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POLITICĂ

Ce-au mai promis 
miniştrii la Cluj?
.După ce săptămâna trecută trei miniştri au 
adus la Cluj şapte microbuze, ieri a venit şi 
ministrul Sănătăţii Nicolae Bănicioiu pentru 
a aduce mai multe ambulanţe. Pagina 4

ECONOMIE

România n-are emoţii 
în războiul gazelor
România nu ar avea nicio problemă în pe-
rioada de iarnă chiar dacă Gazprom ar opri 
în totalitate livrările de gaze. Pagina 5

SOCIAL

Coşmar fără sfârşit
Strada Albac constituie un pericol de 
moarte pentru pietoni şi şoferi. Pagina 6

MAPAMOND

Vor la „tata Putin”
Abhazia şi Osetia de Sud ar putea organi-
za în 2015 referendumuri pentru alipirea 
la Rusia.  Pagina 10

Sala Polivalentă este pregătită de inaugurare

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

Ieri, ministrul Educației, Remus Pricopie, a „repovestit” legenda nașterii Romei, 
afirmând că Remus și Romulus ar fi fost crescuți de o... vulpe. Ministrul nu este la prima 
gafă care denotă o profundă ignoranță, dar nu este nici singurul gafeur care a ocupat 
acest portofoliu ministerial. Vezi istoria gafelor comise de miniștrii Educației, în pagina 4, 
cum a debutat anul școlar la Cluj și ce se va întâmpla cu noile manuale, în pagina 3

Remus și vulpea

INTERNAŢIONAL

Exerciţiu militar comun al NATO 
în Ucraina. Participă şi Moldova

IT & C

Google a lansat primul smartphone 
ultra low-cost, folosind Android-ul

Aproximativ 1.300 de mili-
tari din 15 state, inclusiv din 
România şi Republica Moldo-
va, participă la manevrele mi-
litare iniţiate luni în nord-ves-
tul Ucrainei, anunţă Departa-
mentul american al Apărării, 
într-un comunicat ofi cial.

Potrivit căpitanului Greg 
Hicks, purtătorul de cuvânt al 
Comandamentului european al 
Statelor Unite, exerciţiul anual 
fusese programat cu mult timp 
înainte de izbucnirea confl ic-
tului din Ucraina.

Aproximativ 1.300 de mili-
tari - din Ucraina, Azerbaidjan, 
Bulgaria, Canada, Georgia, Ger-
mania, Marea Britanie, Leto-
nia, Lituania, R.Moldova, Nor-
vegia, Polonia, România, Spa-
nia şi SUA - participă la exer-
ciţiul Rapid Trident, în perioa-
da 15-26 septembrie.

Exerciţiul militar se desfă-
şoară în poligonul Iavoriv, în 
nord-vestul Ucrainei.

Kievul acuză insurgenţii pro-
ruşi că ameninţă procesul de 
pace încălcând armistiţiul din 
estul Ucrainei, intrat în vigoa-
re pe 5 septembrie după cinci 
luni de lupte soldate cu 2.700 
de morţi.

Google a prezentat ieri în In-
dia primul său smartphone ca-
re va rula pe noua platformă An-
droid One, menit să atragă noi 
consumatori într-o piaţă estima-
tă să devină a doua ca mărime 
după numărul de utilizatori de 
internet până în 2017.

Noul smartphone, produs de 
Micromax Informatics, Karbonn 
Mobiles India şi Spice Mobility, 
are un preţ de pornire de 6.399 
rupii (105 dolari), este echipat 
cu un procesor quad core Medi-
aTek şi are un ecran de 4,5 inci, 
relatează Bloomberg.

Preţul relativ scăzut ar pu-
tea ajuta Google să-şi extindă 
baza de utilizatori în India, un-
de majoritatea consumatorilor 
accesează serviciile de internet 
prin intermediul telefoanelor 
mobile, în detrimentul calcula-
toarelor.

Compania de internet Mozil-
la, unul dintre principalii rivali 
ai Google, a lansat luna trecută 
în India un smartphone bazat 
pe sistemul de operare Firefox, 
la un preţ de pornire de 33 de 
dolari.

„Estimăm că India va deve-
ni a doua cea mai mare piaţă 
de internet din lume până în 
2017, şi totul mulţumită servi-
ciilor de telefonie mobilă”, au 
declarat reprezentanţii Google.

Aproape 76% din cei 243 de 
milioane de utilizatori de servi-
cii de internet din India navigea-
ză online cu ajutorul telefoane-
lor mobile, potrivit unui raport 
prezentat în iunie de fi rma de 
cercetări de piaţă londoneză We 
Are Social. Numărul de abonaţi 
wi-fi  era la fi nele lunii iulie de 
797 milioane, conform datelor 
autorităţii de telecomunicaţii.
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Toți 
ignoranții 

ajung miniștri 
ai Educației 
în România !
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Inaugurarea ofi cială a 

Sălii Polivalente va avea 

loc în 31 octombrie cu un 

concert James Blunt.

Lucrările la Sala Polivalen-

tă au fost încheiate, iar în aceas-

tă perioadă au loc ultimele fi -

nisaje. Gazonul a fost montat, 

pavajul a fost aproape fi nali-

zat, de asemenea şi iluminatul 

public. În perioada următoare 

va avea loc recepţia lucrărilor, 

urmând ca apoi să fi e deschi-

să ofi cial. „Lucrările au fost ter-

minate. În aceste zile se face 

comisia de recepţie din cadrul 

Primăriei şi va începe apoi re-

cepţia lucrărilor. Potrivit legii, 

avem la dispoziţie aproximativ 

o lună pentru această etapă”, 

au declarat reprezentanţii Bi-

roului Mass-Media din cadrul 

Primăriei Cluj-Napoca.

Sala Polivalentă, 
cea mai mare din ţară

Primarul Emil Boc a decla-

rat recent că Sala Polivalentă 

din Cluj-Napoca este cea mai 

mare şi cea mai performantă 

sală de acest gen din România, 

la ora actuală. După omologa-

re, sala din Cluj va putea găz-

dui competiţii sportive naţiona-

le şi internaţionale. Valoarea in-

vestiţiei este de aproximativ 88 

milioane lei, cu TVA. Capacita-

tea sălii este de 7.300 de locuri, 

dar la concerte vor putea asis-

ta 10.000 oameni datorită tribu-

nei retractabile dinspre strada 

Uzinei. În Sala Polivalentă, se 

pot organiza competiţii sporti-

ve de orice fel, de la box, fot-

bal de sală, gimnastică, karate, 

scrimă, badminton, tenis de ma-

să, până la judo. Odată cu in-

augurarea sălii, va fi  dat în func-

ţiune şi un parking cu o capa-

citate de 400 de locuri.

Lucrările au fost realizate 

de fi rma CON-A din Sibiu.

Video-box unic 
în România

Unul dintre cele mai inte-

resante elemente ale Sălii Po-

livalente este cubul video ca-

re a costat aproape 827.000 

lei. Este de ultimă generaţie, 

poate fi  controlat wireless şi 

digital, are patru ecrane pe 

care sunt proiectate imagini 

full HD. Este produs în Euro-

pa, iar ecranul este japonez. 

„Este primul video box de ca-

litatea aceasta montat până 

acum în România. Se poate 

folosi pentru televizările live 

din sală şi în plus, vom face 

corelarea dintre tabelele mul-

tisport şi videobox. Fiecare 

ecran poate să dea imagini 

pentru fi ecare tribună sepa-

rat prin sistemul «picture in 

picture» care permite ca fi e-

care ecran să fi e împărţit, ce-

ea ce înseamnă că la patru fe-

ţe, fi ecare împărţită în patru 

imagini înseamnă 16 imagini 

diferite”, a explicat, recent, 

Ovidiu Feder, director tehnic 

Intersport, fi rma care s-a ocu-

pat de instalarea tabelelor de 

marcaj şi a video-box-ului.

Sistemul de ridicare şi co-

borâre a cubului video este 

din Germania, este de ultimă 

generaţie şi are dublă protecție.

Sala Polivalentă, 
gata de inaugurare
Valoarea lucrărilor la Sala Polivalentă este de 88 milioane lei, cu TVA. 
Unul dintre punctele de atracţie ale sălii este video-box-ul.

2 administratie.monitorulcj.ro marţi, 16 septembrie 2014

10 august

Clinica Ginecologie 1
11.40 Majos Arun
11.45 Majos Evan
13.00 Frânc Viorel Laurenţiu
20.45 Boroș Ester
Bebeluşul vedetă a fost Frânc 
Viorel Laurenţiu (3,500 kg, 
55 cm)

Clinica Stanca
2.25 Hășdăţean Josif
11.40 Berke Sara Adelina
11.50 Hegheș Luca
14.45 Rad Eva Maria
17.10 Drăjan Patrick
21.25 Bimtenean Paul Avram
22.05 Lazăr Maria Izabela
Bebeluşul vedetă a fost Rad 
Eva Maria (4 kg, 58 cm)

11 august

Clinica Ginecologie 1
1.37 Bojnoczi Ors
9.10 Toth Alesia Maria
15.02 Boroș Ștefan
Bebeluşul vedetă a fost Toth 
Alesia Maria (3,900 kg, 
56 cm)

Clinica Stanca
4.20 Sztoika Edi Darius
9.30 Pop Dragoș Gabriel
9.55 Gal Maria
17.50 Bota Franciska
20.15 Lazăr Maria Teodora
Bebeluşul vedetă a fost Bota 
Franciska (4,400 kg, 60 cm)

Clinica Gynia
12.18 Cupa Sofi a Raisa
12.43 Chiorean David
17.19 Gavrilă Sebastian Matei

12 august

Clinica Ginecologie 1
5.30 Vîlceanu Ștefan
11.02 Moldovan Tudor
12.01 Petrean David Matei
17.44 Pop Sofi a Maria
19.35 Benţan Antonia Maria
Bebeluşul vedetă a fost 
Moldovan Tudor (3,800 kg, 
54 cm)

Clinica Stanca
1.30 Suărășan Daria Sofi a
1.45 Porumbescu Sara 
Damaris
2.50 Bodor Flaviu
5.40 Runcanu Anda Serafi na
9.05 Moisa Eduard Vladimir
9.30 Covacs Andreia Iulia 
Maria
11.15 Maghiar Alexis Gabriel
21.35 Iepure Giulia Maia
23.50 Hangea Mariana
Bebeluşul vedetă a fost Moisa 
Eduard Vladimir (3,400 kg, 
54 cm)

Clinica Gynia
15.05 Nagy Mate
15.33 Varga Babaioana Tudor

13 august

Clinica Ginecologie 1
10.37 Pop Debora
13.28 Dascăl Mihai Albert
Bebeluşul vedetă a fost Pop 
Debora (4,300 kg, 61 cm)

Clinica Stanca
0.35 Roman Maria Ioana
3.40 Zdrenghia Izabela
9.15 Clurti Luca
9.35 Filipaș Anda Maria

12.15 Freuti Elisa
16.45 Lingurar Sergiu
Bebeluşul vedetă a fost Freuti 
Elisa (3,400 kg, 56 cm)

Clinica Gynia
16.18 Madrea Natalia Elena

14 august

Clinica Ginecologie 1
3.11 Mathe Romina Dorina
9.17 Cheșăuan Ana
9.38 Fichiu Marcus Asher
23.21 Vlad Alessia Maria
Bebeluşul vedetă a fost Vlad 
Alessia Maria (4,100 kg, 61 
cm)

Clinica Stanca
9.15 Irimia Matei
9.30 Pop Victor Gabriel
11.40 Lorincy Daniela Larisa
12.50 Bodor Krisztian
20.05 Mălai Sofi a Maria
21.50 Pop Ianis Gabriel
23.35 Haidău Simion Mircea
Bebeluşul vedetă a fost Irimia 
Matei (4,100 kg, 58 cm)

Clinica Gynia
9.40 Visan Ștefana – Antonia
15.10 Pintea Antonio Ștefan
17.18 Zouaghi Rana
19.52 Bogdan Nicolas Casian

15 august

Clinica Ginecologie 1
0.34 Kelemen Maria Cristina
17.25 Neag Samuel Mihai
21.08 Sârbu Iulia Maria

Bebeluşul vedetă a fost 
Kelemen Maria Cristina (4 kg, 
58 cm)

Clinica Stanca
7.15 Huber Laura Maria
10.40 Cenan Sofi a Maria
12.40 Opuţa Sara
18.00 Bochiș Ingrid Marisa
20.20 Tîrziu Vlad Alexandru
Bebeluşul vedetă a fost Opuţa 
Sara (3,300 kg, 54 cm)

Clinica Gynia
13.55 Girleanu Janis George

16 august

Clinica Ginecologie 1
7.54 Kis – Pal Patrik
18.54 Tihiauan Maya – Maria
19.50 Cozac Alessia Maria
Bebeluşul vedetă a fost Cozac 
Alessia Maria (3,100 kg, 52 
cm)

Clinica Stanca
1.10 Iakob Andreea Maria
2.15 Cojocnean Lavinia
4.45 Carmen Matei
7.30 Alexa Paul Maniu
8.25 Corabian Codruţ Ștefan
11.40 Papai David Leonard
11.50 Baciu Ilinca Adela
17.45 Stănescu selia Andreea
20.00 Andreși Sara Maria
21.15 Vînă Maria
Bebeluşul vedetă a fost Alexa 
Paul Maniu (3,700 kg, 55 cm)

bun venit pe lume !

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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Sala Polivalentă din Cluj-Napoca este cea mai mare şi cea mai performantă sală de acest gen din România
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Anul şcolar 2014-2015 a 

debutat ieri cu un regula-

ment ce integrează reguli 

de conduită în unităţile 

de învăţământ, un con-

tract educaţional cu 

părinţii şi obligaţii pentru 

profesori şi elevi, dar fără 

manuale noi pentru clase-

le I şi a II-a.

Ministerul Educaţiei Naţi-

onale (MEN) susţine că întâr-

zierea noilor manuale pentru 

clasele I şi a II-a este din vi-

na „celor care au blocat pro-

cedura” şi asigură elevii, ca-

drele didactice şi părinţii că 

acestea acestea vor ajunge în 

şcoli imediat ce licitaţia se va 

fi naliza.

„Ministerul Educaţiei Naţi-

onale anunţă că procedurile 

de licitaţie pentru achiziţiona-

rea de manuale noi – pe hâr-

tie şi digitale –, destinate cla-

selor I şi a II-a, continuă. MEN 

a luat act de Decizia Consiliu-

lui Naţional de Soluţionare a 

Contestaţiilor (CNSC) şi va fa-

ce ajustările necesare, acolo 

unde acest lucru s-a dispus. 

MEN asigură elevii, părinţii şi 

dascălii că manualele vor ajun-

ge în şcoli imediat ce proce-

dura de licitaţie se va fi naliza 

şi că instituţia face toate de-

mersurile pentru ca acest lu-

cru să se întâmple cât mai re-

pede, respectând, însă, terme-

nele legale”, se arată într-un 

comunicat al ministerului.

În acelaşi comunicat, MEN 

îi asigură „pe toţi benefi cia-

rii sistemului de educaţie că 

va urmări întotdeauna inte-

resul elevilor şi al şcolii, şi 

nu interesele fi nanciare ale 

celor care au blocat proce-

dura, generând această în-

târziere a modernizării ma-

nualelor”.

Sindicatele 
din învăţământ: 
„Este regretabil”

Preşedintele Federaţiei Sin-

dicatelor Libere din Învăţă-

mânt (FSLI), Simion Hănces-

cu, face apel la toţi cei impli-

caţi în licitaţia privind manu-

alele şcolare să soluţioneze 

cât mai rapid contestaţiile, 

pentru că elevii meritau să le 

aibă în prima zi de şcoală, în-

să, în opinia lui, interesele fi -

nanciare ale unora sunt mai 

importante.

„Este regretabil ca s-a 

ajuns în această situaţie. Fa-

cem un apel la toţi cei im-

plicaţi în licitaţia privind ma-

nualele de a soluţiona cât 

mai rapid contestaţiile, ast-

fel încât elevii să poată be-

nefi cia de manuale în cel mai 

scurt timp. Este imperios ne-

cesar, având în vedere că 

sunt unităţi de învăţământ 

care nu mai au manuale de-

loc sau care sunt într-un sta-

diu avansat de deteriorare 

pe care nu le pot folosi, de-

oarece s-a schimbat progra-

ma la clasele primare şi es-

te nevoie de manuale noi”, 

a declarat, pentru Mediafax, 

preşedintele FSLI.

Potrivit lui Simion Hănces-

cu, este evident că la mijloc 

sunt interese fi nanciare, dar, 

în opinia sa, asta nu justifi că 

situaţia în care s-a ajuns, având 

în vedere că cei care au de su-

ferit sunt copiii.

Inspectorul general şcolar 

al Capitalei, Constantin Tră-

istaru, a declarat că lipsa no-

ilor manuale pentru clasele I 

şi a II-a nu este o situaţie plă-

cută, iar elevii nu pot învăţa 

după manuale vechi, dar pro-

grama nouă va fi  respectată 

şi în primele zile se va face 

recapitulare.

Cine răspunde pentru lipsa manualelor ?

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Aglomeraţie în trafi c, 

emoţii, fl ori, elevi, boboci, 

părinţi şi primar – aces-

tea sunt cuvintele care au 

defi nit şi anul acesta 

prima zi de şcoală în 

Cluj-Napoca.

Prima zi de şcoală a fost, 

în Cluj-Napoca, la fel ca în 

anii precedenţi: cu aglomera-

ţie şi blocaje în trafi c, buche-

te de fl ori, curţile şcolilor pli-

ne de elevi, copii, profesori. 

Şi anul acesta, primarul Emil 

Boc a fost prezent la Liceul 

Teoretic Gheorghe Şincai un-

de învaţă şi fi ica sa cea mică, 

Patricia.

În cadrul ceremoniei de 

deschidere a noului an şcolar, 

elevii de la Şincai au primit 

câteva sfaturi de la profesori, 

preoţi, reprezentanţii Inspec-

toratului Şcolar Judeţean, Po-

liţiei şi conducerii Primăriei.

„Fără carte şi fără educa-

ţie nimeni nu se poate reali-

za în viaţă. Şi chiar dacă tem-

porar, poate cineva să dea uşor 

impresia că reuşeşte nu este 

adevărat. Pe termen mediu şi 

lung, nimeni, dar absolut ni-

meni nu se poate împlini şi 

să reuşească în viaţă. Şi nu se 

poate împlini personal şi pro-

fesional fără şcoală”, le-a spus 

Boc, elevilor.

Nelipsita aglomeraţie 
din prima zi de şcoală

Încă de la primele ore ale di-

mineţii, circulaţia în centru şi 

pe celelalte artere importante 

din oraş s-a desfăşurat cu difi -

cultate. În preajma şcolilor, ma-

şinile au ocupat atât partea ca-

rosabilă cât şi trotuarele. În ve-

cinătatea liceelor Gheorghe Şin-

cai şi George Coşbuc, coloane-

le de maşini parcate se întin-

deau pe sute de metri, iar tro-

tuarele erau blocate de maşini.

Şcoala a început 
şi la penitenciar

Tot ieri, au început şcoala şi 

aproape 100 de elevi mai puţin 

obişnuiţi. Este vorba despre 98 

de persoane din Penitenciarul 

Gherla, repartizate pe următoa-

rele nivele de învăţământ: ni-

vel primar – 14 bărbaţi, învă-

ţământ primar conform progra-

mului „A doua şansă” – 21 fe-

mei, nivel gimnazial – 29 băr-

baţi şi nivel profesional – 34 

bărbaţi (clasa a IX-a, a X-a şi a 

XI-a – construcţii).

Aglomerație, boboci, flori și 
primar în prima zi de școală

18.000 de boboci au intrat ieri pentru prima dată pe porțile școlii

Peste 70.000 de elevi din Cluj s-au întors, ieri, la școală, iar alți 18.000 sunt boboci.

Emil Boc a declarat, ieri, că 
își amintește cu drag, de 
fi ecare dată, de prima zi 
de școală și de învăţătoa-
rea sa care i-a insufl at do-
rinţa de a învăţa. „Prima 
mea zi de școală a fost la 
6 ani și 9 zile și mă uitam 
unde este învăţătoarea, 
pentru că mi s-a spus că 
este foarte frumoasă și pâ-
nă la urmă ea m-a găsit 
pe mine și ne-a dus într-o 
sală de clasă cu bănci mai 
puţin pregătite ca în ziua 
de astăzi, ca la ţară, mai 
puţin zugrăvită, mai prost 
pregătită. Dar nu a contat 
până la urmă sala, ci sufl e-
tul și inima învăţătoarei 
care din prima zi ne-a in-
sufl at dorinţa aceasta faţă 
de carte, faţă de abecedar 
și bucuria de a merge la 
școală. Și nu am uitat nici 
astăzi bucuria lui 15 sep-
tembrie de a merge la 
școală”, a spus primarul.

Cum a fost prima 
zi de școală 
a primarului 
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Zilele trecute, ministrul 

Transporturilor Ioan Rus 

spunea, făcând o glumă 

sinistră, că „primarului 

ungur de la Cluj i-a dat 

un microbuz cu defecţiuni 

la frânare“. La o zi după 

gafa acestuia, un alt 

ministru a gafat monu-

mental.

Este vorba tocmai despre 

ministrul Educaţiei Remus Pri-

copie recunoscut de altfel, 

pentru astfel de „scăpări“. Pri-

copie a fost întrebat în ce oraş 

s-au născut Romulus şi Re-

mus, cei doi întemeietori ai 

Romei, răspunzând că nu ştie 

dacă s-au născut într-un oraş 

anume, ei fi ind găsiţi în pă-

dure şi crescuţi de o vulpe. În 

realitate, potrivit legendei, Ro-

mulus şi Remus au fost cres-

cuţi de o lupoaică. Ministrul 

s-a corectat, după ce modera-

toarea emisiunii i-a atras aten-

ţia. Toţi cei contactaţi de Mo-

nitorul de Cluj în legătură cu 

acest subiect- analişti, socio-

logi sau politicieni- au consi-

derat gafa atât de ridicolă în-

cât nu merită comentată.

Lupoaică sau vulpe?

Discuţia dintre ministrul 

Educaţiei şi jurnalistul Digi24, 

pe această temă:

Jurnalist: În ce oraş s-au 

născut Romulus şi Remus?

Remus Pricopie: Nu ştiu da-

că s-au născut într-un oraş 

anume, pentru că ei au fost 

găsiţi de cineva în padure, 

într-un cuib, cred că vulpea 

nu era cetăţean....

J: Nu era vulpe, era lupoaică.

R.P.: Lupoaică, da. Lupoai-

ca nu era un cetăţean ... Ro-

ma a venit după.

J: Un manual de clasa a pa-

tra vă contrazice, spune că 

cei doi s-au născut în Penin-

sula Iberică.

R.P.: M-aţi întrebat în ce oraş.

J: Aţi răspuns corect, manu-

alul are o problemă.

Nu este prima gafă pe 

care ministrul Educaţiei o 

face în mandatul său. Anul 

trecut, în perioada exame-

nului de Bacalaureat, gra-

matica limbii române i-a 

dat de furcă lui Remus Pri-

copie, atunci când acesta a 

comentat pe marginea acu-

zaţiilor potrivit cărora su-

biectele ar fi fost postate pe 

internet, înainte de începe-

rea probei. „Nu a existat 

subiecte. A existat decât un 

mesaj“, a spus atunci mi-

nistrul.

Un alt ministru,
de 15 stele!

Nu ar fi primul ministru 

al Educaţiei care gafează je-

nant. În urmă cu câţiva ani, 

ministrul Educaţiei de atunci 

Cristian Adomniţei a ieşit 

foarte şifonat dintr-o discu-

ţie cu câţiva elevi de clasa 

a cincea, din Brăila. Cristi-

an Adomniţei a susţinut în 

faţa copiilor că pe steagul 

Uniunii Europene sunt 15 

stele, şi nu 12 aşa cum es-

te corect şi aşa cum îi spu-

neau şi copiii.

Încurcaţi de răspunsul mi-

nistrului, elevii s-au pus pe 

numărat. Şi a ieşit ca ei – 12 

stele. Nici atunci, ministrul 

nu s-a lăsat, dând vina pe 

consilierii săi.

„Pentru că am avut un 

material, îl am şi acum pe 

birou şi mi-au scris că 15. 

Abia aştept să ajung la Bu-

cureşti, să am o discuţie cu 

ai mei. Ei, ce-o să le fac, o 

să-i întreb câte stele sunt pe 

steagul Uniunii Europene şi 

dacă spun 15, staţi să ve-

deţi“, s-a explicat atunci Cris-

tian Adomniţei.

Miniştrii lui Ponta fac gafă după gafă
Titularul de la Educaţie, Remus Pricopie, crede că Remus şi Romulus au fost crescuţi de o vulpe.

Preşedintele Traian 

Băsescu a declarat, în 

week-end, că doreşte să 

pună bazele unui nou par-

tid politic, împreună cu 

fostul premier, Emil Boc.

Fostul preşedinte PDL, 

Emil Boc a spus, ieri, că pe 

viitor ar putea fi  din nou par-

tener politic cu Traian Băses-

cu. Astfel, a răspuns întrebă-

rilor jurnaliştilor referitoare 

la declaraţia din acest we-

ek-end a preşedintelui Băses-

cu despre un nou partid pe 

care l-ar putea crea împeună 

cu Boc. „Viaţa merge înain-

te. Cu siguranţă am fost par-

teneri până acum, de ce nu 

am fi  parteneri şi pe viitor”, 

a afi rmat fostul premier. Bă-

sescu a afi rmat, sâmbătă, că 

relaţia sa cu Emil Boc este ”o 

construcţie politică comună”, 

care va continua şi după ce 

şeful statului îşi va termina 

mandatul. „Sunt convins că 

atunci când eu voi fi  mai li-

ber puţin o să punem împre-

ună umărul la crearea unui 

partid nou care să devină ex-

trem de competitiv pentru 

alegerile din 2016”, a mai 

spus Băsescu, adăugând că 

”parteneriatul” cu Emil Boc 

rămâne valabil ”multă vre-

me”, cu atât mai mult cu cât 

ei susţin acelaşi candidat la 

alegerile prezidenţiale, respec-

tiv Elena Udrea. Şeful statu-

lui a mai spus că este con-

vins că va rămâne partener 

cu Emil Boc până când vor 

ieşi din politică. G.D.

Boc, partenerul
lui BăsescuAnca M. COLIBĂŞANU

politic@monitorulcj.ri

După ce săptămâna tre-

cută trei miniştri au adus 

la Cluj şapte microbuze, 

ieri a venit şi ministrul 

Sănătăţii Nicolae 

Bănicioiu pentru a aduce 

mai multe ambulanţe, 

care vor ajunge în câteva 

judeţe din ţară, printre 

care Vaslui sau Călăraşi. 

Bănicioiu a fost însoţit de 

ministrul pentru Dialog 

Social, Aurelia Cristea.

Ministrul Sănătăţii Ni-

coale Bănicioiu a fost pre-

zent ieri în faţa Sălii Spor-

turilor din Cluj-Napoca un-

de a dat mai multe ambu-

lanţe unor centre medicale 

din ţară, nu şi pentru Cluj, 

însă. Criteriul după care au 

fost împărţite acestui prm 

lot de ambulanţe a fost de-

ficitul de maşini, a explicat 

ministrul.

Maşinile au fost echipate 

la Cluj, iar ambulanţierii au 

fost aduşi aici pentru a li se 

înmâna cheile.

Bănicioiu a făcut şi el, în 

preajma alegerilor preziden-

ţiale, câteva promisiuni, afi r-

mând că proiectul pentru 

Spitalul Regional de Urgen-

ţă este trecut în acordul de 

parteneriat şi că la anul vor 

începe licitaţiile pentru lu-

crările de construcţie.

„Spitalul Regional de Ur-

genţă se va face. Asta nu pen-

tru că este doar o dorinţă de-a 

mea, ci pentru că a fost de-

ja trecut în acordul de parte-

neriat. Probabil de la începu-

tul anului viitor se vor dema-

ra procedurile de licitaţie pen-

tru lucrările de construcţie”, 

a declarat ministrul.

Mai mult, afl ându-se de-

ja în campanie, Bănicioiu a 

„înţepat“ autorităţile locale, 

reproşându-le că nu se im-

plică sufi cient în acest pro-

iect. Ministrul Sănătăţii a de-

clarat chiar că Bucureştiul 

s-a ocupat mai mult de acest 

proiect decât Clujul.

„Îmi doresc şi o implica-

re mai activă a activităţilor 

locale. A făcut mai multe Bu-

cureştiul decât au făcut ei. 

Mă gândesc că ne vor da lo-

caţia, dar au întârziat foar-

te mult lucrurile“, a mai spus 

Bănicioiu.

„Turneul“ PSD

Vă reamintim, sfârşitul 

săptămânii trecute a fost mar-

cat la Cluj de prezenţa mai 

multor miniştri PSD şi a pre-

mierului Victor Ponta.

A fost nevoie de trei mi-

niştri pentru împărţirea a 

şapte microbuze şcolare. Mi-

nistrul Transporturilor, Ioan 

Rus, al Muncii, Rovana Plumb 

şi cel pentru Dialog Social, 

Aurelia Cristea au participat 

la momentul festiv de pre-

dare/primire a microbuzelor 

şcolare. Cele şapte comune 

care au primit microbuze 

şcolare sunt Aghireşu, Călă-

ţele, Cojocna, Corneşti, Fra-

ta, Panticeu şi Cătina.

Ce-au mai promis miniştrii la Cluj?

Tr
u

ca
j
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Agenţia Naţională de 

Administrare Fiscală 

(ANAF) a lansat ieri 

platforma online pe 

site-ul propriu prin care 

persoanele fi zice pot 

solicita, în urma înregis-

trării şi autentifi cării cu 

username şi parolă, 

informaţii precum situa-

ţia obligaţiilor de plată, 

nivelul CAS declarat de 

angajator şi decizia de 

impunere, răspunsul 

venind tot electronic.

Platforma, denumită „Spa-

ţiul virtual privat”, este dedi-

cată deocamdată persoanelor 

fi zice, în cadrul unui proiect 

pilot pentru Bucureşti şi Ilfov, 

iar datele pot fi  consultate 24 

din 24 de ore.

„În 2015 intenţionăm să ex-

tindem proiectul în toată ţa-

ra, iar după ce-l extindem se 

vor adăuga în Spaţiul virtual 

privat şi alte informaţii, pre-

cum decizii de impunere pen-

tru plăţi anticipate şi pentru 

alte accesorii, somaţii şi titluri 

executorii. De asemenea, tot 

în 2015 vrem să extindem pro-

gramul şi către persoanele ju-

ridice, care se vor putea loga 

cu username şi parolă”, a de-

clarat ieri, ministrul Finanţe-

lor Publice, Maria Ioana Pe-

trescu, la lansarea platformei, 

la care a participat şi premie-

rul Victor Ponta.

Ea a arătat că, în prezent, 

fi rmele îşi pot verifi ca situa-

ţia fi scală doar dacă deţin un 

certifi cat digital de semnătu-

ră, care se obţine contra cost.

Buget „zero”

Bugetul pentru acest pro-

gram pilot a fost zero, po-

trivit ministrului, la care a 

lucrat o echipă mixtă a ANAF 

şi MFP, însă pentru extinde-

rea la nivel naţional este ne-

voie de o infrastructură de 

servere.

„Suntem în discuţie cu Ban-

ca Mondială pentru ca serve-

rele pe care trebuie să le tri-

mită pentru modernizarea 

ANAF să vină în timp util pen-

tru acest program”, a preci-

zat Petrescu.

ANAF editează „Buletinul 
informativ fi scal”

Persoanele fizice pot efec-

tua solicitările online, după 

ce s-au autentificat în sis-

tem, iar răspunsurile sunt 

primite tot în cadrul aplica-

ţiei, într-o secţiune de me-

saje, cu documentele ceru-

te ataşate.

Obligaţiile de plată trimi-

se de ANAF sunt valabile pen-

tru ultima zi a lunii anterioa-

re interogării, iar deciziile de 

impunere se pot primi dacă 

sunt emise după data pune-

rii în funcţiune a sistemului.

Pentru angajaţii care au 

venituri doar din contracte 

individuale de muncă nu se 

emit decizii de impunere, 

astfel că pentru înregistrarea 

în spaţiul virtual identifi ca-

rea lor trebuie făcută direct 

la ghişeul ANAF.

Totodată, ANAF va pune 

la dispoziţia contribuabilu-

lui serviciul „Buletinul infor-

mativ fi scal”, inclusiv în pe-

rioada de aplicare a proiec-

tului pilot, care va include 

informaţii publice cu carac-

ter fi scal, precum calenda-

rul obligaţiilor fi scale, nou-

tăţi legislative, ghiduri fi sca-

le, campanii derulate şi co-

municate de presă.

Guvernul ne face cadou
„spaţiul virtual privat” fiscal
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a lansat platforma online prin care persoanele
pot afla date despre situaţia lor fiscală.

Leul a înregistrat fl uctua-

ţii minore în faţa principale-

lor valute, investitorii fi ind in-

teresaţi mai mult de şedinţa 

Comitetului monetar al Rezer-

vei Federale americana 

(FOMC), care se va desfăşu-

ra astăzi şi mâine, cât şi de 

rezultatele referendumului pri-

vind independenţa Scoţiei, ca-

re se va ţine joi.

Cursul euro a crescut uşor, 

de la 4,4184 la 4,4209 lei. Vo-

lumele de transfer au fost re-

duse. Piaţa s-a deschis la, de-

ja, clasicul 4,42 lei, tranzac-

ţiile realizându-se apoi între 

un minimde 4,4120 şi un ma-

xim de 4,4240 lei. Cotaţiile de 

la ora 14:00 erau de 4,4120 – 

4,4150 lei, tendinţa de apre-

ciere a leului înregistrându-se 

în partea a doua a şedinţei.

Cursul dolarului american 

a crescut modest, de la 3,4197 

la 3,4211 lei, iar francul elve-

ţian a scăzut insesizabil, de 

la 3,6540 la 3,6536 lei.

Modifi cări ale cursului eu-

ro pot apare în partea a doua 

a săptămânii, dar nu este de 

aşteptat ca raportul să iasă 

din culoarul 4,38 – 4,45 lei.

Monedele din regiune 

aveau o evoluţia asemănătoa-

re faţă de euro. Cea poloneză 

se tranzacţiona la 4,197 – 4,207 

zloţi iar cea maghiară la 314,4 

– 415,8 forinţi.

Jucătorii de pe pieţele in-

ternaţionale aşteaptă deciziile 

care vor fi  luate la întâlnirea 

FOMC, pentru a afl a momen-

tul în care banca centrală ame-

ricană va începe procesul de 

creştere a dobânzilor din SUA, 

în contrast cu BCE, care a de-

clanşat un program vast de in-

jecţii de injecţii de lichiditate 

în economia zonei euro dar şi 

de scădere a dobânzii sale che-

ie la minimul istoric de 0,05%.

Pentru realizarea acestui 

articol au fost folosite date şi 

informaţii disponibile până la 

oră 14. R.G.

Fluctuaţii minore ale 
raportului euro/leu

PIAŢA VALUTARĂ

12
septembrie

15
septembrie

Euro 

4.4184 4.4209 

Dolar 

3.4197 3.4211 

100 Forinţi maghiari 

1.4040 1.4048 

Francul elveţian 

3.6540 3.6536 

Lira sterlină 

5.5591 5.5588 

Gramul de aur 

135.9614 135.8265 

România nu ar avea nicio 

problemă în perioada de 

iarnă chiar dacă 

Gazprom ar opri în totali-

tate livrările de gaze şi 

iarna ar fi  extrem de difi -

cilă, afi rmă mininistrul 

delegat pentru Energie, 

Răzvan Nicolescu, menţi-

onând că grupul rus va 

reduce din nou cantităţile 

furnizate clienţilor din 

România.

Nicolescu a arătat că li-

vrările de gaze ruseşti vor 

scădea cu 10% începând de 

marţi până duminică, preci-

zând că şi de această dată 

reprezentanţii Gazprom nu 

au comunicat autorităţilor 

de la Bucureşti motivele re-

ducerii volumelor de gaze.

El a adăugat că importurile 

de gaze pentru ziua de ieri au 

fost în parametrii agreaţi. Mi-

nistrul a arătat că producţia zil-

nică de gaze a României este 

dublă faţă de consum şi că po-

pulaţia nu este afectată de re-

ducerea gazelor din Rusia.

„Cred că trebuie să începem 

să ne obişnuim cu această si-

tuaţie în săptămânile care vor 

urma. Cantităţile (importate – 

n.r., de aproximativ 200.000 

metri cubi pe zi) sunt absolut 

nesemnifi cative şi nu există ni-

ciun fel de risc pentru perioa-

da de iarnă, chiar dacă furni-

zarea s-ar opri de tot până la 

primăvară şi chiar dacă va fi  o 

iarnă extrem de difi cilă”, a mai 

spus Nicolescu.

El nu exclude ca situaţia 

importurilor de gaze ruseşti 

să se schimbe de la oră la oră.

Nicolescu a declarat sâm-

bătă pentru Mediafax că Ga-

zprom a anunţat Transgaz 

că livrările de gaze naturale 

vor fi  efectuate la parametri 

normali sâmbătă şi dumini-

că, fără explica motivele re-

ducerii cu 5% aplicată vineri 

sau ce se va întâmpla de luni.

Gazprom a transmis joi 

Transgaz că livrările de ga-

ze către România vor fi  re-

duse în următoarele trei zi-

le, fără să explice motivele 

pentru scăderea volumelor.

România consumă anu-

al circa 12,5 miliarde me-

tri cubi de gaze naturale şi 

produce aproximativ 11 mi-

liarde metri cubi. Diferen-

ţa este importată din Ru-

sia, prin firme intermedia-

re, la preţuri mai mari de-

cât cele ale gazelor produ-

se intern.

Sancţiuni şi acte
de retorsiune

Uniunea Europeană a in-

stitui vineri noi sancţiuni la 

adresa Rusiei, care prevăd 

printr altele măsuri specifi-

ce împotriva unor ruşi şi 

ucraineni acuzaţi că sunt 

implicaţi în conflictul din 

Ucraina, dar şi blocarea fi-

nanţării datoriei pentru trei 

companii petroliere, şi anu-

me Rosneft, Transneft şi fi-

liala petrolieră a Gazprom 

– Gazprom Neft.

Pe fondul temerilor pri-

vind o eventuală întrerupe-

re a livrărilor din Rusia pe 

timpul iernii, statele est-eu-

ropene au început să îşi su-

plimenteze stocurile de ga-

ze naturale, România fi ind 

una din puţinele ţări din re-

giune care îşi poate asigura 

necesarul de gaze din pro-

ducţia internă.

În ultimul deceniu, Rusia 

a oprit de trei ori furnizarea 

gazelor către Ucraina, în 

2006, 2009 şi începând din 

luna iunie a acestui an, din 

cauza disputelor cu Kievul 

referitoare la preţ. În acest 

an, livrările de gaze către 

Europa au continuat.

România n-are emoţii în războiul gazelor
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18.313.698 de cetăţeni 

români au drept de vot 

la alegerile prezidenţiale 

pe 2 noiembrie, iar 

18.321.512 pe 16 noiem-

brie la turul al doilea, pe 

16 noiembrie, potrivit 

ultimelor date furnizate 

de Autoritatea Electorală 

Permanentă (AEP).

„Faţă de ultima informa-

re publică realizată de Auto-

ritatea Electorală Permanen-

tă pe această temă s-a înre-

gistrat o scădere a număru-

lui total de alegători cu 

22.556 pentru 2 noiembrie 

şi 22.559 pentru 16 noiem-

brie (18.336.254 cetăţeni ro-

mâni cu drept de vot la da-

ta de 18 august 2014 vs. 

18.313.698 cetăţeni români 

cu drept de vot la data de 

12.09.2014 pentru 2 noiem-

brie, respectiv 18.344.071 ce-

tăţeni români cu drept de vot 

la data de 18 august vs. 

18.321.512 cetăţeni români 

cu drept de vot la data de 

12.09.2014 pentru 16 noiem-

brie)”, potrivit unui comu-

nicat al AEP.

Diferenţele apar ca urma-

re a operaţiunilor curente 

efectuate de primari în re-

gistrul electoral aferent lo-

calităţilor conduse de aceş-

tia şi a unui import de date 

programat de la Direcţia pen-

tru Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de Da-

te din cadrul MAI.

În ceea ce priveşte numă-

rul cetăţenilor români cu 

drept de vot care au domici-

liul în străinătate, potrivit 

datelor furnizate de Direcţia 

Generală de Paşapoarte pe 

15 septembrie, pentru 2 no-

iembrie numărul este 

530.158, iar pentru 16 no-

iembrie 530.532.

Potrivit legislaţiei în dome-

niu, listele electorale perma-

nente se întocmesc şi se tipă-

resc de către primari pe baza 

datelor şi informaţiilor cuprin-

se în Registrul electoral.

Care este publicul 
elector la prezidenţiale? Coşmarul continuă p

Strada Albac constituie un pericol de moarte pentru pietoni şi şoferi.
Mutarea cablurilor în 

subteran pe strada 

Albac din cartierul 

Gheorgheni a creat un 

adevărat haos, de aproa-

pe două luni.

Pietonii trebuie să mear-

gă printre utilajele care cir-

culă şi sunt parcate peste 

tot, inclusiv pe trotuare. Şo-

ferii sunt expuşi unor acci-

dente cauzate de şoferii ma-

şinilor de mare tonaj. Re-

cent, a avut loc un accident 

când un autoturism a fost 

lovit de un utilaj. Pe lista 

dezastrului de pe Albac se 

adaugă zgomotul, praful şi 

„munţii” de pământ excavat.

Reprezentanţii Primăriei 

Cluj-Napoca au precizat că 

lucrările de pe această stra-

dă vor fi încheiate la sfârşi-

tul lunii septembrie. Movilele de pământ sunt o sursă permanentă de praf şi ocupă trotuarele, iar pietonii nu mai au pe unde să circule.

Trotuarele sunt pline de şanţuri periculoase, nesemnalizate şi necompactate peste care nu se poate trece.

Cablu

Recent, a avut loc un accident pe strada Albac când u

Un a
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Mai multe râuri din 

Timiş, Caraş-Severin şi 

Mehedinţi sunt sub cod 

portocaliu de inundaţii, în 

timp ce altele din Arad, 

Timiş, Mehedinţi şi Dolj 

sunt sub cod galben, până 

astăzi, la ora 14.00, potri-

vit unei avertizări a 

Institutului Naţional de 

Hidrologie şi Gospodărire 

a Apelor (INHGA).

Patru trenuri Regio cu ru-

te în sud-vestul ţării nu circu-

lă luni pe anumite segment 

din traseu, iar două InterRe-

gio au trasee deviate şi vor 

ajunge la destinaţie cu întâr-

ziere, din cauza inundaţiilor, 

informează CFR Călători.

Potrivit sursei citate, tre-

nurile Regio care nu circulă 

luni sunt R 9553 Orşova – Ia-

blaniţia – Timişoara Nord (nu 

va circula pe distanţa Orşova 

– Iablaniţia), R 9554 Caran-

sebeş – Iablaniţa – Orşova (nu 

va circula pe distanţa Iabla-

niţa – Orşova), R 11006 Timi-

şoara Nord – Băile Herculane 

– Drobeta Turnu Severin (nu 

va circula pe distanţa Băile 

Herculane – Drobeta Turnu 

Severin) şi R 11007 Drobeta 

Turnu Severin – Timişoara 

Nord (nu va circula pe întrea-

ga distanţă).

De asemenea, IR 1691 Bu-

cureşti Nord – Filiaşi – Lugoj 

– Timişoara Nord va circula 

pe ruta deviată (Filiaşi – Târ-

gu Jiu – Ilia – Lugoj), iar IR 

73-2 Budapesta – Timişoara 

Nord – Lugoj – Filiaşi – Bu-

cureşti Nord, pe ruta deviată 

Lugoj – Ilia – Târgu Jiu – Fi-

liaşi. Aceste două trenuri vor 

ajunge la destinaţie cu întâr-

ziere, potrivit sursei citate.

CFR Călători mai informea-

ză că, urmare spălării terasa-

mentului liniei de cale ferată 

dintre localităţile Topleţ şi Va-

lea Cernei (secţia Băile Her-

culane – Orşova) din cauza 

inundaţiilor din zonă, circu-

laţia feroviară pe această ru-

tă este întreruptă temporar 

din jurul orei 13.35.

Pasagerii care aveau bile-

te la trenurile anulate sau cu 

rute deviate, precum şi pose-

sorii de abonamente vor pri-

mi, la cerere, contravaloarea 

biletelor pentru parcursul/că-

lătoriile neefectuate, conform 

Regulamentului de transport 

pe calea ferată şi reglementă-

rilor în vigoare. Mai multe de-

talii despre condiţiile de resti-

tuire a tarifelor de transport 

sunt disponibile la http://

www.cfrcalatori.ro/2482.

CFR Călători anunţă şi că 

este posibil să apară şi alte 

modifi cări sau perturbări în 

circulaţia trenurilor. Compa-

nia recomandă pasagerilor ca, 

înainte de călătorie, să con-

tacteze telefonic Gara CFR din 

localitatea de plecare pentru 

informaţii actualizate despre 

mersul trenului cu care inten-

ţionează să călătorească.

Pentru informaţii actualiza-

te despre circulaţia trenurilor, 

călătorii sunt rugaţi să consul-

te pagina de internet a com-

paniei www.cfrcalatori.ro, să 

sune 021/9521 (pentru trafi cul 

intern) sau să se adreseze per-

sonalului CFR din staţii.

Inundaţiile produc 
haos în circulaţia 
trenurilor

Primarul Constanţei, 

Radu Mazăre, a fost 

denunţat, ieri, de procu-

rorii anticorupţie, la 

Parchetul de pe lângă 

Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, pentru săvârşi-

rea infracţiunii de presi-

uni asupra justiţiei, pen-

tru afi rmaţiile pe care 

le-a făcut, vineri, în 

cadrul conferinţei extra-

ordinare a PSD.

„Mazăre Radu Ştefan are 

calitatea de inculpat în dosa-

rul nr. 2/P/2014 afl at în faza 

de urmărire penală la Direc-

ţia Naţională Anticorupţie. La 

data de 12 septembrie, potri-

vit relatărilor apărute în mass 

media, la o reuniune publică 

a organizaţiei de partid din 

care face parte, Mazăre Radu 

Ştefan a făcut următoarele 

afi rmaţii: «Poate să te ia cu 

mascaţii de la masă, cum m-a 

luat pe mine acum cinci luni 

de zile pe motiv de urgenţă şi 

timp de cinci luni de zile în 

dosarul meu să nu facă niciun 

act procurorii. Păi (limbaj tri-

vial la adresa procurorului de 

caz n.n ), când m-ai luat cu 

mascaţi şi ai zis că e urgen-

ţă, că de-aia m-ai adus la DNA, 

că era stare de urgenţă, după 

aia trec cinci luni de zile fără 

ca tu să faci o hârtie!? De as-

ta trebuie să-l votăm pe Pon-

ta, ca noi care mai stăm pe 

aici liberi, neliberi, să trăim 

într-o ţară normal»” , se ara-

tă într-un comunicat de pre-

să al Direcţiei Naţionale An-

ticorupţie (DNA).

Potrivit articolului 276 Cod 

penal, este incriminată fap-

ta persoanei care, pe durata 

unei proceduri judiciare în 

curs, face declaraţii publice 

nereale referitoare la săvâr-

şirea de către organul de ur-

mărire penală a unei abateri 

disciplinare grave legate de 

instrumentarea respectivei 

cauze, în scopul de a-l infl u-

enţa sau intimida.

Radu Mazăre, denunţat de DNA 
pentru presiuni asupra justiţiei

până în 1 octombrie

urile care nu au fost încă puse în subteran stau pe trotuare şi încurcă circulaţia pietonilor

O maşină de mare tonaj blochează maşinile în parcare

Două utilaje grele blochează un trotuarun autoturism a fost lovit de un utilaj. Şoferii sunt expuşi zilnic pericolelor

alt pieton circulă pe carosabil din cauză că trotuarele au devenit impracticabile

O femeie este obligată să circule pe partea carosabilă, printre maşini, 
din cauza cablurilor şi săpăturilor de pe trotuare.
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 3 camere, 90 mp, 
în cart. Gheorgheni, Nicolae Titu-
lescu, P/4, centrală termică, ter-
mopan, balcon închis, parchet, 
confort sporit , sau schimb cu casă 
sau teren. Tel. 0744-219124. (1.2)

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu 3 camere, garaj și 
șură, anexe, curte și grădină mare, 
teren 7 ha, la 27 km de Cluj-Napo-
ca, în com. Sânpaul, sat Sumurdu-
cu. Inf. la tel. 0753-057929. (1.5)

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. (2.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând teren pentru construcţie 
casă, situat în Cluj-Napoca, str. 
Bradului nr. 32, în suprafaţă de 
600 mp. Inf. și relaţii suplimenatre 
la tel. 0744-636473. (1.5)

¤ Vând teren intravilan, supr. 
1000 mp, în Cluj-Napoca, str. Me-
diaș, bun pentru construcţii, utili-
tăţi, curent, apă, canal, preţ 60 eu-
ro/mp, negociabil. Inf. suplimen-
tare la tel. 0740-183181. (1.5)

¤ Vând teren construcţii de 1060 
mp, 7500 mp și 3000 mp, toate 
în cart. Mănăștur, str. Câmpului, 
toate cu acte în regulă. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0748-193982. (1.5)

¤ Proprietar, vând teren pe str. Re-
publicii, în supr. de 380 mp, front 
la stradă și la un drum lateral de 4 
m. Accept și variante la schimb. 
Relaţii la tel. 0744-219124. (1.2)

¤ Cumpăr teren agricol, pășune. 
Inf. suplimentare la tel. 
0751-044086. (2.7)

¤ Cumpăr 500 mp teren pentru 
construcţie vilă sau de 1500 mp 
pentru construcţie case înșiruite, 

liber sau cu casă demolabilă, în 
zona Grigorescu (P-ţa 14 Iulie, E. 
Grigorescu, Donath, O. Goga), 
Gheorgheni (Arieșului, Artelor, V. 
Lupu, T. Ionescu, Albinii), Bulgaria 
(P-ţa 1848, Clujana), front min. 
16 m. Tel. 0748-111295. (2.7)

¤ Vând teren intravilan, supr. 3200 
mp, com. Mociu, sat Roșieni, jud. 
Cluj, preţ negociabil 20000 RON. Inf. 
la tel. 0740-183181. (4.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pășune, 
mlăștinos, extravulan. Sunaţi la tel. 
0741-244133. (5.5)

¤ 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. (6.7)

¤ 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 subterane, 
în cart. Bună Ziua, str. M. Zaciu nr. 
10-18, cu C.F. în regulă, cu ușă auto-
mată, primul proprietar, preţ nego-
ciabil. Inf. la tel. 0741-100529. (1.7)

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie pe termen lung, 
apartament cu 2 camere, nemo-
bilat, centrală proprie, parcare, 
et. 1, bloc nou, în cart. Gheor-
gheni. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0742-665108. (1.5)

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, se-
midecomandat, cart. Mănăștur, 
str. Gârbău. Inf. și relaţii la tel. 
0742-128134. (1.5)

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, 
complect dotat, str. Viilor nr. 
27A (vis-a-vis de Recuperare). 
Inf. suplimentare la tel. 
0722-702968. (6.10)

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, su-
pr. 70 mp, ultracentral, str. Croitori-
lor 16, vis-a-vis de Medicală III, et. 
½, spaţios, luminos, pus la punct, 
preţ 360 euro. Inf. suplimentare la 
tel. 0745-429546. (6.7)

Caut de închiriat garsonieră,

mobilată, de preferinţă zona 
FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SPAŢII

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

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

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

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

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. (3.7)

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Tânără, nefumătoare, caut loc 
de muncă, în domeniile 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. (2.2)

¤ 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

¤ Reparaţii la domiciliul clientu-
lui: frigidere congelatoare, vitri-
ne frigorifi ce, clime auto. Depla-
sări în afara loc. Cluj-Napoca, re-
duceri pentru pensionari și stu-
denţi, garanţie. NON-STOP! Inf. 
și relaţii suplimentare la tel. 
0755-367251. (1.5)

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

CURSURI

¤ P.F.A. înscriu pentru califi care la 
Cercul Militar, cursanţi pentru: came-
raman, fotograf, acustician, DJ, de-
panator audio-video și organizator 
de protocol și evenimente. Detalii și 
programări pentru seria sep.-dec., la 
tel. 0725-521945. (1.2)

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând ”Volkswagen Golf 4”, an 
de fabricaţie 2002, motor 1,6, 
129000 km la bord, benzină, stare 
bună, culoare argintie, în orașul 
Bistriţa Năsăud,bine îngrijită, preţ 
negociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel 0743-433704. (1.5)

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

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

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

¤ Vând IEFTIN autoturism ”Tico”. Inf. 
și relaţii suplimentare la tel. 
0264-542151. (4.7)

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

¤ Vând IEFTIN 4 buc. cauciucuri, în 
stare bună. Inf. și relaţii suplimenta-
re la tel. 0264-542151. (4.7)

UZ CASNIC

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

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

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

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

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

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

¤ Vând vană mică de baie, pă-
trată, din plastic, dim. 1/1, rezer-
vor WC cu ţeavă de coborâre. Inf. 
tel. 0744-605935. (3.7)

¤ Vând sobă teracotă, culoare 
maro. Inf. suplimentare la tel. 
0264-593488. (3.7)

¤ 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. (3.7)

ELECTRO

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

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

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

¤ Vând orgă ”Altarus 3000”, două 
cutii electrolizi, 6 kg cositor, preţ 
foarte bun. Inf. și relaţii suplimenta-
re la tel. 0748-193982. (3.7)

¤ Vînd TV color “Camakrown WN”, 
cu diag. 54 cm, culoare neagră, cu 
farfurie parabolică satelit “Dolce”, 
40 m cablu coaxial, reciver ”Dolce”, 
cablu coaxial 40 m, telecomenzi. 
Inf. la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (6.7)

¤ Vând două televizoare, necesită 
mici reparaţii. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-454257 sau 
0749-041124. (6.7)

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

MOBILIER

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

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

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

¤ Vând cuier cu ladă pentru încăl-
ţăminte, dulap expunere din me-
lamină, culoare albă, tip bibliote-
că. Inf. la tel. 0748-193982. (3.7)

¤ 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. (2.7)

¤ Vând scaune import Italia, can-
titate mare, la jumate preţ, sunt 
de inox, preţ 50 RON. Inf. la tel. 
0736-577060. (3.7)

¤ 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. (2.7)

¤ 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. (3.7)

¤ Ieftin! Vând mobilă sufragerie, 
canapea cu husă din piele, o mă-
suţă + 4 scaune. Inf. la tel. 
0748-193982. (3.7)

¤ 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. (4.5)

DIVERSE

¤ Vând 70 borcane de 400-800 
ml și o masă circulă, ax, plante 
aloe vera. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-454257 sau 
0749-041124. (1.7)

¤ Vând stâlpi de gard din mestea-
căn, 3 m lungime, preţ 6 RON/ buc. 
Tel. 074-7700044. (1.2)

¤ Vând urgent răcitor lapte, 430 li-
tri, la preţul de 900 euro. Inf. la tel. 
0736-577060. (1.2)

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

¤ Vând conductă metalică cu dia-
metrul de 75 mm, pentru construcţii 
sau pentru gard. Inf. suplimentare la 
tel. 0264-432680. (2.7)

¤ Vând pantaloni din piele, negru, 

mărimea 54, la preţ convenabil. Inf. 
la tel. 0728-061570. (3.7)

¤ 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. (3.7)

¤ Vând două dispozitive de udat 
grădină. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-542151. (4.7)

¤ 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. (4.5)

¤ 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. (4.5)

¤ Vând stâlpi de gard din mestea-
căn, esenţă tare, preţ 6 RON / buca-
tă. Inf. la tel. 0747-700044. (4.5)

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

¤ Vând încălţăminte, articole sport, 
plapume, cuverturi, toate ieftin. Des-
fi nţez gospodărie. Tel. 
0748-193982. (4.7)

¤ Vând ieftin răcitor lapte de 400 li-
tri, din inox cu 220, stare bună, 9 lei 
litru. Tel. 0747-700044. (4.5)

¤ Vând un covor cu dim. 3 x 2 m, și 
două carpete, la preţul de 60 RON. 
Inf. la tel. 0264-591965. (4.7)

¤ 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. (4.7)

¤ Vând vin de colecţie Italia 1960, 
1964, 1971, 1974. Inf. suplimentare 
la tel. 0741-386266. (4.7)

¤ 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. (4.7)

¤ Vând 32 coli de tablă zincată de Ø 
0,5 mm, format 1000 x 2000 mm. 
Inf. la tel. 0746-297102. (4.7)

¤ Vând 2 damigene și 2 costume 
naţionale. Inf. la tel. 
0721-096181. (4.7)

¤ 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. (4.7)

¤ Vând URGENT 15 blugi, de 
toate culorile și mărimile, la pre-
ţul de 5 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (6.7)

¤ 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. (7.7)

¤ 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. (3.7)

ANIMALE

¤ Vând URGENT 70 oi turcane, preţ 
380 RON/buc. Inf. suplimentare la 
tel. 0741-311295. 91.7)

COLECŢIONARI

¤ Vând colecţie de timbre, colecţie 
de ceasuri de buzunar, noi, cu lanţ, 
marca “Heritage”, brichete cu gaz, 
pixuri. Inf. la tel. 0759-020427. (5.5)

¤ Vând benzi de magnetofon 
(BASF, AGFA, SONY) înregistrate o 
singură dată, 360/540 m, muzică 
ușoară. Tel. 0755-920694. (5.5)

¤ Colecţionari! Vând casete audio, 
video, discuri, benzi magnetofon. 
Tel. 0755-920694. (5.5)

¤ 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. (5.5)
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CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al Societăţii
PEROM S.A.

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse nr. 59-61, jud. 
Cluj, având J12/659/1991 și CIF RO201942, convoacă 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR pentru 
data de 16.10.2014, respectiv 17.10.2014 a doua convocare, 
ora 10:00, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi 
în Registrul acţionarilor la data de referinţă 06.10.2014, care 
au dreptul de a participa și de a vota în cadrul adunării 
generale, cu următoarea ordine de zi:

1. Prelungirea mandatelor membrilor Consiliului de Administraţie, 
stabilirea duratei mandatelor și a remuneraţiilor acestora.

2. Mandatarea unei persoane care să încheie actele adiţionale 
la contractele de mandat, în numele și pe seama societăţii.

3. Mandatarea unei persoane care să semneze hotărârea 
A.G.O.A. și a unei persoane care să întreprindă demersurile 
de înregistrare și publicitate la O.R.C. Cluj.

4. Stabilirea datei de 31.10.2014 ca dată de înregistrare.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 
5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la 
publicarea convocatorului în Monitorul Ofi cial să introducă 
puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele de hotărâre 
pentru punctele incluse/propuse a fi  incluse pe ordinea de 
zi. Acţionarii își pot exercita aceste drepturi numai în scris, 
documentele fi ind transmise prin servicii de curierat/prin 
mijloace electronice.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări 
privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data 
de 13.10.2014 inclusiv.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea de 
zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespondenţă, procurile 
speciale, proiectele de hotărâri pot fi  consultate și procurate de 
la sediul societăţii sau de pe site-ul www.tctrust.ro, începând 
cu data de 15.09.2014.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea 
generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea 
vota prin corespondenţă, și își vor dovedi calitatea în condiţiile 
și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM 
nr. 26/2012, precum si in conformitate cu Regulamentul 
CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea acţionarilor se poate face 
și prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de procuri 
speciale, care se vor depune în original la sediul societăţii 
până la data de 13.10.2014 inclusiv. În același termen 
buletinele de vot prin corespondenţă completate și semnate 
de acţionar se vor depune la sediul societăţii personal sau 
prin poștă recomandat cu confi rmare de primire pe care să 
fi e trecută adresa expeditorului (acţionarului).

Preşedintele Consiliului de Administraţie
FILIP GABRIEL-MIRCEA

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:20 România în 5 minute
12:30 Tribuna partidelor parla-
mentare (emis. info.)
13:00 EURO polis (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 1)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Maghiara de pe unu 
(emis. mag.)
16:50 Legendele palatului, prin-
ţesa Ja Myung (sud cor., 2009, 
s. rom., episodul 59-60)
18:15 Interes general (talk show)
18:45 România în 5 minute (doc.)
18:50 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 1)
19:00 Meteo
19:10 Așa-i românul! (emis. mag.)
19:30 Starea naţiei (reality show)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 1)
21:00 Studio UEFA Champions 
League (live)
21:40 Fotbal: UEFA Champions 
League 2013-2014 (emis. sport) 
23:50 Starea naţiei (reality 
show) (live)

ANTENA 1

13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Acces direct (talk show) 
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special (2012, 
emis. info.) (live)
20:30 Next Star (2013, emis. 
con.)
23:15 Un show păcătos (diver-
tisment) (live)

PRO TV

12:30 Dădaca (sua, 1993, s. 
com., sezonul 3, episodul 2)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr., episodul 2)
15:00 Balada lui Lucy Whipple 
(sua, 2001, f. avent.fam.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Vocea României (2014, 
emis. con.)

22:45 Știrile Pro TV
23:15 Terra Nova ( aus.-sua, 
2011, s. avent., sezonul 1, epi-
sodul 10)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (2013, divertis-
ment) (reluare)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Trădarea (tur., 2010, s. dr.)
22:15 WOWbiz (2012, div.)
0:30 Știrile Kanal D (emis. info.) 

ACASĂ TV

13:00 Culorile iubirii (mex., 
2014, ser.) (reluare)
14:30 Legături riscante (sua, 
2012, s. dr.) (reluare)
15:30 Minciuna (mex., 1998, ser.)
16:30 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, episodul 4797)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Soţ de închiriat (sua, 2013)
19:30 Pentru că te iubesc 
(mex., 2013, s. rom.)
20:30 Culorile iubirii (mex., 
2014, ser.)
22:00 Legături riscante (sua, 
2012, s. dr.)
23:00 Casa de alături (sua, 
2011, s. de acţ.)
0:00 Clona (braz., 2001, s. tv) 
(reluare)

LOOK TV

12:30 Tonik Show (2012, diver-
tisment)
13:30 Liga 1: FC Cfr 1907 Cluj - 
AFC Astra Giurgiu (emis. sport)
15:30 Fotbal Look (2012, emis. 
sport) (reluare)
16:30 Știri Look TV (2013, emis. 
info.) (live)
17:00 Fanatik Show (talk show) 
19:00 Nautic Show (emis. sport, 
episodul 22)
19:30 Planeta verde (sua, 2010, 
s. doc., episodul 7)
20:00 Știri Look TV (2013, emis. 
info.) (live)
20:30 Liga Magazin (emis. mag.)
21:30 Tonik Show (2012, div.)
22:30 Speed: Raliul Iașului (r)
23:00 Enfusion

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
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PUBLICITATE

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

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

licitaţie publică pentru vânzare de
ŢEAVĂ UZATĂ

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

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

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

PUBLICITATE

BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări de reparaţii reţeaua de alimentare cu apă, lucrări 

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

MIERCURI, 17 SEPTEMBRIE 2014
Între orele 08.00-16.00
1. Str. Scorţarilor;
2. Str. Buftea;
Între orele 12.00-22.00
1. Localitatea Cojocna;
2. Localitatea Cara;
Între orele 08.00-22.00
1. Localitatea Morişti;
Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care sa le 

acopere necesităţile pe perioada anunţată.
În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu apă, 

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

Mulţumim pentru înţelegere.
Serviciul Comunicare şi Clienţi

Până la 500 de imigranţi 

sunt daţi dispăruţi după 

ce ambarcaţiunea la bor-

dul căreia se afl au s-a scu-

fundat săptămâna trecută 

în Mediterana, un naufra-

giu care ar fi  fost provocat 

de către călăuze potrivit 

unor supravieţuitori, a 

anunţat luni Organizaţia 

Internaţională pentru 

Migraţie, relatează AFP.

Doi palestinieni, salvaţi joi 

în apropiere de Malta de că-

tre un portcontainer panamez, 

au declarat că la bord se afl au 

aproximativ 500 de persoane, 

a anunţat Organizaţia Inter-

naţională pentru Migraţie 

(OIM). Călăuzele au provocat 

naufragiul în mod intenţionat, 

susţin cei doi, citaţi de Orga-

nizaţie, informează Mediafax.

Autorităţile italiene au des-

chis o anchetă, iar dacă aces-

te informaţii vor fi  confi rma-

te „va fi  vorba despre cel mai 

grav naufragiu din ultimii ani”, 

cu atât mai mult cu cât nu ar 

fi  vorba despre un accident, 

ci despre o „crimă în masă”, 

a denunţat organizaţia.

Debarcaţi sâmbătă de că-

tre portcontainer la Pozzal-

lo, în sudul Siciliei, cei doi 

tineri, interogaţi separat, au 

povestit că au plecat de la 

Damietta, în Egipt, împreu-

nă cu alte aproximativ 500 

de persoane, între care se 

afl au sirieni, palestinieni, 

egipteni şi sudanezi.

Potrivit mărturiilor celor 

doi palestinieni, originari din 

Fâşia Gaza, trafi canţii de per-

soane i-au obligat pe imigran-

ţii clandestini să schimbe am-

barcaţiunea, cerându-le, mier-

curi, să sară într-o ambarca-

ţiune mai mică şi, aparent, 

mai precară.

Guvernul german nu dis-

pune de informaţii cu pri-

vire la existenţa unor ţări 

care să furnizeze arme 

Ucrainei, a declarat luni 

Steffen Seibert (foto), pur-

tătorul de cuvânt al can-

celarului Angela Merkel, 

citat de agenţia Reuters.

„Întrebarea dacă se livrea-

ză arme trebuie adresată direct 

ţărilor bănuite sau despre care 

se spune că ar face acest lu-

cru", a răspuns ofi cialul ger-

man când presa i-a cerut o re-

acţie în legătură cu remarcile 

ministrului ucrainean al apără-

rii, Valeri Gheletei, care a afi r-

mat că, în urma contactelor bi-

laterale avute la summitul NA-

TO cu miniştri ai apărării din 

statele Alianţei, unele dintre 

acestea au acceptat să furnize-

ze arme Ucrainei pentru a o 

ajuta în lupta cu separatiştii 

proruşi şi că aceste livrări au 

început, informează Agerpres.

În orice caz, Germania nu 

este una dintre aceste ţări, a 

precizat Seibert. Secretarul ge-

neral al NATO, Anders Fogh 

Rasmussen, a declarat în tim-

pul summitului că Alianţa nu 

va furniza armament Ucrai-

nei, dar statele membre pot 

decide în mod individual da-

că pot onora astfel de cereri 

din partea Kievului.

Un consilier al preşedinte-

lui ucrainean a declarat după 

summitul NATO că Statele 

Unite, Franţa, Polonia, Nor-

vegia şi Italia vor furniza ar-

me Ucrainei, dar ulterior toa-

te aceste ţări au dezminţit in-

formaţia. Totuşi, preşedintele 

Petro Poroşenko a insistat că 

astfel de înţelegeri chiar au 

fost încheiate cu unele state 

membre ale Alianţei.

Sute de imigranţi, dispăruţi 
într-un naufragiu în Mediterană

Germania nu furnizează arme Ucrainei 
și nu are informații despre astfel de livrări

Rasmussen susţine că 

referendumul scoţian nu 

va submina contribuţia 

Marii Britanii la NATO

Secretarul general al NA-

TO, Anders Fogh Rasmussen, 

şi-a exprimat luni convinge-

rea că referendumul din aceas-

tă săptămână privind inde-

pendenţa Scoţiei nu va sub-

mina contribuţia Marii Brita-

nii la Alianţă, indiferent de 

rezultatul consultării popula-

re, transmite Reuters.

„Fără a mă amesteca în dez-

baterea dinaintea referendumu-

lui, nu văd vreun rezultat al re-

ferendumului scoţian care să 

aibă vreun impact asupra con-

tribuţiei Marii Britanii la NA-

TO”, a spus Rasmussen, în ca-

drul unui eveniment organizat 

de think-tank-ul Carnegie Eu-

rope, informează Agerpres.

Dacă scoţienii votează pen-

tru independenţă, atunci ţara 

va trebui să solicite statutul de 

membru NATO, a spus secreta-

rul general al Alianţei 

Nord-Atlantice, fără a preciza 

cât ar dura acest proces. „Da-

că un nou stat independent vrea 

să devină membru al NATO, el 

va trebui să solicite să adere la 

NATO, iar o astfel de cerere va 

fi  tratată în exact aceeaşi mani-

eră precum toate solicitările de 

acest fel şi în cele din urmă va 

fi  nevoie de consens, unanimi-

tate în interiorul Alianţei pen-

tru a accepta un nou membru 

în Alianţa noastră”, a explicat 

Anders Fogh Rasmussen.

Un sondaj de opinie reali-

zat de institutul Survation şi 

dat publicităţii sâmbătă, cu cinci 

zile înaintea referendumului, 

arăta că 54% dintre scoţieni ar 

vota pentru rămânerea Scoţiei 

în interiorul Regatului Unit, în 

timp ce 46% s-ar pronunţa pen-

tru independenţă.

Precedentul sondaj reali-

zat de institutul Survation, 

publicat joi de cotidianul sco-

ţian The Daily Record, credi-

ta tabăra celor care spun "Nu" 

independenţei cu 47,6% din 

intenţiile de vot, pe adepţii 

"Da"-ului cu 42,4%, indecişi 

fi ind 10%. Fără indecişi, "Nu" 

ar obţine 53% din sufragii, fa-

ţă de 47% care ar spune "Da" 

independenţei, conform son-

dajului publicat joi de The Da-

ily Record.

Anders Rasmussen: 
„Referendumul scoțian 
nu va submina contribuția 
Marii Britanii la NATO”

Abhazia şi Osetia de Sud 

ar putea organiza anul vii-

tor referendumuri în vede-

rea alipirii la Rusia, potri-

vit unor surse din cadrul 

Dumei de stat (Camera 

inferioară a Parlamentului 

rus), informează luni coti-

dianul Novîie Izvestia, 

citat de RIA Novosti în 

pagina online.

Potrivit unor deputaţi, 

această problemă ar fi  în curs 

de examinare în cadrul admi-

nistraţiei prezidenţiale ruse, 

fi ind necesară o evaluare aten-

tă a consecinţelor geopolitice 

şi economice, informează Me-

diafax. Experţii au păreri îm-

părţite, unii considerând că 

expansiunea Rusiei este pla-

uzibilă, în timp ce alţii apre-

ciază că Moscova ar putea ris-

ca agravarea izolării pe scena 

internaţională, scrie Ria No-

vosti.

„Guvernul pare în sfârşit 

să fi e conştient de faptul că 

Rusia trebuie să devină puter-

nică. Astăzi suferim presiuni, 

suntem inundaţi cu sancţiuni 

şi ameninţaţi cu izolarea. Ni-

meni nu ar îndrăzni să trate-

ze aşa o ţară puternică. Este 

vital ca noi să integrăm alte 

popoare, aşa cum făcea ţara 

noastră înainte. Trebuie să fi e 

o axă politică pe termen lung”, 

a declarat Vadim Soloviev, vi-

cepreşedintele Comisiei pen-

tru legislaţie constituţională 

din Duma de stat.

„Desigur, trebuie cunoscu-

tă întâi opinia locuitorilor din 

Abhazia şi Osetia de Sud şi 

abia după aceea să se organi-

zeze referendumuri. Dacă nu-

mai 20 la sută dintre locuitori 

s-ar pronunţa în favoarea ade-

rării Abhaziei la Rusia, ar fi  

inutilă organizarea unui vot. 

Dar eu cred că majoritatea po-

pulaţiei locale ar vrea să de-

vină rusă”, a adăugat el.

Fostul deputat Aleksandr 

Gurov consideră însă că o ast-

fel de decizie nu ar fi  oportu-

nă. „Scandalul din Crimeea, 

problemele liderilor noştri în 

sud-estul ucrainean... Suntem 

califi caţi drept agresori. Dar 

pentru a contraria pe toată lu-

mea, continuăm să avansăm”, 

a precizat el, adăugând că ce-

le două republici separatiste 

georgiene sunt slabe şi au tot 

timpul nevoie de bani. În 

schimb, Kremlinul ar trebui să 

se ocupe de alte probleme, pre-

cum dezvoltarea agriculturii şi 

ştiinţei sau aprovizionarea ţă-

rii cu produse necesare, în loc 

să adauge o povară suplimen-

tară, a conchis Gurov.

Abhazia şi Osetia de Sud 
vor alipirea la Rusia
Conflictul din Ucraina şi instabilitatea din regiune pun bazele unei 
schimbări pe harta Europei. 
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Un clujean, 
vicecampion 
mondial la K-1 
amatori
Clujeanul Flavius Poruţiu, 
membru al clubului MMA 
Transilvania a reușit să câștige 
medalia de argint la 
Campionatul Modial de K-1 
Amatori. În perioada 13-14 
Septembrie 2014 a avut loc în 
Anglia Campionatul Mondial 
de K-1 de Amatori – World K-1 
Amateur Championship. La 
acest Campionat Mondial au 
participat sportivi din peste 50 
de ţări, competiţia desfășurân-
du-se pe London O2 
Soccerdome. Noul vicecampion 
mondial la kickbox din 
Cluj-Napoca va avea următoa-
rea confruntare în data de 7 
noiembrie 2014 la Sala 
Sporturilor Horia Demian din 
Cluj-Napoca în cadrul Galei 
Profesioniste de Arte Marţiale 
– UFT Ultimate Fighting 
Tournament 2014. Flavius a 
avut anul acesta o perioadă de 
pregătire în Anglia sub îndru-
marea lui Horia Rădulescu, de 
asemenea a plecat la aceasta 
competiţie înainte cu 10 zile 
pentru a stabili strategia de 
lupta pentru CM de K-1.

Potaissa Turda, 
calificată 
în turul doi

Potaissa Turda a reușit califi carea 
în turul doi al Cupei Europene la 
handbal masculin, învingând ca-
tegoric în ambele meciuri echipa 
din Israel, Maccabi Tel Aviv. 
Echipa de handbal masculin 
Potaissa Turda s-a impus în jocul 
împotriva formaţiei israeliene 
Maccabi Tel Aviv, la debutul în 
cupele europene. Turdenii au în-
vins cu 32-25, într-un meci consi-
derat a fi  „în deplasare”, în pri-
ma manșă din turul I al Cupei 
EHF. Asta pentru că formaţia is-
raeliană a acceptat să joace am-
bele meciuri la Turda, după ce 
federaţia internaţională le-a in-
terzis dreptul de a disputa parti-
da de pe teren propriu în Israel, 
din cauza confl ictelor militare din 
zonă. În cel de al doilea meci dis-
putat duminică Potaissa Turda 
s-a impus în faţa echipei Maccabi 
Tel Aviv cu scorul de 35-30, astfel 
echipa s-a califi cat în turul doi 
din Cupa EHF masculin. Echipa 
din Turda va înfrunta în turul doi 
echipa Junior Fasano din Italia.

Pe scurt

Universitatea Alexandrion 

Cluj a reuşit a doua înfrân-

gere în faţa echipei HC 

Dunărea Brăila.

Handbalistele de la „U” Ale-

xandrion au pierdut cu scorul de 

33 la 31, partida din cadrul eta-

pei a IV-a a Ligii Naţionale dis-

putată duminică, în deplasare la 

HC Dunărea Brăila, la capătul 

unui meci foarte echilibrat, în 

care ambele echipe au fost în 

avantaj pe tabela de marcaj.

„A fost un meci de bătaie, 

în care fetele au demonstrat 

că meciul cu CSM-ul a fost un 

accident”, a declarat Ioan 

Ani-Senocico.

Înfrângere la două goluri 
pentru „U” Alexandrion

Clasament
1. CSM București  12 p.

2. Corona Brașov  12 p.

3. Baia Mare  12 p.

4. Dunărea Brăila  12 p.

5. Roman Neamţ  7 p.

6. Zalău  6 p.

7. SCM Craiova  6 p.

8. Oltchim Vâlcea  4 p.

9. Constanţa  3 p.

10. Unirea Slobozia  3 p.

11. Cetate Devatrans  3 p.

12. „U” Cluj  2 p.

13. CSM Ploiești  0 p.

14. SC Mureșul  0 p.

Mariana Bitang a decla-

rat, ieri, agenţiei 

Mediafax, că ea şi 

Octavian Bellu nu mai 

sunt antrenori coordona-

tori ai lotului olimpic 

feminin de gimnastică, 

astfel că nu vor însoţi 

delegaţia României la 

Campionatele Mondiale 

de la Nanning (China), 

competiţie care va începe 

în 3 octombrie.

„După Campionatele Eu-

ropene, după luna iunie, ca-

litatea noastră de antrenori 

coordonatori a încetat. Este o 

decizie defi nitivă. Încercăm 

să mai ajutăm cum putem, 

am făcut cât am putut”, a de-

clarat Mariana Bitang.

Bitang şi Bellu vor continua 

însă implicarea în parteneria-

tul public-privat dintre OMV 

Petrom şi gimnastica feminină, 

conform contractului care a fost 

semnat în primăvara acestui 

an. Printre prevederile acestui 

proiect se numără şi selecţio-

narea a circa 150 de copii din 

toată ţara, cu vârste între 5 şi 

9 ani, care vor intra în pregăti-

re în şase centre regionale: Bu-

cureşti, Deva, Oneşti, Timişoa-

ra şi Constanţa.

Preşedintele FR Gimnasti-

că, Adrian Stoica, a confi rmat 

că lotul României va fi  con-

dus de cei trei antrenori, dar 

nu a dorit să facă alte comen-

tarii pe marginea absenţei cu-

plului Bellu-Bitang.

După alegerile din 29 mai 

pentru funcţia de preşedinte 

al COSR, câştigate de Alin Pe-

trache şi la care a candidat şi 

Octavian Bellu, antrenorul lo-

tului de gimnastică declara că 

se gândeşte dacă va continua 

să antreneze echipa Români-

ei, precizând că dacă este prea 

bătrân pentru a ocupa func-

ţia de preşedinte al COSR 

atunci este prea bătrân şi pen-

tru a mai munci în sală.

„Nu sunt supărat, ştiam re-

zultatul dinainte. Îi urez suc-

ces preşedintelui, nu-i va fi  

uşor, dar eu îmi păstrez drep-

tul de a mă gândi dacă mă 

mai implic în această mişca-

re olimpică prin lotul feminin 

de gimnastică. Nu cred că doa-

re pe nimeni că aş putea re-

nunţa la lotul de gimnastică. 

Îmi dau seama că am pierdut 

30 de ani prin sală şi am fost 

la şapte Olimpiade, dar nu 

contează. Se pare că ce am 

făcut 30 de ani nu contează. 

Vreau să stau în picioare şi să 

fi u mândru de ce am făcut. 

Se pare că a venit timpul să-mi 

văd de problemele şi de via-

ţa mea. Dacă tot sunt prea în 

vârstă pentru funcţia de pre-

şedinte COSR sau nu am fă-

cut destul pentru olimpism, 

vă daţi seama cât sunt de bă-

trân să stau şi în sală, să în-

cerc să câştigăm medalii de 

carton, cum au spus unii”, 

spunea Bellu, la acea vreme.

În 30 mai, antrenorii coor-

donatori al lotului feminin de 

gimnastică, Octavian Bellu, şi 

antrenoarea Mariana Bitang 

şi-au depus demisiile din Co-

mitetul Olimpic şi Sportiv Ro-

mân prin e-mail.

Preşedintele COSR, Alin 

Petrache afi rmă că România 

are nevoie de antrenorii Oc-

tavian Bellu şi Mariana Bi-

tang, precizând că renunţarea 

lor la conducerea lotului na-

ţional reprezintă o pierdere 

pentru gimnastică.

„Renunţarea lor este o pier-

dere pentru România, dar nu 

ştiu încă dacă există o pozi-

ţie ofi cială a dânşilor în aceas-

tă privinţă. Eu mi-aş dori să 

rămână şi să continue lucru-

rile frumoase pe care le-au fă-

cut împreună la lotul naţio-

nal de gimnastică. România 

are nevoie de domnul Octavi-

an Bellu şi de doamna Mari-

ana Bitang”, a spus Alin Pe-

trache.

Ofi cialul a explicat că lo-

tul naţional se afl ă acum sub 

jurisdicţia Federaţiei Române 

de Gimnastică şi nu a COSR.

„Lotul naţional feminin de 

gimnastică nu este califi cat 

încă la următoarea ediţie a Jo-

curilor Olimpice, aşa că până 

atunci acesta se afl ă sub ju-

risdicţia Federaţiei Române de 

Gimnastică. Eu am încercat 

să iau legătura cu domnul Bel-

lu şi doamna Bitang, dar nu 

am reuşit până acum. Voi mai 

încerca. Dar, după cum am 

spus, nu pot acţiona în vreun 

fel până când lotul nu va ob-

ţine califi carea la Jocurile 

Olimpice”, a afi rmat Petrache.

Ministrul Tineretului şi 

Sportului, Gabriela Szabo, a 

declarat că îşi doreşte o solu-

ţionare pozitivă a situaţiei teh-

nicienilor Octavian Bellu şi 

Mariana Bitang, care au re-

nunţat la calitatea de antre-

nori coordonatori ai lotului 

feminin de gimnastică.

„Având în vedere ultimele 

poziţii apărute în presă, ţi-

nând cont de faptul că nu exis-

tă o poziţie ofi cială a celor doi 

antrenori, personal îmi doresc 

o soluţionare pozitivă a situ-

aţiei prezente spre binele gim-

nasticii româneşti”, a spus Ga-

briela Szabo.

Bellu și Bitang nu mai sunt 
antrenorii lotului olimpic
Echipa României va participa la Campionatele Mondiale de la Nanning (China). Gimnastele 
tricolore vor fi însoţite de staful tehnic dar din lot vor lipsi Octavian Bellu și Mariana Bitang.

GABRIELA SZABO |  Ministrul Tineretului 
și Sportului

„Având în vedere ultimele poziţii apărute în 
presă, ţinând cont de faptul că nu există o poziţie 
ofi cială a celor doi antrenori, personal îmi doresc 
o soluţionare pozitivă a situaţiei prezente spre 
binele gimnasticii româneşti“
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TVR în negocieri 
pentru EURO 2016
TVR va începe negocierile pen-
tru achiziţia drepturilor TV și a 
drepturilor new media comple-
te ale Campionatului European 
de Fotbal din 2016 (Euro-2016). 
CA al TVR va analiza oportunita-
tea fi nanţării acestui eveniment 
sportiv de importanţă majoră, 
în conformitate cu legislaţia în 
domeniu. Și meciurile României 
din preliminariile Campionatului 
European de Fotbal din 2016 
(Euro-2016) sunt difuzate în 
exclusivitate la TVR, începând 
din 7 septembrie, după cum a 
anunţat, în luna august, 
Televiziunea Română.

Pe scurt

SPORT

Bellu și Bitang
vor lipsi de la CM 
de gimnastică
Gimnastele tricolore vor partici-
pa la Campionatele Mondiale de 
la Nanning (China) dar din lot 
vor lipsi Octavian Bellu și Mari-
ana Bitang. Pagina 11

La limită
Formaţia de handbal feminin „U” 
Alexandrion a pierdut meciul cu 
HC Dunărea Brăila la doar două 
puncte diferență.  Pagina 11
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Universitatea Cluj a pier-

dut în deplasare pe stadi-

onul din Giuleşti, 

Veselovsky primind gol în 

minutul 90+4 de joc. 

Primul gol înscris de echi-

pa Rapidului a fost dat de 

un clujean fost jucător la 

echipa „U” Cluj

Ionel Ganea şi-a trimis ju-

cătorii în formă maximă pe 

teren, acest meci putând fi  ul-

timul pentru el la Rapid Bu-

cureşti.

Golurile învingătorilor au 

fost marcate de L. Buş‚ 38 şi 

Fl. Călin‚ 90+3, în timp ce pen-

tru oaspeţi a înscris Muşat, în 

minutul 61, din penalti.

Chiar dacă a pierdut meciul 

Ogăraru nu a pierdut şi încre-

derea, acesta declarând după 

meci că va face o analiză ime-

diată a meciului. „Sunt deza-

măgit că am pierdut în minu-

tul 93, nu e deloc plăcut, dar 

sunt mulţumit de jucători şi 

de jocul prestat, per ansam-

blu. Vom face o analiză şi vom 

învăţa din acest eşec”, a co-

mentat Ogăraru la Look TV.

Ionel Ganea le-a dedicat 

victoria suporterilor care 

timp de peste 90 de minute 

l-au huiduit . „Eu zic că era 

păcat să nu câştigăm acest 

meci, pentru că l-am domi-

nat. A fost greu, dar impor-

tant a fost că s-a terminat 

cu bine, chiar dacă am avut 

emoţii. Eu ca antrenor tre-

buie să-mi motivez jucăto-

rii, asta e ceea ce am de fă-

cut. Acum am reuşit, îmi fe-

licit echipa pentru această 

victorie, iar pe această cale 

vreau să le dedicăm victo-

ria suporterilor”, a declarat 

Ganea pentru Look TV.

La partida din Giuleşti au 

asistat aproximativ 4.500 de 

spectatori, dintre care 50 de 

fani clujeni.

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.

Înfrângere în ultimul minut
Ogăraru: „Vom face o analiză și vom învăța din acest eșec”.

În luna septembrie se dă 

startul la Crosul 

Companiilor. Afl at la cea 

de-a patra ediţie, Crosul 

Companiilor 2014 este o 

competiţie cu specifi c 

organizaţional, dedicată 

exclusiv angajaţilor.

În Cluj-Napoca, angajaţii 

aleargă din nou la Crosul Com-

paniilor, dumincă, 21 septem-

brie 2014. Startul se va da la 

orele 10:00 în Piaţa Unirii. 

Alergătorii, înscrişi la probe-

le individual sau pe echipe, 

vor urma traseul Piaţa Unirii 

(Sud) – Str. Eroilor – Str. Ba-

ba Novac – Str. Iuliu Maniu – 

Piaţa Unirii (Est) – Piaţa Uni-

rii (Sud) – Str. Napoca – Pia-

ţa Unirii. Traseul se va par-

curge de 3 ori, iar distanţa to-

tală masoară 5 km.

Alergarea va fi  punctul ma-

xim de interes pentru partici-

panţi, dar pe lângă competiţia 

în sine, momentele de sociali-

zare între angajaţii diferitelor 

companii îşi au rostul lor în cre-

area de legături şi punţi de co-

municare. „Prin acest eveni-

ment promovăm alergarea şi 

valorile sportului în rândul an-

gajaţilor companiilor, conside-

rând practicarea alergării ca una 

dintre cele mai sănătoase şi mai 

accesibile alternative pentru a 

echilibra stilul de viaţă seden-

tar al muncii la birou. În ace-

laşi timp, Crosul Companiilor 

este un spectacol al alergării 

care oferă participanţilor o in-

edită experienţă de socializare 

şi sportivă”, a declarat Horaţiu 

Morar, fondator al Asociaţiei 

Runners Club, organizator.

Pentru ca toată lumea să se 

simtă bine, o serie de surpri-

ze vor contribui la transforma-

rea evenimentului sportiv în-

tr-un veritabil show. Reprize-

le muzicale oferite de Bigtime 

Production si Şcoala de muzi-

că The Beat, dar si concertul 

susţinut de VERDE, vor îmbo-

găţi şi electriza atmosfera. 

„Echipa VERDE s-a înscris la 

Crosul Companiilor. Alergăm, 

apoi cântăm, pentru că atmo-

sfera dinamică a showului spor-

tiv se potriveşte perfect cu mu-

zica green-fresh. Cine vrea să 

fi e VERDE, aleargă la Crosul 

Companiilor şi cântă cu noi. 

Vom canta noul album, intitu-

lat „Splendid” care e în ton cu 

spiritul competiţiei”, spune Pa-

triciu Pop, Verde.

Sesiunea de încălzire va fi  

condusă de partenerul eveni-

mentului, Club Moving. Pe un 

fundal muzical antrenant, fe-

tele vor executa demonstrativ 

mişcările de fi tness în faţa par-

ticipanţilor la cros, iar aceştia 

vor lucra concomitent cu ele. 

Va fi  o încălzire de grup, di-

namică, veselă, care va pre-

găti concurenţii pentru aler-

gare în modul cel mai plăcut.

Angajaţii, invitaţi să alerge 
la Crosul Companiilor 2014

Rapid Bucureşti: Bornescu 
- Savin (Tînc ‚63), Mera, Al. 
Iacob, Mendy - V. Negru - 
Al. Coman, I. Roșu, E. Dică 
(Fl. Călin ‚46), L. Buș - V. 
Balint (Ciolacu ‚72). 
Antrenor: Ionel Ganea.

Universitatea Cluj: 
Veselovsky - Jovanivici, 
Neag, Ninu, Mușat - 
Bucșa, Cristocea (R. Costin 
‚89) - Mengolo 
(Boutadjine ‚32), 
Stojanovici (Paulinho ‚77), 
Nuno Viveiros - 
Gravenberch. Antrenor: 
George Ogăraru.

Cartonaşe galbene: Al. 
Coman ‚36, Mera ‚80, L. Buș 
‚86, Fl. Călin ‚90+4 / Ninu 
‚23, Cristocea ‚53, Stojanovici 
‚67, Nuno Viveiros ‚71, 
Gravenberch ‚80.

Arbitri: Ovidiu Haţegan 
(central) - Gabriel Stroe, 
Alexandru Vodă (asistenţi) 
- Marian Barbu (rezervă).

Observatori: George 
Ionescu, Cătălin Cursaru.


