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Prinţul moştenitor,
fără regat?
Ce se întâmplă cu titlul prinţului de Wales 
dacă scoţienii votează joi independenţa? 
 Pagina 2

ACTUALITATE

Victor, „galaxia română”
Şeful Consiliului Judeţean Prahova, Mir-
cea Cosma, cercetat pentru corupţie, i-a 
compus o poezie liderului social-demo-
crat Victor Ponta. Pagina 3

POLITICĂ

În cine mai au 
încredere românii?
Antonescu s-a prăbuşit în topul încrederii 
românilor şi părăşeşte „prima scenă“ a 
politicii româneşti. Pagina 4

ECONOMIE

Unde se angajează 
tinerii care nu ştiu
să facă nimic?
Anul acesta, numărul tinerilor fără nicio 
experienţă în câmpul muncii s-a dublat fa-
ţă de 2013. Pagina 5

„Gangsterul” Dan Voiculescu învățase lecția „contabilului Mafiei”
Magistrații care l-au condamnat pe Voiculescu îl aseamănă cu gangsterul american Meyer Lansky. Pagina 6-7

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

Vechea rampă a județului trebuia închisă în urmă cu patru ani, însă acest lucru nu s-a întâmplat nici 
până astăzi. În schimb, au fost deschise două rampe provizorii, mai mici, dar care nu rezolvă situația.

Construirea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor este blocată, lucrările realizate până 
acum dovedindu-se a fi ilegale. Pagina 3

Rampa mare se închide, altele două mai mici îi iau locul

La cârmuirea jucăușă
stă gunoiul după ușă

SOCIAL

Românii îşi plătesc greu facturile,
cu întârzieri tot mai mari

UNIUNEA EUROPEANĂ

S-a semnat acordul de asociere 
dintre Uniunea Europeană şi Ucraina

Peste două treimi dintre ro-
mâni (70%) îşi achită cu greu 
la timp facturile, rata deterio-
rându-se pentru al doilea an 
consecutiv, astfel că, alături de 
bulgari, sunt cel mai puţin 
punctuali plătitori din Europa, 
în condiţiile în care media 
est-europeană este de 72%, iar 
cea europeană de 75%.

„Persoanele fi zice au la dis-
poziţie un termen de plată de 
33 de zile, faţă de 29 de zile în 
Europa de Est (cuprinde Rusia, 
Polonia, Slovacia, Bulgaria, Ro-
mânia, Grecia, Ungaria), în 
timp ce fi rmele pot achita fac-
turile în 40 de zile, comparativ 
cu 42 de zile în regiune. Toto-
dată, perioada de întârziere du-
pă data scadentă în cazul plă-
ţilor întârziate este de 28 de zi-
le, cu o zi mai mult decât în 
regiune, relevă datele studiului 
„Comportamente de plată în 

ţările europene”, realizat la co-
manda grupului fi nanciar EOS, 
care activează în principal pe 
segmentul managementului 
creanţelor.

La studiul efectuat de insti-
tutul de cercetare a pieţei TNS 
Infratest au participat 2.600 de 
persoane cu funcţie de condu-
cere din 12 ţări europene.

„În România avem tendinţa 
de a face plăţile cu întârziere. 
Clienţii din România plătesc cu 
întârziere în proporţie de 24%, 
mai puţin decât în Bulgaria 
(25%), dar suntem peste ţările 
din Europa”, a declarat ieri în-
tr-o conferinţă de presă Georg 
Kovacs, director general al com-
paniei EOS KSI România.

Comportamentul de plată al 
companiilor este determinat de 
problemele cu lichidităţile, iar 
cel al persoanelor fi zice este in-
fl uenţat în principal de şomaj.

Ieri la Strasbourg, Parlamen-
tul European a aprobat Acordul 
de Asociere UE-Ucraina, inclu-
siv Acordul de Liber Schimb 
Aprofundat şi Cuprinzător. Si-
multan, Acordul a fost ratifi cat 
şi de Parlamentul ucrainean la 
Kiev. Acordul va crea o asocie-
re politică cuprinzătoare şi o in-
tegrare economică între UE şi 
Ucraina, oferind acces reciproc 
liber pe piaţă, arata un comu-
nicat de presa al PE.

Deputaţii europeni au votat 
în favoarea acordului cu 535 de 
voturi pentru, 127 împotrivă şi 
35 de abţineri.

Prin această ratifi care, mai ara-
tă comunicatul Parlamentului Eu-
ropean, „alegerea europeană a 
Ucrainei va fi  instituţionalizată şi 
va întări legătura puternică din-
tre viitorul UE şi cel Ucrainei. So-
cietatea ucraineană a plătit cel 
mai mare preţ pentru aspiraţiile 

sale europene, preţul numeroa-
selor victime şi al ocupatiei teri-
toriale de către Rusia, trecând 
printr-o situaţie economică tot 
mai difi cilă. Prin această ratifi ca-
re, UE dă Ucrainei cel mai mare 
semnal de sprijin, în ciuda pro-
punerii regretabile de amânare a 
implementării acordului”, potri-
vit declaraţiei raportorului pe 
acest subiect din PE.

El a adăugat că viitorul co-
mun al UE şi al Ucrainei trebu-
ie să fi e protejate acum de agre-
siunea Rusiei prin introducerea 
unor sancţiuni tot mai severe 
până când costul pentru Rusia 
va fi  mult prea mare pentru a 
mai susţine politica sa.

„Este un moment istoric”, a 
spus preşedintele PE Martin Sc-
hulz în cuvântul său către de-
putaţii din Parlamentele de la 
Strasbourg şi Kiev, legate prin 
conexiune video.
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Naţiunea scoţiană îşi 

decide mâine viitorul: 

secesiune sau menţinerea 

apartenenţei la Regatul 

Unit? Monitorul de Cluj 

vă prezintă câteva aspec-

te inedite referitoare la 

posibilele consecinţe ale 

referendumului.

„Prinţ de Wales” este titlul 

acordat în mod tradiţional moş-

tenitorului coroanei Regatului 

Unit. Fără să implice un rol pu-

blic formal sau o responabilita-

te legală, Prinţul de Wales este 

legat istoric de administrarea 

Ducatului de Cornwall. Dacă 

rezultatul referendumului de joi 

are ca efect dezlipirea Scoţiei de 

Marea Britanie, actualul deţină-

tor al titlului are să fi e pus în-

tr-o situaţie ingrată: nu numai 

că acesta va rămâne purtătorul 

unui titlu de prestigiu pur sim-

bolic, dar va fi  deveni un veri-

tabil prinţ fără regat!

În plus, familia regală va fi  

oarecum înstrăinată de reşe-

dinţa pe care o deţine la caste-

lul Balmoral, în regiunea Aber-

deenshire din Scoţia. Reşedin-

ţa de vară preferată a familiei 

regale are o semnifi caţie deo-

sebită pentru membrii aceste-

ia, întrucât achiziţia castelului 

se leagă de Prinţul Consort Al-

bert, nimeni altul decât soţul 

faimoasei regine Victoria. Re-

şedinţa a fost transmisă de-a 

lungul generaţiilor şi atinge as-

tăzi o impresionantă suprafaţă 

de 260 kilometri pătraţi.

Suveranitatea Scoţiei da-

tează din perioada evului me-

diu timpuriu şi a persistat pâ-

nă în anul 1707, când s-a ală-

turat uniunii regatelor Angli-

ei şi Irlandei, pentru a da naş-

tere Marii Britanii. De atunci, 

sistemul legislativ al Scoţiei a 

rămas independent de cel al 

regatelor vecine, Scoţia con-

stituindu-se de la început ca 

stat suveran în materie de le-

gislaţie publică şi privată.

În mai 2011, Partidul Naţi-

onal Scoţian a obţinut majo-

ritatea parlamentară şi a în-

ceput demersurile pentru or-

ganizarea unui referendum 

pentru independenţă. Ideea 

renăscută pentru desprinde-

rea de Marea Britanie a tre-

cut deja printr-un acord bila-

teral şi prin Parlamentul sco-

ţian, obţinând avizul regal în 

data de 14 noiembrie 2013.

Referendumul va cuprinde 

o simplă întrebare, la care 

sunt chemaţi să răspundă toţi 

cetăţenii în vârstă de peste 16 

ani: „Ar trebui Scoţia să fi e 

un stat independent?”

Potrivit ultimului sondaj re-

alizat de Suravtion pentru Cam-

pania „Better Together”, tabă-

ra alegătorilor care se opun in-

dependenţei formează în pre-

zent o majoritate (47%) faţă 

de cea a celor ce se pronunţă 

pentru secesiune (40,8 %) .
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17 august

Clinica Ginecologie 1
15.22 Ferencz Aurora Erszebet
17.59 Szekely Sarah Patricia
23.35 Tocai Maria Steliana
Bebeluşul vedetă a fost 
Ferencz Aurora Erszebet 
(3,700 kg, 54 cm)

Clinica Stanca
5.20 Rotaru Yasmina Maria
10.10 Moldovan Izabella Karola
13.05 Dan Ionatan
18.55 Crișan Diana Alexandra
Bebeluşul vedetă a fost 
Moldovan Izabella Karola 
(3,300 kg, 54 cm)

18 august

Clinica Ginecologie 1
10.50 Utiu Mihai
21.30 Florea Monica Salome
22.35 Coroian Marc Andrei
Bebeluşul vedetă a fost 
Coroian Marc Andrei
(3,900 kg, 57 cm)

Clinica Stanca
4.05 Vidrean Alex
7.10 Pena Anna
7.40 Vigh – Nicoară Mira
9.40  Oltean – Stoica Bogdan 

Cristian
14.05 Kovacs Bella Leonita
15.00 Crișan Daiana Giulia
15.50 Naica Sara Maria
15.45 Luca Ingrid Claudia
18.20 Varga Daiana
20.20 Farcaș Daria
21.05  Iamandi Marian 

Mădălin Denis
22.35 Crișan Emma
23.15 Lazăr Claudia Alina

23.40 Kiss Silviu Gabriel
Bebeluşul vedetă a fost 
Vidrean Alex (4,800 kg, 61 cm)

Clinica Gynia
13.40 Gog – Baciu Serena

19 august

Clinica Ginecologie 1
7.50 Corelco David
10.45 Surdu Eduard Andrei
12.40 Crișan Rut Estera
21.40 Michis Doroteea
Bebeluşul vedetă a fost Surdu 
Eduard Andrei (4,200 kg, 58 cm)

Clinica Stanca
4.10 Chezan Maria Anastasia
9.35 Szanto Andrei Răzvan
11.50 Banyai Iazmin Eszter
12.25 Pop Vlad Cristian
14.00 Constantin – Drăguţ
14.10 Ciceu Rareș Adrian
19.35 Orlaie – Ţăran Isahar
23.15 Bogdan Elias
Bebeluşul vedetă a fost Banyai 
Iazmin Eszter (3,700 kg, 53 cm)

20 august

Clinica Ginecologie 1
6.50 Seiche Ianys Emanuel
23.55 Sanislav Elena
Bebeluşul vedetă a fost 
Seiche Ianys Emanuel (3,800 
kg, 55 cm)

Clinica Stanca
0.35 Gruian Sasha
4.00 Varga Dacian
5.05  Lingurariu Bogdan 

Laviniu
7.10 Mureșan Ilinca Maria
7.25 Mureșan Isaac
8.45 Moldovean Maria

11.40 Fereuţ Raluca
14.35 Vasiuca Oscar
18.40 Cordoș Alesia Maria
Bebeluşul vedetă a fost 
Vasiuca Oscar
(4,300 kg, 61 cm)

21 august

Clinica Ginecologie 1
11.46 Barna Darius
15.40 Ringhilescu Ștefan Vlad
16.10 Rostaș Ciprian Marius
Bebeluşul vedetă a fost 
Rostaş Ciprian Marius
(4 kg, 57 cm)

Clinica Stanca
0.05 Suciu David
1.40 Muntean Adriana
9.30 Szep Izabella
10.10 Gliga Astin Andrei
12.15 Ivasko Delia
12.50  Pop – Baciu Raisa 

Maria
14.40 Lingurar Ianis
15.55 Luca Miruna
17.45 Szilagy Lara
18.55 Kovacs Septimiu Mihai
20.35 Covaci Denisa
21.35 Radu Ema
23.05 Duma Patrick Dan
Bebeluşul vedetă a fost Duma 
Patrick Dan (4 kg, 56 cm)

22 august

Clinica Ginecologie 1
2.20 Micu Antonia Ilinca
18.47 Popuţă Eduard Mihai
Bebeluşul vedetă a fost Micu 
Antonia Ilinca (3,850 kg, 56 cm)

Clinica Stanca
0.15 Koszta Larisa
1.30 Roșian Mihai
10.30  Covaci Mirela 

Florentina
16.00 Bertci Bianca Maria
18.00 Brișan Bianca
23.20 Soos David Akos
Bebeluşul vedetă a fost 
Roşian Mihai
(3,420 kg, 60 cm)

23 august

Clinica Ginecologie 1
7.28 Florea Maia
15.51  Tubo Matzas

Csongor
18.35 Presecan Matei Ioan
Bebeluşul vedetă a fost 
Presecan Matei Ioan (3,900 
kg, 59 cm)

Clinica Stanca
8.10 Bus Teodora Maria
8.45 Paroșan Raul Nicholas
9.15 Lăcătuș Cosmin
11.20  Prodan Ștefania 

Olimpia
14.50 Lingurar Maria
18.25 Varga Alina Maria
19.30  Cora Anamaria 

Mariana
Bebeluşul vedetă a fost
Bus Teodora Maria
(3700 kg, 54 cm)

Clinica Gynia
6.10 Petric Eva
11.20 Butur Adrian Leontin

bun venit pe lume !

Mulţumim asistentelor Alina Pop și Cristina Gălăţean.
monitorul de cluj le dorește micuţilor multă sănătate 

și o viaţă plină de bucurii!

Ministrul Apărării 

Naţionale, Mircea Duşa, a 

declarat, marţi, cu ocazia 

inaugurării Centrului 

Olimpic de gimnastică 

Steaua, că nu va încerca 

să-i convingă pe tehnicienii 

Mariana Bitang şi Octavian 

Bellu să continue la condu-

cerea lotului naţional, ci le 

va ordona acest lucru.

„Doamna Bitang şi dom-

nul Bellu sunt alături de noi 

şi le doresc să se ocupe încă 

mult timp de gimnastica fe-

minină românească şi cred că 

aşa va fi . Dragostea pentru 

acest sport nu îi va lăsa să 

stea deoparte. Nu încerc să-i 

conving, dar fi ind la armată 

încercăm să le dăm ordine”, 

a spus Duşa, în glumă.

Mircea Duşa a afi rmat că 

banii necesari funcţionării cen-

trului vor fi  asiguraţi de către 

CSA Steaua. „Am acceptat ca 

unul dintre cele şase centre 

regionale de pregătire a feti-

ţelor să-l organizăm la clubul 

Steaua. Într-un termen foarte 

scurt am aprobat efectuarea 

unor lucrări la sala de sport 

a clubului, respectiv amena-

jarea dormitoarelor, a grupu-

rilor sanitare, a sălii unde vor 

servi masa. În acelaşi timp, 

vom asigura şi transportul în 

şcolile în care fetele vor învă-

ţa. Sper ca dintre aceste feti-

ţe să avem viitoarele campi-

oane europene, mondiale şi 

olimpice”, a completat Minis-

trul Apărării Naţionale, Mir-

cea Duşa.

Bellu şi Bitang, la ordinul ministrului
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Şeful Consiliului 

Judeţean Prahova, 

Mircea Cosma, cercetat 

pentru corupţie, i-a com-

pus o poezie liderului 

social-democrat Victor 

Ponta, despre care spune 

că este „o galaxie româ-

nă în devenire”, el reci-

tând versurile la confe-

rinţa PSD Prahova de 

confirmare a lui Ponta 

drept candidat la 

Preşedinţie.

Mircea Cosma, care pâ-

nă la începutul acestui an a 

fost şi preşedinte al PSD Pra-

hova, funcţie din care s-a 

retras la scurt timp de la în-

ceperea anchetei DNA care 

îl vizează, le-a spus colegi-

lor săi social-democraţi, la 

conferinţa PSD Prahova or-

ganizată la sfârşitul săptă-

mânii trecute în care Ponta 

a fost confirmat drept can-

didat la Preşedinţie, că a 

compus ”o strofă” pentru 

Victor Ponta.

El a spus că a participat, 

în Republica Moldova, la o 

ceremonie de dezvelire a unui 

monument dedicat lui Adri-

an Păunescu, unde a ”încer-

cat” şi i-a ”venit în minte” o 

”strofă” pentru Victor Ponta.

Victor Cosma le-a recitat 

colegilor săi social-democraţi 

strofa dedicată preşedintelui 

PSD: ”Victor, o galaxie ro-

mână în devenire /Răsare în 

universul zidit pe răstigniri/ 

Pe temelie veche de piatră şi 

jertfi re/El reînalţă o ţară a 

vechilor români/Victor Pon-

ta, preşedinte!”.

Mircea Cosma este unul 

dintre cei mai vechi membri 

ai PSD Prahova şi preşedin-

te al Consiliului Judeţean, 

afl at la al treilea mandat. 

Cosma este şi membru al 

Uniunii Scriitorilor din Re-

publica Moldova, autor al 

mai multor cărţi, iar prin fun-

daţia pe care a înfi inţat-o a 

sprijinit fi nanciar apariţia 

mai multor volume.

Mircea Cosma a fost şi 

preşedinte al PSD Prahova, 

funcţie la care a renunţat în 

acest an, după ce DNA a în-

ceput ancheta penală în ca-

re este acuzat de luare de 

mită şi trafi c de infl uenţă, 

după ce ar fi  primit de la ad-

ministratorii unor fi rme ca-

re au contracte cu CJ Praho-

va aproximativ un milion de 

euro pentru acordarea unor 

contracte de lucrări în care 

benefi ciar este Consiliul Ju-

deţean. În acelaşi dosar, fi -

ul lui Mircea Cosma, Vlad 

Alexandru Cosma, deputat 

PSD, este acuzat de trafi c de 

infl uenţă. Cei doi au fost tri-

mişi în judecată sub control 

judiciar, procesul afl ându-se 

pe rolul Înaltei Curţi de Ca-

saţie şi Justiţie.

Corina Creţu, propusă 

comisar european pentru 

Politici Regionale, va fi  

audiată de comisiile reu-

nite pentru afaceri euro-

pene peste o săptămână, a 

anunţat, ieri, preşedintele 

Senatului, Călin 

Popescu-Tăriceanu, după 

şedinţa Birourilor 

Permanente Reunite.

Conducerea celor două Ca-

mere a analizat, în şedinţa de 

ieri, o scrisoare a premierului 

Victor Ponta prin care acesta 

informează asupra atribuirii, 

în cadrul Comisiei Europene, 

a portofoliului politici regio-

nale pentru Corina Creţu şi 

solicită audierea aesteia în co-

misiile de specialitate.

Pe ordinea de zi a şedinţei 

s-a mai afl at o scrisoare a se-

natoarei PDL Anca Boagiu, 

preşedintele Comsiei pentru 

afaceri europene, referitoare 

la desemnarea reprezentantu-

lui naţional pentru funcţia de 

comisar european.

La fi nalul şedinţei Birourilor 

reunite, Călin Popescu-Tăricea-

nu a menţionat că au existat 

„câteva mici discuţii” privind 

acest subiect şi s-a dat termen 

o săptămână pentru audierea în 

comisii a Corinei Creţu.

„Astăzi, reprezentantul PDL 

a invocat faptul că procedu-

rile legale nu au fost respec-

tate. Cutuma care s-a instalat 

la nivelul tuturor ţărilor euro-

pene presupune o informare 

prealabilă discretă şi o discu-

ţie discretă între prim-minis-

tru şi preşedintele Comisiei 

Europene, în cazul de faţă pre-

mierul Victor Ponta cu preşe-

dintele CE, Jean Claude Junck-

er, în baza căreia premierul îi 

face câteva propuneri”, a spus 

Tăriceanu.

El a menţionat că o singu-

ră propunere nu poate să fi e 

sufi cientă, ţinînd cont că, în 

general, comisarul trebuie să 

se înscrie „într-un regim un 

pic mai complicat”.

Victor, „galaxia română”

Corina Creţu va fi audiată în Parlamentul României

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Deşeurile din judeţul Cluj 

vor fi  depozitate pe două 

rampe temporare.

Un protocol semnat de Pri-

măria Cluj-Napoca, Consiliul 

Judeţean Cluj şi Salprest Ram-

pa, fi rma care administrează 

rampa de gunoi stabileşte mo-

dul în care vor fi  depozitate 

gunoaiele clujenilor până în 

anul 2015 când ar trebui să se 

deschidă centrul ecologic de 

deşeuri. Astfel, deşeurile vor 

fi  depozitate pe două rampe 

temporare afl ate la Pata Rât, 

una dintre ele fi ind deja au-

torizată de Agenţia pentru Pro-

tecţia Mediului, iar a doua fi -

ind în curs de autorizare.

„Necesitatea încheierii pro-

tocolului privind reglementa-

rea depozitării deşeurilor din 

judeţul Cluj pe platformele de 

stocare temporară, autorizate 

şi în curs de autorizare până la 

deschiderea celulei de la depo-

zitul nou, ecologic, dar nu mai 

târziu de 31.12.2015, precum 

şi monitorizarea depozitului 

neconform de la Pata Rât este 

justifi cată de împrejurarea că, 

până în prezent, nu a fost des-

chisă prima celulă din proiec-

tul Sistemului Integrat de Ma-

nagement al Deşeurilor”, se 

arată în proiectul de hotărâre 

care va fi  discutat în şedinţa de 

Consiliu Local de joi. Proiectul 

prevede însuşirea de către Pri-

măria Cluj Napoca a protoco-

lului privind reglementarea de-

pozitării deşeurilor.

Rampa veche trebuia 
închisă de patru ani

În documentul citat este 

precizat şi faptul că depozitul 

neconform de la Pata Rât va 

fi  monitorizat. Groapa necon-

formă de gunoi trebuia închi-

să încă de acum patru ani, 

dar nu s-a putut realiza acest 

lucru din cauza problemelor 

legate de proprietate. Abia la 

mijlocul lunii august, depozi-

tul de deşeuri a trecut din ad-

ministrarea Primăriei Cluj-Na-

poca în cea a Consiliului Ju-

deţean. Acum vor urma de-

mersurile pentru închiderea 

vechii rampe, iar până la des-

chiderea centrului ecologic de 

deşeuri vor funcţiona cele do-

uă platforme temporare.

Probleme cu noul
centru de deşeuri

Monitorul de Cluj a sem-

nalat în nenumărate rânduri 

neregulile referitoare la cos-

ntruirea Centrului de Mana-

gement Integrat al Deşeuri-

lor. Printre probleme se nu-

mără şi faptul că o expertiză 

geotehnică relevă faptul că 

lucrările executate la Centrul 

de Deşeuri conţin grave de-

fi cienţe care pun în pericol 

întregul amplasament, exper-

ţii clujeni îndrăznind să nu-

mească această lucrare una 

„malefi că”. După ce în luna 

iunie spunea despre acest 

proiect că „până în martie to-

tul a fost perfect”, la începu-

tul lunii septembrie, Maria-

na Raţiu recunoaşte că lucră-

rile sunt „ilegale”.

Ce se întâmplă cu gunoiul oraşului?
Vechea rampă de gunoi de la Pata Rât trebuia închisă încă de acum patru ani, dar nici acum nu s-a realizat acest lucru.

A început campania electo-

rală subterană, iar oamenii 

obişnuiţi sunt transformaţi 

în adevăraţi agenţi electo-

rali de către partide. Un 

partid important din 

România oferă câte 500 de 

lei celor care trimit o listă 

care să cuprindă 100 de 

persoane cu număr de tele-

fon, nume şi adresă, scrie 

stiripesurse.ro.

„Am fost abordată de un 

coleg de muncă, care m-a în-

trebat dacă nu vreau să fac 

500 de lei. Bineînteles că l-am 

întrebat cum şi mi-a explicat. 

Era vorba ca, până săptăma-

na asta la sfârşit, adică până 

azi, să trimit un e-mail la o 

adresă, cu o listă a 25 de per-

soane, cu nume, prenume şi 

număr de telefon, iar in de-

curs de o lună, să fac rost de 

încă 75 de contacte.

Mi s-a mai spus că aceşti 

oameni vor fi  sunaţi de către 

un angajat de la partid, care îi 

va întreba dacă intr-adevăr vor 

vota cu acest partid, răspunsul 

fi ind obligatoriu pozitiv”, a de-

clarat o tânără din Bucureşti, 

sub protecţia anonimatului, 

pentru stiripesurse.ro. Cel mai 

probabil, acţinuea se realizea-

ză printr-un centru call-center, 

angajat de partidul în cauză.

Operaţiunea este una meni-

tă să aducă în baza de date a 

partidului numere de telefon, 

care pot fi  folosite în ziua ale-

gerilor. Cu un efort fi nanciar mi-

nor pentru implicaţiile acestei 

campanii electorale, partidul cu 

pricina îşi aduce voturi sigure 

la aceste alegeri.

A început Operaţiunea bani 
contra numere de telefon
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Mugur Isărescu a rămas 

personalitatea preferată a 

românilor, potrivit ultime-

lor studii, iar fostul prezi-

denţiabil al USL, Crin 

Antonescu este într-un 

continuu declin.

Pe primul loc în topul în-

crederii se afl ă în continuare 

Mugur Isărescu, 40,2% mul-

tă şi foarte multă încredere 

(procentele sunt raportate la 

total eşantion). Victor Ponta 

îşi conservă locul al 2-lea, cu 

37,4% multă şi foarte multă 

încredere, urmat de Klaus Io-

hannis cu 34%, relevă un son-

daj INSCOP realizat la coman-

da adevarul.ro.

Diferenţele faţă de sonda-

jul din iulie sunt relativ mi-

nore (Victor Ponta avea 37,3%, 

în timp ce Klaus Iohannis su-

feră o scădere uşoară de la 

35,9% la 34%). Putem obser-

va astfel o oarecare stabiliza-

re a frontului dintre principa-

lii pretendenţi la fotoliul de la 

Cotroceni.

Cădere abruptă

Declinul lui Crin Antones-

cu îşi continuă tendinţa des-

crescătoare în încrederea pu-

blică pe măsură ce părăseşte 

aproape de bunăvoie prima sce-

nă a politicii. Căderea de ima-

gine începută cu retragerea din 

USL şi continuată prin renun-

ţarea sau pierderea succesivă 

a unor funcţii de primă vizibi-

litate se concretizează în 15,7% 

multă şi foarte multă încrede-

re la începutul lui septembrie 

(faţă de 19,1% în iulie) şi în-

tr-o curbă descendentă mai ab-

ruptă decât la oricare persona-

litate politică din listă.

În mod evident, mediatiza-

rea mult mai slabă a lui Crin 

Antonescu din ultimele două 

luni (raportat la „standardul” 

său din ultimii doi-trei ani) a 

avut un impact major asupra 

evoluţiei sale pe indicatorul „în-

credere”. Sorin Oprescu înre-

gistrează o uşoară tendinţă de 

scădere în încredere (29,4% fa-

ţă de 32,4% multă şi foarte 

multă încredere). Călin Popes-

cu-Tăriceanu este cotat la 29,7% 

încredere multă şi foarte mul-

tă (faţă de 27,8% luna trecu-

tă). Observăm o uşoară creşte-

re după ce din martie până în 

iulie încrederea în Călin Popes-

cu-Tăriceanu a fost în scădere 

constantă. Prezenţa în viaţa po-

litică din ultima vreme şi asu-

marea unei candidaturi la pre-

zidenţiale par a fi  revigorat in-

teresul unei părţi a publicului 

pentru fostul premier.

Fostul lider liberal este ur-

mat de Mircea Geoană (cel 

mai „de încredere” lider PSD 

dupa Victor Ponta) cu 25,4% 

încredere multă şi foarte mul-

tă (26,6% în iulie), George 

Maior cu 21,3% (22,8% în iu-

lie), Mircea Diaconu (20,9%), 

Traian Băsescu (17,5% faţă 

de 18,4%), Mihai Răzvan Un-

gureanu (20% faţă de 21,8% 

multă şi foarte multă încrede-

re în iulie) şi Teodor Meleşca-

nu cu 19,2% (21% în iulie), 

Ion Iliescu cu 19,1% (18,7% 

în iulie). Crin Antonescu, Te-

odor Stolojan, Elena Udrea, 

Corneliu Vadim Tudor, Cătă-

lin Predoiu şi Liviu Dragnea 

se afl ă în marja cifrei de 15%.

Ioan Rus şi Monica 
Macovei intră în top

După ce timp de peste un 

an Elena Udrea a avut o cotă 

de încredere multă şi foarte 

multă relativ stabilă (13-14%), 

anunţarea posturii de candi-

dat a produs şi aici o uşoară 

creştere (15,3% faţă de 13,4% 

în iulie). Ioan Rus şi Monica 

Macovei, proaspăt introduşi 

în barometrul încrederii, cu-

mulează 13,9%, respectiv 

13,4% încredere multă şi foar-

te multă. În primăvara şi va-

ra lui 2014, candidatul UDMR, 

Kelemen Hunor, a avut de ase-

menea o cotă de încredere sta-

bilă (în jurul a 6%) – 6,5% 

la începutul lui septembrie.

Sondaj: Topul personalităţilor
preferate de români
Antonescu s-a prăbuşit în topul încrederii românilor şi părăşeşte „prima scenă“ a politicii româneşti.

Pentru a pune punct specu-

laţiilor făcute în ultima peri-

oadă, privind o posibilă tre-

cere a primarului turdean în 

„barca” PMP, Tudor Ştefănie 

a semnat recent o declaraţie 

conform căreia optează să 

rămână în continuare pri-

mar din partea PDL.

„Subsemnatul Tudor Ştefă-

nie, în calitate de Primar al Ora-

şului Turda, ales pe lista Parti-

dului Democrat Liberal, la ale-

gerile din iunie 2012, în baza 

OUG nr.55/28.08.2014, pentru 

reglementarea unor măsuri pri-

vind administraţia publică loca-

lă, art.unic alin. 1 şi 2, declar 

că optez să rămân în continua-

re Primar din partea Partidului 

Democrat Liberal, fi lala Turda” 

se arată în textul documentului.

Acesta poate fi  consultat şi 

pe site-ul primăriei la adresa 

www.primariaturda.ro.

Edilul Turzii a venit cu 

această declaraţie în contex-

tul în care se vehicula ideea 

că ar putea profi ta de ordo-

nanţa Guvernului Ponta care 

permite migraţia primarilor la 

alte partide.

Ordonanţa de urgenţă per-

mite migraţia aleşilor locali 

pentru 45 de zile, fără ca aceş-

tia să-şi piardă mandatul.

„Da, voi rămâne în con-

tinuare în Partidul Demo-

crat Liberal, nu am inten-

ţia să merg în altă formulă 

politică, am un mandat de 

dus în cadrul acestui par-

tid, am colegii care sunt 

alături de mine, conduc 

această organizaţie la Tur-

da, eu mă mândreasc cu ce-

ea ce avem astăzi în PDL! 

Restul sunt doar zvonuri”, 

explica Ştefănie într-o de-

claraţie politică. D.D.

Primarul turdean rămâne
în partidul care l-a consacrat

Liderul UDMR Kelemen 

Hunor spune că Uniunea 

nu a stabilit încă cine va 

prelua portofoliul 

Ministerului Culturii, 

după ce propunera 

UDMR, „ministrul biped“ 

Rozalia Biro, a fost res-

pinsă de preşedintele 

Traian Băsescu.

Totodată, acesta a precizat 

că, în momentul de faţă, UD-

MR are ca prioritate strângerea 

de semnături pentru candida-

tura la alegerile prezidenţiale.

Întrebat într-un interviu 

la Radio România Cultural, 

preluat de stiripesurse.ro, ci-

ne va fi  viitorul ministru al 

culturii, Kelemen Hunor a 

precizat că nu ştie. Întrebat 

în continuare dacă există mă-

car o propunere în acest sens, 

liderul UDMR a spus: „Păi 

dacă ar fi  o propunere aţi fi  

afl at şi dumneavoastră. Nu 

am în acest moment o pro-

punere, fi indcă situaţia este 

un pic mai complicată. Nu 

doar pentru ministrul cultu-

rii trebuie să facă o propu-

nere, că este o funcţie poli-

tică, vicepremier şi de ace-

ea suntem într-un impas. Dar 

în această perioadă avem o 

altă prioritate la nivelul UD-

MR. Strângem semnăturile 

pentru candidatura mea la 

prezidenţiale şi Ministerul 

Culturii are un ministru, es-

te adevărat demisionar, dar 

merge la serviciu în fi ecare 

zi şi îşi face treaba“, a spus 

Kelmen Hunor.

În ceea ce priveşte un pro-

fi l al viitorului ministru al 

culturii, liderul UDMR a mai 

spus „Este greu de desenat 

un profi l. Trebuie să fi e un 

bun cunoscător al fenomenu-

lui cultural. Trebuie să cu-

noască foarte bine, dincolo 

de legislaţie şi administraţie, 

tot ce înseamnă necesităţile 

reale ale sistemului, institu-

ţiile culturale, moştenirea cul-

turală si trebuie să aibă o stra-

tegie pentru viitor. Poate să 

fi e şi un om de cultură, scri-

itor, muzician, compozitor, 

actor, regizor, dar poate să 

fi e şi un om care nu este un 

creator în sensul de care vor-

beam înainte şi poate să fi e 

un bun manager, fi indcă au 

fost fel de fel de situaţii la 

Ministerul Culturii. Deci, de 

aceea nu m-aş gândi eu la o 

anumită meserie. Domnule, 

dacă nu este scriitor cum sunt 

eu, nu este bun sau dacă nu 

este actor, cum era Carami-

tru, nu este bun sau nu este 

istoric de artă cum era Răz-

van Theodorescu, iarăşi nu 

este bun. Deci important es-

te să stăpânească tot ce în-

seamnă instituţiile de cultu-

ră, moştenirea culturală, va-

lorile contemporane şi nece-

sarul pentru această lume ex-

trem de important”.

Vă reamintim, propune-

rea iniţială a UDMR a fost 

Rozalia Biro, care s-a remar-

cat prin gafa sa monumen-

tal în care spunea că în Ora-

dea nu există „copii bipezi“.

De ce întârzie UDMR nominalizarea 
unui ministru la Cultură
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Aşteptările pozitive ale 

oamenilor de afaceri 

români pentru 2014 sufe-

ră corecţii.

Dacă la începutul anului, 

liderii de business din Ro-

mânia aveau aşteptări majo-

ritar pozitive în privinţa creş-

terii afacerilor lor în 2014, 

dar distribuite mai ales în-

tr-o zonă prudentă, în seg-

mentele 1-5% şi 5-10%, cu 

cât ne apropiem de sfârşitul 

anului aşteptările suferă co-

recţii şi încep să se accentu-

eze extremele: fi e creşteri 

mai mari, pentru afacerile 

care au fructifi cat oportuni-

tăţile din piaţă, fi e scăderi.

Conform studiului „O no-

uă viziune a creşterii”, publi-

cat astăzi de EY România, pe 

zona cu aşteptări de scădere 

a veniturilor s-au situat 12% 

dintre respondenţi, faţă de 

doar 2% la ediţia precenden-

tă a studiului, realizată la în-

ceputul anului 2014.

În acelaşi timp, zona de 

creştere 1-5% a pierdut 19 

puncte procentuale, acestea 

redistribuindu-se mai ales în 

zona de aşteptări negative la 

această ediţie a studiului.

Studiul EY are la bază răs-

punsurile a 305 executivi de 

top şi analizează percepţia 

acestora în privinţa perspec-

tivelor mediului de afaceri din 

România în 2014. Răspunsu-

rile au fost colectate în peri-

oada 28 iulie – 8 august 2014. 

Majoritatea respondenţilor 

(51%) provin din companii 

cu cifre de afaceri mai mari 

de 50 de milioane €, iar 54% 

dintre aceştia deţin funcţia de 

CEO/preşedinte de companie.

Va fi 2014 un an al dezamăgirilor?

Tendinţa de scădere a 

euro, care s-a manifestat 

în partea a doua a şedin-

ţei de luni, pe fondul creş-

terii cererii de lei din par-

tea băncilor, a făcut ca, 

ieri, cursul să scadă de la 

4,4209 la 4,4180 lei.

Pentru a acoperi cererea 

de monedă naţională, BNR a 

împrumutat ieri opt bănci cu 

circa 1,3 miliarde de lei prin-

tr-o operaţiune repo cu ter-

men de o săptămână, la do-

bânda de politică monetară 

de 3,25%/an.

Piaţa valutară s-a deschis 

ieri direct pe apreciere, 4,4090 

lei. După atingerea unui mi-

nim de 4,4080 lei, euro a tre-

cut pe creştere, atingând un 

maxim de 4,4190 lei, în timp 

ce volumele de transfer au în-

registrat o majorare simţitoa-

re. După anunţarea mediei de 

către BNR, cotaţiile au cobo-

rât spre nivelul de 4,41 lei, 

tranzacţiile realizându-se la 

4,4110 – 4,4140 lei.

Cursul dolarului american 

a coborât cel mai consistent, 

de la 3,4211 la 3,4118 lei, în 

timp ce francul elveţian a cres-

cut foarte uşor, de la 3,6536 

la 3,6544 lei.

Monedele din regiune erau 

mult mai stabile în faţa euro, 

ele fl uctuând în culoare foar-

te înguste, apropiate de cele 

de luni. Cea poloneză se tran-

zacţiona la 4,194 – 4,20 zloţi 

iar cea maghiară între 314,2 

şi 314,9 forinţi.

Trebuie remarcat faptul că 

moneda rusă îşi continuă pră-

buşirea, atingând noi minime 

istorice, depăşind pragul psi-

hologic de 50 ruble faţă de 

euro, în timp ce dolarul a cres-

cut la 38,75 ruble.

Perechea euro/dolar a avut 

o evoluţia stabilă, ea fl uctu-

ând pe pieţele internaţionale 

între 1,2922 şi 1,2964 dolari.

Sunt folosite date şi in-

formaţii disponibile până la 

oră 14:00. R.G.

Euro scade spre 4,41 lei
PIAŢA VALUTARĂ

Peste 13% dintre tinerii 

cu vârste cuprinse între 

18 şi 24 de ani şi care au 

depus un CV anul acesta 

în vederea ocupării unui 

loc de muncă nu au nicio 

experienţă profesională 

anterioară, aproape dublu 

faţă de media de 7% înre-

gistrată în 2013, potrivit 

unui sondaj realizat de 

către Studio Moderna, 

unul dintre puţinii anga-

jatori din România care 

oferă program fl exibil de 

muncă şi nu solicită expe-

rienţă anterioară în vreun 

domeniu.

Sondajul a fost realizat în 

perioada ianuarie 2013 – iu-

lie 2014, pe un eşantion de 

peste 10.000 de persoane cu 

vârste de la 18 ani în sus.

Pe grupe de vârstă, numai 

tinerii de 18 ani au înregistrat 

un progres anul acesta faţă de 

anul trecut: de la 100% nicio 

experienţă în 2013, la 50% fără 

experienţă. Pe toate celelalte ca-

tegorii de vârstă, situaţia s-a în-

reăutăţit practic, de la an la an.

Astfel, dacă în 2013 7% 

dintre tinerii cu vârste cuprin-

se între 18-20 de ani nu aveau 

nicio experienţă, anul acesta 

procentajul a sărit la 35%. La 

fel, în grupa de vârstă 20-22 

de ani, de la 29% la 31%, în 

grupa de vârstă 22-24 de ani 

de la 10% la 18%, respectiv 

în grupa de vârstă peste 24 de 

ani de la 2% la 5%.

„Este foarte important 

pentru tineri să îşi găseas-

că rapid un loc de muncă, 

pentru a-şi defini persona-

litatea profesională. Chiar 

şi un job part-time este foar-

te important şi util, pentru 

că permite acumularea unei 

experienţe valoroase şi aju-

tă la setarea obiectivelor pro-

fesionale în conformitate cu 

realităţile pieţei muncii”, a 

declarat Zoltan Pilecki, di-

rectorul general al Studio 

Moderna, cea mai mare com-

panie de vânzări prin tele-

fon, cu peste 500 de consul-

tanţi şi o vârstă medie de 

sub 24 de ani.

Cohorte de
„consultanţi de vânzări”

Dar situaţia nu este chiar 

atât de dramatică la nivel ma-

cro: 12% dintre tineri aveau 

anul trecut trecut în CV-uri ca 

prim job „consultant vânzări”, 

ponderea lor crescând anul 

acesta la 19%. Pe locul doi 

sunt „lucrătorii comerciali”, 

cu o pondere de 10% în total 

CV-uri anul acesta, faţă de nu-

mai 4% în 2013.

„Un loc de muncă în vân-

zări, la vârsta de 20 de ani, 

este foarte util pentru că aju-

tă la dezvoltarea abilităţilor 

de comunicare verbală, la 

formarea gândirii manageri-

ale, orientate spre atingerea 

obiectivelor şi reuşita profe-

sională. Compania noastră 

angajează foarte mulţi tineri 

fără nicio experienţă, tot ce 

trebuie să aibă este ambiţia 

de a reuşi”, a precizat Zol-

tan Pilecki, directorul Studio 

Moderna.

Unde se angajează tinerii
care nu ştiu să facă nimic?
Anul acesta, numărul tinerilor fără nicio experienţă în câmpul muncii s-a dublat faţă de 2013.
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CONCURS

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

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

Legea privind identifi carea 

utilizatorilor de cartele telefo-

nice prepay a fost declarată 

neconstituţională în ansam-

blu de către Curtea Constitu-

ţională.

Decizia a fost luată ieri de 

judecătorii constituţionali, cu 

majoritate de voturi.

Curtea Constituţională a 

luat această decizie întrucât 

dispoziţiile legii nu au un ca-

racter precis şi previzibil.

De asemenea, CC a con-

statat că modalitatea prin ca-

re sunt obţinute şi stocate da-

tele necesare pentru identifi -

carea utilizatorilor serviciilor 

de comunicaţii electronice 

pentru care plata se face în 

avans (cartele pre-pay), re-

spectiv a utilizatorilor conec-

taţi la puncte de acces la in-

ternet (wi-fi ) nu reglementea-

ză garanţii sufi ciente care să 

permită asigurarea unei pro-

tecţii efi ciente a datelor cu ca-

racter personal faţă de riscu-

rile de abuz, precum şi faţă 

de orice accesare şi utilizare 

ilicită a acestor date.

”Curtea a reţinut inciden-

ţa în prezenta cauză a consi-

derentelor Deciziei nr.440 din 

8 iulie 2014, întrucât actul 

normativ dedus controlului 

de constituţionalitate nu re-

prezintă în fapt decât o com-

pletare a dispoziţiilor Legii 

nr.82/2012, preluând parţial 

soluţii legislative acolo regle-

mentate, dar care au încetat 

să mai producă efecte juridi-

ce ca urmare a constatării ne-

constituţionalităţii lor”, ara-

tă CC.

Potrivit CC, dispoziţiile le-

gale criticate nu numai că re-

lativizează garanţiile de sigu-

ranţă a reţinerii şi păstrării da-

telor, neimpunând standarde 

corespunzătoare de asigurare 

a nivelului de securitate şi con-

fi denţialitate care să poată fi  

controlate efectiv, aşa cum a 

reţinut Curtea în argumentarea 

soluţiei pronunţate prin Deci-

zia nr.440 din 8 iulie 2014, ci, 

prin lipsa oricărei reglementări 

cu privire la modalitatea de ac-

cesare şi utilizare a datelor cu 

caracter personal, legea este vi-

ciată în mod iremediabil.

Judecătorii constituţionali 

au luat în discuţie, marţi, ex-

cepţia ridicată în 9 iulie de 

Avocatul Poporului, care a ata-

cat Legea pentru modifi carea 

şi completarea OUG nr. 

111/2011 privind comunicaţi-

ile electronice, pe raţiuni le-

gate, între altele, de ocrotirea 

vieţii intime şi de faptul că 

actul normativ nu ar regle-

menta criteriile obiective de 

stabilire a duratei stocării da-

telor cu caracter personal.

Procurorul şef al DIICOT, 

Alina Bica, a transmis, luni, 

Curţii Constituţionale (CC) 

punctul de vedere al institu-

ţiei referitor la criticile aduse 

de Avocatul Poporului la adre-

sa Legii privind identifi carea 

utilizatorilor de cartele telefo-

nice prepay, arătând că aces-

tea sunt neîntemeiate.

Legea „Big Brother”, neconstituțională !

Judecătorii Curţii de Apel 

Bucureşti care l-au con-

damnat pe Dan 

Voiculescu susţin că aces-

ta a apelat la una din cele 

mai rudimentare tipologii 

de spălare a banilor, 

respectiv împrumutul 

nereturnat, consacrată de 

cel mai cunoscut spălător 

de bani din toate timpuri-

le, gangsterul american 

Meyer Lansky.

„Împrejurarea că inculpa-

tul (Dan Voiculescu, n.r.) a 

apelat la una din cele mai ru-

dimentare tipologii de spăla-

re a banilor, respectiv împru-

mutul nereturnat, consacrată 

poate de cel mai cunoscut 

spălător de bani din toate tim-

purile, Meyer Lanski, nu es-

te de natură «per se» să îl 

transforme în tăinuitor, deoa-

rece pe parcursul săvârşirii 

acestor acte materiale a ur-

mărit, în permanenţă, reali-

zarea obiectivelor procesului 

de spălare a banilor, în sco-

pul optimizării posibilităţilor 

de utilizare a bunurilor ilegal 

obţinute în derularea unor vi-

itoare afaceri profi tabile. Or, 

nu toţi criminalii fi nanciari 

resimt nevoia să creeze sche-

me elaborate în scopul oferi-

rii unei aparenţe de legitimi-

tate provenienţei fondurilor 

infracţionale”, au arătat jude-

cătorii Camelia Bogdan şi Ale-

xandru Mihalcea, în motiva-

rea condamnărilor dispuse în 

8 august, în dosarul privind 

privatizarea Institutului de 

Cercetări Alimentare (ICA).

Cum au demonstrat 
judecătorii că Voiculescu 
spăla bani

Magistraţii de la Curtea de 

Apel au precizat în motivare 

că deşi procesul spălării ba-

nilor are ca trăsături defi nito-

rii „complexitatea, sofi sticita-

tea, iar datorită multitudinii 

de posibilităţi oferite de siste-

mul fi nanciar, există un pro-

ces de evoluţie a tehnicilor de 

spălare a banilor în paralel cu 

Gangsterul Dan V
De ce l-au conda
Magistrații care l-au condamnat pe Voiculescu îl aseamănă

Meyer Lansky și Dan Voiculescu, doi gangsteri la fel de „rudimentari”, în opinia com
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Guvernul va suspenda 

nedeterminat liberaliza-

rea preţului gazelor din 

România destinate popu-

laţiei.

Guvernul va suspenda pe 

termen nedeterminat liberali-

zarea preţului gazelor natu-

rale produse în România şi 

destinate consumului popu-

laţiei şi va prelungi cu cel pu-

ţin doi ani şi jumătate dere-

glementarea pieţei gazelor 

pentru companii, a declarat 

ministrul delegat pentru Ener-

gie, Răzvan Nicolescu.

„Problema suportabilităţii 

preţului gazelor de către po-

pulaţie devine îngrijorătoare. 

Pentru companii, liberaliza-

rea este aproape de fi nal con-

form calendarului, dar vrem 

să prelungim termenul. Sun-

tem în momentul în care tre-

buie să începem să propunem 

măsuri”, a afi rmat Nicolescu, 

într-o conferinţă.

El a precizat că sunt nece-

sare astfel de măsuri, având în 

vedere că în ultimii doi ani sa-

lariul mediu pe economie a scă-

zut, în timp ce preţul fi nal la 

gaze naturale a crescut cu 16%.

Departamentul pentru Ener-

gie a propus Comisiei Europe-

ne să accepte amânarea cu doi 

ani şi jumătate a calendarului 

de liberalizare a preţului ga-

zelor pentru populaţie, precum 

şi menţinerea, până cel puţin 

la 1 iulie 2016, a preţului ac-

tual al gazelor produse intern.

Potrivit unor declaraţii an-

terioare ale ministrului pentru 

Energie, ultima discuţie de la 

Comisia Europeană a avut un 

rezultat bun, chiar dacă nu s-a 

ajuns încă la o concluzie.

„O direcţie generală a Co-

misiei Europene a luat o deci-

zie, care spune că acest calen-

dar, agreat de domnul Boc cu 

cei de la FMI şi CE, este ile-

gal. Deci eu nu pot să aplic în 

România ceva ce o parte din 

Comisie, care a fost la masa 

de discuţii şi a negociat acest 

calendar, îmi spune că este ile-

gal”, preciza Nicolescu.

El a explicat că în proce-

dura de infringement declan-

şată împotriva României se 

vorbeşte că liberalizarea nu 

se face în mod corect, în sen-

sul că se dă prioritate consu-

matorului casnic din Româ-

nia la gazul din intern.

„Sunt două lucruri separa-

te, în primul rând trebuie să fi -

nalizăm această procedură de 

infrigement şi să ne fi e recu-

noscut acest drept, de a da pri-

oriate populaţiei la gazul din 

intern, şi în al doilea rând tre-

buie să stabilm noi, intern, ce 

facem cu preţul la gaz pentru 

populaţie şi cât de sustenabile 

sunt”, a continuat Nicolescu.

Liberalizarea prețului 
gazelor mai așteaptă

Copilotul Răzvan Petrescu, 

rănit în accidentul aviatic 

din Munţii Apuseni, a fost 

externat, marţi, de la 

Spitalul Clinic Judeţean de 

Urgenţă din Cluj-Napoca, 

unde în urmă cu câteva 

zile a fost supus unei noi 

intervenţii chirurgicale la 

femurul stâng, transmite 

corespondentul Mediafax.

Răzvan Petrescu a declarat, 

ieri, la ieşirea din spital, că se 

simte bine şi că va urma un 

program de recuperare.

„Sunt bine, mă simt la fel 

ca în urmă cu patru luni. Nu 

am avut de ales, a trebuit să 

fac operaţia la piciorul stâng, 

dar sper ca de aici înainte să 

fi e în regulă, să nu mai fi e ne-

voie de alte intervenţii chirur-

gicale. Medicii mi-au spus că, 

din punct de vedere medical, 

totul este în regulă. Urmează 

din nou controale şi un pro-

gram de recuperare, la fel ca 

până acum. Nu am voie să îmi 

las greutatea pe piciorul stâng, 

trebuie să calc cu prudenţă. Voi 

reveni la Cluj, la control, pes-

te o lună”, a afi rmat Petrescu.

El a spus că este puţin dez-

amăgit de faptul că a trebuit 

să fi e operat din nou şi a evi-

tat să precizeze cât va dura 

recuperarea şi când ar putea 

să se întoarcă la manşă.

„Am vrut să mă întorc la 

muncă, m-am plictisit, dar nu 

am de ales. Nu mai dau ni-

ciun pronostic legat de zbor, 

am tot încercat să îmi spun 

că mă voi întoarce în curând, 

dar nu am reuşit”, a spus Răz-

van Petrescu.

Dan Petrescu, tatăl copilo-

tului, a spus, la rândul său, că 

speră ca la următoarea radio-

grafi e să primească veşti bune.

„Doctorul ne-a asigurat că 

va fi  totul bine, a ales cea mai 

grea şi complicată soluţie, dar 

cea mai sigură pentru depu-

nerea de calciu. A fost vorba 

de o grefă, i-au luat fragmen-

te de os din creasta iliacă şi 

i-au pus la femurul stâng ca 

să stimuleze depunerea de cal-

ciu. Răzvan o ia de la zero cu 

piciorul stâng. Trebuia să fi e 

la muncă, e puţin dezamăgit, 

dar îi trece. Oricum, anul aces-

ta îl trecem la pierderi, iar de 

la începutul anului viitor spe-

răm că va fi  apt de zbor”, a 

declarat Dan Petrescu.

El fusese internat în 2 sep-

tembrie la spitalul clujean.

De altfel, în urma acciden-

tului aviatic din Apuseni Răz-

van Petrescu a fost spitalizat 

timp de o lună la Spitalul Ju-

deţean de Urgenţă din Cluj, 

fi ind operat de mai multe ori 

la picioare.

Copilotul Răzvan Petrescu, 
externat după ce a fost reoperat

Voiculescu. 
amnat judecătorii ?

modernizarea sistemelor de 

prevenire a acestei infracţi-

uni”, totuşi cei care comit fap-

te de spălare a banilor sunt 

cei care fi xează nivelul de 

complexitate al operaţiunilor.

„Or, în cauza de faţă, deşi 

inculpatul (Dan Voiculescu, n.r.) 

le-a transmis fi icelor sale cu ti-

tlu gratuit o parte din bunurile 

dobândite prin privatizarea ile-

gală a fostului ICA, le-a inter-

zis, totodată, acestora să dispu-

nă de aceste bunuri în timpul 

vieţii fără acordul său”, au scris 

judecătorii în motivare.

În documentul citat se mai 

arată că Dan Voiculescu a ur-

mărit disimularea originii ili-

cite a „proprietăţilor şi fondu-

rilor murdare”, el urmărind să 

orienteze aceste avantaje, „în-

tr-o manieră cât mai discretă”, 

către afaceri profi tabile.

„Ca o consecinţă a acţiu-

nilor de ascundere şi disimu-

lării, prin încheierea contrac-

tului de împrumut între incul-

patul Dan Voiculescu şi SC 

ICA SA, bunurile provenite 

din privatizarea ilegală a fos-

tului Institut de Chimie Ali-

mentară au apărut în materi-

alitatea lor, într-o altă lumină 

şi cu o altă semnifi caţie, în 

patrimoniul inculpatului Dan 

Voiculescu printr-o majorare 

de capital şi o conversie a pre-

tinsului împrumut acordat ICA 

în acţiuni, fără nicio legătură 

cu provenienţa lor ilicită, re-

ală”, au mai arătat judecăto-

rii în motivare.

Un proces istoric pentru 
justiţia românească

Curtea de Apel Bucureşti 

i-a condamnat defi nitiv, în 8 

august, în dosarul privatiză-

rii ICA, pe Dan Voiculescu la 

10 ani de închisoare, pe Ghe-

orghe Mencinicopschi, fost di-

rector al ICA, la opt ani, şi pe 

fostul ministru Sorin Pantiş la 

şapte ani de închisoare.

În acelaşi dosar, fostul di-

rector al Agenţiei Domeniilor 

Statului (ADS) Corneliu Popa 

a fost condamnat la opt ani de 

închisoare, iar Jean Cătălin 

Sandu, fost şef al Direcţiei Ju-

ridice din ADS, a primit şase 

ani de închisoare. Tot la şase 

ani de închisoare a fost con-

damnat Vlad Nicolae Săvules-

cu, fost şef al Direcţiei de Pri-

vatizare-Concesionare din ADS.

Flavius Adrian Pop, fost şef 

de serviciu în ADS, a fost con-

damnat la cinci ani cu executa-

re. Gheorghe Sin şi Constantin 

Baciu au primit patru ani de în-

chisoare cu suspendare, iar Vi-

ca Ene şi Grigore Marinescu, 

trei ani, tot cu suspendare.

ă cu gangsterul american Meyer Lansky.

Meyer Lansky (Meyer 
Suchowljansky, pe numele 
său real) a fost unul dintre 
cei mai cunoscuţi gangsteri 
americani din anii ‘30, cu 
activităţi legate în special de 
jocurile de noroc, desfășura-
te atât în SUA, cât și în Cuba 
și Anglia. Lansky a avut o in-
fl uenţă importantă și în ma-
fi a italiană, în special datori-
tă relaţiei cu un important 
exponent al acesteia – 
Lucky Luciano. El era supra-
numit „contabilul mafi ei”.

Cine a fost Lansky?

mpletului de judecată care l-a condamnat pe cel de-al doilea.
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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. (2.2)

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă în Florești, str. Avram 
Iancu, 2 construcţii și teren teren 
în supr. de 750 mp, are toate uti-
lităţile la șoseaua Avram Iancu, la 
7 km de Cluj, se pretează ca și lo-
cuinţă, birouri, depozit, pensiune, 
atelier, etc. Inf. suplimentare la 
tel. 0749-813005. (1.7)

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

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. (3.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând teren în Făget, zona ”La 
Stâni”, cu intrare din Eugen Ionesco 
și str. Carierei, supr. 6000 mp, preţ 
20 euro/mp. Pentru inf. suplimenta-
re sunaţi la tel. 0745-108915. (1.7)

¤ Vând teren în zona Popești-Vale, 
supr. 5800 mp, intravilan, cu utili-
tăţi, asfalt, front 65 ml, în Valea 
Seacă – Popești, la 4 km distanţă 
de Cluj, pentru construcţii case, vi-
le, blocuri, depozite, vile, zonă fru-
moasă. Relaţii la tel. 
0745-108915. (1.7)

¤ P.F. cumpăr teren extravilan, 
agricol, pășune, mlăștinos. Sunaţi 
la tel. 0741-244133. (1.7)

¤ Vând teren în Coruș, supr. 2200 
mp, cu utilităţi, preţ 10 euro/mp. 
Inf. la tel. 0745-108915. (1.5)

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţii, str. Dealul Fânaţelor, la 100 m 
de autobuzul nr. 39, supr. 6200 
mp, front la stradă 160 m, cu toa-
te utilităţile pe teren, preţ negocia-
bil. Tel. 0741-100529. (1.7)

¤ 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. (2.5)

¤ 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. (2.5)

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

¤ 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. (2.2)

¤ Cumpăr teren agricol, pășune. 
Inf. suplimentare la tel. 
0751-044086. (3.7)

¤ 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, Albini), Bulgaria 
(P-ţa 1848, Clujana), front min. 
16 m. Tel. 0748-111295. (3.7)

¤ Vând teren intravilan, supr. 3200 
mp, com. Mociu, sat Roșieni, jud. 
Cluj, preţ negociabil 20000 RON. Inf. 
la tel. 0740-183181. (5.7)

¤ 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. (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 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. (2.7)

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. (2.5)

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, se-
midecomandat, cart. Mănăștur, 
str. Gârbău. Inf. și relaţii la tel. 
0742-128134. (2.5)

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, 
complect dotat, str. Viilor nr. 
27A (vis-a-vis de Recuperare). 
Inf. suplimentare la tel. 
0722-702968. (7.10)

¤ 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. (7.7)

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. (2.2)

¤ 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. (2.2)

¤ 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. (2.2)

¤ 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. (2.2)

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. (4.7)

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.

¤ 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 clientului: 
frigidere congelatoare, vitrine frigo-
rifi ce, clime auto. Deplasări în afara 
loc. Cluj-Napoca, reduceri pentru 
pensionari și studenţi, garanţie. 
NON-STOP! Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0755-367251. (2.5)

¤ 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. (2.2)

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. (2.5)

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

¤ 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. (2.5)

¤ 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. (2.5)

¤ Vând IEFTIN autoturism ”Tico”. Inf. 
și relaţii suplimentare la tel. 
0264-542151. (5.7)

¤ 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. (2.7)

¤ Vând IEFTIN 4 buc. cauciucuri, în 
stare bună. Inf. și relaţii suplimenta-
re la tel. 0264-542151. (5.7)

UZ CASNIC

¤ Cumpăr calorifere vechi. Rog 
sunaţi la tel. 0741-244133. (1.7)

¤ Vând mașină de tricotat nouă, 
marcă germană ”Brother”, cu un 
pat, preţ la aprecierea cumpără-
torului. Inf. suplimentare la tel. 
0740-323779. (2.5)

¤ Vând mașină de cusut electrică 
“Nicoleta”, nouă. Inf. suplimenta-
re la tel. 0364-881964. (2.5)

¤ Vând 2 aragaze, aspirator, ma-
șină de scris. Inf. la tel. 
0721-096181. (2.5)

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

¤ Vând congelator cu 5 sertare. 
Inf. suplimentare la tel. 
0748-193982. (3.7)

¤ Vând drujbă URAL-4, aproape no-
uă și cablu de tracţiune de Ø 9 mm . 
Inf. la tel. 0746-297102. (3.7)

¤ Vând vană mică de baie, pă-
trată, din plastic, dim. 1/1, rezer-
vor WC cu ţeavă de coborâre. Inf. 
tel. 0744-605935. (4.7)

¤ Vând sobă teracotă, culoare 
maro. Inf. suplimentare la tel. 
0264-593488. (4.7)

¤ 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. (4.7)

ELECTRO

¤ Vând motoare pompă Lotru-80 
și Cris 65. Inf. la tel. 
0746-297102. (2.7)

¤ Vând televizor ”Goldstar”, de-
fect și calculator în stare de funcţi-
onare. Inf. suplimentare la tel. 
0364-881964. (2.5)

¤ Vând TV color ”Sport”, nou, dia-
gonala 32 cm, video ”Panasonic”, 
cu casete, aproape nou, 2 antene 
parabolice, ieftin. Inf. la tel. 
0748-193982. (3.7)

¤ Vând orgă ”Altarus 3000”, două 
cutii electrolizi, 6 kg cositor, preţ 
foarte bun. Inf. și relaţii suplimenta-
re la tel. 0748-193982. (4.7)

¤ 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. (7.7)

¤ Vând două televizoare, necesită 
mici reparaţii. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-454257 sau 
0749-041124. (7.7)

¤ 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. (2.5)

¤Vând dulap, o masă modernă, 
2 fotolii, dulap pentru pantofi . 
Inf. la tel. 0721-096181. (2.5)

¤ 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. (2.5)

¤ Vând cuier cu ladă pentru încăl-
ţăminte, dulap expunere din me-
lamină, culoare albă, tip bibliote-
că. Inf. la tel. 0748-193982. (4.7)

¤ Vând comodă anii 1970, fără 
valoare, cu cele două vitrine in-
tacte, formată din trei corpuri 
suprapuse, lemn lăcuit, design 
simplu, rotund, are două 
oglinzi, preţ 30 RON. Nu asigur 
transport. Inf. la tel. 
0747-870288. (3.7)

¤ Vând scaune import Italia, can-
titate mare, la jumate preţ, sunt 
de inox, preţ 50 RON. Inf. la tel. 
0736-577060. (4.7)

¤ 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. (3.7)

¤ 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. (4.7)

¤ Ieftin! Vând mobilă sufragerie, 
canapea cu husă din piele, o mă-
suţă + 4 scaune. Inf. la tel. 
0748-193982. (4.7)

¤ 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. (5.5)

DIVERSE

¤ Vând 500 kg polietilenă tare 
(MB084), material injectabil. Inf. 
la tel. 0749-725785. (1.7)

¤ 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. (2.7)

¤ Vând stâlpi de gard din mestea-
căn, 3 m lungime, preţ 6 RON/ buc. 
Tel. 074-7700044. (2.2)

¤ Vând urgent răcitor lapte, 430 li-
tri, la preţul de 900 euro. Inf. la tel. 
0736-577060. (2.2)

¤ Vând jgheaburi și burlane din ta-

blă galvanizată, preţ negociabil. Su-
naţi la tel. 0264-432680. (3.7)

¤ Vând conductă metalică cu dia-
metrul de 75 mm, pentru construcţii 
sau pentru gard. Inf. suplimentare la 
tel. 0264-432680. (3.7)

¤ Vând pantaloni din piele, negru, 
mărimea 54, la preţ convenabil. Inf. 
la tel. 0728-061570. (4.7)

¤ 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. (4.7)

¤ Vând două dispozitive de udat 
grădină. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-542151. (5.7)

¤ 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. (5.5)

¤ 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. (5.5)

¤ Vând stâlpi de gard din mestea-
căn, esenţă tare, preţ 6 RON / buca-
tă. Inf. la tel. 0747-700044. (5.5)

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

¤ Vând încălţăminte, articole sport, 
plapume, cuverturi, toate ieftin. Des-
fi nţez gospodărie. Tel. 
0748-193982. (5.7)

¤ Vând ieftin răcitor lapte de 400 li-
tri, din inox cu 220, stare bună, 9 lei 
litru. Tel. 0747-700044. (5.5)

¤ Vând un covor cu dim. 3 x 2 m, și 
două carpete, la preţul de 60 RON. 
Inf. la tel. 0264-591965. (5.7)

¤ 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. (5.7)

¤ Vând vin de colecţie Italia 1960, 
1964, 1971, 1974. Inf. suplimentare 
la tel. 0741-386266. (5.7)

¤ 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. (4.7)

ANIMALE

¤ Vând URGENT 70 oi turcane, preţ 
380 RON/buc. Inf. suplimentare la 
tel. 0741-311295. (2.7)

LICITAȚIE

PRIMĂRIA COMUNEI 
MĂRGĂU

cu sediul în localitatea 
Mărgău, nr. 204, jud. Cluj

telefon/fax 0264/276191

organizează la sediul 
acesteia în dată de 

26.09.2014, ora 10, licitaţie 
de prestări servicii 

exploatare masă lemnoasă 
cu oferta scrisă în plic pentru 

un volum de 1743 mc.

Preselecţia va fi în dată de 
23.09.2014. (1.1)

PIERDERI

¤ Pierdut atestat de pregătire 
profesională de transport marfă 
pe numele SZILAGYI GABOR, do-
miciliat în Huedin, str. Avram 
Iancu, nr. 26, jud. Cluj. Îl declar 
nul. (1.1)

ACORD DE MEDIU

¤ Agenţia pentru Protecţia Me-
diului Cluj anunţă publicul intere-
sat că “PUD Activităţi recreaţio-
naleŞ piscină acoperită, comuna 
Beliş, sat Beliş, nr. 105, jud. 
Cluj“, titular I.I. CREŢU G. ANA, 
nu necesită evaluare de mediu, 
planul urmând a fi  supus proce-
durii de adoptare fără aviz de 
mediu. Observaţiile și comentari-
ile publicului interesat privind de-
cizia etapei de încadrare se trimit 
în scris la Agenţia pentru Protec-
ţia Mediului Cluj, Calea Doroban-
ţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, 
tel. 0264-410722, fax 
0264-410716, e-mail: offi ce@
apmcj.anpm.ro în zilele de luni–
vineri, între orele 9-14, în ter-
men de 10 zile calendaristice de 
la data apariţiei anunţului. (1.1)
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NOTIFICARE

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ HORAŢIU 
HÎNGANU notifi că deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei S.C. VIZ & CRIS S.R.L. sediul social Bonţida, Str. 
Sicului, 641, Jud. Cluj, J12/843/2013, având CUI/CIF 
23615170, Dos. 450/1285/2014, Tribunalul Specializat Cluj. 
Termene: înregistrarea cererii de admitere a creanţelor – 
14.10.2014. Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, 
întocmirea, afi șarea, comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor – 30.10.2014. Contestaţiile la tabelul preliminar, 
vor putea fi  înaintate Tribunalului Specializat Cluj, în cel mult 
5 zile de la publicarea în BPI a tabelului preliminar. Termenul 
limită pentru formularea opoziţiilor împotriva deschiderii 
procedurii insolvenţei debitoarei vor fi  depuse în termen de 
cel mult 10 zile de la data notifi cării.

Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestatii 
formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor și 
afi șarea tabelului defi nitiv al creanţelor este 20.11.2014.

Relaţii la telefon 0740-215983.

ANUNŢ PUBLIC

Comşulea Ciprian Tudor şi asociaţii, în calitate 
de titulari, anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare, conform H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru „Planul Urbanistic Zonal – Construire 
locuinţe familiale D+P+E (M)“ în municipiul Cluj-Napoca, 
str. Veseliei fn.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, din municipiul 
Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanţilor, nr. 99, și la sediul 
proiectantului S.C. ARHIDOM S.R.L., din data 17.09.2014 
între orele 8–14.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și 
sugestii, până în data de 07.10.2014, la APM Cluj, str. 
Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, fax 0264- 412914, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro , în zilele de luni – vineri, 
între orele 8.00 -14.00.

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL , desemnată în 
calitate de lichidator judiciar al SIBO INSTALCOM S.R.L. – în 
faliment, in bankruptcy, en faillite, organizează licitaţie publică 
cu strigare pentru vanzarea bunului imobil ”Teren“ situat 
în localitate Mărişel, jud. Cluj, afl at in patrimoniul debitoarei.

Licitaţia va avea loc în data de 19.09.2014, 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 
relua în datele de, 03.10.2014, 17.10.2014, 31.10.2014, 
14.11.2014, 28.11.2014, în aceleași condiţii.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel : 0745.265.440

ANUNŢ PUBLIC

Anunt public decizia etapei de incadrare fara 
EIM (titular)

SANEX SA, titular al proiectului „Reabilitare retea de 

apa in incinta SANEX SA, construire rezervor suprateran 

stocare apa, reabilitare puturi existente si realizare foraje 

noi pentru captare ape subterane” anunta publicul interesat 

asupra luarii decizieui etapei de incadrare de catre Agentia 

pentru Protectia Mediului Cluj de a nu solicita efectuarea 

evaluarii impactului asupra mediului in cadrul procedurilor 

de evaluare a impactului asupra mediului si continuarea 

procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare pentru 

proiectul „Reabilitare retea de apa in incinta SANEX SA, 

construire rezervor suprateran stocare apa, reabilitare 

puturi existente si realizare foraje noi pentru captare ape 

subterane”, propus a fi  amplasat in Cluj-Napoca, str. 

Beiusului, nr.1.

1.  Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o 

fundamenteaza pot fi  consultate la sediul Agentiei 

pentru Protectia Mediului Cluj Calea Dorobantilor nr. 

99, in zilele de luni intre orele 9.00-16.30 si marti-joi 

intre orele 9.00-14.00 si vineri intre orele 9.00-12.00 

precum si la urmatoarea adresa de internet 

http//:apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii 

la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la 

data prezentului anunt, pana la data de 23.09.2014.

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:30 Vreau să fi u sănătos 
(emis. mag.) (reluare)
13:00 Opre Roma (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Convieţuiri (doc.)
16:50 Legendele palatului, prin-
ţesa Ja Myung (sud cor., 2009, 
s. rom., episodul 61)
17:35 Legendele palatului, prin-
ţesa Ja Myung (sud cor., 2009, 
s. rom., episodul 62)
18:15 Europa mea (emis. info.)
18:45 România în 5 minute 
(doc.) - Casă-n casă - Muzeul Na-
ţional al Ţăranului Român
18:50 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
19:00 Meteo
19:10 Așa-i românul! (emis. mag.)
19:30 Starea naţiei (reality show)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Vorbește liber! (emis. info.)
22:00 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
22:10 Biziday (talk show)
23:00 Starea naţiei (reality show)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) - Sezonul 4
13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.)
17:00 Acces direct (talk show)
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special (emis. 
info.)
20:30 Wanted (sua, 2008, acţ.)
22:30 Un show păcătos (diver-
tisment) 

PRO TV

12:30 Dădaca (sua, 1993, s. 
com., sezonul 3, episodul 3)
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr., episodul 3)
15:00 O iubire perfectă 
(can.-sua, 2004, f. romant.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 O luptă personală (sua, 

2006, acţiune)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 Terra Nova ( aus.-sua, 
2011, s. avent., sezonul 1, epi-
sodul 11)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine (rea-
lity show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (divertisment) 
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 KIDSing (emis. con.)
22:15 WOWbiz (divertisment)

ACASĂ TV

11:45 Pentru că te iubesc (mex., 
2013, s. rom.)
12:45 Teleshopping (promo)
13:00 Culorile iubirii (mex., 
2014, ser.) (reluare)
14:30 Legături riscante (sua, 
2012, s. dr.) (reluare)
15:30 Minciuna (mex., 1998, s.)
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, s. rom.)
19:30 Pentru că te iubesc 
(mex., 2013, s. rom.) (reluare)
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.)

LOOK TV

12:30 Tonik Show (div.) (reluare)
13:30 Liga 1: CS Pandurii Tg. Jiu 
- FC Petrolul Ploiești (emis. 
sport) (reluare)
15:30 Fotbal Look (emis. sport) 
(reluare)
16:30 Știri Look TV (emis. info.) 
17:00 Fanatik Show (talk show) 
19:00 Nautic Show (emis. sport, 
episodul 23)
19:30 Planeta verde (sua, 2010, 
s. doc., episodul 8)
20:00 Știri Look TV (emis. info.) 
20:30 Big Boletus (divertisment)
21:30 Tonik Show (divertisment)
22:30 Cinema Live (emis. mag.) 
(reluare)
23:00 Liga Magazin (emis. mag.) (r)

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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UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

0264.59.77.00

Abonează-te la 
monitorul

¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

Parlamentul ucrainian a 

adoptat proiectul legislativ 

avansat ieri de către pre-

şedintele Petro Poroşenko. 

Proiectul de lege conferă 

autonomie sporită regiuni-

lor separatiste şi vine în 

continuarea încercărilor 

de soluţionare pe cale paş-

nică a confl ictului dintre 

autorităţile ucrainiene şi 

rebelii pro-ruşi.

Preşedintele Petro Poroşen-

ko a avansat ieri, în cadrul 

unei reuniuni parlamentare, 

un proiect de lege care a fost 

adoptat de Rada Supremă. 

Acesta prevede acordarea unui 

statut special regiunilor sepa-

ratiste Doneţk şi Lugansk din 

estul Ucrainei. Adoptarea pa-

chetului legislativ este o con-

diţie pentru menţinerea proto-

colului de armistiţiu semnat 

autorităţile de stat şi rebeli pe 

5 septembrie la Minsk, capi-

tala Belarusului. În cadrul ar-

mistiţiului s-au convenit retra-

gerea trupelor din teatrul de 

operaţiuni şi schimbul de pri-

zonieri, nu însă şi viitorul sta-

tut al regiunilor separatiste au-

to-proclamate „republici”.

Potrivit textului legislativ, în 

data de 7 decembrie se vor or-

ganiza alegeri la nivel de dis-

tricte, consilii municipale şi lo-

cale, în Doneţk şi Lugansk. Un 

Guvern autonom provizoriu ar 

urmea să intre în funcţiune aici 

odată cu adoptarea legii. Aces-

ta ar urma să rămână instalat 

pentru o perioadă de trei ani. 

Conform site-ului preşedenţiei 

ucrainiene, propunerile legisla-

tive deschid calea către un de-

mers pentru descentralizare, 

care să nu afecteze însă „suve-

ranitatea, integritatea teritoria-

lă şi independenţa” statului 

ucrainian, arată Mediafax.

Autonomia sporită acorda-

tă zonelor controlate de pro-ruşi 

constituie în acelaşi timp o con-

cesie din partea autorităţilor 

ucrainiene şi un avans în ten-

tativa de rezolvare a confl ictu-

lui pe cale paşnică. Chiar şi ast-

fel, separatiştii au indicat deja 

că resping oferta Kievului şi 

continuă să pretindă indepen-

denţă deplină şi defi nitivă.

Proiectul legislativ adoptat 

ieri promite totodată să ajute 

la reconstrucţia infrastructuri-

lor afectate în urma celor cinci 

luni de confl ict şi să furnizeze 

sprijin fi nanciar şi social popu-

laţiei din est. Confruntările în-

tre armata ucrainiană şi rebe-

lii pro-ruşi s-au soldat cu 2700 

de morţi, civili şi forţe armate.

Parlamentul de la Kiev adoptă o lege 
în favoarea regiunilor separatiste

Israelul vrea să ajute 

România să devină o ţară 

care le poate oferi cetăţe-

nilor săi toate serviciile 

de care au nevoie, prin 

implicarea în proiecte pri-

vind apa, electricitatea, 

gazele sau canalizarea şi 

prin oferirea de expertiză, 

a declarat marţi, minis-

trul israelian al infras-

tructurii, energiei şi ape-

lor, Silvan Shalom, afl at 

în vizită de lucru la 

Bucureşti.

„Considerăm că avem mul-

te lucruri în comun. Împărtă-

şim o relaţie foarte bună. Avem 

o foarte mare comunitate de 

evrei care au venit iniţial din 

România. Există o comunita-

te foarte puternică de evrei în 

România. Vrem să punem în 

practică aceste relaţii specia-

le”, a afi rmat ministrul israe-

lian, care este însoţit de o de-

legaţie din care fac parte res-

ponsabili ministeriali şi direc-

tori de instituţii şi companii 

israeliene din domeniile ener-

getic şi al tehnologiei apei, in-

formează Agerpres.

Ofi cialul a subliniat că Is-

raelul vrea să se implice în 

proiecte privind apa, electri-

citatea, gazul sau canaliza-

rea şi să aducă expertiza şi 

reuşitele sale high-tech, „pen-

tru a ajuta România. Vorbim 

despre opţiuni de a ajuta la 

conectarea satelor îndepărta-

te la sistemul de apă, pentru 

a avea apă zilnic. Încercăm 

să ajutăm România să aibă 

gaze în caz de criză a gaze-

lor. Dar este vorba şi despre 

electricitate. În aceste zile 

aveţi un proiect cu Republi-

ca Moldova, aveţi propriile 

reţele în România, iar efi ci-

enţa obţinută în sistemul de 

electricitate este extrem de 

ridicată. Putem împărtăşi ex-

pertiza noastră cu compani-

ile româneşti, cu guvernul ro-

mân. Vom fi  foarte bucuroşi 

să facem acest lucru”, a de-

clarat Silvan Shalom.

El a subliniat că cele do-

uă părţi vor să ajungă la sem-

narea unui Memorandum de 

Înţelegere, care să fi e în ce-

le din urmă dus la îndepli-

nire, şi că în vizita sa este 

însoţit de directorii generali 

ai principalelor trei compa-

nii israeliene de apă, electri-

citate şi gaze, pentru a sta-

bili legături directe cu auto-

rităţile române şi a se evita 

birocraţia. Ministrul a expli-

cat că în ministere din Ro-

mânia va exista câte o per-

soană de contact care va fi  

în legătură cu ministerul pe 

care el îl conduce şi cu com-

paniile israeliene, pentru a 

duce la îndeplinire opţiuni-

le discutate.

Silvan Shalom a mai pre-

cizat că autorităţile române 

sunt cele care trebuie să de-

cidă ce avantaje le pot oferi 

investitorilor israelieni, care 

„sunt dispuşi să vină” şi ca-

re „aşteaptă să ia parte la ace-

le proiecte ce vor fi  fi nanţate 

de Uniunea Europeană în ur-

mătorii ani”.

„Israelul a mai fost impli-

cat în 2010, iar companii isra-

eliene au conectat 1.000 de 

sate din România la sistemul 

de apă. Suntem experimen-

taţi în a face acest lucru în în-

treaga lume, şi în special în 

România. Am făcut-o înainte 

şi putem continua s-o facem. 

Există de asemenea alte ofer-

te privind apa menajeră, re-

ciclarea apei, care este folosi-

tă de companii israeliene în-

tr-un mod foarte efi cient. De 

exemplu, refolosim 87% din 

apa noastră menajeră. Este o 

cifră uriaşă. În majoritatea lu-

mii procentul este de până în 

10%. Putem să ne aducem ex-

pertiza, tehnologia pe care am 

dezvoltat-o foarte mulţi ani. 

Poate pentru că am fost sub 

boicot mulţi ani, a trebuit să 

ne dezvoltăm pe cont propriu, 

iar rezultatul este pozitiv”, a 

afi rmat el.

Ajutor din Israel pentru 
infrastructura românească

Silvan Shalom dorește semnarea unui Memorandum de Înţelegere între Israel și România

Ministrul israelian al infrastructurii, energiei şi apelor, Silvan Shalom, 
vrea să ofere sprijin autorităţilor române în implementarea 
proiectelor privind apa, electricitatea, gazele sau canalizarea.
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Victorie de debut 
pentru hanbaliştii 
de la „U” Cluj
Handbaliștii Universităţii Cluj 
au debutat aseară pe teren 
propriu, în campionatul Diviziei 
A, cu o victorie, scor 36-33 
(15-13), împotriva formaţiei 
CSM Satu Mare. Parincipalul 
marcator al partidei cu Satu 
Mare a fost ultima achiziţie ve-
nită de la Oradea, extrema 
stângă, Cristian Suciu, autor a 
14 goluri, urmat de Liviu Hossu 
cu 7 goluri și Daniel Dobrin, cu 
4 reușite. De asemena, s-au re-
marcat la debutul în seniorat, 
cei doi juniori veniţi de la LPS 
CLuj, portarul Călin Budișan și 
interul dreapta, Daniel 
Hordoan. Antrenorul handba-
liștilor de la Universitatea Cluj 
le-a mulţumit jucătorilor pentru 
puterea de concentrare de care 
au dat dovadă în timpul meciu-
lui și a declarat că vrea o victo-
rie la Brașov. „Mă bucur că am 
debutat cu o victorie, chiar da-
că nu am prestat cel mai bun 
joc. Le mulţumesc elevilor mei 
pentru devotamentul și seriozi-
tatea de care au dat dovadă, 
de puterea de concentrare. Mai 
avem o săptămână la dispozi-
ţie să pregătim meciul cu 
Brașovul din deplasare, pe care 
vrem să-l câștigăm”, a punctat 
antrenorul „U” Cluj, Adi 
Cercelaru.

Două medalii de aur 
şi una de argint la 
box pentru „U” Cluj
Trei sportivi ai secţiei de box a 
Clubului Sportiv Universitatea 
Cluj au participat săptămâna 
trecută la Finala Campionatului 
Naţional de cadeţi, desfășurată 
la Sulina. Samuel Șanta și Alin 
Bodea, jucători legitimaţi la 
clubul sportiv din Cluj, au reușit 
să cucerească medalii de aur la 
categoriile 36 kg, și respectiv 
54 kg, Tudor Pașcu reușind cla-
sarea pe locul doi la categoria 
56 kg. „Sportivii Universităţii 
Cluj au avut o evoluţie de ex-
cepţie care a fost remarcată de 
conducerea Federaţiei Române 
de Box, prin prezenţa la campi-
onat a D-lui Valentin Vrânceanu 
și Titi Tudor, acesta din urmă fi -
ind antrenor federal și și-a ex-
primat mulţumirea faţă de evo-
luţia sportivilor, aceștia ur-
mând a fi  chemaţi la anul la lo-
tul naţional de juniori”, a de-
clarat antrenorul secţiei de box 
a CS „U”, Iosif Hercz. 
Următoarea competiţie pentru 
secţia de box este Cupa 
României de juniori, care va 
avea loc în 20 octombrie, la 
Craiova.

Pe scurt

Ascensiunea jucătoarei 

românce de tenis, Simona 

Halep, este apreciată de pre-

şedintele executiv al 

Women's Tennis Association 

(WTA), care spune că a 

devenit o jucătoare de elită.

Preşedintele executiv al 

WTA, Stacey Allaster, a catalo-

gat drept incredibilă ascensiu-

nea Simonei Halep în ultimii 

doi, sportiva română fi ind, în 

opinia sa, o jucătoare de tenis 

de elită, informează site-ul ofi -

cial al WTA, potrivit Agerpres.

„Ascensiunea Simonei Ha-

lep în ultimii doi ani a fost in-

credibilă. Ea a devenit una din-

tre jucătoarele de tenis de eli-

tă. Sezonul asiatic este o etapă 

interesantă pe „Drumul spre 

Singapore” şi imaginea despre 

cine va concura la ultimul ni-

vel al tenisului feminin devine 

tot mai clară”, a declarat pre-

şedintele WTA, Stacey Allaster.

Simona Halep, care a urcat 

în ultimele 16 luni de pe locul 

64 pe locul 2 WTA, a obţinut 

califi carea, în premieră, la Tur-

neul Campioanelor de la Singa-

pore, ea fi ind a treia româncă 

în istorie participantă la o edi-

ţie a fi nalei sezonului, după Vir-

ginia Ruzici şi Irina Spîrlea.

Câştigătoare în 2014 la Do-

ha şi Bucureşti, fi nalistă la 

Madrid şi Roland Garros, se-

mifi nalistă la Wimbledon şi 

Indian Wells, Halep se va afl a 

printre cele mai bune opt ju-

cătoare din acest sezon care 

vor evolua, în luna octombrie, 

la Singapore.

„Întotdeauna a fost un vis 

al meu să joc în Finala WTA. 

Am avut un mare succes în 

acest an şi abia aştept să evo-

luez împotriva celor mai bu-

ne jucătoare din lume, la Sin-

gapore”, a declarat Halep.

Sportiva din Constanţa, în 

vârstă de 22 de ani, este a tre-

ia jucătoare care îşi asigură 

biletele pentru această com-

petiţie, după americanca Se-

rena Williams, locul 1 WTA, 

şi după rusoaica Maria Şara-

pova, locul 4 WTA.

BNP Paribas WTA Finals, 

a 44-a ediţie a Turneului Cam-

pioanelor, se va disputa, în-

cepând din 20 octombrie, la 

Singapore. Competiţia reu-

neşte cele mai bune opt ju-

cătoare şi cele mai bune opt 

perechi de dublu în anul în 

curs, care se vor întrece pen-

tru premii de peste şase mi-

lioane de dolari.

Ascensiunea Simonei 
Halep, apreciată 
de președintele WTA Angajaţi ai Ministerului 

Afacerilor Interne din 

toată România se află 

zilele acestea la 

Cluj-Napoca în cadrul 

etapei finale a 

Campionatului de 

Minifotbal al Ministerului 

Afacerilor Interne.

Aproximativ 230 de spor-

tivi, angajaţi ai structurilor 

centrale şi teritoriale ale Mi-

nisterului Afacerilor Interne, 

se întrec zilele acestea în abi-

lităţi sportive la minifotbal.

Competiţia are loc în peri-

oada 15-19 septembrie în ca-

drul „Clubului Transilvania” 

din municipiul Cluj-Napoca.

În etapa fi nală participă 16 

echipe din întreaga ţară.

Rezultatele din prima zi de 

concurs:

I.P.J. Cluj – I.P.J. Buzău 

2-2, Şcoala de Pompieri Civilă 

Boldeşti – I.P.J. Hunedoara 3-8, 

D.I.P.I. – Aparatul Central – 

I.P.J. Mehedinţi 3-2, I.P.J. Su-

ceava – I.P.J. Mureş 5-2, I.P.J. Ti-

miş – I.G.J.R. Bucureşti 4-1, 

I.J.J. Mureş – I.P.J. Iaşi 3-2, 

I.P.J. Galaţi – Unitatea Specială 

30 Jandarmi Bucureşti 3-3, I.S.U. 

Dolj – I.S.U. Maramureş 6-2

Competiţia se desfăşoară 

zilnic în intervalele 9:30-13:30 

şi 15:30-19:30. Festivitatea de 

premiere va avea loc joi, 19 

septembrie, la ora 12:00.

Polițiștii, jandarmii și pompierii 
se întrec la minifotbal

Vineri, 12 septembrie, la 

Baza Sportivă Unirea din 

cartierul clujean 

Mănăştur a avut loc 

meciul de campionat juni-

ori E, rezervat copiilor de 

9 ani, între FC Viitorul 

Cluj-Napoca şi Luceafărul 

Cluj-Napoca. 

Echipa gazdă a deschis sco-

rul în minutul 16, iar 4 minu-

te mai târziu partida a fost în-

treruptă după un eveniment 

şocant. Un fault fără minge, 

între doi copii de 9 ani, ne-

sancţionat, avea să ducă la o 

încăierare generală, care s-a 

soldat cu rănirea gravă a unui 

bărbat de 41 de ani, potrivit 

paginii de socializare a emi-

siunii Divizia Locală (Digi 24 

Cluj-Napoca).

Ionuţ Barstarn, tatăl unui 

copil legitimat la Viitorul, a 

pătruns pe teren pentru a ve-

dea starea în care se afl ă fi ul 

său, lovit fără minge, şi pen-

tru a cere socoteală arbitrilor. 

În drumul său l-a îmbrâncit 

pe antrenorul celor de la Lu-

ceafărul, David Stan. Un alt 

părinte din tabăra gazdelor a 

pătruns şi el pe suprafaţa de 

joc şi imediat şi fratele tehni-

cianului oaspeţilor.

Agresorul i-a salvat viaţa

A urmat o încăierare gene-

rală în care s-au împărţit mul-

ţi pumni şi în care a interve-

nit şi Cosmin Crăciun, un alt 

antrenor de la Luceafărul. 

Acesta l-a lovit în plină fi gu-

ră pe Ionuţ Barstarn, care a 

căzut inert la pământ.

„S-a învineţit imediat. Trei 

oameni am încercat să-i des-

cleştăm maxilarul şi nu am 

reuşit. Asistenta era extrem 

de speriată şi iniţial nu a avut 

reacţie. Până la urmă a înce-

put manevrele de resuscitare, 

i-a făcut masaj cardiac, iar cel 

care a lovit îi făcea respiraţie 

gură la gură”, a detaliat unul 

dintre martori.

Totul s-a petrecut sub privi-

rile micilor fotbalişti, îngroziţi 

de ceea ce se întâmplă. În ce-

le din urmă, victima a ajuns în 

stare de comă cu o ambulanţă 

la Clinica de Neurochirurgie, 

unde i s-a descoperit un hema-

tom la cap. Bărbatul de 41 de 

ani a fost externat luni, după 

3 zile de spitalizare, dar marţi 

dimineaţa a revenit la spital cu 

probleme de sănătate.

„Omul era agresiv”

Preşedintele clubului Lu-

ceafărul Cluj-Napoca are pro-

pria versiune în privinţa ce-

lor întâmplate.

„Eu am fost a doua persoa-

nă lovită în încăierare. Prima 

dată l-a lovit pe fratele meu în 

piept, apoi am luat şi eu un 

pumn în gură. A sărit un alt an-

trenor de-al meu să ne despar-

tă şi, din meleu, când s-a întors, 

l-a lovit cu cotul în gură pe acel 

domn. Cum a picat, a dat cu ca-

pul şi restul ştiţi. Ne-am intere-

sat şi nu are nimic, un hema-

tom sub piele. Mie mi-a fost mu-

tată mandibula de la loc, dar eu 

nu m-am plâns. Am o operaţie 

şi port aparat ortodontic. Mă 

duc să văd dacă nu trebuie să 

mă operez din nou. Omul era 

agresiv şi nu ştiu dacă nu era şi 

beat. Eu am luat câteva picioa-

re la bulane şi de la fi ul lui mai 

mare care era acolo”, a afi rmat 

Marius Stan.

Ce scrie în raportul 
arbitrilor

În raportul arbitrului cu 

privire la jocul Viitorul Cluj-Na-

poca – Luceafărul Cluj-Napo-

ca, din etapa a doua a cam-

pionatului apare faptul că un 

părinte l-a bruscat pe antre-

norul echipei după care au in-

trat mai mulţi părinţi iar me-

ciul a fost oprit.

„În minutul 20 un părinte 

al unui copil de la echipa Vi-

itorul a intrat pe terenul de 

joc şi a bruscat antrenorul 

echipei Luceafărul, după ca-

re au intrat mai mulţi părinţi. 

După care împreună cu echi-

pa oaspete ne-am retras la 

vestiare. Meciul a fost oprit 

defi nitiv în minul 20 pentru 

că nu am mai putut continua, 

deoarece situaţia putea dege-

nera. Părinţii au fost de la am-

bele echipe. Un părinte a fost 

transportat cu salvarea de la 

teren ca urmare a unei lovi-

turi primite în încăierare”.

Celor doi arbitri, Răzvan 

Prigoană şi Daniel Telecan, 

li s-a cerut şi un raport su-

plimentar, urmând ca acest 

caz să fie judecat de Comi-

sia de Disciplină din cadrul 

AJF Cluj.

Scene dramatice la un meci de copii. 
Un părinte a fost dus în comă la spital
Un bărbat a suferit o comoție cerebrală și a fost transportat în stare gravă la spital după 
o bătaie generală în care au fost implicaţi părinţi şi antrenori.
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Turneu benefic 
pentru voleibaliste
Echipa de volei feminin a CS „U” 
a participat în perioada 12-14 
septembrie la un turneu amical, 
la Piatra Neamţ. Fetele antrena-
te de Dănuţ Ciontoș au obţinut 
următoarele rezultate: „U” Cluj – 
V.C. Unic L.P.S. Piatra Neamţ 
1-3; „U” Cluj – CSM București 
0-3; „U” Cluj – CS Medicina CSS 
Tg. Mureș 3-0. „A fost un turneu 
benefi c, unde am putut folosi și 
cele două jucătoare revenite la 
echipă (Lorena Dancu/libero și 
Monica Puianu/principal). 
Sperăm să nu mai avem acciden-
tări la echipă și să ne pregătim 
100% pentru o abordare cât mai 
bună a noului sezon al Diviziei 
A1”, a declarat antrenorul volei-
balistelor, Dănuţ Ciontoș.

Pe scurt

SPORT

Simonei Halep, 
apreciată de 
președintele WTA
Președintele executiv al WTA  
spune că Simona Halep a deve-
nit o jucătoare de elită. Pagina 11

Bătaie generală
la un meci de copii
Un părinte a fost dus în comă la 
spital . Pagina 11

PUBLICITATE

Formaţia CFR Cluj va întâl-

ni echipa Viitorul Axintele, 

Unirea Jucu pe Petrolul 

Ploieşti şi Universitatea 

Cluj pe FC Bihor Oradea în 

şaisprezecimile Cupei 

României-Timişoreana, 

conform tragerii la sorţi 

care a avut loc, marţi, la 

Casa Fotbalului.

Partidele din şaisprezecimi-

le de fi nală se vor disputa la 24 

septembrie într-o singură man-

şă, pe terenul echipei de cate-

gorie inferioară sau mai slab cla-

sată în campionatul precedent.

Antrenorul echipei din Jucu, 

Alpar Meszaros a declarat că 

orice ar fi  el este bucuros pen-

tru că va veni foarte multă lu-

me pe micul lor stadion din co-

mună. El spune că acest meci 

va fi  o sărbătoare pentru comu-

nitatea locală mai ales dacă vi-

ne Mutu și Adrian să joace.

„Pentru noi e important că 

lumea va veni la stadion. Va fi  

o sărbătoare. Unirea Jucu o 

echipă nouă, care nu are isto-

ric. Eu sunt realist, știu care es-

te situația. Bugetul nostru este 

cam cât cel al Petrolului pe o 

săptămână. Nu cred că se pu-

ne problema la o surpriză. Nu 

știu dacă va veni Mutu la Ju-

cu, dar noi așteptăm Petrolul 

și inclusiv pe Adrian cu mare 

bucurie”, a spus Alpar Mesza-

ros la televiziunea sport.ro.

George Ogăraru, antrenorul 

principal al Universității Cluj 

consideră că întâlnirea de pe 

stadionul „Iuliu Bodola” e un 

prim pas dintr-o aventură cât 

mai lungă în competiţia K.O.

„Sunt mulţumit de tragerea 

la sorţi, în primul rând prin pris-

ma faptului că jucăm într-o lo-

calitate apropiată Clujului şi nu 

vom petrece foarte mult timp 

pe drum între două meciuri de 

campionat. Cred că e şi un meci 

simbolic, având în vedere că ia-

tă, la câteva zile după ce Mihai 

Neşu a acceptat să facă parte 

din staff-ul nostru, jucăm în ora-

şul său. Vom trata acest meci 

cu seriozitate maximă. Vorbim 

de un trofeu important, iar Uni-

versitatea nu a mai câştigat Cu-

pa din 1965. Ar fi  extraordinar 

să punem un nou trofeu în vi-

trină”, a spus George Ogăraru, 

antrenorul „studenţilor”. Preşe-

dintele Vlad Munteanu a vorbit 

şi el despre importanţa partidei 

de săptămâna viitoare.

„Cupa României e o com-

petiţie de tradiţie, are un far-

mec special. Vom face tot po-

sibilul să ne califi căm, să mer-

gem cât mai departe în com-

petiţie. Niciodată nu ştii ce se 

poate întâmpla într-o astfel de 

competiţie. Va fi  un program 

încărcat, însă eu am mare în-

credere în staff şi în jucători”, 

a spus Vlad Munteanu.

Până la partida din Cupa 

României „Timişoreana”, echi-

pa antrenată de George Ogă-

raru va juca luni, 22 septem-

brie, de la ora 21:00, pe teren 

propriu, cu CSU Craiova, în 

etapa a VIII-a a Ligii 1.

În cazul în care meciul va 

fi  televizat, iar clubul gazdă 

nu dispune de un stadion do-

tat cu instalaţie de iluminat, 

jocul se va programa pe un 

stadion din localitatea cea mai 

apropiată care îndeplineşte 

condiţiile regulamentare dis-

putării şi televizării.

Începe Cupa României-Timişoreana
CFR Cluj, Unirea Jucu şi „U” Cluj şi-au aflat adversarele din cadrul Cupei României-Timişoreana.

Ciprian Deac a ieşit acci-

dentat în meciul câştigat 

cu 4-1 cu Astra după ce a 

dat un gol şi o pasă de 

gol. În acest sezon el reu-

şise în total cinci pase de 

gol şi două goluri, fi ind 

motorul echipei.

Preşedintele CFR Cluj, Iu-

liu Mureşan a confi rmat că 

accidentarea mai veche a lui 

Deac a recidivat şi că va lip-

si două luni pentru a se recu-

pera. „Cipri are o ruptură de 

ligament colateral intern. Nu 

e afectat genunchiul interior, 

ligamentele încrucişate. E re-

cidivată această ruptură pen-

tru că a mai avut una la acest 

nivel. O astfel de problemă 

nu se operează. Trebuie tra-

tament conservativ. O să fi e 

nevoie de două trei săptămâni 

de repaus total. Antrenamen-

tele le-ar putea incepe în lu-

na noiembrie. Depinde de cum 

se reface, dacă mai joacă în 

acest tur”, a spus Iuliu Mure-

şan la Divizia Locală de la 

Digi 24 Cluj Napoca.

Ciprian Deac declară că es-

te conţtient că va urma o pe-

rioadă foarte grea pentru el şi 

spune că-i pare rău că s-a ac-

cidentat în etapa a şasea.

„Am ştiut din prima clipă 

că e ligamentul rupt. Am mai 

trecut prin aşa ceva şi cunosc 

simptomele. Îmi pare rău că 

m-am accidentat în acest mo-

ment, dar asta e. Trebuie să 

fi u conştient că mă aşteaptă 

o perioadă foarte grea, în ca-

re trebuie să fi u pregătit psi-

hic, în primul rând”, a decla-

rat Deac pentru Digi Sport.

Jucătorul nu dă înapoi după 

această accidentare şi spune că 

doarr el ştie prin ce trece dar că 

aşteaptă să se vindece pentru a 

reveni în retur pe teren.

„Sunt conştient că turul 

pentru mine s-a terminat. Tre-

buie să mă gândesc să mă re-

cuperez cât mai repede, cât 

mai bine şi să fi u 100% apt 

pentru cantonamentul din iar-

nă. Numai eu ştiu prin ce trec 

şi am 1000 de gânduri. Am 28 

de ani, nu sunt nici bătrân, 

nici tânăr. Mai am cel puţin 

6 ani de fotbal. Trebuie să pri-

vim înainte, ce a fost a fost. 

Îmi doresc ca atunci când mă 

întorc să fi e cel puţin pe lo-

cul doi, dacă nu pe primul 

loc”, a declarat pentru postul 

de televiziune.

Ciprian Deac a marcat 17 

goluri din 146 meciuri jucate 

şi a reuşit 20 pase de gol pen-

tru CFR Cluj.

Cel mai în formă jucător al CFR-ului 
va lipsi două luni de pe teren

 CS Mioveni - Astra Giurgiu
 CFR Cluj - Viitorul Axintele
 ACS Berceni - Steaua
 Unirea Jucu - Petrolul
 AFC Fortuna - Dinamo
 ACS Șoimii - Pandurii
 Săgeata - FC Viitorul
 FC Caransebeș - CSU Craiova
 FC Bihor Oradea - „U“ Cluj
 CF Brăila - Oţelul Galaţi
 SC Bacău - Ceahlăul
 Chindia Târgoviște - FC Brașov
 Rapid CFR Suceava - Gaz Metan
 CSM Râmnicu Vâlcea - CSMS Iași
 Rapid  - FC Botoșani
 Chiajna - ASA Târgu Mureș

Programul complet 
al partidelor:


