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ACTUALITATE

Superangajaţii clujeni
Clujul se afl ă printre judeţele cu cele mai 

multe oferte de locuri de muncă, dar cu 

toate acestea, numărul angajaţilor repre-

zintă doar un sfert din populaţie. Pagina 2

ACTUALITATE

Astăzi începe şcoala
Peste 70.000 de elevi din Cluj s-au întors la 

şcoală, iar alţi 18.000 sunt boboci. Pagina 3

POLITICĂ

Opoziţia acuză puterea
Cortul de campanie al ACL de pe Bulever-

dul Eroilor a fost vandalizat. Pagina 4

ECONOMIE

Recesiunea 
se „consolidează”
Vom avea cel mai probabil încă o scădere 

economică trimestrială, după datele din 

iulie, afi rmă analiştii BT. Pagina 6

Sistemul medical românesc ucide cu netulburată inconștiență  !

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

La î nceputul unui an ș colar lipsit de manuale necesare, ministrul Ioan Rus face glume î n care 
spune câ t de puț in l-ar interesa soarta copiilor dintr-o localitate cu „primar maghiar”, 
pentru care a alocat un microbuz „cu defecțiuni la partea de frânare”. Paginile 3 și 4

Rus, ministrul
„GLUMĂ PROASTĂ”

ECONOMIE

Evaziunea fiscală se păstrează 
la cote uriaşe în România

LOCAL

Ghiozdane şi rechizite pentru elevii 
din familii cu venituri mici

Conform calculelor Consiliu-
lui fi scal pe baza datelor furni-
zate de Institutul Naţional de 
Statistică (INS), evaziunea fi s-
cală continuă să aibă o dimen-
siune foarte ridicată în Româ-
nia, reprezentând 16,2% din 
PIB în anul 2013, în pofi da in-
tenţiei şi măsurilor de reducere 
a acesteia cuprinse în ultimele 
iteraţii ale strategiei fi scal-buge-
tare, se arată în ultimul raport 
annual al Consiliului Fiscal. Da-
că România ar colecta impozi-
tele şi taxele pe care le are la 
maxim, ar avea venituri buge-
tare ca procent din PIB peste 
media europeană. Aproximativ 
75% din evaziunea fi scală este 
generată la TVA (12,21% din 
PIB), în timp ce contribuţiile so-
ciale contribuie cu circa 15% la 

evaziunea fi scală totală, în prin-
cipal prin intermediul fenome-
nului de „muncă la negru” (sa-
lariaţi în economia subterană). 
La nivelul anului 2012, în Ro-
mânia erau circa 1,57 milioane 
salariaţi, patroni şi întreprinză-
tori individuali neînregistraţi „la 
negru”, reprezentând aproxima-
tiv 27,7% din totalul salariaţi-
lor, patronilor şi întreprinzăto-
rilor individuali din economie.

Reforma sistemului de colec-
tare a taxelor apare absolut ne-
cesară în contextul actual, ca-
racterizat de o efi cienţă scăzu-
tă a sistemului de taxe şi impo-
zite. „Consiliul fi scal apreciază 
că acest proces are într-adevăr 
potenţialul de a genera spaţiu 
fi scal pe termen mediu”, se ara-
tă în raportul citat.

Primăria municipiului Cluj-
Napoca a alocat în acest an fon-
duri fi nanciare pentru cumpăra-
rea de ghiozdane și rechizite 
pentru 450 de copii săraci din 
oraș. Direcția de Asistență Soci-
ală și Medicală din cadrul Pri-
măriei municipiului Cluj-Napo-
ca a distribuit înaintea începerii 
anului școlar ghiozdanele și re-
chizitele achiziționate de muni-
cipalitate pentru copiii care pro-
vin din familii defavorizate.

Fiecare ghiozdan echipat cu 
cele necesare pentru începerte 
școlii are o valoare de aproxima-
tiv 50 de lei. „Facilitarea accesu-
lui la educație și asigurarea unor 
condiții de studiu cât mai bune 
pentru toți elevii sunt măsuri ca-
re pot ajuta realmente la con-
struirea unui viitor mai bun pen-

tru fi ecare, cu atât mai mult pen-
tru copiii a căror situație famili-
ală și materială este precară”, a 
declarat primarul municipiului 
Cluj-Napoca, Emil Boc.

Potrivit reprezentanților Biro-
ului Mass-Media din cadrul Pri-
măriei municipiului Cluj-Napo-
ca, autoritățile locale sprijină 
educația prin patru componen-
te cheie: ajutor pentru elevii din 
familii defavorizate, investiții în 
infrastructura unităţilor şcolare 
(5,8 milioane de lei pentru 
întreținere și reparații la 84 de 
unități școlare clujene în acest 
an), gratuitate la transport în co-
mun (pentru 19.500 elevi) şi 
acordarea de burse pentru rezul-
tate bune la învățătură (15.000 
de elevi clujeni au primit burse 
de la bugetul local în acest an).
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Unde era medicul de gardă la „Elena Doamna” în noaptea în care a murit bebeluşul 
nenăscut?, se întreabă toată lumea. Pagina 7

După „berea e pentru căruțași”, Rus i-a luat în balon pe unguri

IOAN RUS NU RENUNȚĂ LA GLUMELE DE AUTOBAZĂ
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Un angajat din judeţul 

Cluj „întreţine” un pensi-

onar, la care se adaugă 

copiii, elevii, studenţii şi 

cei fără un loc de muncă.

Cel mai recent recensământ 

al populaţiei plasează Clujul 

pe locul patru în ţară din punct 

de vedere al populaţiei stabi-

le, după Bucureşti (aproxima-

tiv 1,8 milioane locuitori), Iaşi 

(aproximativ 772.000 locui-

tori) şi Prahova (aproximativ 

762.000 locuitori). Astfel, în 

comparaţie cu primele trei din 

clasament, populaţia judeţu-

lui Cluj are aproximativ 

691.000 de persoane.

Din totalul populaţiei din 

Cluj, numărul persoanelor ca-

re muncesc cu contract de 

muncă este de 185.365, po-

trivit datelor pe anul 2013 cen-

tralizate de Direcţia Judeţea-

nă de Statistică Cluj. Astfel, 

trei sferturi din populaţia ju-

deţului este „ţinută în spate” 

de cei peste 185.000 de sala-

riaţi cu contracte individuale 

de muncă. Din numărul total 

de angajaţi, 51.434 muncesc 

în proprietate publică, adică 

la stat, 11.690 în proprietate 

integral de stat şi 3.594 în pro-

prietate mixtă. Aceeaşi statis-

tică arată că aproape 100.000 

de persoane muncesc în fi r-

me şi companii proprietate 

privată, 1.788 în proprietate 

cooperatistă, peste 27.300 în 

companii şi fi rme cu propri-

etate integral străină şi peste 

39.700 în proprietate publică 

de interes naţional.

Numărul pensionarilor, 
apropiat de cel 
al angajaţilor

Dacă numărul mediu al an-

gajaţilor (adică cei care lu-

crează cu contracte de mun-

că) este puţin este 185.000, 

cel al pensionarilor din judeţ 

este aproape similar cu cel al 

angajaţilor – aproximativ 

177.800. Conform informaţi-

ilor publicate de Casa Jude-

ţeană de Pensii Cluj, dintre 

aceştia, cei mai mulţi (peste 

163.000) sunt pensionari de 

stat, iar un număr mic (apro-

ximativ 14.600) sunt pensio-

nari agricultori. Din aceste 

statistici reiese că un angajat 

susţine 1,04 pensionari. Da-

tele nu ar fi  foarte îngrijoră-

toare dacă nu s-ar adăuga şi 

numărul copiilor, elevilor, stu-

denţilor şi celor nu sunt an-

gajaţi, toţi aceştia fi ind susţi-

nuţi de cei care au un loc de 

muncă.

Cât câştigă cei 
care duc greul

Potrivit datelor Direcţiei 

Judeţene de Statistică Cluj, în 

iulie 2014, salariul mediu brut 

pe ţară era de 2.378 lei, iar 

net era de 1.719 lei. În Cluj, 

în iunie, salariul brut era de 

2.448 lei, iar cel net, 1.784 

lei. În anul precedent, sala-

riul mediu brut era de 2.287 

lei, în timp ce venitul net lu-

nar era de 1.672 lei.

Numărul angajaţilor din ju-

deţ este mic în comparaţie cu 

al celor care nu produc nimic 

în ciuda faptului că Clujul se 

afl ă, săptămânal, pe lista jude-

ţelor cu cele mai multe locuri 

de muncă vacante. De exem-

plu, la fi nele acestei săptămâni, 

în întreaga ţară erau înregistra-

te 18.061 de posturi libere. Con-

form reprezentanţilor Agenţiei 

Naţionale de Ocupare a Forţei 

de Muncă, cele mai multe ofer-

te de angajare erau în: Cluj 

(2.104), Bucureşti (1.903), Pra-

hova (1.529), Arad (1.102), Iaşi 

(905), iar la polul opus se afl au 

Bacău (10), Mehedinţi (14), Ca-

raş-Severin (18).

Superangajații clujeni
Clujul se află printre județele cu cele mai multe oferte de locuri de muncă, dar 
cu toate acestea, numărul angajaților reprezintă doar un sfert din populație.
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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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și o viaţă plină de bucurii!

bun venit pe lume !
5 august

Clinica Ginecologie 1
4.17 Marinică Patricia
9.2 Goga Adrian
9.30 Cristlăţean Ana Lisa
12.42 Bocoș Sorana
15.45 Iancu Raul Denis Daniel
Bebeluşul vedetă a fost Goga 
Adrian (3,600 kg, 55 cm)

Clinica Stanca
9.30 Petruţ Alessia Maria
4.25 Ludușan Sefora
6.00 Varga Paul
7.20  Harko Mircea

Gabriel David
9.40 Brie Vlad Alexandru
9.55 Sabou Mara
10.10 Predeleanu Dan
11.30 Pop – Vaida Tania
13.05 Cremene Nicole Alesia
13.55  Ambrus Emanuela 

Mihaela
14.30 Pintea Mateo Ștefan
15.50 Bîlc Georgiana Maria
18.00 Roșca Aurelia Rebeca
19.35 Frenţ Priscila
21.00 Lingurar Alberto Cristian
21.55 Covaci Diana
23.55 Bartiș Maya
Bebeluşul vedetă a fost Luduşan 
Sefora (4,200 kg, 59 cm)

6 august

Clinica Ginecologie 1
6.48 Papalaga Mara Antonia
Bebeluşul vedetă a fost 
Papalaga Mara Antonia 
(3,750 kg, 55 cm)

Clinica Stanca
0.30 Pop Flavia
2.05 Onofre Andrei
6.55 Șuteu Lorena Maria
9.30 Bucșa Natalia Maria
11.15 Pușca Natalia
13.35 Zuzu Medeea Cristiana
13.45 Roman Eduard Daniel
16.30 Boldijar Ștefan
20.30 Kerdesz Laszlo Daniel
23.30 Crișan Laurenţiu
Bebeluşul vedetă a fost Şuteu 
Lorena Maria (4,100 kg, 58 cm)

Clinica Gynia
9.35 Denes Aron
15.55 Pintea David-Alexandru

7 august

Clinica Ginecologie 1
10.00 Cheţan Matei 
Alexandru
22.17 Chirecheș Bogdan Ioan
Bebeluşul vedetă a fost 
Chirecheş Bogdan Ioan 
(3,900 kg, 55 cm)

Clinica Stanca
0.45 Tămaș Anastasia Maria
7.35 Leu Sonia
9.00 Ceserean Andrei Cristian
9.40 Kozi David Eric
11.20 Petruţa Florina Maria
12.10 Tămaș Maria Georgiana
13.55 Rusu Maria
15.45 Teodoran Sebastian Eric
17.40 Pantozi Eduard
Bebeluşul vedetă a fost Kozi 
David Eric (3,800 kg, 59 cm )

8 august

Clinica Ginecologie 1
3.50 Druhora Lara
11.20 Mărginea Sabrina Maria
16.10 Oraș Răzvan Alexandru
16.45 Floruţ Karina
Bebeluşul vedetă a fost Oraş 
Răzvan Alexandru (4 kg, 55 cm)

Clinica Stanca
3.45 Biriș Cătălin Augustin
9.20 Mihu Sofi a Maria
11.10 Opioiu Luca – Daniel
13.25  Varga – Osek David – 

Istvan
14.57 Bocance Olivia Teodora
15.55 Lehene Andrei Claudiu
17.20 Roman Cristian
19.45 Dăbală Filip
19.50 Novak Gabriel
21.30 Caraba Sofi a

22.20 Motogna Matei
22.30 Aleman Sofi a Izabela
23.50 Vomir Antonia Maria
Bebeluşul vedetă a fost Biriş 
Cătălin Augustin (4,5 kg, 59 cm)

9 august

Clinica Ginecologie 1
0.05 Miron Ilinca
5.34 Reny Hunor
11.24 Pop Maria
Bebeluşul vedetă a fost Pop 
Maria (3,500 kg, 55 cm)

Clinica Stanca
3.50 Hoca Eles
21.55 Mureșan Marei
Bebeluşul vedetă a fost Hoca 
Eles (3,500 kg, 52 cm)

Clinica Gynia
21.30 Pop Vlad Ovidiu

Numărul angajaților din județul Cluj este aproape egal cu cel al pensionarilor
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ORAŞUL PE O COLOANĂ
Între Lacuri

Bătrâni blocaţi în curte de un şanţ 
adânc de un metru
Lucrările de modernizare care se derulează pe străzile Jiului şi 
Harghita le dau bătăi de cap locuitorilor. Oamenii nu mai pot 
ieşi din curţi din cauza unor şanţuri săpate exact în faţa 
porţilor.

Un clujean îi explică primarului Emil Boc că situaţia a 
devenit insuportabilă după ce a fost săpat un șanţ de un 
metru, iar din această cauză nu se mai poate ieși din 
curte. ”Din cauza aceasta nu se poate ieși din curte, 
porţile oamenilor se strică de la surparea pământului, 
bătrânii sunt blocaţi în curţile lor pentru ca nu se poate 
efectiv coborî din curte direct într-o râpă de 1m”, spune 
clujeanul pe o platformă de reclamaţii și sesizări. 
Începutul anului școlar îi dă bătăi de cap reclamantului 
pentru că trebuie să fi e permanent alături de copil când 
iese din curte. „Începe școala, ce ne facem? Copilul 
singur nu poate să „urce și să coboare” din curte. Trebuie 
tot timpul cineva să fi e acolo cu el să îl asiste, ne luam 
liber de la birou pentru treaba asta?”. Omul se întreabă 
cum ar interveni pompierii în cazul unui incendiu. „Dacă 
arde vreo casă? Pompierii nu pot intra. Ce să mai 
spunem de o ambulanţă sau de gunoieri. Toate acestea 
sunt probleme care nu se vor rezolva de curând pentru 
că nu se lucrează cu interes și nu se știe când se vor 
fi naliza lucrările. Dacă i-am întrebat pe oamenii care 
lucrează pe stradă cand vor fi  gata aproximativ aceste 
lucrări, ei ridică din umeri și spun că o luna sau două. 
Dar așa ceva este inacceptabil. O lună sau două se 
presupune că pe strada noastră nu se mai duce gunoiul? 
Că nu se poate intra cu mașina? Că atunci când vor veni 
ploile trebuie să trecem prin noroi până în gât?”, mai 
spune clujeanul în sesizarea adresată conducerii 
Primăriei. La fi nalul mesajului clujeanul îi solicită 
primarului să accelereze ritmul de lucru al lucrărilor.  M.C.

Mănăştur

Şi-a distrus cauciucurile de la maşină 
într-o groapă de pe stradă
Un clujean a avut o experienţă neplăcută când a trecut cu 
maşina pe aleea Bâlea din cartierul Mănăştur.

Lucrările efectuate de autorităţile publice din Cluj-Napoca 
în această vară au fost numeroase, însă nu toţi clujenii 
se bucură de ele. Un clujean și-a tăiat cauciucul în 
betoanele sparte de pe aleea Bâlea din Mănăștur. „Când 
o să se termine lucrările pe strada Bâlea? Ieri (în 10 
septembrie – n.red.) mi-am tăiat cauciucul în betoanele 
sparte? Mie cine mi-l plătește?”, a spus clujeanul pe un 
site de reclamaţii și sesizări. „Pe panou scria că lucrările 
se vor efectua în perioada iulie – august (60 de zile). 
Suntem în 11 septembrie și lucrările sunt departe de a fi  
terminate! Câte cauciucuri și bucși o să mai schimb?”, a 
mai adăugat reclamantul.  M.C.

Gheorgheni

Dâmburi în loc de limitatoare 
de viteză

Un limitator de viteză le dă bătăi de cap clujenilor care 
locuiesc în cartierul Gheorgheni.

Limitatorul este amplasat pe Aleea Slănic și este atât de 
înalt și de prost semnalizat încât șoferii nu mai au timp 
să frâneze la timp. O fi lmare făcută de un clujean cu 
mașinile care trec prin zonă 
a devenit foarte cunoscută 
pe internet în ultimele zile. 
„Să-i ia naiba cu dâmburile 
lor cu tot, ar trebui daţi în 
judecată pentru așa ceva”, 
spune bărbatul care a 
realizat fi lmarea. În video 
se vede clar cum șoferii nu 
mai au timp să frâneze și 
trec cu viteză peste 
limitatorul de viteză.  M.C.

Ai o problemă în cartierul tău şi nu ştii pe cine să anunţi? 
Trimite-ne sesizarea ta, însoţită de o fotografie, 
la adresa redactia@monitorulcj.ro 
sau sună-ne la numărul de telefon 0264-59.77.00.

Anul şcolar începe fără 

manuale noi pentru cla-

sele I şi a II-a şi fără 

schimbări la examenele 

naţionale şi admiterea în 

liceu, dar cu un regula-

ment ce integrează reguli 

de conduită în unităţile 

de învăţământ, un con-

tract educaţional cu 

părinţii şi obligaţii pen-

tru profesori şi elevi.

Regulamentul de organi-

zare şi funcţionare a unităţi-

lor de învăţământ preuniver-

sitar este o premieră a ulti-

milor zece ani pentru şcolile 

din România.

Proiectul acestui regula-

ment, făcut public de Minis-

terul Educaţiei, include atât 

prevederi privind conduita ca-

drelor didactice şi a elevilor, 

cât şi obligaţii ale părinţilor.

În privinţa profesorilor, 

aceştia trebuie să aibă o ţinu-

tă morală demnă, în concor-

danţă cu valorile pe care tre-

buie să le transmită elevilor, 

o vestimentaţie decentă şi un 

comportament responsabil, fi -

indu-le interzis să desfăşoare 

acţiuni care pot afecta viaţa 

intimă, privată şi familială a 

elevilor.

Conform aceluiaşi regula-

ment, elevii nu vor mai pu-

tea folosi telefonul mobil în 

timpul orelor şi, totodată, le 

va fi  interzis să deţină, să 

consume sau să comerciali-

zeze, în şcoli şi în afara aces-

tora, droguri, substanţe etno-

botanice, băuturi alcoolice, 

ţigări şi să participe la jocuri 

de noroc.

Regulamentul prevede şi 

că unităţile de învăţământ pre-

universitar vor încheia un con-

tract educaţional cu părinţii 

sau tutorii copiilor, în care vor 

fi  stabilite drepturile şi obli-

gaţiile reciproce ale părţilor.

Manuale noi la clasele I 
şi a II-a, în aşteptare

Tot din anul şcolar 

2014-2015, elevii claselor I şi 

a II-a ar urma să înveţe după 

manuale noi, inclusiv în va-

riantă digitală.

Pentru realizarea acestora, 

Ministerul Educaţiei a organi-

zat o licitaţie, care a fost în-

să contestată de unele edituri.

Consiliul Naţional de So-

luţionare a Contestaţiilor a de-

cis, la 10 septembrie, continu-

area procedurii pentru reeva-

luarea ofertelor depuse în ca-

drul licitaţiei pentru realiza-

rea manualelor şcolare, după 

ce trei contestaţii au fost ad-

mise, şase admise în parte şi 

două respinse.

O zi mai târziu, Ministerul 

a susţinut că întârzierea noi-

lor manuale pentru clasele I şi 

a II-a este din vina „celor ca-

re au blocat procedura” şi a 

asigurat elevii, cadrele didac-

tice şi părinţii că acestea aces-

tea vor ajunge în şcoli imedi-

at ce licitaţia se va fi naliza.

Noul an, fără manuale, dar cu reguli noi

Andreea LEDER
social@monitorulcj.ro

Vacanţa mare s-a termi-

nat, iar elevii au început 

un nou an şcolar. Luni, la 

sediile unităţilor de învă-

ţământ, au avut loc festi-

vităţile de deschidere a 

noului an şcolar urmând 

ca de marţi elevii să 

înceapă orele de curs.

În noul an şcolar, la nive-

lul judeţului Cluj, vor studia 

un număr de 91.299 de elevi. 

Dintre aceştia, peste 18.000 

sunt la grădiniţă, iar ceilalţi 

fac parte din clasele primare, 

gimnaziale şi liceale.

Anul şcolar 2014-2015 va 

avea 177 de zile de cursuri şi 

34 de zile de vacanţă, fără ce-

le din vacanţa de vară şi adu-

ce cu el o serie de modifi cări.

Înapoi la şcoală

Şcoala a început pentru ele-

vii clujeni. Cei mai emoţio-

naţi sunt cei din clasa zero 

care au fost nevoiţi să renun-

ţe la jucării în schimbul cre-

ioanelor şi caietelor. Tot luni 

ei au avut şi prima întâlnire 

cu învăţătoarele.

Conform celor mai recen-

te date ale reprezentanţilor 

Inspectoratului Şcolar Jude-

ţean Cluj, şcoala începe luni 

pentru un număr de 91.299 

de elevi. „În acest an avem 

un număr de 18.865 de pre-

şcolari. În ciclul primar vor 

studia 26.569 de elevi, în cel 

gimnazial 20.989, iar în cel 

liceal 22.379. La cursurile 

pentru şcoala postliceală de 

doi ani sunt înscrişi 644 de 

elevi, iar în învăţământul 

postliceal sunt înscrişi alţi 

1.798”, a declarat pentru Mo-
nitorul de Cluj, purtătorul de 

cuvânt a Inspectoratului Şco-

lar Judeţean Cluj, Andreea 

Goldiş.

Ce noutăţi aduce noul 
an şcolar?

Anul şcolar 2014-2015 adu-

ce cu el o serie de modifi cări. 

Dacă metoda de predare in-

terdisciplinară se găsea în anul 

şcolar 2013-2014 doar la cla-

sa pregătitoare şi la clasa a 

II-a, odată cu începerea nou-

lui an şcolar aceasta se va re-

găsi şi la clasa a II-a.

Totodată, începând din 

acest an, elevii claselor a II-a 

vor fi  nevoiţi să înveţe noţi-

uni elementare ale fi zicii şi 

ale fracţiilor. Nici elevii din 

clasa a III-a nu vor scăpa mai 

uşor: ei vor studia arhitectu-

ra şi istoria jazzului.

Introducerea noilor mate-

rii în programa şcolară a co-

piilor de clasa a II-a şi a III-a 

a stârnit controverse în rân-

dul cadrelor didactice. Aceş-

tia spun că elevilor li se ce-

re să înveţe prea multă ma-

terie şi că s-a îngreunat pro-

grama şcolară în loc să fi e 

aerisită.

O materie mai interesantă 

este şahul sau sportul minţii 

cum mai este denumit. Acest 

sport va fi  introdus în şcoli ca 

şi materie opţională odată cu 

începerea noului an şcolar. 

Elevii care vor dori să înveţe 

acest sport o vor putea face 

de la specialişti.

Structura noului 
an şcolar

Semestrul I a debutat în 15 

septembrie. În perioada 1 – 9 

noiembrie, clasele din învăţă-

mântul primar şi grupele din 

învăţământul preşcolar sunt 

în vacanţă.

Vacanţa de iarnă va avea 

loc în perioada 20 decembrie 

2014 – 4 ianuarie 2015, după 

care se reiau cursurile până 

în data de 30 ianuarie. Vacan-

ţa intersemestrială se va des-

făşura în intervalul 31 ianua-

rie – 8 februarie 2015.

Semestrul al II-lea va de-

buta în 9 februarie 2015. Va-

canţa de primăvară se va des-

făşura în perioada 11 aprilie 

– 19 aprilie, iar cursurile se 

vor relua luni, 20 aprilie. Va-

canţa de vară va începe în 20 

iunie 2015 şi va dura până în 

13 septembrie 2015.

Astăzi începe şcoala
Peste 70.000 de elevi din Cluj s-au întors la şcoală, iar alți 18.000 sunt boboci.

VACANȚĂ

34
de zile de vacanță vor 
avea elevii în anul 
școlar 2014-2015

VEZI VIDEO AICI
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Canalizarea – unul din cele 

mai vechi sisteme de canaliza-
re din lume datează din vremea 

Romei antice. Canalizarea nu 

servea doar pentru evacuarea 

reziduurilor, ci avea mai multe 

funcţiuni, printre care tranzita-

rea apelor pluviale care se scur-

geau de pe colinele din oraş prin 

diferite cursuri de apă mici, eva-

cuarea apelor de infi ltraţie pro-

venind din sistemele de alimen-

tare cu apă, evacuarea apelor 

uzate de la băile publice şi dre-

narea zonelor joase, mlăştinoa-

se din lunca râului Tibru.
Ţinând seama de topogra-

fi a terenului, Roma antică era 

deservită de trei sisteme de 

canalizare independente: Sis-

temul Campus Martius, Siste-

mul Cloaca Maxima şi Siste-

mul Circus Maximus

Fiecare din aceste sisteme 

consta dintr-un canal colec-

tor în care se vărsau diferite 

canale de ramifi caţie.

Pe măsură ce oraşul se dez-

volta, s-a extins şi reţeaua de 

canale afl uente, astfel încât 

să deservească noi porţiuni 

ale oraşului, canale care pro-

babil erau tot deschise, în fa-

za lor iniţială.

Studiile arheologice arată 

că din secolul VI î.Hr. până în 

perioada imperiului, şi chiar 

mai târziu, au fost executate 

numeroase lucrări de reface-

re, mai mult sau mai puţin ra-

dicale. Studiile au aratat exis-

tenţa diferitelor tehnologii de 

lucru şi a unor materiale spe-

cifi ce diferitelor epoci, ceea ce 

demonstrează că asemenea lu-

crări de întreţinere, reabilitare 

şi extindere au fost făcute de 

mai multe ori şi permite data-

rea aproximativă a lucrărilor.

În prezent, în secolul XXI, 

sistemul de canalizare este un 

sistem care a evoluat şi s-a 

extins. Şi azi, sistemul de ca-

nalizare are un rol foarte im-

portant în viaţa noastră. Be-

nefi ciind de el ne uşurăm exis-

tenţa, ne protejăm sănătatea 

şi mediul înconjurător.

A benefi cia de canalizare es-

te un lucru normal, dar şi vi-

tal. De aceea, utilizarea inco-

rectă a acesteia, atrage după si-

ne grave probleme pentru so-

cietate: înfundarea sistemului 

cu deşeuri care nu au cum să 

fi e transportate de sistem către 

staţia de epurare a oraşului, du-

ce la disconfortul utilizatorilor 

şi al operatorului de apă şi ca-

nal CAA. Folosim zilnic apa po-

tabilă: o bem, gătim cu ea, ne 

spălăm, spălăm rufe şi vase. 

Odată apa utilizată ea devine 

apă uzată. Canalizarea preia 

această apă uzată prin sistemul 

de canalizare şi o transportă 

către Staţia de Epurare, care, 

după multe procedee de cură-

ţarea, o redă naturii, dever-

sând-o în râul Arieş.

Utilizarea greşită a canaliză-

rii de către cetăţeni, a atras în 

ultimele două luni peste 90 de 

intervenţii atât la Turda, cât şi 

la Campia Turzii. Acestea au 

constat în desfundări ale siste-

mului atât la cel stradal, cât şi 

la cel din interior locuinţelor.

Cei mai mari DUŞMANI 
ai canalizării sunt:
• resturile alimentare

• deşeurile solide

• odorizantele sau jucăriile 

copiilor scăpate accidental

• Mortarul de ipsos sau de ci-

ment rămas neutilizat în cursul 

lucrărilor de construcţii sau a 

renovării locuinţei nu are ce că-

uta în vasul WC sau în sifonul 

de pardosea! Aşteptaţi până se 

solidifi că şi trataţi-l ca şi deşeu.

• Cârpele, vată medicinală şi 

produsele de igienă intimă. 

Fibrele lor fi ne se agaţă de ne-

regularităţile pereţilor interne 

ale conductelor, facilitând ast-

fel formarea unui dop.

„Existenţa unui sistem de ca-

nalizare coerent, condiţionează 

calitatea mediului înconjurător 

şi implicit a vieţii. Nu putem 

ignora faptul că, un sistem de 

canalizare funcţional nu depin-

de doar de operatorul CAA ca-

re gestionează reţeaua, ci şi de 

TOŢI utilizatorii acestuia. Fieca-

re dintre noi putem contribui la 

funcţionarea în bune condiţii a 

canalizării. CAA a făcut şi va 

face în continuare investiţii în 

infrastructura de apă şi canal 

în aria de deservire. Pentru noi 

aceasta este o preocupare per-

manentă şi continuă. La fel cum 

sunt şi celelalte obiective propu-

se şi atinse” afi rmă directorul 

general al Companiei de Apă 

ARIEŞ, Cristian Octavian Matei.

Utilizarea corectă a canalizării este în beneficiul tuturor!

Europarlamentarul PSD 

Sorin Moisă, fost şef de 

cabinet adjunct al lui 

Dacian Cioloş, este 

membru în Comisia de 

Comerţ Internaţional, în 

Comisia de Cercetare, 

Industrie şi Energie, 

respectiv Comisia pentru 

Afaceri Constituţionale 

a Parlamentului 

European (PE), anunţă 

Ziarul de Roman.

Sorin Moisă are 38 de ani, 

un CV impresionat şi o respon-

sabilitate pe care şi-a asumat-o 

cu multă maturitate. Mai puţin 

cunoscut în România, nemţea-

nul Sorin Moisă deschide cu 

mare uşurinţă uşi importante 

în Uniunea Europeană, datori-

tă profesionalismului de care a 

dat dovadă în carieră. Sorin 

Moisă, născut la Piatra Neamţ, 

este acum vocea nemţenilor şi 

a tuturor românilor în Parla-

mentul European (PE).

Ziarul de Roman prezintă 

primul interviu cu eurodepu-

tatul PSD Sorin Moisă.

Moisă afi rmă, potrivit ziaru-

lui citat, că va încerca „să dau 

o voce industriei româneşti. Pe 

energie am câteva idei pe care 

prefer să le fac publice când se 

maturizează. Echipa pe care o 

voi face în România va sprijini 

comunităţile locale în materie 

de fonduri europene. La Bru-

xelles, unde sunt unul dintre 

românii cu multă experienţă, 

voi sprijini România în toate 

negocierile pe dosarele de inte-

res pentru noi. Voi încerca să 

fi u o voce demnă şi necomple-

xată a României în Europa”.

Colaborator al lui Cioloș, 
în vocea noastră în PE

Preşedintele Traian 

Băsescu a declarat, sâm-

bătă, la Mamaia, că până 

la terminarea mandatului 

va mai face o vizită în 

Republica Moldova, „de 

rămas bun”, după care va 

solicita să i se acorde 

cetăţenia acestei ţări.

El a spus că vizita în Re-

publica Moldova nu este pla-

nifi cată, dar o va programa 

împreună cu preşedintele Ni-

colae Timofti. „Este în inten-

ţia mea ca înainte de înche-

ierea mandatului să fac o vi-

zită în Republica Moldova, de 

rămas bun. După cum vă adu-

ceţi aminte, am mai spus că 

după terminarea mandatului 

voi cere cetăţenia Republicii 

Modova. Cum noi am acordat 

sute de mii de cetăţenii cetă-

ţenilor Republicii Modova, 

sper să pot benefi cia şi eu de 

întoarcerea acestei opţiuni, pe 

care am avut-o în primul man-

dat”, a declarat Băsescu.

De asemenea, întrebat des-

pre intrarea României în Spa-

ţiul Schengen, Traian Băsescu 

a spus că speră ca luna viitoa-

re să se poată intra în Spaţiul 

Schengen cu aeroporturile.

Vizită de „rămas bun” 
în Republica Moldova

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Reprezentanţii ACL Cluj 

susţin că social-democra-

ţii clujeni pun presiune 

pe aleşii locali din judeţ, 

mai ales pe cei din zona 

Dejului, pentru ca aceştia 

să se înscrie în PSD.

ACL intenţionează să de-

pună plângere penală, „Vom 

depune plângere penală la 

DNA şi DIICOT, pentru că aici 

vorbim de crimă organizată, 

atâta timp cât în baza unei 

legi se fac presiuni, este şan-

taj, mită de transfer”, a decla-

rat co-preşedintele ACL Cluj, 

Marius Nicoară.

Ordonanţă pentru PSD

La rândul său, liderul PDL 

Cluj, europarlamentarul Da-

niel Buda a reamintit, în acest 

sens, de ordonanţa migraţiei 

primarilor.

„Le atrag atenţia tuturor par-

lamentarilor din arcul guverna-

mental că votarea în Parlament 

a legii de aprobare a ordonan-

ţei care permite migraţia îi poa-

te face să intre într-un câmp 

infracţional şi pot să răspundă 

din punct de vedere penal pen-

tru adoptarea acestei legi. Am 

spus la momentul adoptării or-

donanţei că atât Victor Ponta 

cât şi Liviu Dragnea intră în zo-

na abuzului în serviciu. DNA 

a început deja urmărirea pena-

lă, „in rem“, adică DNA face 

cercetări asupra celor care au 

iniţiat ordonanţa şi asupra mo-

tivelor care au stat la baza adop-

tării ordonanţei“, a spus Dani-

el Buda.

Mai mult, democrat libera-

lul atenţionează primarii şi 

consilierii judeţeni sau locali 

că îşi vor pierde mandatul în 

dacă ordonanţa va fi  respin-

să în Parlament sau va fi  de-

clarată neconstituţională. „Da-

că te înscrii în alt partid sau 

devii independent aceasta în-

seamnă o demisie din parti-

dul-mamă. Îi solicit lui Remus 

Lăpuşan să înceteze orice de-

mers de acest fel pentru că 

intră în zona penală”, a mai 

spus preşedintele PDL Cluj.

Cortul ACL a fost vandalizat

Liberalii şi democrat libe-

ralii sunt „atacaţi“ şi la capi-

tolul imagine, sigla ACL sub 

care candidează Klaus Joha-

nnis, de pe cortul amenajat 

pe Bulevardul Eroilor fi ind de-

cupată zilele trecute.

Preşedintele PNL Cluj, se-

natorul Marius Nicoară, a de-

clarat că va depune o plânge-

re penală împotriva celor ca-

re au vandalizat cortul de cam-

panie al ACL de pe Bulever-

dul Eroilor.

Poliţia municipiului 

Cluj-Napoca a fost sesizată în 

acest sens.

„În noaptea de 12 spre 13 

septembrie cortul ACL de pe 

Bulevardul Eroilor a fost van-

dalizat, sigla ACL a fost de-

cupată. Noi luni vom depune 

o plângere pentru că astfel de 

manifestări se sancţionează 

cu închisoare de la o lună la 

3 ani. Vom solicita Poliţiei Cluj 

să urmărească pe camerele de 

vederi ceea ce s-a întâmplat 

şi să-i prindă pe cei care au 

comis asemenea fapte. Aces-

te fapte denotă că cei din PSD 

sunt speriaţi de puterea aces-

tei sigle, ACL, pentru preşe-

dinţia României”, a precizat 

senatorul Marius Nicoară.

Cum răspunde Lăpuşan

Liderul PSD Cluj Remus Lă-

puşan spune, răspunzând acu-

zaţiilor celor din ACL, că aces-

tea sunt doar declaraţii fără 

acoperire, care vin de fapt din 

teama că vor pierde alegerile. 

„Sunt speriaţi pentru că vor 

pierde alegerile şi fac declara-

ţii fără acoperire. Nu este ni-

ciun primar care să fi  trecut la 

PSD. Până în acest moment au 

existat doar discuţii amicale, 

generale cu primarii PNL şi 

PDL“, a declarat liderul PSD 

Remus Lăpuşan.

ACL acuză PSD că racolează 
primarii din judeţul Cluj

De la stânga la dreapta: deputatul Adrian Oros, europarlamentarul Daniel Buda și senatorul Marius Nicoară

Cortul de campanie al ACL de pe Buleverdul Eroilor a fost vandalizat.
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Apel de selecţie Măsura 322 
- Data publicării – 15.09.2014;

- Data lansării apelului de selecţie – 15.09.2014

- Măsura lansată prin apelul de selecţie – cu tipurile de benefi ciari eligibili:
Măsura lansată: 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunataţirea serviciilor de 
bază pentru populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”

- Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin 
Măsura 322 sunt:

o  Comunele membre în Asociaţia GAL Lider Bistriţa Năsăud prin reprezentanţii 
lor legali.

o  Autorităţile locale (comune) sau Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitare prin 
operatorii regionali pentru investiţiile în infrastructura de apă/apă uzată.

o  Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între două sau mai 
multe comune membre GAL

o ONG-uri, Aşezăminte culturale şi Instituţii de cult.
o  Persoane fi zice şi juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective 

de patrimoniu cultural sau natural de interes local.

- Fondurile disponibile pentru măsura respectivă;
- Valoare totală nerambursabilă/măsură 1.116.333 Euro
- Valoare totală nerambursabilă/ măsură/apel de selecţie: 216.368 Euro
-  Suma maximă nerambursabilă care poate fi  acordată pentru un proiect 108.184 

Euro/proiect
- Suma maximă a unui proiect 108.184 Euro

- Data limită de depunere a proiectelor – 14.10.2014 ora 12:00. Depunerea 
proiectelor pentru Măsura 322 se va face la sediul la sediul Asociaţiei GAL Napoca 
Porolissum, Comuna Gilău, str. Republicii, nr. 14, sc. 2, et. 1, ap. 15, jud. Cluj, în 
intervalul orar 09:00-12.00, zile lucrătoare.

ATENŢIE!!!! proiectele depuse vor fi  selectate ţinând cont de adresa nr. 92348/25.06.2014 
transmisă de către MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE, din care 
rezultă în mod clar faptul că se pot selecta proiectele simple, care nu implică lucrări de 
construcţii montaj şi care necesită o perioadă de implementare mai scurtă.

Solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate 
în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri publicat pe site-ul www.
apdrp.ro. Procedura de selecţie este afi şată pe site-ul www.napocaporolissum.ro

- Date de contact pentru informaţii suplimentare;
- Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii 322 în cadrul Programului 
LEADER, la nivelul GAL Napoca Porolissum sunt cuprinse în „Ghidul Solicitantului” 
şi în Apelul de selecţie accesibil pe pagina www.napocaporolissum.ro şi la sediul 
GAL Napoca Porolissum.

• Alte link-uri utile: MADR, Programul LEADER, napoca_porolissum@yahoo.com

1Defi nite conform legislaţiei naţionale în vigoare respectiv OUG 44/2008

Apel de selecţie Măsura 322 
- Data publicării – 15.09.2014;

- Data lansării apelului de selecţie – 15.09.2014

- Măsura lansată prin apelul de selecţie – cu tipurile de benefi ciari eligibili:
Măsura lansată: 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunataţirea serviciilor de 
baza pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”

- Benefi ciarii eligibili pentru sprijinul fi nanciar nerambursabil acordat prin 
Măsura 322 sunt:

o Comunele membre în Asociaţia GAL Lider Cluj prin reprezentanţii lor legali.
o  Autoritaţile locale (comune) sau Asociaţii de Dezvoltare Intercomunitare prin 

operatorii regionali pentru investiţiile în infrastructura de apă/apă uzată.
o  Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între două sau mai 

multe comune membre GAL
o ONG-uri, Aşezăminte culturale şi Instituţii de cult.
o  Persoane fi zice1 şi juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective 

de patrimoniu cultural sau natural de interes local.

- Fondurile disponibile pentru măsura respectivă;
- Valoare totală nerambursabilă/măsură/apel selecţie: 316.886 Euro
-  Suma maximă nerambursabilă care poate fi  acordată pentru un proiect 105.628 

Euro/proiect
- Suma maximă a unui proiect 105.628 Euro

- Data limită de depunere a proiectelor – 14.10.2014 ora 12:00. Depunerea 
proiectelor pentru Măsura 322 se va face la sediul la sediul Asociaţiei Grupul de 
Acţiune Locală Lider Cluj, Comuna Floreşti, str. Eroilor Nr. 256, Bloc 13M, Ap. 18, 
judeţul Cluj, în intervalul orar 09:00-12.00, zile lucrătoare.

ATENŢIE!!!! proiectele depuse vor fi  selectate ţinând cont de adresa nr. 
92348/25.06.2014 transmisă de către MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII 
RURALE, din care rezultă în mod clar faptul că se pot selecta proiectele simple, care 
nu implică lucrări de construcţii montaj şi care necesită o perioadă de implementare 
mai scurtă.

-Solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate 
menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri publicat pe 
site-ul www.apdrp.ro.

- Date de contact pentru informaţii suplimentare;
-  Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii 322 în cadrul 

Programului LEADER, la nivelul Asociaţia GAL Lider Cluj sunt cuprinse în 
„GHIDUL SOLICITANTULUI” şi în Apelul de selecţie accesibil pe pagina 
www.gallidercluj.ro. De asemena sunt disponibile informaţii pe suport 
electronic CD/DVD la sediul GAL Lider Cluj, e-mail lidercluj@yahoo.com.

- Alte link-uri utile: MADR, Programul LEADER

1Defi nite conform legislaţiei naţionale în vigoare respectiv OUG 44/2008

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Prezent vineri, la Cluj, 

la ceremonia de preda-

re/primire a şapte 

microbuze şcolare, 

ministrul 

Transporturilor Ioan Rus 

a vorbit pompos despre 

importanţa educaţiei în 

România şi a făcut şi o 

glumă neinspirată.

Întrebat de jurnalişti cum 

răspunde acuzaţiilor unor pri-

mari liberali, potrivit cărora a 

acordat microbuzele pe crite-

rii politice, Rus a răspuns că 

majoritatea primarilor care au 

primit microbuze „sunt PD-şti 

şi liberali, deci acuză pe bu-

nă dreptate“, apoi a continu-

at spunând : „Vedeţi că la 

domnul primar ungur i le-am 

dat cu probleme la partea de 

frânare“, referindu-se la pri-

marul din Cătina, cu nume 

românesc, Alexandru Bota. 

Gluma lui Rus este cu atât mai 

proastă cu cât, de fapt cu mi-

crobuzele vor circula elevii, 

nu primarul.

O gafă în stilul Ioan Rus
Gluma macabră a lui Rus 

nu rămâne însă „netaxată” 

de liberali. Preşedintele exe-

cutiv al ACL Cluj, Mihai Se-

plecan nu se declară surprins 

de glumele lui Ioan Rus şi 

subliniază că microbuzele 

ajung la copii, nu la primar. 

„Nu îl atac, nici nu îl scuz pe 

Ioan Rus pentru această glu-

mă. Consider că este o glu-

mă în stilul PSD, asemenea 

celei făcute de Vanghelie, ca-

re spunea că nu contează că 

avem dosare, mergem înain-

te…E un dar al PSD să facă 

astfel de glume. Mai grav mi 

se pare faptul că împărţind 

acele microbuze, ei au încer-

cat practic să-i atragă pe pri-

marii noştri la ei”, a declarat 

Mihai Seplecan.

La rândul său, senatorul 

PDL Alin Tişe „taxează” glu-

ma sinistră a lui Ioan Rus. 

„O glumă proastă, desigur, 

în stilul lui Ioan Rus… dar 

nu mă priveşte pe mine, e 

problema etnicilor maghiari 

să reacţioneze. Sau probabil 

că ei o înţeleg”, a spus Alin 

Tişe.

Glume între politicieni

Altora, în schimb, gluma 

lui Rus nu li se pare de prost 

gust, cum este şi cazul prima-

rului de la Cătina, coleg de 

partid cu Rus.

Se pare că astfel de glume 

sunt gustate doar de social de-

mocraţi. „A fost doar o glumă 

între Ioan Rus, Vakar Istvan şi 

mine, nu m-a deranjat. Sunt 

de etnie maghiară, noi pe aici 

suntem mulţi aşa”, spune chiar 

primarul de etnie maghiară, 

cu nume românesc, Alexan-

dru Bota.

Politicienii fac glume sinistre. 
Ioan Rus e expertul în domeniu !

Ioan Rus dând mâna cu „primarul ungur” Alexandru Bota

Trei miniştri au împărţit, vineri, la Cluj, şapte microbuze şcolare.

Sfârșitul săptămânii trecu-
te a fost marcat la Cluj de 
prezenţa mai multor mi-
niștri PSD și a premierului 
Victor Ponta.

A fost nevoie de trei mi-
niștri pentru împărţirea a 
șapte microbuze școlare. 
Ministrul Transporturilor, 
Ioan Rus, al Muncii, 
Rovana Plumb și cel pen-
tru Dialog Social, Aurelia 
Cristea au participat la 
momentul festiv de preda-
re/primire a microbuzelor 
școlare. Cele șapte comu-
ne care au primit microbu-
ze școlare sunt Aghireșu, 
Călăţele, Cojocna, 
Cornești, Frata, Panticeu și 
Cătina.

„Turneul“ PSD
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CONCURS

CONCURS

Câştigă unul din cele
10 pachete de produse cosmetice

Nume/Prenume: ..............................................................

Adresă/Tel.: ......................................................................

e-mail: .............................................................................

vârstă: .......... profesie: ...................................................

Taloanele se depun până în data de 22 septembrie la sediul Monitorul de Cluj sau la centrele de mica 

publicitate. Câștigătorii vor fi anunțați în data de 23 septembrie

CONCURS

Taloanele se depun la centrele de mică publicitate monitorulcj.ro 
până în data de 26.09.2014

Telekom Romania 

Communications şi 

Telekom Romania Mobile 

Communications sunt, de 

sâmbătă, noile denumiri 

ale operatorilor 

Romtelecom şi Cosmote 

România, schimbarea 

fi ind parte a procesului 

de adoptare a brandului 

"Telekom" al grupului 

german Deutsche 

Telekom.

Deutsche Telekom deţine 

40% din OTE Grup (Grecia), 

acţionarul majoritar al celor 

doi operatori telecom locali, 

care în 2013 au avut afaceri 

cumulate de 1,07 miliarde 

de euro.

Telekom Romania intră pe 

piaţă cu conceptul one-stop-

shop. Pe o singură factură, cli-

enţii Telekom Romania Com-

munications vor avea acces la 

servicii integrate de comunica-

ţii, respectiv acces la conexiuni 

broadband mobil şi fi x, voce 

mobilă şi fi xă şi, de asemenea, 

divertisment TV.

Mai mult, toate pachetele 

de servicii ale Telekom Roma-

nia Communications vor in-

clude acces la noul Telekom 

TV interactiv, sub formă de 

servicii web şi mobile.

Telekom, un singur brand

În perioada analizată, 

evoluţia leului a fost una 

depreciativă, într-un con-

text regional, provocat de 

situaţia precară din 

Ucraina şi de temerile 

legate de rezultatele refe-

rendumului privind inde-

pendenţa Scoţiei.

Acestea au provocat depre-

cierea euro şi a lirei sterline, 

în timp ce investitorii şi-au în-

mulţit plasamentele în dolar, 

considerat o „monedă refugiu”.

Săptămâna a debutat cu 

un curs al euro de 4,4085 lei, 

maximul de 4,4287 lei fi ind 

atins miercuri, într-o şedinţă 

în care cotaţiile au crescut pâ-

nă la 4,4350 lei.

Ultimele două şedinţe au 

fost mai calme, media cobo-

rând vineri la 4,4184 lei, când 

piaţa s-a deschis aproape de 

4,42 lei, nivel asemănător cu 

cel de la închiderea de joi. Vo-

lumele de transfer au fost re-

duse, iar tranzacţiile s-au re-

alizat între un minim de 4,4140 

şi un maxim de 4,4260 lei, co-

taţiile de la închidere fi ind de 

4,42 – 4,4230 lei.

Cursul dolarului american 

a fl uctuat între 3,4056 şi 3,4307 

lei, maxim al ultimelor 14 luni, 

pentru ca la fi nalul săptămânii 

acesta să scadă la 3,4197 lei.

Media francului elveţian a 

crescut la jumătatea săptămâ-

nii la 3,6669 lei, nivel care se 

mai înregistra în aprilie, pen-

tru ca vineri să coboare la 

3,6540 lei.

Evoluţii asemănătoare fa-

ţă de euro au avut şi mone-

dele din regiune. Atrage aten-

ţia deprecierea importantă a 

rublei, care a coborât la mi-

nimul istoric de 37,726 faţă 

de dolar şi 48,672 faţă de eu-

ro. Scăderea a apărut după ce 

Uniunea Europeană a inclus 

pe lista sancţiunilor economi-

ce marile companii ruseşti din 

domeniul energiei.

Perechea euro/dolar a scă-

zut marţi la 1,2860 dolari, mi-

nimul ultimelor 14 luni, pen-

tru ca la fi nalul săptămânii tran-

zacţiile să se realizeze la 1,2910 

– 1,2979, pieţele americane în-

chizându-se la 1,2969 dolari.

În piaţa la termen de la Si-

biu, euro s-a tranzacţionat pe 

decembrie la 1,2868 – 1,2992 

dolari, pe martie la 1,2901 – 

1,3015 dolari iar pe iunie vi-

itor la 1,2901 – 1,2985 dolari. 

Preţul futures al unciei de aur 

a scăzut de la 1.260 dolari, la 

începutul săptămânii, la 1.227 

dolari, la fi nalul ei.

Analiza cuprinde perioada 

8 – 12 septembrie.  (R. G.)

Euro, înapoi la 4,42 lei
PIAŢA VALUTARĂ

Datele sectoriale din luna 

iulie, în principal produc-

ţia industrială, indică a 

treia scădere trimestrială 

la fi nele lunii septembrie, 

ceea ce înseamnă că eco-

nomia nu va ieşi din rece-

siune tehnică, estimează 

Andrei Rădulescu, senior 

economist la Banca 

Transilvania.

„Suntem în recesiune teh-

nică şi probabilitatea este ca 

să rămânem în recesiune şi 

după acest trimestru. Trimes-

trul al treilea a început foar-

te rău. Deci, trimestrul trei are 

mare probabilitate să fi e în 

continuare pe minus faţă de 

trimestrul anterior, dar avem 

doar datele pe iulie”, a spus 

Rădulescu.

Economia reduce 
motoarele

România a reintrat în rece-

siune tehnică, având două tri-

mestre consecutive de con-

tracţie a PIB, cu cea mai ma-

re scădere economică din UE 

28 în al doilea trimestru al 

anului, de -1%, potrivit date-

lor publicate de Eurostat, ca-

re au relevat modifi carea evo-

luţiei pentru primul trimes-

tru, de la +0,2% la -0,2%.

Economistul băncii a ară-

tat că, faţă de luna iunie, in-

dustria a decelerat la 5,7% an 

la an în iulie, comerţul cu 

amănuntul a decelerat la 6,3%, 

iar exporturile au urcat cu 

12,7% lună la lună şi cu 6,6% 

an/an, la 4,8 miliarde euro.

„Nu ştiu în ce măsură vor 

fi  relansate investiţiile publi-

ce, mai ales că intrăm într-o 

perioadă electorală. Asta ar 

mai putea schimba puţin per-

spectiva, dar estimarea actu-

ală este că vom rămâne în re-

cesiune tehnică”, a spus Ră-

dulescu.

El a explicat că în ultimii 

şapte ani au fost câteva sec-

toare în care s-a mai investit, 

dar per global s-a dezinvestit 

pe toată această perioadă.

Şi totuşi, tabloul de bord 
nu arată rău

Pe de altă parte, din punct 

de vedere al indicatorilor ma-

croeconomic, economia nu a 

arătat niciodată mai bine de-

cât acum după 1990.

„Avem stabilitatea preţu-

rilor, defi cite comercial şi de 

cont curent mici, dobânzi la 

minime istorice”, a continu-

at economistul Băncii Tran-

silvania.

Rădulescu a explicat că ex-

portul a atins record după re-

cord, mai ales pentru că popu-

laţia din Vest a preferat, din ca-

uza incertitudinilor, să cumpe-

re produse mai ieftine din Est.

„Exporturile româneşti au 

benefi ciat de efectul de sub-

stituţie din Vest, dar lipsit de 

snobismul de marcă”, a ară-

tat economistul băncii.

Potrivit lui Rădulescu, es-

te foarte probabil ca BNR să 

reducă din nou dobânda de 

politică monetară, plasată 

acum la 3,25% pe an, în sep-

tembrie şi noiembrie.

„Probabilitatea unei do-

bânzi de 2,75% pe an până 

la fi nele anului este foarte ma-

re”, a consideră analistul.

Analiştii Băncii Transilva-

nia au o prognoză de creşte-

re economică de 2,5% pentru 

acest an, în scădere de la 3,8% 

înainte de ultimele date pri-

vind PIB. Ei văd însă premi-

se de accelerare graduală a 

PIB pe termen mediu, la 3,6% 

în 2015 şi 4,2% în 2016.

Rădulescu anticipează tot-

odată o decelerarare a expor-

turilor şi accelerarea importu-

rilor, începând cu anul viitor.

Recesiunea 
se „consolidează”
Vom avea cel mai probabil încă o scădere economică trimestrială, 
după datele din iulie, afirmă analiștii BT.

ANDREI RĂDULESCU |  senior economist la 
Banca Transilvania

„Nu ştiu în ce măsură vor fi  relansate investiţiile 
publice, mai ales că intrăm într-o perioadă 
electorală“
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O ieşeancă a fost lăsată o 

noapte întreagă într-o sală 

de travaliu la Maternitatea 

„Elena Doamna“ fără să fi e 

văzută de nici un medic. 

Venise să nască în zi de 

sărbătoare. A doua zi, copi-

lul a fost scos mort prin 

cezariană. Toate analizele 

dinainte de internare nu 

arătau nicio problemă pen-

tru făt. „Nouă luni de zile 

ne-am făcut planuri de vii-

tor pentru copilul nostru, 

ca în 24 de ore să ni se 

spună că a murit”, poves-

teşte îndurerat tatăl. O 

familie acuză de ucidere 

din culpă Maternitatea 

„Elena Doamna“.

Constantin Ciobanu şi so-

ţia sa, Ioana, gravidă în nouă 

luni, s-au prezentat pe data de 

8 septembrie la Maternitatea 

„Elena Doamna“ pentru ulti-

mul consult. Aceasta era pri-

ma sarcină a femeii, iar anali-

zele şi monitorizarea au fost 

făcute în mod regulat pentru 

a se evita orice complicaţie. În 

urma ecografi ei din acea dimi-

neaţă a rezultat că femeia avea 

dilataţie de 3 centimetri şi 

atunci tatăl a contactat-o pe 

dr. Simona Niculescu, medi-

cul care monitorizase vreme 

de nouă luni sarcina femeii.

„Am vorbit cu ea doar la 

ora 10, în data de 8, pentru a 

cere acordul să ne internăm, 

pentru că soţia mea avea dila-

taţii şi toate simptomele naşte-

rii naturale. Am rămas la spi-

tal până la ora 20 după care 

am plecat acasă“, a spus Con-

stantin Ciobanu.

Seara, în jurul orei 23, băr-

batul vorbeşte la telefon cu so-

ţia sa, care îi spune că ceva nu 

este în regulă şi că are nevoie 

de cezariană. „Soţia mea nu 

profesează, dar are studii ca 

asistent medical generalist şi a 

observat că are probleme. Am 

venit de urgenţă, dar în spital 

nu era niciun medic de gardă, 

nicio infi rmieră, niciun asistent 

pe holurile spitalului. Am in-

trat în sala de travaliu unde a 

fost soţia mea îngrijită de o in-

fi rmieră, care m-a dat afară din 

sală şi nu mi s-a spus dacă era 

medic de gardă. Triajul era în-

chis şi erau doar pacientele din 

saloane. Nu am dat de vreo ur-

mă de personal. Am sunat-o 

pe doamna dr. Niculescu şi nu 

ne-a răspuns măcar o dată. Am 

sunat la 112, am menţionat că 

nu este medic în spital, iar ope-

ratorii mi-au spus că sunt în-

tr-o unitate spitalicească, lucru 

pe care îl ştiam, şi nu mi s-a 

trimis niciun echipaj de poliţie. 

Credeau că este o alarmă falsă 

şi trebuie să fi u sancţionat con-

form legii cu închisoare sau 

amendă contravenţională”, a 

adăugat soţul.

„Medicul de gardă a venit 
dimineaţă cu taxiul“

În ziua de luni, 8 septem-

brie, de gardă la Maternitatea 

„Elena Doamna” erau medicii 

Doina Iancu şi Daniela Bădoi. 

Niciuna nu a fost însă de gă-

sit. Soţul a cerut o ambulanţă 

pentru ca Ioana să fi e transfe-

rată în altă parte, însă nimeni 

nu l-a ajutat. Spre dimineaţă, 

disperat că soţia nu primeşte 

ajutor, bărbatul i-a cerut cum-

natei să vină la spital.

„Vorbisem cu ea la telefon 

şi mi-a spus că nu are bani mă-

runţi, iar taximetristul nu are 

rest. Dimineaţa, la 6 şi ceva, am 

coborât din pavilion pentru a-i 

aduce banii, iar pe poartă intră 

un taxi. Crezând că e cumnata 

mea, căutam portofelul, dar ob-

serv că pe scaunul din faţă era 

o doamnă pe care o mai văzu-

sem în triaj şi m-am gândit că 

e schimbul de tură, nici prin cap 

nu mi-a trecut că e doamna dr. 

Iancu şi că ea e medicul de gar-

dă. Abia a doua zi am afl at”, 

precizează Constantin Ciobanu.

Un anestezist a văzut-o 
şi a cerut cezariana. 
Era prea târziu

Faptul că dr. Iancu, medicul 

de gardă în acea zi, a venit cu 

taxiul este dezminţit de directo-

rul Direcţiei de Sănătate Publi-

că (DSP) Iaşi. „Din informarea 

pe care am primit-o de la spital 

nu reiese acest lucru. Spune că 

a fost medicul de gardă, care a 

fost pre zent în spital şi a urmă-

rit cazul. Acum aşteptăm să ve-

dem părerile din ambele părţi”, 

a menţionat Lucian Indrei.

Mama avea să fi e văzută de 

un medic anestezist în jurul orei 

7 dimineaţa, pe data de 9 sep-

tembrie, după opt ore de chin. 

Văzând starea femeii, acesta a 

cerut de urgenţă să i se facă ce-

zariană. Ioana este operată şi 

scoasă din sală. Aceasta întrea-

bă de copil, dar soţul nu ştie ce 

să-i spună. „La ora 7.40 am afl at 

că copilul meu e mort. Auzisem 

o femeie care a spus că a dece-

dat. Nu ne-a anunţat nimeni”, 

povesteşte îndurerat tatăl.

Compasiune şi tăcere

Constantin Ciobanu este 

acum hotărât să afl e ce s-a în-

tâmplat în acea noapte, de ce 

nu erau de găsit medicii şi ci-

ne se face responsabil de dece-

sul copilului. „Am depus plân-

gere la Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Iaşi, cu privire la să-

vârşirea acţiunii de ucidere din 

culpă către Maternitatea „Ele-

na Doamna“, urmând a se fa-

ce cercetări. Zilele următoare 

mergem cu avocatul şi vom în-

ainta o plângere către Colegiul 

Medicilor din România (CMR), 

pentru că vrem doar să afl ăm 

de ce este posibil să intri cu un 

copil viu şi să ieşi cu el după 

24 de ore decedat”, a spus Con-

stantin Ciobanu.

Acum conducerea unităţii sa-

nitare unde a avut loc tragicul 

eveniment a declanşat o anche-

tă internă. „Suntem alături de 

familie şi o sprijinim în durerea 

suferită, dar relaţii despre con-

fi denţialitatea medicală şi par-

ticularităţile cazului le poate fur-

niza numai directorul medical. 

Aşteptăm rezultatele fi nale ale 

necropsiei pentru stabilirea con-

duitei de rigoare“, a precizat dr. 

Mădălina Nour-Ciuhodaru, pur-

tătorul de cuvânt al Maternită-

ţii „Elena Doamna”. Medicul 

Doina Iancu a refuzat să discu-

te despre acest caz, îndrumând 

presa spre purtătorul de cuvânt 

al spitalului.

Şeful Colegiului Medicilor: 
„Nu îmi vine să cred că 
cineva şi-a părăsit garda”

Lipsa din spital a medicului 

de gardă pare totuşi de necon-

ceput pentru preşedintele CMR, 

Vasile Astărăstoae, care spune 

că dacă acest lucru se confi rmă 

medicul riscă sancţiuni grave. 

„Mie nu îmi vine să cred că ci-

neva şi-a părăsit garda. Dacă s-a 

întâmplat acest lucru, este de o 

gravitate deosebită. Nimic nu 

justifi că a-ţi părăsi garda. Deci 

chiar dacă ţi-a luat foc casa tre-

buie să anunţi pe altcineva şi să 

ceri să te înlocuiască. Mie nu îmi 

vine să cred că cineva care este 

de gardă, să plece să îşi facă cum-

părături sau eu ştiu ce să mai fa-

că. Dacă fapta se dovedeşte a fi  

adevărată este de o gravitate ex-

tremă. Există riscul ca acest me-

dic să nu mai poată profesa“, a 

precizat Vasile Astărăstoae.

În ultimii ani au fost mai 

multe scandaluri la Maternita-

tea „Elena Doamna” care ridi-

că serioase semne de întrebare 

asupra actului medical. Femei 

care au murit sau au fost neno-

rocite în urma unor intervenţii 

chirurgicale de rutină, gravide 

care au decedat pe masa de ope-

raţie, ori copii care au murit în 

condiţii dubioase la naştere sunt 

cazuri care au ajuns în atenţia 

opiniei publice. Uneori, cei im-

plicaţi ori rude ale decedaţilor 

au susţinut că actul medical ar 

fi  fost condiţionat de sume de 

bani.  (Lucia AMORĂRIŢEI, 
pentru Ziarul de IAȘI)

Viață curmată 
la naștere
Unde era medicul de gardă la „Elena Doamna” 
în noaptea în care a murit bebeluşul nenăscut?
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

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

CASE/CABANE

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.

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

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

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

¤ Cumpăr 500 mp teren pentru 
construcţie vilă sau de 1500 mp 
pentru construcţie case înșirui-
te, liber sau cu casă demolabi-
lă, în zona Grigorescu (P-ţa 14 
Iulie, E. Grigorescu, Donath, O. 
Goga), Gheorgheni (Arieșului, 
Artelor, V. Lupu, T. Ionescu, Al-
binii), Bulgaria (P-ţa 1848, Clu-
jana), front min. 16 m. Tel. 
0748-111295. (1.7)

¤ Vând teren intravilan, supr. 3200 
mp, com. Mociu, sat Roșieni, jud. 
Cluj, preţ negociabil 20000 RON. Inf. 
la tel. 0740-183181. (3.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pășune, 
mlăștinos, extravulan. Sunaţi la tel. 
0741-244133. (4.5)

¤ Vând teren pentru construcţie ca-
să, situat în Cluj-Napoca, str. Bradu-
lui nr. 32, în suprafaţă de 600 mp. 
Inf. și relaţii suplimenatre la tel. 
0744-636473. (5.7)

¤ Vând teren în zona Popești-Vale, 
supr. 5800 mp, intravilan, cu utili-
tăţi, asfalt, front 65 ml, în Valea Sea-
că – Popești, la 4 km distanţă de 
Cluj, pentru construcţii case, vile, 
blocuri, depozite, vile, zonă frumoa-
să. Relaţii la tel. 0745-108915. (7.7)

¤ P.F. vând teren pentru construcţii 
în Cluj-Napoca, str. Becaș nr. 34, su-
pr. 3900 mp, cu front de 19,5 m și 
200 m lungime, cu C.F. + C.U., P2 
sau case înșiruite, cu toate utilităţile 
pe teren, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (7.7)

¤ P.F. vând teren pentru construcţii, 
str. Dealul Fânaţelor, la 100 m de 
autobuzul nr. 39, supr. 6200 mp, 
front la stradă 160 m, cu toate utili-
tăţile pe teren, preţ negociabil. Tel. 
0741-100529. (7.7)

¤ Vând teren în Făget, zona ”La 
Stâni”, cu intrare din Eugen Iones-
co și str. Carierei, supr. 6000 mp, 
preţ 20 euro/mp. Pentru inf. supli-
mentare sunaţi la tel. 
0745-108915. (7.7)

¤ Cumpăr teren extravilan, agricol, 
în apropiere de Cluj. Sunaţi la tel. 
0741-244133. (7.7)

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

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

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

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

plan, situat într-o poiană.

Informații la tel. 
0756-091346.

SPAŢII

¤ P.F. vând două garaje subtera-
ne, în cart. Bună Ziua, str. M. Za-
ciu nr. 10-18, cu C.F. în regulă, cu 
ușă automată, primul proprietar, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (7.7)

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, 
complect dotat, str. Viilor nr. 
27A (vis-a-vis de Recuperare). 
Inf. suplimentare la tel. 
0722-702968. (5.10)

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
supr. 70 mp, ultracentral, str. 
Croitorilor 16, vis-a-vis de Medi-
cală III, et. ½, spaţios, luminos, 
pus la punct, preţ 360 euro. Inf. 
suplimentare la tel. 
0745-429546. (5.7)

Caut de închiriat garsonieră,

mobilată, de preferinţă zona 
FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SPAŢII

¤ P.F. închiriez două garaje subte-
rane, în cart. Bună Ziua, str. M. Za-
ciu nr. 10-18, cu C.F. în regulă, cu 
ușă automată, primul proprietar, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (7.7)

SCHIMBURI

¤ P.F. schimb apartament în Ghe-
orgheni, 4 camere decomandate, 
2 băi, balcon, îngrijit, et. 4/4, fără 
probleme, cu apartament cu 2 ca-
mere lux, la et. 1 sau 2, cu balcon, 
pivniţă, plus diferenţă de preţ. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0728-061570. (2.7)

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. 
(7.13*)

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

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

S.C. BETAK S.A.
angajează:

- Muncitori necalificaţi
- Stivuitorist

- Lăcătuș întreţinere
- Tehnolog schimb

Relaţii suplimentare la 
sediul firmei pe B-dul 

Muncii 16 sau la telefon 
0264-415718. (1.2)

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

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

¤ Caut de lucru ca ŞOFER, experi-
enţă 18 ani (şi pe comunitate), 
cat. B şi C, cunoscător al lb. ger-
mane şi engleze. Rog şi ofer serio-
zitate. Sunaţi la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

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

Telefon 0756-312841, 
Cosmin.

SERVICII

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând IEFTIN autoturism ”Tico”. Inf. 
și relaţii suplimentare la tel. 
0264-542151. (3.7)

¤ Vând ”Dacia Logan MVC”, nou, 
0 km, culoare roșie, pe benzină, 
preţul de ridicare. Inf. la tel. 
0741-028813. (7.7)

¤ Vând “Toyota Yaris”, diesel, an 
de fabricaţie 2007, ITP 2015, die-
sel, culoare albastru, la bord 
129000 km, unic proprietar, taxa 
de mediu plătită, în stare bună 
de funcţionare, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0741-028813. (7.7)

¤ VÂND SUPERNOVA asigurare 
şi revizie tehnică la zi, an fabri-
caţie 2001, km reali 79.000, 
motor 1,4, injecţie benzină (Re-
nault Clio), tinichigeria şi vopsi-
tul făcută recent. Preţ 1.200 Eu-
ro. Informaţii la telefon 
0766-484.462.

PIESE AUTO

¤ Vând IEFTIN 4 buc. cauciucuri, în 
stare bună. Inf. și relaţii suplimenta-
re la tel. 0264-542151. (3.7)

UZ CASNIC

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

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

¤ Vând vană mică de baie, pă-
trată, din plastic, dim. 1/1, rezer-
vor WC cu ţeavă de coborâre. Inf. 
tel. 0744-605935. (2.7)

¤ Vând sobă teracotă, culoare 
maro. Inf. suplimentare la tel. 
0264-593488. (2.7)

¤ Aș avea nevoie de o plită albă, 
smălţuită, de dim. 60 x 50 cm, 
pentru aragaz cu 4 ochiuri, fabri-
caţie satu Mare (an 1900). Plă-
tesc contravaloarea. Sunaţi la tel. 
0728-061570. (2.7)

ELECTRO

¤ Vând TV color ”Sport”, nou, dia-
gonala 32 cm, video ”Panasonic”, 

cu casete, aproape nou, 2 antene 
parabolice, ieftin. Inf. la tel. 
0748-193982. (1.7)

¤ Vând orgă ”Altarus 3000”, două 
cutii electrolizi, 6 kg cositor, preţ 
foarte bun. Inf. și relaţii suplimenta-
re 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 coa-
xial, reciver ”Dolce”, cablu coaxi-
al 40 m, telecomenzi. Inf. la tel. 
0744-479172 sau 
0374-930918. (5.7)

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

¤ Vînd foarte ieftin: contactori între 
10-400 A, ISOL-uri de 16-630 A, 
strea triunghi 63 A, AC 3, 40 A, mo-
toare mici de 0,55-0,75/1500; 
1,5/1000, de 380 V, manometru cu 
contact 0-600 bari. Tel. 
0722-886013. (7.7)

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

MOBILIER

¤ Vând cuier cu ladă pentru încăl-
ţăminte, dulap expunere din me-
lamină, culoare albă, tip bibliote-
că. Inf. la tel. 0748-193982. (2.7)

¤ Vând comodă anii 1970, fără 
valoare, cu cele două vitrine intac-
te, formată din trei corpuri supra-
puse, lemn lăcuit, design simplu, 
rotund, are două oglinzi, preţ 30 
RON. Nu asigur transport. Inf. la 
tel. 0747-870288. (1.7)

¤ Vând scaune import Italia, can-
titate mare, la jumate preţ, sunt 
de inox, preţ 50 RON. Inf. la tel. 
0736-577060. (2.7)

¤ Vând patru uși de interior, stare 
bună, vopsite în alb, cu feroneria 
în stare de funcţionare, trei mode-
le pline fără toc, dim. 80 x 205, iar 
una cu geam și toc cu dim. 60 x 
105, preţ 20 RON/buc. Pentru inf. 
suplimentare sunaţi la tel. 
0747-870288. (1.7)

¤ 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. (2.7)

¤ Ieftin! Vând mobilă sufragerie, 
canapea cu husă din piele, o mă-
suţă + 4 scaune. Inf. la tel. 
0748-193982. (2.7)

¤ Vând scaune inox, noi, import ita-
lia, cu șezut din vinilin, la 60 RON, 
excepţionale pentru restaurant, ba-
ruri, etc. Relaţii suplimentare la tel. 
0736-577060. (3.5)

DIVERSE

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

¤ Vând conductă metalică cu dia-
metrul de 75 mm, pentru construcţii 
sau pentru gard. Inf. suplimentare la 
tel. 0264-432680. (1.7)

¤ Vând pantaloni din piele, negru, 
mărimea 54, la preţ convenabil. Inf. 
la tel. 0728-061570. (2.7)

¤ Aș avea nevoie de o plită albă, 
smălţuită, de dim. 60 x 50 cm, pen-
tru aragaz cu 4 ochiuri, fabricaţie sa-
tu Mare (an 1900). Plătesc contra-
valoarea. Sunaţi la tel. 
0728-061570. (2.7)

¤ Vând două dispozitive de udat 
grădină. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-542151. (3.7)

¤ 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. (3.5)

¤ Vând cort de două persoane, cu-
loare albastră și doi saci de dormit, 
la preţul de 30 RON. Inf. suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (3.5)

¤ Vând stâlpi de gard din mestea-
căn, esenţă tare, preţ 6 RON / buca-
tă. Inf. la tel. 0747-700044. (3.5)

¤ Vând coniac de 47° și rachiu de 
fruncte de 53°, preţ 30 RON, respec-
tiv 25 RON. Calitate super. Sunaţi la 
tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând încălţăminte, articole sport, 
plapume, cuverturi, toate ieftin. Des-
fi nţez gospodărie. Tel. 
0748-193982. (3.7)

¤ Vând ieftin răcitor lapte de 400 li-
tri, din inox cu 220, stare bună, 9 lei 
litru. Tel. 0747-700044. (3.5)

¤ Vând un covor cu dim. 3 x 2 m, și 
două carpete, la preţul de 60 RON. 
Inf. la tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând 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. (3.7)

¤ Vând vin de colecţie Italia 1960, 
1964, 1971, 1974. Inf. suplimentare 
la tel. 0741-386266. (3.7)

¤ 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. (3.7)

¤ Vând 32 coli de tablă zincată de Ø 
0,5 mm, format 1000 x 2000 mm. 
Inf. la tel. 0746-297102. (3.7)

¤ Vând 2 damigene și 2 costume 
naţionale. Inf. la tel. 
0721-096181. (3.7)

¤ Vând gâște și raţe albe tineret, 
foarte frumoase și sănătoase pentru 
creștere sau tăiere, gâștele sunt între 
4,5 și 8 kg. Sunaţi la tel. 
0764-471829. (3.7)

¤ Vând URGENT 15 blugi, de toate 
culorile și mărimile, la preţul de 5 
RON. Sunaţi la tel. 0264-591965. 
(5.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös ka-
lács, cu 6 role, pe curent 220 V, nou, 
marcă străină, aparatul este nou. 
Preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (6.7)

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

CĂRŢI

¤ Vând cărţi în limba franceză, foar-
te ieftin. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0748-193982. (2.7)

COLECŢIONARI

¤ Vând colecţie de timbre, colecţie 
de ceasuri de buzunar, noi, cu lanţ, 
marca “Heritage”, brichete cu gaz, 
pixuri. Inf. la tel. 0759-020427. (4.5)

¤ Vând benzi de magnetofon 
(BASF, AGFA, SONY) înregistrate o 
singură dată, 360/540 m, muzică 
ușoară. Tel. 0755-920694. (4.5)

¤ Colecţionari! Vând casete audio, 
video, discuri, benzi magnetofon. 
Tel. 0755-920694. (4.5)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (tablou, 
icoană veche, mașină de scris, radio, 
râșniţă, ceas cu pendulă, monede, 
mojar, etc). Ofer 5-30 ron. Sunaţi la 
tel. 0740-876853. (4.5)

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

¤ Vând sobe de teracotă antice, cu 
ornamente deosebite, de culoare 
galbenă, maro și albă, și candelabre 
antice. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0744-219124. (5.5)

¤ Vând cartele telefonice România 
și străine, peste 500 de 
modele(sport, faună, etc.), fără cip, 
preţ negociabil la cantitate. Tel. 
0755-920694. (5.5)

¤ Vând trofee de vânâtoare căprior 
(ţap) și colţi de mistreţi, preţ negoci-
abil. Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0264-591965. (5.5)

¤ Vând peste 500 de plicuri circulate 
în România între anii 2002-2010 
(faună, biserici, personaje, animale, 
sport, avioane, etc), preţ 0,30 RON/
buc, negociabil. Inf. la tel. 
0755-920694. (5.5)

PIERDERI

¤ Pierdut certifi cat profesional taxi, 
cu seria nr. 0064642, pe numele 
PALFI ZOLTAN. Îl declar nul. (1.1)



UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.
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ANUNŢ

Primăria Oraşului Huedin, Huedin, str. Horea, nr. 1, judeţul 
Cluj, tel. 0264/351548, fax 0264/315564, e-mail secretariat@
primariahuedin.ro, organizează licitaţie privind organizarea, 
derularea și atribuirea contractului de delegare a gestiunii Serviciului 
public de alimentare cu energie termică al orașului Huedin.

Modalitatea de gestiune potrivit HCL nr. 57 din 03.04.2014, 
art. 2, este gestiunea delegată.

Aria teritorială unde urmează a se presta/furniza serviciul 
public de alimentare cu energie termică produsă centralizat 
a Orașului Huedin.

Activitatea care urmează a fi  prestată este serviciul public 
de alimentare cu energie termică al Orașului Huedin

Contractul de delegare a gestiunii se va întocmi pe o 
perioadă de 20 ani ;

Documentaţia de delegare, se obţine de la Primăria 
Orașului Huedin, Huedin, str. Horea, nr. 1, judeţul Cluj, tel. 
0264/351548, fax 0264/315564, e-mail secretariat@
primariahuedin.ro, biroul Secretariat.

Pentru obţinerea documentaţiei de delegare pe suport scris 
se va achita la Casieria Orașului Huedin preţul de 100 lei.

Termenul-limită de depunere a ofertelor, este data de 
16.10.2014, ora 16.00 , la sediul Primăria Orașului Huedin, 
Huedin, str. Horea, nr. 1, judeţul Cluj, tel. 0264/351548, fax 
0264/315564, e-mail secretariat@primariahuedin.ro;

Deschiderea ofertelor se va face la data de 17.10.2014, 
ora 12.00, la sediul Primăria Orașului Huedin, Huedin, str. 
Horea, nr. 1, judeţul Cluj, se vor deschide ofertele;

Se va verifi ca existenţa documentelor care atestă faptul că s-a 
depus garanţia de participare la licitaţie în cuantum de 5000 lei;

Durata de valabilitate a ofertei este de 30 zile ;
Documentaţia este disponibilă pe site-ul Primăriei Huedin.

ANUNŢ

Societatea MIT INSOLV SPRL Filiala Argeş, cu sediul 
în Mun. Pitești, Bd. I.C. Brătianu, nr. 36, bl. 30, sc. B, et. Parter, 
ap.1, judeţ Argeș, Telefon: 0761-651.524/Fax: 0348-448.490/ 
E-mail: offi ce@insolv-valcea.ro, atestat UNPIR nr. 2B0725, 
Cod de identifi care fi scală: RO 32620680, prin practician în 
insolvenţă Areta Ciupilan, debitoare în procedură simplifi cată 
de insolvenţă, în dosarul nr. 1016/1285/2014 al Tribunalului 
Specializat Cluj aduce la cunoștinţa termenele stabilite în 
procedura: depunerea declaraţiilor de creanţă: 29.09.2014; 
depunerea de către creditori, a opoziţiilor la încheierea de 
deschidere a procedurii simplifi cate de insolvenţă este 
20.10.2014, soluţionarea opoziţiilor pentru data de 27.10.2014, 
tabel preliminar 27.10.2014 soluţionarea contestaţiilor este 
27.10.2014; tabel defi nitiv 27.10.2014; termen continuare 
procedura 27.10.2014. Prima Adunare a creditorilor va avea 
loc la sediul debitorului din Cluj-Napoca, str. Dimitrie Onciul 
nr. 21J, jud. Cluj, la data de 13.10.2014, ora 12:00.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Primăria comunei Jucu organizează concurs de angajare 
personal contractual pentru următoarele posturi:

- Inspector pe programe de accesare fonduri europene...1 post
- Şofer...1 post
- Inspector administrare domeniu public şi privat...1 post
- Inspector pentru situaţii de urgenţă...1 post
- Şef formaţie pompieri...1 post
Condiţii de participare la concurs:
Pentru postul de inspector programe de accesare fonduri europene:

-  Studii superioare de lungă durată cu diploma de licenţă, 
cunoștinte operare PC. Documente necesare la dosar: 
diploma universitară, cazier juridic, certifi cate/atestate 
pentru alte cursuri urmate, adeverinţa medicală.

Pentru postul de inspector situaţii urgenţă:
-  Diploma licenţa studii tehnice, cunoștinţe operare PC, 

cazier judiciar, certifi cate/atestate pentru alte cursuri 
urmate, adeverinţa medicală.

Pentru postul de inspector administrare domeniu public şi privat:
-  Diploma de licenţă, cunoștinţe operare PC, cazier judiciar, 

adeverinţa medicală.
- Pentru postul de șef formaţie pompieri:
- Studii generale, cazier judiciar, adeverinţa medicală.

Pentru postul de şofer:
-  Să deţină permis de conducere de șofer profesionist, 

categ: B, C, Tr., cazier judiciar, diploma/certifi cat studii, 
adeverinţa medicală.

Dosarele candidaţilor se vor depune la sediul Primăriei comunei 
Jucu, localitatea Jucu de Sus nr. 112, comună Jucu, judeţul Cluj, 
până la data de 26 septembrie 2014 ora 14. Selectarea dosarelor 
se va face în dată de 30 septembrie 2014 ora 10.

Proba scrisă va avea loc în dată de 02.10.2014 ora 10 la 
sediul Primăriei comunei Jucu.

Interviul va avea loc în dată de 04.10.2014 ora 10.
Relaţii suplimentare la telefon nr. 0264-233084.

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL, desemnată în calitate 
de lichidator judiciar al societăţii IEZER S.R.L. Dej – în faliment, 
in bankruptcy, en faillite, organizează licitaţie publică cu 
strigare pentru vanzarea bunurilor mobile din patrimoniul 
IEZER S.R.L. – Dej.

Licitaţia va avea loc în data de 18.09.2014, ora 15:30 in 
Cluj Napoca, str. Emil Racoviţă nr. 38 ap.1. Documentaţia de 
înscriere va putea fi  depusă până la ora 15:30, în ziua anterioară 
licitaţiei. În caz de neadjudecare licitaţia se va repeta în datele 
de 25.09.2014, 29.05.2014, 02.10.2014, 09.10.2014, 
16.10.2014, 23.10.2014, 30.10.2014, 06.11.2014, 
13.11.2014, 20.11.2014, 27.11.2014, 04.12.2014, 11.12.2014, 
18.12.2014, 08.01.2015 în aceleași condiţii de participare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel : 0745.265.440

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL , desemnată în calitate 
de lichidator judiciar al ECOLUTION S.R.L. – în faliment, in 
bankruptcy, en faillite, organizează licitație publică cu strigare 
pentru vanzarea bunului imobil afl at în patrimoniul 
debitoarei constând în teren Situat în Cluj Napoca, B-dul. 
Muncii, FN, jud. Cluj;

Licitația va avea loc în data de 18.09.2014 ora 15:00, in 
Cluj Napoca, str. Emil Racoviță nr. 38 ap.1. Documentația de 
înscriere va putea fi  depusă până la ora 15:00, în ziua anterioară 
licitației. În caz de neadjudecare licitația se va repeta în datele 
de 02.10.2014, 16.10.2014, 30.10.2014. Prețul de pronire 
în cadrul acestor licitații este de 478.428,75 lei + TVA. Informații 
suplimentare se pot obține la tel :  0745.265.440.

ÎN ATENŢIA PUBLICULUI CĂLĂTOR !
Compania de Transport Public Cluj – Napoca SA vine în sprijinul 

publicului călător prin suplimentarea numărului mijloacelor de 
transport în comun, cu aprox. 30%, începând cu data de 15.09.2014, 
odată cu începerea anului şcolar şi a reluării activităţii în majoritatea 
unităţilor economice din municipiul Cluj-Napoca, urmând ca din 
01.10.2014 să suplimentăm cu încă 10 %.

Circulaţia mijloacelor de transport în comun se desfăşoară 
după următorul program:

- zile lucrătoare 5,00 – 23,15
- sâmbăta 5,30 – 23,00
- duminica 6,00 – 23,00
Transportul de noapte se realizează cu autobuze, prin 

intermediul liniei 25, după următorul program:
Plecări Bucium:  23,05 – 23,35 – 24,05 – 0,35;
Plecări Unirii:  23,00 – 23,30 – 24,00 – 0,30.
În colaborare cu Primăria municipiului Cluj – Napoca, se va relua 

transportul elevilor prin cursele speciale, cu plecări din cartiere spre zona 
centrală la ora 7,25 şi reîntoarcerea la ora 14,10, pe următoarele linii:

Autobuze: 8 – 9 – 24 – 30 – 31 – 46 – 43.
Troleibuze: 3 – 6 – 25.
Tramvaie: 101.
De asemenea, conform HCL 72/2012, Primăria va subvenţiona 

transportul elevilor din Colonia Sopor, Valea Fânaţelor, Dealul 
Fânaţelor, respectiv Colonia Pata Rât, până în Cluj-Napoca.

Conform Legii 1/2011, H.C.L 15/2014 şi 71/2014, elevii 
beneficiază de gratuitate pe două linii pentru transportul la şcoală sau 
desfăşoară activităţi extraculiculare, educative. Beneficiază de 
transport gratuit elevii care în semestrul II al anului şcolar anterior nu 
au avut nota scazută la purtare. Elevii orfani şi cei proveniţi din casele 
de copii beneficiază de transport gratuit pe toate liniile în baza HCL 
194/2010.

Se efectuează în continuare transportul tinerilor nedeplasabili 
cu dizabilităţi neuromotorii, cu microbuze special dotate, pe trasee 
stabilite de comun acord cu Primăria municipiului Cluj–Napoca 
şi, respectiv: Fundaţia CRCHM Cluj, Centrul Lamont, Asociaţia 
Caritatea Umanitar Internaţională, Grădiniţa Malteză, Speranţa 
Remenyseg şi Napoca Proteus.

ÎN ATENŢIA ELEVILOR ŞI STUDENŢILOR
DIN COMUNA APAHIDA !

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA anunţă 
elevii, studenţii, cursaţtii la sudii postliceale şi postuniversitare 
cu vârsta până la 25 de ani şi domiciliul stabil în comuna 
Apahida, care se încadrează în prevederile HCL nr. 
63/29.04.2014, că începând cu data de 11.09.2014, se 
eliberează abonamentele gratuite, valabile pe una din liniile pe 
care operează în comuna Apahida, pentru deplasarea în 
municipiul Cluj – Napoca.

Eliberarea abonamentelor se face la punctele de vânzare 
abonamente din staţia Blocuri Apahida şi Arte Plastice 
(Cluj-Napoca – str. A. Vlaicu).

Documentele necesare:
- Cartea de identitate în original şi copie;
- Copie certificat de naştere şi carte de identitate al 

unuia din părinţi (pentru cei care nu au C.I.)
- carnetului de elev/student vizat pe anul şcolar/

universitar 2014 – 2015;
- Fotografie recentă color.
Copiile documentelor se reţin.
Abonamentele gratuite se eliberează pentru întregul an 

scolar/universitar şi au următoarele valabilităţi:
 Elevi:  15.09.2014 – 15.06.2015;
 Studenţi: 01.10.2014 – 30.06.2015.
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S.C. TURISM ARIESUL S.A.
Jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr.12
J12/77/1991; C.U.I. RO 199648

CONVOCATOR

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARA A ACŢIONARILOR
Subsemnatul Baciu Augustin, in calitate de președinte al Consiliului de Administraţie la S.C. 
TURISM ARIESUL S.A. cu sediul social în Romania, Judeţul Cluj, municipiul Cluj-Napoca, Str. 
Septimiu Albinii nr. 12, în baza hotărârii Consiliului de Administraţie nr.3 din 09.09.2014, cu 
respectarea dispozitiilor art.117 coroborate cu cele ale art.113 lit.h din Legeanr.31/1990, 
formulează prezenta CONVOCARE a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. TURISM 
ARIESUL S.A., care va avea loc in data de 30.10.2014, orele 1500, la sediul social al societăţii 
din municipiul Cluj-Napoca, Str. Septimiu Albini nr.12 Cluj, cu următoarea Ordine de zi:
1)  Prezentarea raportului consiliului de administratie al societatii " TURISM ATRIESUL " 

SA Cluj-Napoca, cu privire la divizarea societatii, in doua societati : o societate noua 
" ABT ALPIN HOTEL " S.R.L. Muntele Baisorii, judetul Cluj si societatea " TURISM 
ARIESUL " SA Cluj-Napoca, societate supusa divizarii, conform proiectului de divizare 
depus la Ofi ciul Registrului Comertului Cluj si publicat in Monitorul Ofi cial al Romaniei, 
Partea IV-a, nr. 5068 din data de 27 august 2014.

2)  Prezentarea raportului auditorului fi nanciar extern cu privire la divizarea societatii " 
TURISM ARIESUL " SA Cluj-Napoca.

3)  Prezentarea raportului de expertiza intocmit de societatea " EXPERTIZA " S.R.L. 
Cluj-Napoca, cu privire la divizarea societatii.

4)  Mandatarea unei persoane pentru semnarea hotărârii A.G.E.A. respectiv pentru 
îndeplinirea tuturor formalităţilor privind înregistrarea hotărârii A.G.E.A. la Ofi ciul 
Registrului Comerţului Cluj precum si publicarea Hotărârii în Monitorul Ofi cial al 
României, partea a IVa.

Vor participa la adunare toţi acţionarii societăţii înregistraţi la Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei 
de 12.09.2014, stabilită ca dată de referinţa. Formularele de procuri speciale se pot obţine de pe 
site-ul, respectiv sediul societăţii, Compartiment Resurse Umane, începând cu data de 15.09.2014. 
Procedura de vot prin procura va fi  afi șata pe site-ul societăţii începând cu data mai sus indicată. 
După completarea si semnarea lor, un exemplar in original al procurii speciale se va depune/
expedia la Compartimentul Resurse Umane pana la data de 29.10.2014, orele 15ºº.
Documentele referitoare la Ordinea de zi, se pot obţine în forma scrisa de la sediul 
societăţii începând cu data de 22.09.2014, urmând a fi  afi șate începând cu aceeași data 
si pe site-ul societăţii.
Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social are/au dreptul:
a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia ca fi ecare punct 
să fi e însoţit de o justifi care sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de 
adunarea generală;
b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi  incluse 
pe ordinea de zi a adunării generale.
Drepturile mai sus prevăzute pot fi  exercitate numai în scris (transmise prin servicii de curierat 
sau prin mijloace electronice), în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării.
Acţionarii au posibilitatea sa voteze prin corespondenta conform procedurii afi șate pe 
site-ul societăţii www.turismariesul.ro
În caz de neîndeplinire a condiţiilor legale necesare desfășurării ședinţei in data de 
30.10.2014, Adunarea Generala Extraordinara a Acţionarilor se convoacă, in a doua 
ședinţă, pentru data de 31.10.2014, orele 1400, în același loc anunţat pentru prima 
ședinţă și cu aceeași ordine de zi.
Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul societăţii din Municipiul Cluj Napoca Str. 
Septimiu Albini nr.12, jud. Cluj.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
S.C. TURISM ARIESUL S.A.

BACIU AUGUSTIN

CONVOCARE

Consiliul de Administraţie al S.C. ACI CLUJ S.A, cu sediul în Cluj Napoca, Calea 
Dorobanţilor nr.70, ap. 3-4, având CUI nr. 200513, atribut fi scal RO, înmatriculată sub nr. 
J12/200/1991, convoacă, pentru toţi acţionarii înscriși în Registrul acţionarilor la data de 
referinţă de 10 septembrie 2014, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, pentru 
data de 15 octombrie 2014 ora 12.00, prima convocare și 15 octombrie 2014 ora 15.00 
a doua convocare, la sediul societăţii.

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR
ORDINEA DE ZI:
1.  Aprobarea angajării unui plafon de capital de lucru și emitere de scrisori de garanţie 

bancară de returnare avans în sumă de 7.500.000 lei de la UniCredit Ţiriac Bank.

2.  Aprobarea contractării unui plafon de factoring domestic cu regres, în sumă de 8.300.000 
RON de la UniCredit Ţiriac Bank SA, pentru fi nanţarea contractelor viitoare de lucrări 
încheiate  de ACI CLUJ SA.

3.  Aprobarea pe baza facilităţilor de credit de mai sus, emiterii de scrisori de confort 
angajante sau orice tip de documente care pot fi  asimilate scrisorilor de confort, în 
valoare maximă de 15.000.000 RON, în vederea participării la licitaţii publice și pentru 
implementarea contractelor câștigate în urma acestor licitaţii. Valabilitatea plafonului 
va fi  de min. 12 luni calendaristice de la semnarea contratelor de credit;

Garantarea facilităţii de la pct. 1 se va face cu imobilele afl ate deja în garanţie la UniCredit 
Ţiriac Bank, ipoteca mobiliară având ca obiect utilaje și echipamente de construcţii și mijloace 
de transport proprietatea SC ACI Cluj SA., ipoteca mobiliară având ca obiect toate conturile 
și subconturile bancare, prezente și viitoare, deschise de SC ACI Cluj SA la Unicredit Ţiriac 
Bank SA, ipoteca mobiliară asupra creanţelor bănești și accesoriilor acestora, provenind 
din contractul/ele încheiat/e de SC ACI Cluj SA cu clienţii săi, în baza cărora se emit scrisori 
de garanţie/contragaranţie, având calitatea de debitor/i cedat/i/. Ipoteca mobiliară va fi  
constituită înainte de emiterea fi ecărei scrisori de garanţie/ contragaranţie, bilet la ordin 
emis „în alb” de către SC ACI Cluj SA în favoarea Băncii, stipulat „fără protest”.

4.  Ratifi carea Deciziei Consiliului de Administraţie din 11 septembrie 2014.

5.  Împuternicirea unei persoane în vederea semnării contractelor de ipotecă.

6.  Supunerea spre aprobare a angajării unei scrisori de garanţie bancară de participare în 
sumă de până la 1 milion euro și a unei scrisori de garanţie bancară de bună execuţie 
de până la 5 milioane euro în vederea participării la licitaţia pentru investiţia privind 
Proiectarea și execuţia unui stadion în Craiova.

La adunarea generală pot participa și vota, personal sau prin reprezentant în baza unei 
procuri speciale, toţi acţionarii Societăţii înregistraţi la data de 10 septembrie 2014 stabilită 
ca dată de referinţă.

Procurile speciale vor fi  depuse în original la sediul Societăţii cu cel puţin 48 de ore înaintea 
datei stabilite pentru cele două adunări. Documentele și materialele privind ordinea de zi 
a celor două adunări vor fi  puse la dispoziţia acţionarilor Societăţii pentru consultare în 
perioada de 30 (treizeci) zile anterioare ţinerii adunărilor.

Informaţii suplimentare se pot primi la sediul societăţii sau la telefon: 0264- 4052012, sau 
0724544879, fax: 0264/412412.

Preşedintele Consiliului de Administraţie
Dr. Ing. Aşchilean IoanNOTIFICARE

Lichidatorul Soc. Redresare Lichidare SPRL Cluj-Napoca, str. Ciocârliei, nr. 31, RFO II 
0055/2006, CUI: RO 20570871 notifi ca creditorii debitoarelor de mai jos, dizolvate în baza 
Legii 31/1990, faptul că sunt obligaţi să depună la sediul lichidatorului declaraţia de creanţa 
cu actele justifi cative până la termenul limită de 20.09.2014.

Informaţii: 0726-166144.

Debitor C.U.I. Nr. Reg. Com Dosar ONRC
Pe L 31/1990

S.C. WOX TRANS S.R.L.
Cluj-Napoca, Al. Micuș, nr. 2, bl. F6, sc. A, ap. 91

11851959 J12/727/1999 39249/01.07.14

S.C. RABES IMPEX S.R.L.
Cluj-Napoca, str. Tulcea, nr. 19, sc. 1, et. 3, ap. 10

17682115 J12/2215/2005 39266/01.07.14

S.C. WOA CENTER S.R.L.
Cluj-Napoca, Al. Băișoara, nr. 13, ap. 58

13554059 J12/1367/2000 39248/01.07.14

S.C. YANIV CONSTRUCTIONS AND INVESTMENTS S.R.L. 
Cluj-Napoca, P-ța Mihai Viteazul, nr. 11 – 13, ap. 56

14938058 J12/1966/2002 39267/01.07.14

S.C. VIA PADOVA S.R.L.
Turda, str. G-ral Dragalina, nr. 35

17722198 J12/2394/2005 39247/01.07.14

S.C. RAXANDER S.R.L.
Turda, C. Victoriei, nr. 100, bl. B120, sc. B, et. 8, ap. 46

16934770 J12/4094/2004 39268/01.07.14

S.C. TS PRESS S.A.
Cluj-Napoca, str. Romulus Vuia, nr. 135

8599143 J12/1191/1996 39243/01.07.14

SC PST GRUP SRL Sat Gilău, nr. 40 15669420 J12/2298/2003 39244/01.07.14

S.C. VALTEC S.R.L. Cluj-Napoca, str. Eroilor, nr. 22, ap. 6 22537995 J12/4389/2007 39245/01.07.14
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Cluj-Napoca
Str. Partizanilor 

nr. 120

CONTACT:
e-mail: servicetransauto@yahoo.com

0729.308.116

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

Jucătorii echipei din 

Gruia au făcut timp de 90 

de minute un joc foarte 

bun, Deac, Tade şi Guima 

reuşind să înscrie de 

patru ori în poarta apăra-

tă de Silviu Lung Jr.

Antrenorul Astrei Giurgiu, 

Daniel Isăilă a declarat după 

meci că toate golurile au fost 

cadouri oferite de către jucă-

tori echipei CFR Cluj, aceştia 

gafând la faze simple.

„Nu ştiu dacă a fost replica 

CFR-ului foarte bună pe cât au 

fost cadourile pe care le-am fă-

cut noi. Practic le-am făcut ca-

dou toate cele patru goluri. Es-

te al doilea joc în care CFR-ul 

joacă cu doi oameni în plus. 

Sper că ne trezim pentru că da-

că ne vom prezenta aşa şi vom 

face astfel de greşeli în Europa 

League nu vom avea nici o şan-

să”, a declarat Isăilă.

Isăilă vrea 
să prindă cârtiţa

Patronul Astrei, Ioan Nicu-

lae, a negat faptul că fotbaliş-

tii ar fi  făcut grevă şi spune 

că zvonurile au fost lansate 

de cineva din vestiar.

„E o prostie, e doar o min-

ciună. Avem o cârtiţă în ves-

tiar, dar vom scăpa curând de 

ea. Jucătorii şi-au primit ba-

nii”, a declarat fi nanţatorul 

giurgiuvenilor la emisiunea 

Fotbal Look.

La rândul său antrenorul 

nu a dorit să comenteze pro-

blemele fi nanciare de la As-

tra Giurgiu, dar a făcut o glu-

mă pe seama „cârtiţei” din 

vestiar.

„Dacă avem o cârtiţă vom 

pune otravă să prindem câr-

tiţa”, a afi rmat Daniel Isăilă.

Miriuţă nu se poate 
bucura de rezultat

Antrenorul echipei CFR Cluj, 

Vasile Miriuţă nu se poate bu-

cura din cauza accidentării ce-

lui mai bun jucător din lot, Ci-

prian Deac, şi a unei proble-

me de familie la un jucător din 

lot, dar declară că este mulţu-

mit de rezultat, şi că a patra 

victorie consecutivă vine ca 

urmare a lotului bine închegat 

şi a muncii pe care o depun 

jucătorii la antrenamente.

„Echipa joacă, are atitudi-

ne, determinare, băieţii mun-

cesc foarte bine în cursul săp-

tămânii şi rezultatele se văd. 

Prima repriză a fost una bu-

nă, păcat că am primit acel gol 

din neatenţie la începutul re-

prizei a doua dar ne-am reve-

nit şi am făcut ultimele 30 de 

zile foarte bune. Secretul aces-

tor rezultate este faptul că am 

reuşit să facem un grup foar-

te unit la echipă. Jucătorii să 

iubesc când sunt pe teren”, a 

declarat Vasile Miriuţă.

În ceea ce priveşte obiec-

tivul echipei, antrenorul spu-

ne că acesta nu s-a schimbat 

şi că rămâne clasarea ime diat 

sub primele trei locuri.

„Obiectivul rămâne clasarea 

pe locul patru la sfârşitul cam-

pionatului”, spune Miriuţă.

Golurile învingătorilor au 

fost marcate de Deac '33, Ta-

de '44, '90+1 din penalti şi 

Guima '76, în timp ce pentru 

oaspeţi a înscris William, în 

minutul 46.

CFR Cluj: Felgueiras – Su-

sici, Larie, Rada, Camora – 

Muniru, Monroy – Deac (Fl. 

Costea '52), Tade, Jakolis 

(Ivanovski '62) – Guima 

(Christian '78). Antrenor: Va-

sile Miriuţă.

Astra Giurgiu: Lung jr. – 

Pliatsikas, Toure (Ben Youse-

ff '46), Oros, Junior Morais – 

Laban, Seto – Enache, Budes-

cu, William – Bukari (Fatai 

'46). Antrenor: Daniel Isăilă.

Cartonaşe galbene: Muni-

ru '72 / Toure '7, Junior Mo-

rais '9, Enache '43, Oros '82.

Cartonaşe roşii: Ben You-

seff '64, Pliatsikas '90.

Arbitri: Istvan Kovacs (cen-

tral) – Vasile Marinescu, Da-

niel Hulubei (asistenţi) – Iu-

lian Călin (rezervă).

Observatori: Nicolae Gri-

gorescu, Dan Potocianu.

Înainte de începerea me-

ciului s-a ţinut un moment de 

reculegere în memoria fostu-

lui fostbalist Călin Zanc, de-

cedat în noaptea de marţi spre 

miercuri, la 43 de ani, în ur-

ma unui accident rutier.

CFR Cluj produce surpriza 
etapei și urcă pe locul doi
CFR Cluj a reușit sâmbătă surpriza etapei, aceasta învingând pe teren 
propriu prima echipă clasată în Liga 1, Astra Giurgiu, cu scorul de 4-1 
după o dublă a jucătorului Tade și accidentarea lui Deac.

Universitatea Cluj a reuşit 

să se impună în faţa rug-

byştilor de la Steaua 

Bucureşti cu scorul de 

26-18 în ultimul meci din 

Superligă, ediţia 2014.

Pe terenul din Parcul Spor-

tiv „Iuliu Haţeganu” din 

Cluj-Napoca, Universitatea Cluj 

a reuşit victoria în faţa echi-

pei Steaua Bucureşti, cu sco-

rul de 26-18, acesta fi ind ulti-

mul meci al campionatului.

Echipa Universităţii a re-

uşit să se claseze la fi nalul 

SuperLigii Naţionale de rug-

by pe locul 5, un rezultat cu 

o treaptă mai jos de obiecti-

vul echipei.

Jucătorii Universităţii au 

înscris un eseu, două trans-

formări, patru lovituri de pe-

deapsă şi un eseu de penali-

zare. Omul meciului a fost de-

clarat Ignea Nicu Dan.

Victorie frumoasă și locul 
cinci pentru „U” Cluj la rugby

1. CSM Știinţa Baia Mare

2. Farul Constanţa

3. RCMU Timișoara

4. Dinamo București

5. Universitatea Cluj

6. CSA Steaua București

7. CSM Olimpia București

Clasament final 
SuperLiga 2014:
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Férébory Doré, 
oficial atacantul 
CFR Cluj
Atacantul Férébory Doré (25 
ani) de la Botev Plodviv a sem-
nat zilele acestea un contract 
cu CFR Cluj. Jucătorul congolez, 
în vârstă de 25 de ani, are 156 
de meciuri jucate și 27 de go-
luri marcate. Dore, cotat la 1 
milion de euro, căpitan al 
Nationalei Statului Congo, a 
mai jucat în România în 2013 
pentru Petrolul (21 meciuri și 6 
goluri) după care a semnat cu 
vicecampioana Bulgariei, Botev 
Plodviv (17 meciuri și 7 goluri). 
Înainte a jucat pentru Angers în 
Franta. Tot la clubul din Gruia 
se antrenează și un senegalez 
liber de contract. Potrivit 
știridesport, Cheikh Gueye, în 
vârstă de 27 de ani, se antre-
nează de vineri la CFR Cluj. 
Gueye joacă preponderent pe 
postul de fundaș dreapta. El a 
mai jucat la ASC Diaraf, FC 
Metz B, FC Metz și Dynamo 
Dresden.

Pe scurt

SPORT

CFR Cluj urcă 
pe locul doi
Feroviarii au reușit surpriza eta-
pei, învingând echipa clasată pe 
primul loc în Liga 1, Astra Giur-
giu, cu scorul de 4-1. Pagina 11

Victorie și locul 
cinci pentru „U” 
Cluj la rugby
Universitatea Cluj a reuşit să se 
impună în faţa rugbyştilor de la 
Steaua Bucureşti cu scorul de 
26-18 în ultimul meci din Super-
ligă, ediţia 2014. Pagina 11

Preşedintele Comitetului 

Internaţional Olimpic, 

Thomas Bach, a declarat, 

vineri, la Ateneul Român 

că speră ca România să-şi 

depună la un moment dat 

candidatura pentru orga-

nizarea Jocurilor 

Olimpice.

Venit în România cu ocazia 

aniversării a 100 de ani de olim-

pism românesc, Thomas Bach 

a făcut un apel pentru a se în-

scrie şi România ca organiza-

toare a Jocurilor Olimpice.

„Eu sper foarte mult că Ro-

mânia îşi va depune candida-

tura la un moment dat la or-

ganizarea Jocurilor Olimpice, 

pentru că este o ţară care iu-

beşte mult sportul, are facili-

tăţile necesare, un guvern ca-

re susţine sportul şi bineînţe-

les sportivii talentaţi. Aşa că 

nu este nevoie decât să gă-

sească momentul potrivit pen-

tru a face acest lucru”, a spus 

Bach.

Preşedintele CIO a fost ono-

rat de prezenţa la aniversarea 

Centenarului Olimpismului 

Românesc.

„Este onorant să fi u pre-

zent printre atâţia campioni 

având în vedere că România 

este o parte importantă a miş-

cării olimpice”, a spus Bach.

Thomas Bach a afi rmat că 

aşteaptă ca ediţia Jocurilor 

Olimpice de vară din 2016, de 

la Rio de Janeiro, să fi e una 

plină de entuziasm.

„La Rio, aştept o ediţie pli-

nă de entuziasmul brazilieni-

lor. Până atunci însă toată lu-

mea trebuie să muncească, 

nu trebuie pierdută nicio zi. 

În fi nal eu cred că vom vedea 

o ediţie foarte frumoasă a Jo-

curilor Olimpice, la fel cum 

s-a întâmplat şi la Cupa Mon-

dială de fotbal. Am văzut că 

80 la sută din populaţie sus-

ţine organizarea acestor Jo-

curi Olimpice şi asta este o 

mare încurajare pentru noi”, 

a precizat Bach.

Comitetul Olimpic şi Spor-

tiv Român a sărbătorit, vineri, 

un secol de olimpism în Ro-

mânia, printr-un eveniment 

de gală organizat la Ateneul 

Român. La această festivitate 

au participat personalităţi mar-

cante ale mişcării olimpice la 

nivel mondial, Thomas Bach 

– preşedintele Comitetului In-

ternaţional Olimpic, Patrick 

Hickey – preşedintele Comi-

tetului Olimpic European, pre-

şedintele Traian Băsescu, re-

prezentanţii celor mai impor-

tante comitete olimpice naţi-

onale şi ambasadori.

România a cucerit în isto-

ria sa 302 medalii olimpice, 

88 de aur, 94 de argint şi 120 

de bronz.

Thomas Bach: „Sper ca România 
să-şi depună la un moment dat 
candidatura la organizarea JO”Sportivii de aur ai 

României şi ai lumii 

Simona Halep, Oana 

Corina Constantin, Anca 

Surdu şi Claudia Bobocea 

au susţinut, în aceste zile, 

examenul de licenţă la 

Facultatea de Educaţie 

Fizică şi Sport a 

Universităţii Ovidius din 

Constanţa.

Reprezentanţii instituţiei 

de învăţământ superior au in-

format, vineri, că de-a lungul 

anilor în cadrul facultăţii re-

spective şi-au defi nitivat stu-

diile valoroşi sportivi, antre-

nori de prestigiu ori manageri 

de succes în organizaţii spor-

tive, printre care tenismanul 

Horia Tecău, atletele Cristina 

Bujin, Cristina Toma, hand-

baliştii Laurenţiu Toma, Ma-

rius Stavrositu, Ionuţ Stănescu, 

Ionela Gâlcă, gimnaştii Cătă-

lina Ponor, Petru Porime-To-

lan, jucătoarea de tenis de ma-

să Eliza Samara, înotătorul 

Răzvan Florea sau rugbystul 

Daniel Carpo.

„Simona Halep, numărul 

2 WTA-tenis, performanţă is-

torică pentru ţara noastră, în-

vingătoare în competiţii de 

anvergură, este o sportivă de 

succes şi o studentă ambiţi-

oasă cu care ne mândrim", a 

menţionat, printr-un comuni-

cat remis presei, conducerea 

universităţii constănţene.

Mândria instituţiei sunt şi 

studentele Oana Corina Con-

stantin, Anca Surdu şi Clau-

dia Bobocea.

„Urmează o altă studentă 

a facultăţii, Oana Corina Con-

stantin, de la gimnastică ae-

robică, cu un palmares de in-

vidiat în anul 2014: medalii 

de aur la Campionatul Mon-

dial de la Cancun (Mexic) la 

trio şi grup, argint la indivi-

dual feminin şi cu echipa. Oa-

na-Corina Constantin este câş-

tigătoarea Cupei Mondiale 

pentru a doua oară consecu-

tiv în probele de individual 

feminin şi trio. Cea de-a tre-

ia studentă evidenţiată este 

Anca Surdu din nou cu un 

palmares de invidiat în 2014: 

aur la trio şi grup, argint pe 

echipe la Campionatul Mon-

dial de la Cancun. Este, toto-

dată, printre câştigătoarele Cu-

pei Mondiale pe anul 2014 la 

proba de trio. Nu în ultimul 

rând, Claudia Bobocea, com-

ponentă a lotului naţional de 

atletism cu rezultate deosebi-

te în ultima perioadă: loc 4 la 

Campionatul Mondial de şta-

fete (Bahamas), loc 9 la Cam-

pionatul European (Finlanda), 

loc 2 la Campionatele Balca-

nice, multiplă campioană na-

ţională şi fi nalistă la concur-

suri internaţionale în probele 

de 800 m şi 1.500 m”, au pre-

cizat reprezentanţii Universi-

tăţii Ovidius.

Halep și alte trei campioane 
au susținut examenul de licență

România câştigă întâlni-

rea cu Suedia şi va evolua 

în 2015 tot în Grupa I a 

Zonei Euro-africane a 

Cupei Davis.

După patru întâlniri, Ro-

mânia conduce Suedia cu 3-1. 

Meciul de dintre Adrian Un-

gur şi Elias Ymer a durat do-

uă ore şi 45 de minute.

Ungur a fost învins, vi-

neri, la Arenele BNR din Bu-

cureşti, cu scorul de 7-5, 7-6 

(2), 6-4, de tenismenul Chris-

tian Lindell, în primul meci 

al întâlnirii.

Maris Copil, locul 174 ATP, 

l-a depăşit, tot vineri, cu sco-

rul de 6-2, 6-3, 6-2, pe Elias 

Ymer şi România a egalat sco-

rul, 1-1.

Căpitanul nejucător Andrei 

Pavel a declarat, ieri, la Are-

nele BNR din Bucureşti, că 

echipa de Cupa Davis a Ro-

mâniei a fost unită până la 

sfârşit şi a reuşit astfel să câş-

tige meciul cu Suedia (3-1), 

din barajul pentru menţine-

rea în Grupa 1 a zonei Euro-

pa-Africa.

„Am fost o echipă unită 

până la sfârşit şi sper să fi m 

în continuare la fel. Federaţia 

Română de Tenis a adus câţi-

va juniori lângă noi, am stat 

de vorbă, ne-am distrat şi sper 

să facă rezultate bune, să fi e 

profesionişti şi să avem iar ju-

cători în prima sută”, a afi r-

mat Pavel, într-o conferinţă 

de presă.

Pavel a declarat că meciul 

pe care l-a disputat Adrian 

Ungur a fost un meci foarte 

greu fi ind meci de baraj.

„A fost un meci de o în-

cărcătură foarte mare, erau 

aşteptări mari, plecam ca fa-

voriţi pe hârtie, era un meci 

de baraj. Eu am mai trecut 

prin astfel de momente, ştiu 

cum s-a simţit Adi (Ungur, n. 

red.), care a jucat foarte bi-

ne la antrenamente, dar, din 

cauza aşteptărilor a fost un 

pic emoţionat, nu a jucat li-

ber, relaxat. Şi la dublu me-

ciul a fost strâns, iar după 

cum a început meciul lui Un-

gur te gândeşti că poate va fi  

2-2, iar în decisiv se poate în-

tâmpla orice. Trebuie, însă, 

să rămâi pozitiv, iar Adi a ară-

tat calitate şi mă bucur pen-

tru echipa României, sper ca 

această victorie să-i dea în-

credere lui Adi şi să meargă 

cu succes la turnee”, a mai 

spus Pavel după meciul câş-

tigat de Adrian Ungur.

Căpitanul nejucător al echi-

pei de tenis a Suediei, Fredrik 

Rosengren, a declarat că Ro-

mânia a fost mai bună decât 

formaţia sa şi a câştigat me-

ritat (3-1) meciul din Grupa 

1 a zonei Europa-Africa a Cu-

pei Davis.

„Am luptat bine, dar feli-

cit echipa României, care a 

avut un weekend bun şi a fost 

mai bună decât noi”, a spus 

Fredrik Rosengren.

Fredrik spune că deşi ju-

cători din Suedia s-au antre-

nat puternic în ultimele zile 

tenismenii români au fost 

mai buni.

„Ne-am pregătit timp de trei 

săptămâni pentru acest meci, 

ne-am gândit la toate aspecte-

le, dar am pierdut în faţa unor 

adversari buni. Am luptat tot 

timpul, ştiam că meciul de du-

blu va fi  foarte difi cil. Am avut 

şanse în toate meciurile de 

simplu, chiar dacă România 

era favorită pe hârtie. Sunt 

foarte dezamăgit că am pier-

dut”, a spus Rosengren.

Sâmbătă, perechea Florin 

Mergea/Horia Tecău s-a im-

pus, cu scorul de 7-6 (2), 7-6 

(5), 6-3, în faţa cuplului Isak 

Arvidsson/Johan Brunstrom.

Suedia va juca barajul pen-

tru menţinerea în Grupa I, cu 

Letonia sau Austria.

Cupa Davis: România învinge 
Suedia și rămâne în Grupa I
Jucătorul de tenis Adrian Ungur, locul 134 ATP, l-a învins, ieri, pe suedezul Elias Ymer, 
locul 242 ATP, scor 3-6, 6-4, 7-6 (4), 6-3.

ANDREI PAVEL | căpitanul echipei României

„A fost un meci de o încărcătură foarte mare, 
erau aşteptări mari, plecam ca favoriţi pe hârtie, 
era un meci de baraj“

Adrian Ungur, concentrat spre victoria cu echipa Suediei


