semnat, iar 

conducerea va încerca în con-

tinuare să găsească, împre-

ună cu partenerii sociali, so-

luţii pentru asigurarea drep-

turilor de care au benefi ciat 

salariaţii, până la expirarea 

acordului.

Sindicaliştii din CFR anunţă 
declanşarea conflictului de muncă
Sindicaliştii spun că s-au săturat de atâtea promisiuni.
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Social democraţii clujeni 

l-au ales în funcţia de 

preşedinte al organizaţiei 

judeţene, pentru un nou 

mandat, pe Remus 

Lăpuşan.

El a fost singurul candidat 

după ce ceilalţi doi social de-

mocraţi şi-au retras candidatu-

rile, cum era de altfel de aştep-

tat, fi ind ales în această func-

ţie în unanimitate. Lăpuşan a 

ocupat funcţia de preşedinte al 

fi lialei clujene a PSD din anul 

2010 şi până în prezent.

La alegerile organizaţiei ju-

deţene a PSD a participat şi 

preşedintele interimar al PSD 

Liviu Dragnea, care s-a afl at 

în turneu electoral înaintea 

Congresului PSD. De aseme-

nea, la Conferinţa judeţeană 

a fost prezent şi preşedintele 

Camerei Deputaţilor Valeriu 

Zgonea.

Din echipa de conducere 

mai fac parte: preşedinte exe-

cutiv – Cornel Itu, vicepreşe-

dinţi: Aurelia Cristea, Ilarie 

Ivan, Ioan Roman, Vasile Să-

lătioan, Costan Morar, Valen-

tin Cuibus, Ioan Bota, Matei 

Cristian, Ioan Neselean, Lu-

cia Suciu, Petre Pop, Alin Po-

povici, Grigore Fati, Claudia 

Anastase, Gabriel Oniga, Do-

rel Pojar, Iacob Pui, Laura Ele-

na Chiorean Pop, Vladimir 

Mătuşan. De asemenea, în 

funcţia de secretar executive 

a fost ales Luca Viorel, iar în 

cea de trezorier-Dan Canta.

Alegeri fără surprize 
la PSD Cluj

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Preşedintele interimar al 

PSD Liviu Dragnea a 

declarat la sfârşitul săptă-

mânii trecute, la Cluj, că 

îşi doreşte să îl aibă în 

echipa sa pe sociologul 

clujean Vasile Dâncu, 

pentru că social democra-

ţia are nevoie de acesta.

„Am venit la Cluj să îi fac o 

solicitare publică lui Vasile Dân-

cu să revină să ne fi e alături, 

să fi e mai activ în sprijinirea 

partidului, pentru că social de-

mocraţia are nevoie de el”, a 

spus Dragnea. Acesta a dezvă-

luit totodată şi numele celui 

despre care vorbea recent că ar 

putea câştiga alegerile la Cluj, 

mai exact Vasile Dâncu.

De altfel, este cunoscut fap-

tul că Dragnea se consultă cu 

Vasile Dâncu. Acesta din ur-

mă spunea recent că preşedin-

tele interimar al PSD se con-

sultă cu el şi că nu este doar 

o coincidenţă faptul că poziţi-

ile lui Dragnea coincid cu ale 

sale. Liviu Dragnea spunea, 

după ce a fost ales în funcţia 

de preşedinte interimar al PSD 

că vrea să atragă intelectuali 

de stânga în PSD şi să acorde 

o atenţie sporită tinerilor, sfat 

acordat de Dâncu.

Ioan Rus a făcut un pas 
în spate

Întrebat dacă îşi doreşte ca 

şi Ioan Rus să îi fi e alături, 

Dragnea a precizat că Rus es-

te în partid şi că aceasta a fost 

alegerea sa, de a face un pas 

în spate: „Cred că Ioan Rus 

este un politician de marcă al 

acestei ţări, însă el a decis să 

stea mai departe de politică”.

Eşecul PSD la Cluj

De altfel, despre Ioan Rus, 

Dragnea a amintit şi în contex-

tul în care a vorbit despre eşe-

curile înregistrate de PSD la 

Cluj. Preşedintele interimar al 

PSD a subliniat că declinul aces-

tei organizaţii şi-ar putea avea 

rădăcinile în alegerile locale din 

2004, când Ioan Rus nu doar 

că nu a fost ajutat, dar măcar 

trebuia să fi e lăsat în pace.

„Să nu-i certăm pe cei de 

la Cluj, Eu aş pune următoa-

rea întrebare: nu cumva fap-

tul că PSD a pierdut la Cluj 

de vreo 10 sau 12 ani este şi 

o mare vină a conducerii de 

la Bucureşti ?

Nu cumva declinul acestei 

organizaţii îşi are rădăcinile 

în alegerile locale din 2004, 

când Ioan Rus în loc să fi e 

ajutat, măcar trebuia să fi e lă-

sat în pace? Nu cumva atunci 

i s-a pus piedică de către oa-

meni din conducerea partidu-

lui? Nu şi-au dat seama că de 

la acel gest iresponsabil soci-

al democraţia va avea de su-

ferit în toată Transilvania?

Nu cumva este important 

faptul că de foarte mult timp, 

PSD nu a avut curajul şi de-

terminarea să vorbească seri-

os de regionalizare? Nu cum-

va frustrarea pe care o simt 

oamenii din Cluj şi din Tran-

silvania este pentru faptul că 

la Bucureşti este sediul pute-

rii? Nu cumva la Bucureşti s-a 

strâns mult prea multă pute-

re, mult prea multă decizie şi 

mult prea mulţi bani? Nu cum-

va toate aceste lucruri ne fac 

pe noi să pierdem şi de aceea 

câţiva oameni din ţară care 

câştigă alegerile spun că e o 

problemă de oameni, nu sunt 

organizaţi?”, a spus Dragnea.

Cu cine vrea Dragnea să facă echipă
Preşedintele interimar Liviu Dragnea s-a aflat la sfârşitul săptămânii trecute, 
în „turneu electoral“ la Cluj, înainte de Congresul PSD.

Deşi sesiunea parlamenta-

ră abia a început, aleşii 

nu prea au chef de muncă 

sau dacă muncesc, o fac 

pentru ei.

Mai nou, parlamentarii aş-

teaptă ca proiectele să treacă 

tacit de prima Cameră sesiza-

tă, iar apoi, fără vreo dezba-

tere, le adoptă în Camera de-

cizională.

Nu uită de pensiile 
speciale

Mai exact, actul care regle-

mentează pensiile speciale ale 

deputaţilor şi senatorilor toc-

mai a fost aprobat de o comi-

sie care nu s-a întrunit.

Fără să se întâlnească într-o 

şedinţă, aleşii din comisia de 

statut au întocmit, săptămâ-

na un raport la legea pensii-

lor speciale, prin care şi-au 

stabilit benefi ciile de după ie-

şirea din câmpul muncii. Ci-

ne va poposi un an în Parla-

ment va primi 1.500 de lei, 

iar suma creşte proporţional 

cu numărul de mandate. De-

cizia a fost luată în unanimi-

tate, potrivit digi24.ro. Con-

trar poziţiei ofi ciale a PNL, 

deputatul Mircea Toader, 

membru al comisiei de sta-

tut, s-a exprimat în favoarea 

ideii. El este la al treilea man-

dat şi ar urma să primească 

la pensie, dacă legea intră în 

vigoare, un bonus de peste 

4.400 de lei.

Parlamentarii 
nu mai dezbat legi

O altă metodă folosită de 

aleşi ca să nu atragă atenţia 

asupra unor legi vulnerabi-

le este absenţa dezbaterilor. 

Anul acesta, 56 de acte nor-

mative au fost aprobate în 

acest fel.

„Sunt proiecte de lege ca-

re se aşteaptă în mod voit să 

se aprobe tacit pentru a nu se 

dezbate în plenul camerei”, 

spunea liberalul Eugen Nico-

lăescu.

Dincolo de declaraţii po-

litice, metoda este des folo-

sită de aleşi. Aşa au fost ma-

jorate salariile funcţionari-

lor de la Preşedinţie şi Gu-

vern cu 70%. Mai exact, prin-

tr-un amendament strecurat, 

la Camera Deputaţilor, într-o 

lege adoptată tacit. La Senat, 

legea a fost votată, fără dez-

batere, pe repede înainte, în 

ultima zi a sesiunii parla-

mentare de primăvară, îm-

preună cu alte zeci de acte 

normative.

Anul trecut, două modifi -

cări la legea ANI, care îmblân-

zeau sancţiunile contra dem-

nitarilor incompatibili, au tre-

cut tot tacit. Intrarea în vigoa-

re a acestora a fost blocată de 

Curtea Constituţională.

Cireaşa de pe tort: 
legi pentru penali

Ultima încercare de a-şi fa-

ce legi pentru ei i-a vizat pe 

cei care au probleme cu le-

gea. Finul premierului Victor 

Ponta vrea ca apelul de la 

completul de 5 judecători de 

la Înalta Curte să poată fi  de-

clarat doar în favoarea incul-

patului.

Completul de 5 judecători 

al Instanţei supreme nu va 

mai putea da sentinţe mai gre-

le decât cele stabilite de pri-

ma instanţă –asta prevede un 

proiect de modifi care a codu-

lui de procedură penală, care 

nu a trecut însă de Comisia 

Juridică. La completul de 5 

judecători al Instanţei Supre-

me ajung, în ultimă instanţă, 

toate dosarele de corupţie ale 

demnitarilor. Preşedintele PSD 

Liviu Dragnea ar putea fi  unul 

dintre benefi ciarii acestei mo-

difi cări legislative. Dosarul 

„Fraude la Referendum” este 

judecat acum de completul de 

cinci judecători de la Înalta 

Curte, iar în primă instanţă li-

derul PSD a fost condamnat 

la un an de închisoare cu sus-

pendare. Forul decizional es-

te însă Senatul.

Unii parlamentari clujeni 

susţin însă că unele proiecte, 

cum ar fi  cel al pensiilor spe-

ciale, trebuie să stimuleze ti-

nerii politicieni.

„La Senat trec tacit multe 

proiecte. În cazul pensiilor 

speciale a existat dezbatere, 

comisia a admis obiecţiile pre-

şedintelui. Acum va ajunge în 

plen, nu a trecut tacit şi nu 

va trece tacit la cameră. Con-

sider că acest proiect îi vizea-

ză pe tineri, pe de o parte, ca-

re trebuie stimulaţi. Pe de al-

tă parte, trebuie comparate 

veniturile altor parlamentari 

din alte ţări sau cele din Par-

lamentul European”, a spus 

Cornel Itu, deputat PSD.

„Proiectul pensiilor de 

exemplu, acesta nu necesita 

dezbatere, pentru că este un 

proiect care venea practic la 

rediscutare. Unele proiecte 

trec tacit şi la Senat şi la Ca-

mera Deputaţilor, mai exact 

la camera care nu este for 

decizional. În acest sens, 

chiar luni vor exista unele 

discuţii cu şefi i comisiilor de 

specialitate, pentru a nu se 

mai ajunge în aceste situa-

ţii”, a declarat deputatul PNL 

Radu Zlati.

Parlamentarii legiferează pentru ei
Parlamentarii îşi perfecţionează metodele prin care dau legi în favoarea lor.

CORNEL ITU | deputat PSD

„La Senat trec tacit multe proiecte. În 
cazul pensiilor speciale a existat 
dezbatere, comisia a admis obiecţiile 
preşedintelui. Acum va ajunge în plen, nu 
a trecut tacit şi nu va trece tacit la cameră. 
Consider că acest proiect îi vizează pe 
tineri, care trebuie stimulaţi

RADU ZLATI | deputat PNL

„Proiectul pensiilor de exemplu, acesta 
nu necesita dezbatere, pentru că este un 
proiect care venea practic la rediscutare. 
Unele proiecte trec tacit şi la Senat şi la 
Camera Deputaţilor
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În România sunt peste 22 

de milioane de consuma-

tori, iar în Uniunea 

Europeană peste 500 de 

milioane de consumatori 

care au nevoie de o sursă 

sigură de hrană sănătoa-

să, nutritivă, la preţuri 

accesibile. 

În ţara noastră avem 

3.756.000 de ferme mici, ca-

re reprezintă 96,7% din tota-

lul exploataţiilor agricole. Par-

ticiparea la formele asociati-

ve este însă foarte scăzută, fi -

ind sub 10%. La nivelul UE 

media de organizare este de 

65%, iar în ţări precum Fran-

ţa, Olanda sau Germania gra-

dul de organizare este de pes-

te 97%. Legea prevede mai 

multe forme de asociere în 

agricultură, şi anume:

•  Asociaţii de producători, 

înfi inţate conform Ordo-

nanţei 26/2000, în special 

cu scop de reprezentare;

•  Cooperativele agricole, 

desfăşoară activităţi eco-

nomice în baza Legii 

566/2004; • Societăţile 

agricole, conform Legii 

36/1991;

•  Casele de ajutor reciproc;

•  Fondurile mutuale de asi-

gurări, reglementate prin 

OUG 64/2013;

•  Camere agricole;

• Obşti, composesorate.

Avantaje economice 
ale asocierii

•  Accesare mai uşoară a 

fondurilor europene;

•  Posibilitatea de negocie-

re a unui preţ mai bun 

al produselor;

•  Structura asociativă de-

grevează producătorul de 

responsabilitatea vânză-

rii;

•  Structura asociativă rea-

lizează o promovare mai 

bună a produselor;

•  Membrii îşi pot extinde 

producţia şi se pot capi-

taliza;

•  Membrii au acces la in-

formaţie, inovaţie, la pro-

iecte de colaborare în ve-

derea înfi inţări de noi fer-

me şi dezvoltare a celor 

existente;

•  Se pun în valoare resur-

sele locale, se creează noi 

produse locale şi se dez-

voltă cele tradiţionale;

•  Asociaţia poate să fi e mai 

aproape de consumator, 

prin iniţierea unor lan-

ţuri scurte de distribuţie 

a produselor, direct de la 

fermieri;

•  Asociaţia poate interme-

dia vânzarea prin inter-

mediul marilor retaileri, 

târguri, magazine, astfel 

asociaţia creşte puterea 

de negociere a membri-

lor;

•  Asocierile creează locuri 

de muncă, atât perma-

nente, cât şi sezoniere;

•  Asociaţia poate realiza o 

gestiune mai bună a ris-

curilor în agricultură (de 

exemplu prin crearea 

unor fonduri mutuale de 

întrajutorare);

• Comisia Europeană spri-

jină formele asociative 

despăgubind fermierii în 

caz de calamitate sau dez-

astre naturale;

•  Nu în ultimul rând, for-

mele asociative duc la o 

CREŞTERE A STANDAR-

DULUI DE VIAŢĂ AL 

MEMBRILOR.

Avantaje sociale 
ale asocierii

•  Creşterea capitalului so-

cial, se recreează senti-

mentul de comunitate;

•  Membrii cooperatori co-

munică şi se ajută între 

ei;

•  Asocierile creează lideri 

în agricultură, lideri ca-

re reprezintă interesele 

fermierilor;

•  Asociaţiile profesionale 

preiau din atribuţiile sta-

tului (ex. control per-

formanţă) înclinând ba-

lanţa de putere între stat 

şi fermieri spre fermi-

eri.

Aproximativ jumătate din 

populaţia României care des-

făşoară activităţi agricole de 

subzistenţă se confruntă cu 

lipsa pieţelor de desfacere. 

Mai mult, fără asociere, mici-

lor fermieri li se va reduce 

cuantumul subvenţiei pe su-

prafaţă şi li se vor diminua 

mult şansele de a accesa fon-

duri europene. Punerea în co-

mun a resurselor micilor fer-

mieri şi coordonarea unitară 

a acestora prin asociere i-ar 

ajuta să obţină accesul mai 

facil pe pieţele de desfacere. 

Totodată, din acest an, micii 

fermieri care se vor asocia vor 

primi punctaj suplimentar şi 

vor fi  fi nanţaţi cu prioritate 

de către ministerul de resort 

şi Comisia Europeană. Forme-

le de sprijin vor fi  mai con-

sistente pentru fermierii care 

decid să lucreze împreună, a-

tât în producţie, cât şi în co-

lectare, procesare sau desfa-

cere.

UE sprijină agricultorii 
încurajând:

•  Înfi inţarea de organizaţii 

de producători care le 

permit agricultorilor să 

se grupeze astfel încât să 

îşi poată vinde produse-

le în mod colectiv, do-

bândind mai multă infl u-

enţă pe piaţă în cadrul 

lanţului de aproviziona-

re cu alimente;

•  Alte forme de cooperare 

care pot acorda agricul-

torilor un avantaj mai 

mare pe piaţă şi care pot 

creşte profi turile şi spo-

ri competitivitatea;

•  Crearea unor noi sisteme 

de producţie specializa-

te, cum ar fi  agricultura 

ecologică;

•  Crearea de fonduri mu-

tuale şi de sisteme de asi-

gurări, pentru a permite 

agricultorilor să facă fa-

ţă mai bine instabilităţii 

pieţei sau scăderii bruş-

te a preţurilor.

Email: 

europarlamentardanielbuda@
gmail.com

www.danielbuda.ro
Facebook: Daniel Buda

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

NU MAI AȘTEPTA!
Prin asociere, într-adevăr 

vei conta!

Pentru alte informaţii, 
poţi conta pe sprijinul 
europarlamentarului 

Daniel Buda!

Vulturii din Călata/ 

Kalotaszegi Turul Nomád 

Hagyományőrző Egyesület 

au pus în scenă o demon-

straţie hipică. Călăreţii au 

prezentat tactici de vână-

toare şi luptă, dar şi viaţa 

nomadă a hunilor şi a 

altor popoare din Est. 

Spectacolul lor a stârnit cu-

riozitatea a sute de clujeni ca-

re au venit cu mic cu mare să 

vadă pe viu ce au citit doar 

în cărţile de istorie. La fi na-

lul demonstraţiei, cei mai no-

rocoşi dintre participanţi au 

avut posibilitatea de a călări.

Vulturii din Călata, cunos-

cuţi şi sub numele de Călăre-

ţii de la Stana sunt una din-

tre cele mai vechi trupe de re-

constituire istorică din Româ-

nia, prezentând spectacole hi-

pice în diverse localităţi din 

Transilvania de peste un de-

ceniu.

Vulturii din Călata s-a for-

mat pentru păstrarea şi pre-

zentarea tradiţiilor maghia-

re şi a popoarelor nomade 

(sciţi, sarmaţi, huni, avari, 

pecenegi, cumani) din seco-

lele IV-XIV.

Asociaţia prezintă stilul de 

luptă, modul de viaţă, portul, 

jocurile şi tradiţiile popoare-

lor nomade.

Toate prezentările sunt că-

lare şi se folosesc cai din ra-

sa autohtonă huţul.

Echipamentele, ţinuta, ar-

mele, harnaşamentul cailor 

au la bază modele folosite şi 

în ziua de azi de către popoa-

rele nomade, sau reconstitu-

iri ale descoperirilor arheolo-

gice ori după descrieri apăru-

te în diferitele cronici, în ma-

re măsură fi ind executate de 

membrii asociaţiei.

Fotografi i realizate de 
Sebastian CORNEA

Filă de istorie pe Cetăţuie
Cine a trecut duminică în zona Cetăţuii a avut şansa să se întoarcă în timp.

Reconsitiuirea istorică s-a făcut cu acuratețe, d

Caii folosiți la demonstrație sunt din rasa huțul

Vulturii din Călata și-au demonstrat abilitățile în mânuirea arcului
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Ministrul Educaţiei, Sorin 

Cîmpeanu, a declarat, la 

sfârşitul săptămânii, că 

universităţile din 

România vor fi  fi nanţate 

pe criterii de performan-

ţă, însă această metodolo-

gie de fi nanţare va fi  apli-

cată doar de anul viitor, 

la solicitarea instituţiilor 

de învăţământ.

Cîmpeanu a precizat că a 

emis un ordin de ministru pri-

vind fi nanţarea pe criterii de 

performanţă, însă, la solicita-

rea instituţiilor de învăţământ 

superior, aplicarea acestui or-

din a fost amânată până anul 

viitor.

„Din punctul meu de ve-

dere, am emis un ordin de mi-

nistru. Ulterior emiterii aces-

tui ordin, la nivelul universi-

tăţilor româneşti, cu o majo-

ritate covârşitoare, ni s-a so-

licitat – Ministerului – înţele-

gere pentru prorogarea pen-

tru anul universitar viitor a fi -

nanţării pe baza acestor cri-

terii. Argumentele care au stat 

la baza acestei solicitări au 

fost acelea că sunt necesare 

extrem de multe date şi mai 

ales universităţile mari au avut 

probleme cu modul de rapor-

tare a acestor date care defi -

nesc criteriile de performan-

ţă pe baza cărora urmează a 

se face fi nanţarea”, a explicat 

ministrul Educaţiei.

Potrivit acestuia, metodo-

logia de fi nanţare pe criterii 

de performanţă va fi  mai în-

tâi testată într-un proiect pi-

lot, în acest an, şi apoi va fi  

aplicată de anul viitor.

„Am decis în cele din ur-

mă să pilotăm această meto-

dologie de fi nanţare pe crite-

rii de performanţă la nivelul 

acestui an şi să o aplicăm de 

anul viitor. Insistăm pe lângă 

universităţile româneşti să fa-

că eforturi pentru a completa 

bazele de date cu indicatorii 

solicitaţi, pe baza cărora de-

fi nim performanţa universită-

ţilor, pentru că mai devreme, 

cum ar fi  putut să fi e, sau mai 

târziu, însemnând mai târziu 

la anul, acest lucru va trebui 

să se întâmple în benefi ciul 

calităţii învăţământului supe-

rior şi în benefi ciul echităţii 

între universităţi, pentru a pu-

tea fi  fi nanţate în funcţie de 

performanţa pe care au înre-

gistrat-o”, a spus Sorin Cîm-

peanu.

Universităţile vor fi finanţate 
pe criterii de performanţă

de la costume, la arme până la tehnica de luptă
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

P.F. cumpăr URGENT 
ap. cu 3 camere, 
mobilat, utilat, 

decomandat, et. 1 sau 
2, de preferat cart. 
Zorilor, Bună-Ziua, 

Gheorgheni, Grigorescu.
Exclus agenţii.

Aşteptăm oferte la tel. 
0727-477.173.

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

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

Vând urgent în Florești, zona 
Terra, pe Dumitru Mocanu 

15B, duplex nou, fi nalizat la 
fi nele anului 2014, jos: living 
cu șemineu cu canapea de 3 
pers., canapea 2 pers. și 2 
fotolii, bucătărie utilată cu 
echipament modern, baie, 
garaj cu intrare/ieșire din 

living, 2 terase, sus: 3 
dormitoare, 2 băi, dressing, 
2 terase, pod: planșeu întins 

pe toată suprafaţa casei, 
înalt de 1,70 m, curte: 360 

mp, suprafaţa utilă: 120 mp.

Există posibilitatea și de 
schimb cu apartament 2 

camere în cart. Grigorescu și 
plata diferenţă.

Preţ negociabil 90.000 euro.

Tel. 0756-091.346

CASE/CABANE

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

¤ Vând complex de 4 cabane în 
Băișoara, sat Frăsinet, 40 de lo-
curi de cazare. Inf. și detalii la te-
lefon 0724-443744. (3.3)

¤ Vând casă/cabană la Valea Ieri,i 
cu 2 camere, baie, bucătărie, te-
ren în supr. de 500mp, acte în re-
gulă, întabulare, preţ 8000 RON. 
Inf. la tel. 0723-424624. (3.3)

¤ Cumpăr casă mică în Cluj-Na-
poca. Fără intermediari! Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0740-876853. (2.7)

TERENURI

¤ Vând pădure de stejar virgină, 
supr. 25 ha, în dealul Blajului, 
jud. Alba. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-592139. (1.7)

¤ Vând teren de construcţii, în su-
pr. de 612 mp în staţiunea Sova-
ta Băi, zona centrală, utilităţi în 
apropiere, are toate actele nece-
sare. Aștept telefoane la tel. 
0264-592139. (1.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0740-876853. (2.7)

¤ Vând teren în Beliș, zona Că-
tun-Pleș, intravilan, front 100 m 
la apa lacului, supr. 7800 mp, 
drum forestier, preţ 8 euro/mp. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (5.7)

¤ Vând două parcele arabile în 
Mera, supr. 4400 mp, la 2 RON/
mp, numai pentru producţie 
agricolă. Inf. şi relaţii suplimen-
tare la tel. 0724-757751. (7.7)

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deuşu, 
intravilan, zonă liniştită. Preţ – 
18 Euro mp. Informaţii telefon: 
0722-990855.

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

200 m de str. D.D. Rosca, 
front la drum de servitute 
36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

¤ Vând 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 central în supr. de 
100 mp, front 20 ml la drum de 
servitute, cu C.F. și C.U., P+6, 
preţ 250 euro mp. Inf. suplimen-
tare la tel. 0745-251703.

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

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

SCHIMBURI

CASE

P.F. schimb casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.

Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial, în cartierul Zorilor, str. 
Pasteur, între Panemar și La Ca-
sa, cu vitrină la stradă, două in-
trări (faţă + spate). Tel. 
0745-515415. (2.2)

¤ P.F. dau dau în chirie spaţiu co-
mercial, trei intrări, cu vitrină ma-
re la stardă, pe B-dul Eroilor, pes-
te drum de Panemar, 307 mp, 
sau parţial 60-180-307 mp. Tel. 
0766-239803. (2.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial, în centru, cu vitrină la 
stradă, 25 mp sau suprafeţe mai 
mari, în curte, pe str. Baba No-
vac, între Cinema Victoria și Pre-
fectură. Tel. 0756-158360. (2.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţii 
pentru birouri, în P-ţa Mihai Vitea-
zul, aproape de colţul cu Regele 
Ferdinand, la etaj terasă exterioa-
ră și curte interioară, în clădire se 
desfășoară doar activităţi comerci-
ale. Tel. 0766-297057. (2.2)

¤ Proprietar dau în chirie spaţiu 
comercial în Mănăștur, peste 
drum MC Donald's, aproape de 
trecerea de pietoni, cu vitrină la 
stradă, intrare separată faţă de 
locatari, 70 mp, contorizare sepa-
rată, fostă farmacie. Tel. 
0745-515415. (2.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial în Mărăști, peste drum 
depiaţă, 80 mp, cu vitrină la stra-
dă, două intrări, între Farmacia 
Remedium și casa de schimb va-
lutar. Tel. 0766-297057. (2.2)

¤ Proprietar, dau în chirie birou 
ultrafi nisat, la etaj, B-dul Eroilor, 
aproape de P-ţa Unirii, 45 mp. 
Tel. 0745-515415. (2.2)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Căutăm FEMEIE DE SERVICIU 
(menaj). Inf. suplimentare la tel. 
0752-134356.

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

¤ Caut de lucru ca ŞOFER, expe-
rienţă 18 ani (şi pe comunitate), 

cat. B şi C, cunoscător al lb. ger-
mane şi engleze. Rog şi ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.
¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care în 
aceste domenii. Ofer şi rog serio-
zitate. Aştept oferte la tel. 
0757-746700.
¤ Tânără, nefumătoare, caut loc 
de muncă, în domeniile ba-
bysitter, curăţenie, menaj ușor. 
Ofer și cer seriozitate. Sunaţi la 
tel. 0741-455348.

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

SERVICII

¤ Depanare TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-547523, 0744-877328.
¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig. Ofer garanţie şi asi-
gur transport.Tel. 0747-786.320; 
0770-607.687.
¤ Ofer servicii profesionale de 
Web Design, redesign pagini de 
internet si gazduire web hosting,la 
pretul de 399 lei. Contact: 0754 
611 868 sau email: horea@oran-
ge-webagency.com.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

ELECTRO

¤ Vând foarte ieftin: contactori în-
tre 10-400 A, ISOL-uri de 16-630 
A, stea triunghi 63 A, AC 3, 40 A, 
motoare mici de 0,55-0,75/1500; 
1,5/1000, de 380 V, manometru 
cu contact 0-600 bari. Inf. tel. 
0722-886013. (1.7)

¤ Vând Ph α termperature metru 
digital, portabil, nou, preţ 350 
RON, puţin negociabil. Inf. la tel. 
0744-479172 sau 0374-930918. 
(1.7)

¤ Vând convector la coș. Inf. supli-
mentare la tel. 0749-041124. (8.9)

bari. Inf. tel. 0722-886013. (7.7)

AUTO / MOTO

¤ Cumpăr ARO 10. Aștept oferte 
la tel.0740-876853. (5.7)

PIESE AUTO

¤ Cumpăr cauciuc autoturism în 
stare bună sau nou, , marca 
”Hankook”, indicativ 
866-205/60/15. Oferte la tel. 
0744-653097. (5.7)

MOBILIER

¤ Vând canapea extensibilă mo-
del vechi, dulap cu trei uși, două 
scaune cu cadru metalic, cu tapi-
ţerie verde, o covată cu lemn cio-
plit. Relaţii suplimentare la tel. 
0749-041124. (1.7)

MEDICALE

¤ Vând bandă de alergare magne-
tică MGB, pliabilă, cu sistem de frâ-
nare magnetică, măsurarea pulsu-
lui, cu senzori de mână, computer 
cu 6 funcţii de scanare, timp, viteză, 
puls, kilometraj, consum calorii, ca-
pacitate maximă 100 kg, preţ 600 
RON, negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0743-515388 sau 
0264-440108. (1.7)

UZ CASNIC

¤ Vând aspirator „West Dry”, cu 
baterii și aspirator pentru autotu-
rism „Auto Bosch”, cu indicator. In-
formaţii la tel. 0759-020427. (1.7)

¤ Vând mașină de cusut 
DURKOPP pentru piele Cod KI 
15-2 și SINGER pentru piele și 
materiale textile, Cod L331752. 
Inf. suplimentare la tel. 
0741-974569. (1.7)

¤ Vând frigider „Arctic”, 140 l, în 
stare foarte bună de funcţionare. 
Preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0753-990712. (2.7)

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

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0752-990127

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.
- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.
- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.
- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.

DIVERSE

¤ Vând îmbrăcăminte, încălţă-
minte și alte bunuri. Sunaţi la tel. 
0773-756130. (1.7)

¤ Vând set de ceas de damă și 
bărbaţi + breloc „Iacob Marc” cu 
brăţară, digital video cameră re-
corder „Sony”, nou și aparat de 
masaj „Zepter International”. Inf. 
la tel. 0759-020427. (1.7)

¤ Vând binoclu „Spectrum 10 x 
25”, „Tronic 10 x 50”. Relaţii la 
tel. 0759-020427. (1.7)

¤ Vând ceas „Atlantic”. Inf. supli-
mentare la tel. 0749-041124. (1.7)

¤ Vând două truse 100 TOOL set 
având chei, șurubelniţe, clești, 
etc, ax mecanică fi nă, diferite bri-
chete de colecţie, stilouri noi și pi-
xuri foarte frumoase din colecţie. 
Inf. la 0759-020427. (1.7)

¤ Vând convector la coș, masă și 
ax circulă, radio pentru autotu-
rism. Inf. suplimentare la tel. 
0749-041124. (1.7)

¤ Vând IEFTIN pianină „Altarus 
3000”. Inf. suplimentare la tel. 
0773-756130. (1.7)

¤ Vând șah table, cutie deosebită. 
Sunaţi la tel. 0749-041124. (1.7)

¤ Cumpăr rulotă folosită. Aștept 
oferte la tel. 0749-041124. (1.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, aproa-
pe nouă. Relaţii suplimentare la 
tel. 0740-240238. (2.7)

¤ Vând 12 bucăţi de piese de ar-
tizanat din aramă, statuete, tave 
cu pahare, candele, serviciu de 
ţuică, carafă, scrumieră, cafea, 
etc, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (2.7)

¤ Vând coniac de 47° și rachiu de 
fructe de 5 ani, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (2.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 25, 
din care unul de lână, lucrat ma-
nual, preţ negociabil. Aștept tele-
foane la 0264-591965. (2.7)

¤ Vând presă de balotat ieftină, 
preţ 1000 RON, plug 4 trupite cu 
340 euro, tanc lapte 600 l, iefti-
ne. Inf. suplimentare la tel. 
0723-424624. (3.7)

¤ Vând salam de casă bio, 10 

RON/bucata (cca. 500 g). Inf. la 
tel. 0741-547.721 sau 
0758-356.073.

¤ Vând suc de mere natural, cu 
pulpă, din mere provenite din 
pomi netrataţi, fără zahăr şi con-
servanţi (recipient de 2 l).
Preţ 8,5 RON/l.
Sunaţi la tel. 0758-356073.

COLECŢIONARI

¤ Pentru colecţionari! Vând min-
ge de fotbal, care a aparţinut Clu-
bului F.C. BARCELONA. Preţ nego-
ciabil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-591965. (2.7)

¤ Vând cartele telefonice Româ-
nia și străine, calendare de buzu-
nar, fanioane străine, fotografi i, 
postere cu jucători de fotbal, ac-
te, cărţi în lb. română, italiană, 
tablouri, obiecte de decor. Tel. 
0755-920694. (7.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare că-
prior (ţap) și colţi de mistreţi, preţ 
negociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (7.7)

ANIMALE

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

ACORD DE MEDIU

¤ MUNICIPIUL GHERLA în calitate 
de titular anunţă publicul interesat 
asupra declanșării etapei de înca-
drare, conform H.G. 1076/2004, în 
vederea obţinerii avizului de mediu 
pentru Extindere, mansardare, re-
abilitare, modernizare şi dotare 
şcoala gimnazială nr. 1, Gherla, str 
Liviu Rebreanu nr. 27, jud Cluj. Pri-
ma versiune a planului poate fi  
consultată la sediul S.C. Proproiect 
Construct S.R.L., Cluj-Napoca, str 
Gh. Dima nr 38A/34, jud Cluj în zi-
lele de luni-vineri, între orele 
9,00-14,00, din data 06.10.2015. 
Publicul interesat poate transmite, 
în scris comentarii și sugestii, până 
la data de 26.10.2015 la A.P.M. 
Cluj, Calea Dorobanţilor nr 99, Bl 
9B, cod 400609, tel. 
0264-410722, fax 0264-412914, 
e-mail reglementari@apmcj.an-
pm.ro. (1.1)

Dragă prietene Petrică.

Sincere părere de rău la marea durere a pierderii

fratelui ILIE.

Dumnezeu și îngerii să-i poarte de grijă!

Fie-i ţărâna ușoară.

Puiu

CONDOLEANŢE
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ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:20 Vorbește corect!
12:30 Lumea și noi (doc.) 
13:00 Germana...la 1 (live)
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Maghiara de pe unu 
(emis. mag.) (live)
16:55 Vorbește corect! (reluare)
17:05 Împreună astă seară
18:45 Torna, torna, fratre!
19:45 Vorbește corect! (reluare)
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal 
21:00 Vorbește liber! (live)
21:55 Starea zilei
22:00 Starea naţiei (reality show)
23:10 Atacul din adâncuri (sua, 
2013, f. acţ.)

ANTENA 1

13:00 Observator 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(2015, reality show) (live)
16:00 Observator
17:00 Acces direct
19:00 Observator 
20:00 Observator special 
20:30 Poftiţi de vă iubiţi! (2015, 
divertisment)
23:30 Un show păcătos 
(divertisment) (live)

PRO TV

12:00 Vorbește lumea (2015, 
mag. life-style)
13:00 Știrile Pro TV (emis. info.)
14:00 Vorbește lumea (2015, 
mag. life-style)
16:00 Lecţii de viaţă (2015, ser., 
episodul 11)
17:00 Știrile Pro TV (emis. info.)
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 MasterChef (2015, emis. 
con., sezonul 5, episodul 7)
22:45 Las fi erbinţi (rom., 2012, 
s. com., sezonul 6, episodul 7)
23:45 Știrile Pro TV

PRIM TV

12:30 Secrete de Stil (reluare)
13:20 Teleshopping (promo)
13:50 Casa: construcţie și 
design (reluare)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Nimeni nu-i perfect (rom., 
s. com., sezonul 1, ep. 11)
15:30 Cireașa de pe tort 
(sezonul 10, episodul 3)
16:30 Focus
17:15 Trăsniţii (reluare)
18:00 Focus
19:30 Focus Magazin (ep. 1)
20:15 Cronica cârcotașilor (div., 
sezonul 32, episodul 9)
21:00 Mondenii (divertisment, 
sezonul 16, episodul 1)
22:00 Trăsniţii (sez. 25, ep. 9)
22:45 Focus din inima României 
23:15 Adevăratul Casanova (doc.)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D
13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (divertisment)
18:45 Știrea zilei
19:00 Știrile Kanal D
20:00 Furtună pe Bosfor
22:15 WOWbiz (divertisment)

LOOK TV

13:30 Știri Look TV (reluare)
15:00 Alice face legea (can., 
2004, com., episodul 5) 
(reluare)
16:00 Meci Fotbal Liga I: 
CSMS Iași - FC Steaua București 
(reluare)
18:00 Business Expres (2013, 
emis. info.)
18:30 Știri Look TV
19:30 Fotbal Look (live)
21:00 Meci Fotbal Liga I: 
FC Petrolul Ploiești - 
ACS Poli Timișoara (live)
23:00 Fotbal Look (live)

Viarom Construct SA Agenţia Cluj 

angajează 

muncitori califi caţi în domeniul 

CONSTRUCŢII DRUMURI ŞI PODURI 
(asfaltatori, pavatori, betonişti, 

exec. lucrări edilitare)

Aşteptăm CV-urile dvs. la:

• numărul de fax: 021.242.06.90;

•email offi ce@viarom.ro sau 

• la adresa str. Avram Iancu nr. 32A, 
etaj 2, Cluj-Napoca

Work Experience 
are plăcerea să recruteze

ŞOFERI DE TIR
pentru o companie britanică renumită.

Se caută şoferi profesionişti, cu categoria C+E, și nivel 
conversaţional al limbii engleze, pentru a conduce TIR-uri 
pe teritoriul Marii Britanii.

Se oferă salarizări începând de la 11 lire/oră/brut.

Pentru detalii vă rog să ne contactaţi telefonic la numerele: 
0721-189493, 0264-599530 sau prin e-mail pe adresa: 
cluj@workexperience.ro, persoana de contact Oana Pricop.

SC Paneuro International SRL 
cu sediul in Tg. Mures

angajează

ŞOFERI
pentru transport international de marfuri .

Conditii :
– permis de conducere cat. B,C,E ,
– atestat transport marfa ,
– card tahograf.

Experienta in domeniu constituie avantaj.
Relatii la tel. 0786064924 sau 

pe email sorin.harsan@paneuro.ro

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și a ordinului 798/2007, 
S.C. REMATINVEST S.R.L. începe demersurile în 
vederea obţinerii Autorizaţiei de Mediu pentru obiectivul 
„Amplasare patru containere si branşamente la utilităţi  
în vederea deschiderii unui punct de lucru“, din localitatea 
Cluj-Napoca, str. Cantonului FN, judeţul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
Agenţiei Regionale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanţilor, nr. 99, biroul „Relaţii cu  p u b l i c u l ” , 
după următorul program: luni între orele 12:30 – 17:00, 
marţi și joi între orele 12:30 – 16:30, miercuri și vineri între 
orele 8:30 – 13:00.

NOTIFICARE

Cabinetul Individual de Insolvenţă Dragoş Giura în 
calitate de lichidator judiciar al HEIBL ISOLIERTECHNIK 
S.R.L. IZSAK FILIALA CLUJ-NAPOCA (în faliment, en faillite, 
in bankruptcy), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Aleea Rășinari, 
nr. 3, Bl. 3, Sc. 1, Et. 4, Ap. 14, jud Cluj, înregistrată la ONRC 
sub nr.J12/1808/2010 și având CUI 23580276, desmnat 
prin Sentinţa Civilă nr. 2439/23.09.2015 pronunţată de 
către Tribunalul Specializat Cluj în dosarul nr. 1074/1285/2015,

NOTIFIC
Deschiderea procedurii insolvenţei în formă simplifi cata 

împotriva debitorului HEIBL ISOLIERTECHNIK S.R.L. IZSAK 
FILIALA CLUJ NAPOCA cu datele de identifi care de mai sus.

1.  Termen de înregistrare a cererii de admitere a creanţelor: 
06.11.2015

2.  Temenul pentru depunere a opoziţiilor la hotărârea 
de deschidere a proceduriieste de 10 zile de la primirea 
notifi cării de deschidere a procedurii.

3.  Termenul pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, 
publicare în BPI a tabelului preliminar: 23.11.2015.

4.  Termenul limită depunere contestaţii la tabelul 
preliminar: 7 zile de la publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar.

5.  Termen soluţionare eventuale contestaţii și defi nitivare 
a tabelului de creanţe: 16.12.2015,

6.  Prima Adunare a creditorilor Heibl Isoliertechnik SRL 
SRL Izsak Filiala Cluj-Napoca SRL va avea loc la sediul 
lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pavel Roșca, 
nr. 10, jud Cluj, la data de 27.11.2015, ora 16.00.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Institutul Regional de Gastroenterologie – Hepatologie 
„Prof. Dr. O. Fodor“ Cluj-Napoca organizează la sediul 

din Cluj Napoca, Str. Croitorilor, nr. 19 – 21

CONCURS
pentru ocuparea urmatoarelor posturi temporar vacante:

– 1 post asistent medical generalist
– 8 posturi asistent medical generalist debutant

– 1 post infi rmier
Proba scrisă va avea loc în data de 26.10.2015, ora 11.00

Condiţiile de participare la concurs:
• pentru posturile de asistent medical generalist debutant

–  studii – diplomă de licenţă, sau de absolvire a 
învăţământului superior sau diplomă de școală 
sanitară postliceală sau echivalentă;

• pentru postul de asistent medical generalist
–  studii – diplomă de licenţă, sau de absolvire a 

învăţământului superior sau diplomă de școală 
sanitară postliceală sau echivalentă;

–  6 luni vechime in specialitate.

Condiţii de participare la concurs – infi rmier:
–  școală generală
–  curs de infi rmiere organizat de Ordinul Asistenţilor 

Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenţilor Medicali 
din România sau curs de infi rmiere organizat de furnizori 
autorizaţi de Ministerul Muncii, Familiei și Protecţiei 
Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii – Direcţia 
generală resurse umane și certifi care

–  6 luni vechime în activitate

Data limită de depunere a dosarelor: 19.10. 2015 ora 15;
Date de contact: telefon 0264334913.
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Cabinet veterinar

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

Routerele de rețea, una 

din categoriile de dispozi-

tive cel mai ușor de com-

promis, ar putea avea un 

aliat nesperat din partea 

unui virus care odată 

infi ltrat, împiedică detur-

narea dispozitivului cu 

alte forme de malware, 

scrie site-ul go4it.ro.

Foarte răspândite și dese-

ori neglijate de companiile 

producătoare, care nu livrea-

ză în timp util actualizări de 

fi rmware menite să corecte-

ze probleme grave de securi-

tate, routerele de rețea au de-

venit o țintă preferată pentru 

hackeri, care profi tă de secu-

ritatea slabă pentru a infi ltra 

diverse forme de malware, 

transformând dispozitivele 

conectate permanent la inter-

net în platforme pentru lan-

sarea de atacuri DDoS, trimi-

terea de mesaje SPAM și în-

cărcarea paginilor web acce-

sate de utilizatori cu reclame 

abuzive. Problema este cu a-

tât mai gravă în condițiile în 

care și utilizatorii omit să ve-

rifi ce starea de funcționare a 

acestor echipamente, odată 

infi ltrați, virușii putând ră-

mâne activi chiar și pentru 

întreaga durată de viață a dis-

pozitivului.

Potrivit Symantec, un a-

jutor ar putea veni chiar din 

partea unuia dintre virușii 

creați pentru a infecta rou-

tere de rețea. Botezat Linux.

Wifatch, acesta se compor-

tă ca un virus convențional, 

până la un punct: infectea-

ză dispozitivul profi tând de 

un exploit de securitate ră-

mas neremediat, funcționează 

în mod nedetectabil pentru 

utilizatorii de rând și coor-

donează activitățile comuni-

când în sistem peer-to-peer 

cu un server afl at la distanță. 

Însă în loc de atacuri DDoS 

sau alte activități desfășurate 

în dauna utilizatorilor, Wi-

fatch pare să aibă ca unic 

scop oprirea pătrunderii al-

tor forme de malware. 

Acționând ca un veritabil 

program antivirus, Wifatch 

descarcă periodic o colecție 

de semnături antivirus folo-

sind propria rețea peer-to-

peer, necesare pentru a iden-

tifi ca și îndepărta alte forme 

de malware. Luând în seri-

os rolul de gardian, Wifatch 

funcționează și ca program 

fi rewall, închizând alte ca-

nale de comunicație folosi-

te de obicei pentru atacarea 

dispozitivelor.

Momentan, nu este clar ci-

ne a creat Wifatch și de ce. 

Descoperit prima dată în anul 

2014, virusul Linux.Wifatch 

nu pare să facă prea mari efor-

turi spre a împiedica detecta-

rea, lăsând chiar și unele me-

saje benigne încorporate în 

codul executabil: „To any NSA 

or FBI agents reading this: ple-

ase consider whether defen-

ding the US constitution 

against all enemies, foreign 

or domestic, requires you to 

follow Snowden's example. 

(Pentru agenți NSA sau FBI 

care citesc asta: vă rugăm să 

luați în considerare apărarea 

Constituției SUA împotriva tu-

turor dușmanilor, străini sau 

interni, urmând exemplul lui 

Snowden.)”

Odată activat, Linux.Wi-

fatch oferă până și recoman-

dări de securitate adresate uti-

lizatorilor. Spre exemplu, când 

un utilizator încearcă să folo-

sească protocolul de 

comunicație Telnet este afi șat 

un mesaj recomandând actu-

alizarea fi rmware-ului dispo-

zitivului.

Potrivit Symantec, virusul 

Linux.Wifatch este activ pe 

câteva zeci de mii de dispo-

zitive, provenind mai ales 

din Brazilia, China și Mexic. 

Aparent, simpla resetare a 

dispozitivului este de ajuns 

pentru a îndepărta infecta-

rea, însă remediul va fi  doar 

temporar dacă dispozitivul 

vizat nu este actualizat la o 

versiune de fi rmware care să 

corecteze problemele de se-

curitate ce au făcut posibilă 

infectarea.

Wifatch, virusul care lucrează 
anti-viruşi pe routerul tău
Premieră: virusul pentru routere care funcţionează ca antivirus, 
blocând alte atacuri cu malware.
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LICITAȚIE PUBLICĂ

CITR SPRL, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 
6, jud. Cluj, lichidator al SC CASA AUGUSTIN SRL – în fali-
ment, in bankruptcy, en faillite -, cu sediul în Cluj-Napoca, 
Str. Livezii nr. 63, jud. Cluj, CUI 13069356 și J12/593/2000, 
organizează licitaţie publică competitivă cu strigare cu preţ 
în urcare pentru vânzarea Spaţiului comercial cu suprafa-
ţa utilă 583 mp, situat la demisol, Cluj-Napoca, str. Livezii, 
nr. 48, fi nisaje medii, înscris în CF nr. 257967-C1-U4 Cluj-Na-
poca (CF vechi nr. 176855), nr. cad. 15276/C-C1-U15, preţ 
de pornire 133.800 EURO plus TVA. Va fi  aplicabilă cota de 
TVA în vigoare la momentul vânzării

Licitaţia va avea loc în data de 14.10.2015, ora 12:00, 
la sediul lichidatorului judiciar.

Caietul de sarcini are preţul de 200 lei plus TVA și poa-
te fi  achiziţionat de la sediul lichidatorului judiciar. Docu-
mentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel pu-
ţin 24 de ore înainte de data licitaţiei. Informaţii suplimen-
tare se pot obţine la telefon: 0737 888997 sau pe www.
citr.ro cod anunţ CIT2687.

ACORD DE MEDIU

S.C. CENTRUL MEDICAL TRANSILVANIA S.R.L. 
în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra de-
punerii solicitări de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Construire centru de cercetare si dezvoltare pri-
vind diagnosticul si tratamentul accidentelor vasculare ce-
rebrale“, localitatea Cluj-Napoca, strada Rene Descartes, 
nr. 1-3, jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Doro-
banţilor, nr. 99, în zilele de luni între orele 9.00-16.30 și 
marţi-joi între 9.00- 14.00, și vineri între orele 9.00-12.00, 
și la sediul CENTRU MEDICAL TRANSILVANIA din Cluj-Napo-
ca, strada Cireșilor nr .28, Cluj-Napoca.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 
99, în zilele de luni-joi între 9.00-16.30, și vineri între ore-
le 9.00-14.00.

Jucătoarea de tenis 

Simona Halep s-a retras 

de la turneul China Open 

de la Beijing, ea abando-

nând meciul cu Lara 

Arrabuarrena din primul 

tur, la scorul de 5-4 pen-

tru sportiva spaniolă, 

informează site-ul ofi cial 

al competiției din catego-

ria Premier Mandatory.

Jucătoarea de tenis Simo-

na Halep, locul 2 WTA, a de-

clarat, ieri, după ce a aban-

donat meciul din primul tur 

de la Beijing, că accidentarea 

nu este gravă, dar nu a vrut 

să forțeze, informează site-ul 

wtatennis.com.

„Am dureri la tendonul lui 

Ahile. E mai rău decât am 

crezut inițial. M-am gândit 

că sunt bine și că pot juca, 

dar nu a fost așa. Nu vreau 

să forțez și să sufăr o acci-

dentare mai gravă. Așa sper 

să mă recuperez repede și să 

fi u sănătoasă la următorul 

turneu. Am simțit dureri 

ușoare la Guangzhou, puțin 

mai mari la Wuhan, iar aici 

a fost cel mai rău. Am nevo-

ie de câteva zile de pauză. 

Toți jucătorii au accidentări 

ușoare în cursul unui an, de-

oarece jucăm multe meciuri. 

Sper să pot juca la Turneul 

Campioanelor, acesta a fost 

obiectivul meu din acest an”, 

a spus Halep.

Simona, care s-a retras și 

anul trecut la Beijing, dar î-

naintea meciului din sferturi 

cu Ana Ivanovic, va primi 

15.280 dolari și 10 puncte WTA 

pentru participare.

Halep o învinsese de trei 

ori pe Arruabarrena (23 ani, 

95 WTA), în 2013 în primul 

tur la Hobart, cu 6-3, 6-2, în 

2014 la Madrid în turul al doi-

lea, cu 6-4, 6-4, și tot în 2014 

la București, în sferturi, cu 

6-3, 6-1. 

Pe tabloul de simplu al tur-

neului de la Beijing se mai 

afl ă două românce, Irina Be-

gu și Monica Niculescu.

Românca era cap de se-

rie numărul 1 la China Open, 

iar săptămâna trecută, du-

pă turneul de la Wuhan, 

acuzase probleme la tendo-

nul lui Ahile. Americanca 

Serena Williams, locul 1 

WTA, și rusoaica Maria Şa-

rapova, locul 3 WTA, 

deținătoarea trofeului, nu 

part ic ipă la  această 

competiție.

Halep a abandonat în primul tur la Beijing
Simona Halep a renunţat după 49 de minute de joc, acuzând dureri la piciorul stâng.

Ieri am putea spune că a 

fost ziua dedicată partide-

lor dintre echipele 

Clujului și cele a Craiovei, 

atât la fotbal masculin, 

cât și la feminin.

Ziua a început cu partida 

din Liga 1, etapa a 2-a, din-

tre Olimpia 2 Cluj și Real 2 

Craiova, echipele satelit ale 

echipelor din Superliga femi-

nină. Clujencele au dat star-

tul golurilor la scurt timp du-

pă începutul partidei. Cu Lo-

redana Popa în atac, jucătoa-

rele de pe malul Someșului 

au reușit să marcheze până 

la pauză nu mai puțin de șase 

goluri, marea majoritate fi -

ind meritul jucătoarei care 

evoluează și la echipa prin-

cipală. A doua repriză a fost 

una identică, clujencele ase-

diind poarta craiovencelor în 

care, până la fl uierul fi nal, 

au mai marcat șase goluri, 

scorul la fi nalul partidei fi ind 

de 12-0 (6-0).

Ajunse pe ultima sută de 

metri înainte de partida cu 

cea mai bună echipă din Eu-

ropa și din lume, echipa prin-

cipală a Olimpiei Cluj a întâl-

nit echipa principală a 

formației Real Craiova. Am-

bele echipe au avut până acum 

același traseu, cu două victo-

rii în primele meciuri din cam-

pionatul Superligii de fotbal 

feminin.

Antrenorul echipei cluje-

ne, Mirel Albon, nu a făcut 

rabat de la faptul că joi vor 

întâlni în 16-imile Champi-

ons League formația Paris 

Saint-Germain unde evolu-

ează cele mai bune jucătoa-

re din lume. Cu un început 

de primă repriză destul de 

echilibrat, clujencele și-au 

luat repede inima în dinți și 

după doar 15 minute au des-

chis scorul pe terenul din 

cartierul Someșeni. Oaspe-

tele au încercat să restabi-

lească egalitatea pe tabela 

de marcaj dar lipsa de 

experiență și lipsa câtorva 

dintre jucătoarele de bază 

ale echipei au făcut ca min-

gile să treacă pe lângă poar-

ta apărată de Mia Ganea. Pâ-

nă la pauză jucătoarele de 

la Olimpia Cluj au mai în-

scris de patru ori în poarta 

craiovencelor, scorul la pa-

uză fi ind de 5-0.

În repriza secundă, Mirel 

Albon a încercat să ruleze cât 

mai mult jucătoarele de ba-

ză, drept pentru care nu au 

mai avut același elan ca în 

prima repriză. Chiar dacă în 

ultimele 15 minute echipa 

oaspete a jucat în inferiorita-

te numerică, eliminarea ve-

nind pentru cumul de 

cartonașe galbene, fosta ata-

cantă a echipei din Craiova, 

Roxana Dinescu, nu a nime-

rit poarta, scorul la fi nalul 

partidei fi ind de 8-0.

Olimpia Cluj va juca împo-

triva echipei PSG, joi, de la 

ora 17:00, pe Cluj Arena, în 

partida tur din cadrul 16-imi-

lor UEFA Women's Champi-

ons League.

Tot la fotbal feminin, dar 

în deplasare, Olimpic Star 

Cluj, noua echipă de fotbal 

feminin a cărui antrenor es-

te Călin Barbu, a întâlnit, în 

a doua etapă a Ligii 1, formația 

Victoria Craiova. Dacă în pri-

ma etapă clujencele au cedat 

cu scorul de 0-4 (0-2) în fața 

formației CFR Timișoara, de 

data aceasta jucătoarele de 

la Cluj s-au impus cu un ră-

sunător 11-0, 5-0 la pauză.

Victorie şi acasă şi în deplasare cu Craiova
Echipele de fotbal feminin din Cluj-Napoca au învins în toate partidele disputate în faţa formaţiilor din Craiova.

Ioana Bortan, căpitanul echipei Olimpia Cluj

Rezultate 
Superligă

Olimpia Cluj – Real 
Craiova  8-0

Vasas Femina Odorheiul 
Secuiesc – Fair Play 
București  1-0

Independenta Baia Mare 
– FCM ASA Tg Mureș  0-7

CS Navobi Iași – Heniu 
Prundu Bârgăului  7-1

Rezultate Liga I, seria Est:

Armonia Fălticeni – CSS 
Târgoviște  0-2

Viitorul Reghin – 
Transilvania Brașov  3-0

CSM Pașcani – 
Universitatea Galaţi  3-0

Viitorul Buzău – Măgura 
Bacău  2-1

Universitatea Alexandria – 
Selena Constanta  4-1

Ladies Tg Mureș – Juniorul 
Satu Mare  3-1

Olimpia 2 Cluj – Real 2 
Craiova  12-0

Victoria Craiova – Olimpic 
Star Cluj  0-11

Sporting Lugas – 
Nouva Mama Mia 
Becicherecu Mic  2-2

CFR Timișoara – FC 
Hunedoara  11-0

CS Ineu a stat.

Rezultate Liga I, 
seria Vest

VICTORII CATEGORICE

8-0 
a fost scorul fi nal 
al partidei dintre 
Olimpia Cluj și 
Real Craiova

12-0
a arătat tabela de 
marcaj la fi nalul 
partidei dintre 
Olimpia 2 Cluj și 
Real 2 Craiova
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Doar egal la Turda
Handbaliștii de la Potaissa 
Turda și Dinamo au oferit un 
meci spectaculos sâmbătă și au 
încheiat la egalitate, scor 
32-32, în etapa a opta a Ligii 
Naţionale. După un start mai 
bun, ardelenii conduceau la pa-
uză la un gol diferenţă, 17-16. 
La reluare, dinamoviștii au pre-
luat conducerea graţie lui 
Savenco, dar gazdele au repli-
cat. S-a mers cap la cap până în 
minutul 45, apoi Potaissa a 
fost de netrecut în apărare și a 
mai înscris de patru ori. Cu do-
uă minute și jumătate rămase, 
ardelenii mai aveau două go-
luri avans, dar reușitele lui 
Ragot și Asoltanei au stabilit 
scorul fi nal, 32-32, nu înainte 
ca portarul Grigoraș să apere 
ultima minge a meciului. Cel 
mai bun marcator al partidei a 
fost Cristian Adomnicăi, din ta-
băra gazdelor, cu 7 reușite.

Pe scurt

SPORT

Victorie şi acasă 
şi în deplasare 
cu Craiova
Echipele de fotbal feminin din 
Cluj-Napoca au învins în toate 
partidele disputate în faţa for-
maţiilor din Craiova. Pagina 11

Simona Halep 
a abandonat 
la Beijing
Simona Halep a renunţat după 49 
de minute de joc, acuzând dureri 
la piciorul stâng.  Pagina 11

Baschetbaliştii de la U-BT 

au cedat primul joc dispu-

tat pe teren propriu în 

noua ediţie a Ligii 

Naţionale, în faţa formaţi-

ei Dinamo Bucureşti.

În faţa a circa 2000 de 

spectatori prezenţi, sâmbă-

tă seara, în Sala Polivalentă 

din Cluj, baschetbaliştii de 

la U-BT Cluj-Napoca au fost 

învinşi, la limită, de Dina-

mo Bucureşti, în prima eta-

pă a noului sezon competi-

ţional 2015-2016 al Ligii Na-

ţionale, scor 78-79 (20-21, 

17-21, 20-23, 21-14).

Clujenii au început bine 

meciul, însă după câteva mi-

nute tirul de la mare distanţă 

al bucureştenilor a turnat 

plumb în ghetele noastre.

Forcingul de fi nal ne-a adus 

în situaţie de a câştiga meciul 

în ultimele secunde, însă Dy-

kes a fost imprecis de la dis-

tanţă şi înregistrăm, astfel, un 

prim eşec în campionat.

Antrenorul principal al 

echipei clujene, Marcel Ţen-

ter, speră ca această înfrân-

gere în debutul campionatu-

lui să-i motiveze pe jucători 

pentru următoarele meciuri.

„Practic, două sferturi şi 

jumătate nu ne-am apărat 

într-un ritm prea alert, Di-

namo este o echipă foarte 

incomodă pentru că nu au 

niciun pivot clasic şi nu am 

putut ajusta suficient de bi-

ne la viteza lor de joc. Pâ-

nă la urmă, pe final ne-am 

revenit, am avut posibilita-

tea să egalăm, însă ultime-

le secunde mi le asum, pen-

tru că a fost greşeala mea, 

trebuia să facem fault mai 

repede, pentru a avea posi-

bilitatea unui atac normal, 

măcar 5-6-7 sau 8 secunde 

în terenul advers... Din pă-

cate, începem cu stângul 

acest campionat. Ar trebui 

să ne motiveze pe toţi aceas-

tă înfrângere”, a declarat 

Marcel Ţenter.

Următoarea partidă pe ca-

re o vor disputa elevii antre-

naţi de Marcel Ţenter, Dorin 

Pintea şi Mihai Silvăşan va 

avea loc sâmbătă, 10 octom-

brie, în deplasare la CS gaz 

Metan Mediaş.

U-BT, debut cu stângul în noul sezon 
al Ligii Naţionale de baschet

Hagi a răbufnit la fi nalul 

meciului cu Pandurii şi a 

atacat-o pe CFR Cluj, care 

a anunţat că îşi va lua 

cele 6 puncte înapoi.

Antrenorul echipei FC Vi-

itorul, Gheorghe Hagi, spu-

ne că nu este corect ca CFR 

să îşi ia punctele înapoi, atâ-

ta timp când s-a votat că ci-

ne are probleme fi nanciare 

să fi e depunctat, nu retrogra-

dat, cum s-a întâmplat cu 

Vaslui şi Rapid.

„Anul trecut s-a votat! Ca 

să nu cadă echipele în B, că 

au probleme, nu mai luăm 

partea fi nanciară la licenţie-

re. Pentru că unele cluburi au 

putere, au relaţii şi au dat la 

Federaţie lucrul ăsta. Când s-a 

dat regulamentul ai acceptat 

că dacă eu am datorii în con-

tul ăsta se iau nişte puncte? 

Acum vor punctele înapoi! 

Suntem în România şi accep-

tăm orice! Îl văd pe domnul 

Mureşan că îşi iau punctele î-

napoi. Dacă era pe regula-

ment, cum au căzut Vaslui şi 

Rapid, eraţi OUT! Dacă era 

partea fi nanciară, out în iar-

nă, că nu şi-au plătit jucăto-

rii. Acum îşi iau şi punctele 

înapoi. Păi CFR e campioana, 

am înţeles că e şi campioană. 

Am înţeles că se bate şi la 

campionat, au echipă foarte 

bună. CFR am înţeles că e cea 

mai bună echipă. Dacă vrea 

şi Dinamo în Europa, vreau 

şi eu”, a declarat Hagi, potri-

vit sport.ro.

În replică Iuliu Mureşan 

spune că Gică Hagi este ne-

mulţumit de faptul că echipa 

clujeană are şanse mari să-şi 

recupereze punctele cu care 

a fost penalizată, la TAS. Ofi -

cialul CFR-ului crede că Hagi 

este într-o mare eroare şi con-

fundă starea de insolvenţă, cu 

cea de faliment.

„Nu ştiu de ce a fost atât 

de nervos şi atât de incoe-

rent. Nu înţeleg ce a vrut să 

spună. E dreptul fi ecăruia 

să-şi spună părerea, dar este 

neclar în ce spune. Eu n-am 

votat nimic. Erau echipe ca-

re au intrat în faliment şi 

atunci e normal să fi e retro-

gradate, dar la echipele în in-

solvenţă este altceva. Prac-

tic, la o echipă în insolvenţă 

se blochează datoriile. E un 

fel de time-out. Dacă ai re-

surse să plăteşti datoriile ie-

şi din insolvenţă, dacă nu in-

tri în faliment. Ăsta e regu-

lamentul. Nu vreau să co-

mentez mai multe, pentru că 

îl respect mult pe Gică Hagi, 

dar chiar nu înţeleg de ce a 

făcut aceste declaraţii şi ce a 

vrut să spună”, a răspuns Iu-

liu Mureşan, pentru www.

prosport.ro.

CFR Cluj a fost depuncta-

tă, la fel ca şi Petrolul Ploieşti, 

cu câte 6 puncte, înainte de 

începutul sezonului, din cau-

za neîndeplinirii criteriilor fi -

nanciare.

Iuliu Mureşan, despre Hagi: 
„Nu înţeleg ce a vrut să spună”

După patru înfrângeri 

consecutive în campionat, 

a venit şi prima victorie 

pentru Universitatea Cluj, 

care a reuşit să câştige cu 

scorul de 1-0, sâmbătă 

dimineaţa, pe terenul lui 

CS Mioveni, formaţie pre-

gătită de fostul jucător şi 

antrenor al „studenţilor”, 

Claudiu Niculescu.

Prima repriza s-a încheiat 

nedecis, 0-0, iar singurul gol 

al meciului a fost reuşit de 

Octavian Ursu în partea a do-

ua, minutul 78, care a scăpat 

singur cu portarul şi a marcat 

cu un şut peste acesta.

Finalul meciului a fost unul 

incandescent, cu trei elimi-

nări, două la Mioveni, Răuţă 

şi Honciu, iar de la „U” a vă-

zut cartonaşul roşu Andreas 

Calcan, care nu va putea fi  fo-

losit în etapa următoare.

Antrenorul Universităţii 

Cluj, Marius Popescu, s-a de-

clarat mulţumit de victoria 

obţinută de echipa sa la Mio-

veni, scor 0-1, asta ţinând 

cont de faptul că este vorba 

de cea mai tânără echipă din 

campionat.

„A fost un meci foarte bun, 

peste nivelul Diviziei B. Mio-

veni e o echipă foarte bună 

pe care am urmărit-o în ul-

timele trei meciuri şi con-

stanţă bună ca echipa şi ca 

organizare, iar nici rezulta-

tele nu sunt întâmplătoare. 

Ne-am dorit foarte mult vic-

toria şi cred că o meritam din 

punctul meu de vedere, pen-

tru că în toate meciurile noi 

am contat, având în vedere 

situaţia noastră ca vârstă, pa-

tru jucători din 1996, cinci 

din 1995 şi unu din 1994. 

Contează foarte mult pentru 

copii această victorie. În a-

fară de o repriză cu Media-

şul, noi am jucat toate me-

ciurile, dar chiar nu a fost să 

fi e. Am avut o săptămână 

foarte grea, cu presiune, su-

porterii noştri sunt foarte pă-

timaşi, iar de la o extremă la 

alta e foarte uşor să ajungă. 

Au demonstrat caracter şi 

avem o echipă care se naşte 

foarte greu, dar cred că să-

nătoasă şi naturală. Am cres-

cut foarte mult în organiza-

re şi copiii încep să crească 

fi zic deoarece am suferit în 

primele etape la duelurile 

unu contra unu, care într-un 

joc de fotbal sunt decisive”, 

a declarat antrenorul lui „U” 

Cluj, Marius Popescu.

„Şepcile roşii” ocupă, în 

acest moment, locul 11 în cla-

sament, cu 6 puncte, şi vor 

întâlni etapa viitoare, pe te-

ren propriu, formaţia Olimpia 

Satu Mare. Partida va avea loc 

mâine, de la ora 19:00.

Universitatea Cluj îşi revine 
şi marchează a doua victorie
„U” Cluj nu s-a dezis de scorul fix cu care ne-a obişnuit să piardă sau să câştige ultimele partide.

Octavian Ursu a fost unul dintre cei mai buni jucători ai „U” Cluj şi în meciul cu Steaua din Cupa României

Clasamentul Ligii 
a 2-a, Seria Vest

Echipele de start

1. FCM Baia Mare  14

2. Gaz Metan Mediaș  11

3. CSM Râmnicu Vâlcea  11

4. Șoimii Pâncota  11

5. FC Caransebeș  9

6. UTA Bătrâna Doamnă  9

7. FC Brașov  9

8. CS Mioveni  8

9. Chindia Târgoviște  8

10. FC Olimpia Satu Mare  7

11. Universitatea Cluj  6

12. FC Bihor Oradea  4

13. Unirea Tărlungeni  4

14. CS Metalul Reșiţa  1

CS Mioveni: Popescu - 
Toriște, Calvin, Negoiţă, 
Stan - Al. Răuţă, Mîrzeanu, 
Gălan - Florescu, Năstăsie, 
Ayza. Antrenor: Claudiu 
Niculescu

Universitatea Cluj: Niczuly 
- Cândea, R. Crișan, 
Cordoș, Hâmpea - Butean 
(Mutu), Boboc (Ursu), 
Calcan, P. Popescu - 
Schieb, Greu. Antrenor: 
Marius Popescu

U-BANCA TRANSILVANIA - DINAMO BUCUREȘTI 
 78-79 (20-21, 17-21, 20-23, 21-14)

U-Banca Transilvania: Adamovic 19 (4 rec., 7 p.d., 3 int.), 
Zigeranovic 15 (6 rec., 1 p.d.), Dykes 12 (7 rec., 1 int.), 
Kalnichenko 12 (5 rec.), Hargrove 10 (3 rec., 1 p.d.), 
Pasalic 6 (1 rec., 3 p.d., 1 int.), Baciu 4 (4 rec., 1 capac).

Dinamo București: Babkauskas 19, Dahlman 13, Sutalo 12, 
marinov 11, Sulovic 10, Vucic 8, Tal 3, Orbeanu 3.
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