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ACTUALITATE

Bani europeni pentru 
„sârmarii” şomeri
Parlamentul European a aprobat ajutorul 
pentru foştii angajaţi de la Mechel. Pagina 2

ECONOMIE

Pregătiţi un eveniment 
public? Asiguraţi-l!
Mai puţin de 10% din evenimentele publi-
ce din România au asigurare, estimează 
agenţiile de profi l. Pagina 5

SOCIAL

Dumnezeu şi noi, ceilalţi
Convorbire cu Nicolae Turcan, de la Fa-
cultatea de Teologie Ortodoxă a Universi-
tăţii Babeş-Bolyai, despre religia în şcoli şi 
alte fi losofi i. Pagina 6-7

MAPAMOND

Ce soluţii există
pentru Ucraina
Americanii vor o zonă-tampon în Ucrai-
na, însă Rusia nici nu vrea să audă de 
aşa ceva. Pagina 10

Lupta pentru salubrizare s-a mutat la tribunal
Atribuirea contractului pentru deszăpezirea și curățenia stradală din Cluj-Napoca 
pentru următorii opt ani este în continuare blocată. Pagina 4

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

După  ce a demisionat din PDL, Monica Macovei a decis să  intre pe cont propriu î n cursa pentru 
preş edinţ ie, convinsă  fiind că  româ nii î ş i doresc un candidat independent. Este punctul de vedere 
pe care europarlamentarul l-a exprimat ieri, la Cluj-Napoca. Amă nunte î n pagina 3.

LUPTA ANTICORUPȚIE - discursul spre Cotroceni al Monicăi Macovei

Corupții ne-au furat
autostrada spre Viena !

POLITICĂ

Europarlamentarul Mircea Diaconu 
culege laurii cuveniţi altora

ACTUALITATE

Boc vrea alimentaţie sănătoasă, 
dar mai mănâncă şi fast-food

Europarlamentarii români 
Mircea Diaconu şi Siegfried Mu-
reşan au avut un schimb de re-
plici pe marginea raportului pri-
vind ajutorul acordat muncito-
rilor disponibilizaţi de la combi-
natul Mechel Câmpia Turzii. Du-
pă ce în presă au apărut infor-
maţii că Mircea Diaconu s-a lă-
udat că a convins eurodeputaţii 
să aprobe ajutorul, Siegfried Mu-
reşan a reacţionat virulent, spu-
nând că actorul este o „pacos-
te”. În replică, Diaconu a spus 
că de vină pentru ştire sunt jur-
naliştii uitaţi la Bruxelles „de pe 
vremea lui Ceauşescu”.

„Oameni buni, Mircea Dia-
conu chiar e o pacoste. Văd că 
şi el se laudă cu raportul meu 
de la Câmpia Turzii. Dupa cum 
ştiţi, eu sunt raportorul Parla-
mentului European pentru acest 
proiect; este raportul meu, eu 
l-am făcut, eu l-am prezentat în 

Comisia pentru Buget a Parla-
mentului European unde a fost 
aprobat săptămâna trecută cu 
29 voturi «pentru» şi doar 3 vo-
turi «împotrivă». Mâine va fi  
aprobat de plenul Parlamentu-
lui European. Raportul Parla-
mentului European poarta nu-
mele «Siegfried Mureşan».

«Mircea Diaconu» nu apare 
niciunde. Mircea Diaconu este 
membru supleant în Comisia de 
Muncă a Parlamentului care a 
dat un aviz pozitiv asupra ra-
portului meu. Probabil a fost 
prezent la vot acolo şi a ridicat 
mânutza incompatibilă; mai 
mult decât atât sigur nu a fă-
cut. În rest, multe metafore şi 
jumatăţi de adevăr”, a scris Si-
egfried Mureşan pe Facebook.

PE a aprobat ajutorul de 3,57 
milioane de euro pentru mun-
citorii disponibilizaţi de Mechel. 
 (Vezi în pagina 2)

Primarul Emil Boc i-a încu-
rajat pe copii să mănânce doar 
alimente sănătoase şi să facă 
mişcare, dar a recunoscut că el 
consumă şi produse fast-food. 
Întrebat de jurnalişti dacă mâ-
nâncă alimente nesănătoase, el 
a răspuns afi rmativ.

„Am mâncat şi ieri fast-food. 
Mănânc foarte rar, dar nu e ex-
clusă în totalitate componenta 
aceasta din alimentaţia mea pen-
tru că uneori, din grabă, din lip-
să de timp nu ajung întotdeau-
na să mănânc ceea ce este mai 
sănătos”, a spus Emil Boc.

Întrebat dacă acasă prepară 
salate, primarul a răspuns că 
soţia se ocupă mai mult de acest 
aspect. „Da, soţia este cea care 
mă încurajează acasă pentru un 
stil de viaţă sănătos. Ea e cea 
care ne încurajează pe toţi din 
familie să mâncăm doar produ-
se naturale, salate şi ceea ce ţi-

ne de stilul de viaţă sănătos şi 
încerc să urmez şi eu acelaşi lu-
cru. Mai fac şi un pic de mişca-
re. Am în continuare acea bră-
ţară care indică numărul de paşi 
pe care îi faci pe zi. Ar trebui 
să fi e minim 10.000. Nu întot-
deauna reuşesc, dar mă strădu-
iesc”, a spus Boc.

Primarul Emil Boc a mai afi r-
mat că face cumpărături de la 
piaţă, dar nu a ştiut să spună ca-
re sunt preţurile la legume şi a 
precizat că soţia este responsa-
bilă, mai mult, de acest lucru.

Campania „We love eating”, 
care a fost lansată, ieri, la 
Cluj-Napoca se derulează si-
multan în şapte oraşe din şap-
te ţări europene. Acesta este un 
proiect care încurajează ali-
mentaţia sănătoasă în familie, 
în societate, la şcoală şi se adre-
sează tuturor categoriilor de 
vârstă.
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Macovei le-a explicat clujenilor MĂSURA CORUPȚIEI
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Mulţumim asistentelor Alina Pop și Cristina Gălăţean. monitorul de cluj le dorește micuţilor multă sănătate  și o viaţă plină de bucurii!

24 august

Clinica Ginecologie 1
6.20 Petrariu Emanuela
11.05 Groza Miruna Veronica
14.Presecan Alex Ionuţ
Bebeluşul vedetă a fost Groza 
Miruna Veronica (4 kg, 57 cm)

Clinica Stanca
3.40 Lăzăruţu Maria
11.35 Pădurean Marius Daniel
13.20 Cosma Sebastian
14.20 Blaga Flavius Daniel
15.10 Gabor Rupi Bobi
15.50 Deak Raisa Maria
18.25 Ursu Darius Nicolas
21.30 Ghirghiu Miriam
23.45 Ghineţ Carina Maria
Bebeluşul vedetă a fost Deak 
Raisa Maria (5,200 kg, 60 cm)

25 august

Clinica Ginecologie 1
3.55 Boer Dragoș Grigore
7.30 Trif Cristian
11.01 Pop Delia Ștefania
15.57 Vlaţiu Sebastian Ioan
15.58 Ballok Orlya Helga
Bebeluşul vedetă a fost Trif 
Cristian (4 kg, 55 cm)

Clinica Stanca
9.25 Bolasz Cintia
9.55 Ban Ilinca Maria
11.45 Sabădaș Antonia
12.25 Rusu Maria Antonia
18.05 Oltean Dragoș Victor
21.55 Adorean roxana Elena
22.55 Coste Sofi a
Bebeluşul vedetă a fost 
Oltean Dragoş Victor (3,800 
kg, 58 cm)

Clinica Gynia
5.38 Tarnita Bristian Levi
19.24 Topan Antonia Maria

26 august

Clinica Ginecologie 1
13.00 Răcilă Alexandru Ionuţ
Bebeluşul vedetă a fost 
Răcilă Alexandru Ionuţ 
(3,300 kg, 53 cm)

Clinica Stanca
5.20 Silaghi Mădălin
5.40 Kiraly Ingrid Maria
9.15 Balint Denisa Sofi a
9.45 Frăsinel Efrem
11.40 Bejan Ana Gabriela
14.10 Pop Sandra Ioana
Bebeluşul vedetă a fost 
Frăsinel Efrem (4 kg, 55 cm)

Clinica Gynia
12.40 Vatca Blenche Darius

27 august

Clinica Ginecologie 1
0.40 Sinko Patricia Lucia
10.33 Pop Antonia Sofi a
16.00  Druhora Gabriela 

Ramona
Bebeluşul vedetă a fost 
Druhora Gabriela Ramona 
(3,600 kg, 55 cm)

Clinica Stanca
9.40 Botiș David Grigore Andrei
9.50 Mereu Alexandru Matei
10.25 Arman Iosif Marius
10.55 Câmpian Ana Irina
11.00 Pop Raluca Maria
15.05 Nistor Matei
15.40 Pop David Andrei
19.25 Chiș Andrei Ionuţ

Bebeluşul vedetă a fost Arman 
Iosif Marius (3,800 kg, 54 cm)

Clinica Gynia
6.35 Tasnadi Noel Adam
9.35 Mihnea Elena Cristina

28 august

Clinica Ginecologie 1
5.50 Forţ Bogdan
9.40 Fazakas Aron
10.50 Istrate Amalia
Bebeluşul vedetă a fost Istrate 
Amalia (3,400 kg, 53 cm)

Clinica Stanca
9.40 Obădău Giulia Raisa
9.50 Mărginean Bianca Maria
12.05 Alic Ioana Cosmina
13.05 Mălei Daria Raluca
16.35 Georgeș Maia Otilia
17.45 Druiţă Lara
18.45 Ţica Patricia Sorina
20.50 Marinca Darius
21.30 Lungu Sara Nocole
22.30 Boitos Maria Elena
22.45  Gârbovean Cristina 

Magnolia
Bebeluşul vedetă a fost Druiţă 
Lara (3,600 kg, 56 cm)

29 august

Clinica Ginecologie 1
6.40 Petruș Darius Ciprian
17.45 Rîpaș Lucas Cristian
Bebeluşul vedetă a fost Rîpaş 
Lucas Cristian (3,400 kg, 
57 cm)

Clinica Stanca
3.00 Veja Radu
10.15 Bodea Darius Andrei
19.05 Oros Nicoleta Ioana

19.33  Mocean Beatrice Ioana 
Raluca

Bebeluşul vedetă a fost Veja 
Radu (3,800 kg, 57 cm)

Clinica Gynia
6.40 Stout Eliora Abigael
6.47 Sicoe Cecilia Rania

30 august

Clinica Ginecologie 1
1.15 Costaiche Rareș Mihai
2.30 Bondor David Cezar
7.12 Șuteu Victor
Bebeluşul vedetă a fost 
Costaiche Rareş Mihai (4,200 
kg, 60 cm)

Clinica Stanca
3.55 Perșa Alexia Maria
12.30 Gurzu Filip Daniel
18.20 Pop Benjamin Florin
20.05 Boroș Ștefania Diana
Bebeluşul vedetă a fost Gurzu 
Filip Daniel (4 kg, 57 cm)

Clinica Gynia
1.45 Bibart Erika Ioana

31 august

Clinica Stanca
8.35 Neag Raul George
10.10 Busuioc Daria
16.25 Durloi Ianna
18.35 Man Iosif
19.10 Ghirișan Natalia Elena
21.45 Marchiș Artur Ștefan
Bebeluşul vedetă a fost Neag 
Raul George (3,700 kg, 55 cm)

Clinica Gynia
7.33 Matyas – Szocs Szofi a

bun venit pe lume !

Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Parlamentul European a 

aprobat, miercuri, ajutorul 

de 3,57 milioane de euro 

pentru sprijinirea lucrăto-

rilor disponibilizaţi de la 

combinatul Mechel. 

Raportul a fost votat cu 614 

voturi „pentru”, 71 voturi 

„împotrivă” şi 16 abţineri.

Finanţarea din Fondul euro-

pean de ajustare la globalizare 

(FEAG) va completa eforturile 

naţionale, intrând în vigoare 

după adoptarea de către Con-

siliul de Miniştri, informează 

Biroul de presă al PE într-un 

comunicat remis Mediafax.

Autorităţile române au ce-

rut ajutor prin FEAG pentru 

o mie de lucrători disponibi-

lizaţi de producătorul de oţel 

Mechel Câmpia Turzii şi de 

furnizorul său.

Cele 3.571.150 de euro vor 

fi  utilizate, printre altele, pen-

tru plata reconversiei profesi-

onale, fi nanţarea unor noi afa-

ceri şi consultanţă pentru gă-

sirea unui nou job.

Data probabilă la care Con-

siliul de Miniştri va vota asu-

pra ajutorului acordat Româ-

niei este 25 septembrie.

De unde se plătesc 
ajutoarele?

Fondul european de ajusta-

re la globalizare a fost creat 

pentru a oferi ajutor suplimen-

tar lucrătorilor disponibilizaţi 

ca urmare a unor schimbări 

majore structurale de confi gu-

rare a afacerilor determinate 

de globalizare sau de criza fi -

nanciară şi pentru a îi asista 

în găsirea de noi locuri de mun-

că. Între 2014 şi 2020, fondul 

are la dispoziţie 150 milioane 

de euro anual. Muncitorii dis-

ponibilizaţi primesc măsuri de 

asistenţă cum ar fi  sprijin pen-

tru începerea unei afaceri, pen-

tru găsirea unui loc de mun-

că, pentru consultanţă de ca-

rieră şi diferite forme de trai-

ning. În cele mai multe cazuri, 

autorităţile naţionale au luat 

deja anumite măsuri, iar cos-

turile le vor fi  rambursate de 

la UE, după aprobarea fi nală.

Combinatele, vândute 
pe bani mărunţi

Grupul rus Mechel a vân-

dut, în februarie 2013, pentru 

preţul simbolic de 230 de lei 

(52 de euro) combinatele me-

talurgice pe care le deţinea în 

România, puternic îndatorate, 

către fi rma Invest Nikarom din 

Bucureşti, controlată de două 

persoane cu cetăţenie rusă. 

Tranzacţia a vizat compania 

Mechel East Europe Metallur-

gical Division SRL şi combina-

tele Ductil Steel Buzău, Duc-

til Steel Oţelu Roşu, Mechel 

Câmpia Turzii, Mechel Târgo-

vişte şi Laminorul Brăila.

La sfârşitul lui 2011, grupul 

Mechel s-a confruntat, în ca-

drul operaţiunilor din Româ-

nia, cu difi cultăţi fi nanciare ca 

urmare a pierderilor cauzate 

de preţurile nefavorabile de pe 

pieţele europene ale oţelului. 

Societatea Mechel Câmpia Tur-

zii a instituit o serie de măsuri 

vizând reducerea costurilor cu 

personalul, dar acestea nu au 

dus la remedierea difi cultăţi-

lor fi nanciare ale întreprinde-

rii, care a decis să iniţieze con-

cedieri colective.

Concedierile au afectat, în 

special, oraşul Câmpia Turzii 

şi regiunea din jurul acestu-

ia, situate în partea de sud-est 

a judeţului Cluj, în nord-ves-

tul României, întrucât socie-

tatea Mechel Câmpia Turzii a 

fost cel mai mare angajator 

din zonă, având 1.837 de sa-

lariaţi (în iunie 2012), adică 

aproximativ o treime din nu-

mărul total al salariaţilor din 

regiune.

3,57 mil. € pentru „sârmari”
Parlamentul European a aprobat ajutorul pentru foștii angajați de la Mechel.

Combinatul Mechel Câmpia Turzii, pe vremea când muncitorii încă mai aveau pentru ce să protesteze
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ADVERTORIAL

Reţeaua ta integrată 

fi x-mobil, pentru mili-

oanele de experienţe 

care merită împărtăşite

Până în 13 septembrie, 

unul din doi români era uti-

lizator al serviciilor

Romtelecom sau COSMOTE  

România. Acum, aceștia au 

devenit utilizatori ai 

Telekom Romania. 

Sub sloganul “EXPERI-

ENŢE ÎMPREUNĂ”, 

Telekom Romania oferă pro-

duse şi servicii fi x-mobile 

complet integrate, create 

pentru a oferi experienţe 

de calitate clienţilor, sub 

brand-ul „T”.

“Ne dorim să devenim 

prima alegere ca brand de 

telecomunicaţii din Româ-

nia care te conectează la 

tehnologie, atât în viaţa 

personală, cât şi în cea pro-

fesională. Întrucât deţine 

capabilităţi şi puncte forte 

unice, Telekom devine o 

opţiune integrată fi x-mobi-

lă pe piaţa românească, pen-

tru milioanele de experien-

ţe ce merită împărtăşite”, a 

declarat Nikolai Beckers, 

CEO al  grupului 

Telekom Romania.

Clienţii se pot bucura de 

noua experienţă de brand 

şi de ofertele comerciale 

Telekom prin intermediul 

magazinelor integrate fi xe 

şi mobile, al unui call-center 

unic, a unui nou website co-

mun – www.telekom.ro – 

sau prin intermediul pagi-

nilor Telekom Romania de 

pe principalele platforme 

de social media. 

Romtelecom și COSMOTE 
sunt acum Telekom Romania

Albert MARC
redactia@monitorulcj.ro

Cine a avut ieri drum prin 

Cluj a avut ocazia de a 

întâlni pe unul dintre 

candidaţii la alegerile pre-

zidenţiale din toamnă.

Pe de-a lungul întregii zi-

le, Macovei a interacţionat cu 

alegătorii afl aţi în zonele prin-

cipale ale Clujului. Prima opri-

re a avut loc în Mănăştur, în 

dreptul cortului instalat lân-

gă un centru comercial. Oa-

meni de toate vârstele şi ca-

tegoriile sociale au dorit să-i 

transmită câte ceva candida-

tei: fi e că era vorba de felici-

tări, încurajări, probleme per-

sonale ori pură curiozitate, 

cei prezenţi au fost invitaţi 

să se exprime şi să o cunoas-

că pe candidată. Judecând 

după reacţiile clujenilor faţă 

de Macovei, se poate spune 

că tema justiţiei şi a luptei 

anti-corupţie rămân în con-

tinuare punctele forte ale cam-

paniei acesteia. S-au înmâ-

nat scrisori, fl ori şi nu au 

existat momente tensionate. 

Cei care nu s-au arătat prea 

încântaţi de vizita primită 

s-au mărginit să sufl e cîte un 

comentariu din mers, păs-

trând limitele decenţei. Unii 

au solicitat câte un pliant sau 

pix de campanie.

După o conferinţă cu pre-

sa, Monica Macovei s-a ală-

turat echipei voluntarilor în-

tr-o campanie de strângere de 

semnături itinerantă. Din Bu-

levardul Eroilor, trecând prin 

Piaţa Muzeului şi până în pia-

ţa Mărăşti, candidata a stat 

de vorbă cu oamenii, în timp 

ce voluntarii adunau preţioa-

sele semnături.

Întrebată despre numărul 

adeziunilor strânse, Macovei 

s-a arătat încrezătoare şi i-a 

îndemnat pe susţinători să 

creadă în şansele ei.

După încheierea zilei de 

lucru, Monica Macovei a ră-

mas în compania simpatizan-

ţilor şi voluntarilor, la sediul 

de campanie din Câmpia Tur-

zii, numărul 18. Astăzi este 

programată întoarcerea la Bu-

cureşti.

Ce cred clujenii 
despre Macovei

„Este principalul raportor 

în Parlamentul European şi o 

apreciez pentru înfi inţarea in-

stituţiei DNA-ului şi colabo-

rarea foarte bună cu Daniel 

Morar. A sprijinit statul de 

drept”, ne-a declarat Gheor-

ghe Mateuţ, un clujean în vâr-

stă de 90 de ani.

„Consider că îi place drept-

atea şi adevărul, nu e intere-

sată de afaceri şi lăcomie”, 

crede Carolina (70 de ani)

„Este singura candidată au-

tentică, într-o luptă electora-

lă infernală, iar de viitorul 

acestor alegeri cred că depin-

de viitorul României pentru 

următorii 30 de ani. Cred că 

o diferenţiază solitudinea în-

tre ceilalţi candidaţi, o consi-

der o „pasăre rară” între po-

liticieni”, afi rmă Octavian Fo-

dor (65 de ani).

Marius Vladimir (30 de ani), 

spune că Monica Macovei „pa-

re un om integru şi corect, 

apreciez ideile ei politice. Sper 

să aibă şanse”. „Îi respect in-

transigenţa şi perseverenţa ară-

tate în lupta împotriva corup-

ţiei generalizate”, spune şi Ali-

na Gheorghe (26 de ani).

Macovei s-a întâlnit la Cluj cu alegătorii

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

După ce a demisionat din 

PDL, Monica Macovei a 

decis să intre în cursa 

pentru preşedinţie ca 

independent, convinsă 

fi ind că românii îşi doresc 

un asemenea candidat. 

Este punctul de vedere pe 

care de altfel, europarla-

mentarul l-a exprimat 

ieri, la Cluj-Napoca.

Monica Macovei a venit 

Cluj pentru a se întâlni cu sim-

patizanţii şi pentru a lua pul-

sul strângerii de semnături 

pentru depunerea candidatu-

rii la preşedinţie. Ea a fost în-

soţită la conferinţa de presă 

de la Cluj de fondatorul şi tot-

odată fostul vicepreşedinte al 

PMP, Adrian Papahagi.

O „aparentă slăbiciune“

Europarlamentarul Monica 

Macovei, candidat indepen-

dent la preşedinţie, consideră 

că românii îşi doresc un can-

didat independent, lucru care 

îi sperie pe ceilalţi candidaţi.

„Românii au nevoie de un 

candidat independent, nu de 

un om al partidelor. Vreau să 

fi u preşedintele oamenilor, 

sunt garanţia că România va 

merge înainte, nu cum va fi  

dacă vor fi  aleşi Ponta sau Io-

hannis. Acest oraş minunat 

este afectat de corupţie din 

bani publici, sunt bani care 

pot fi  alocaţi pentru investiţii 

sau sănătate. Nu fac jocul ni-

mănui, doresc doar ca Româ-

nia să meargă pe direcţia Vest. 

Ponta vrea parteneriat strate-

gic cu China, eu vreau cu Sta-

tele Unite“, a declarat ieri, la 

Cluj, Monica Macovei.

Chiar dacă nu are un par-

tid în spate, Macovei nu se 

teme de această „aparentă 

slăbiciune“. „Această aparen-

tă slăbiciune de a nu a avea 

un partid în spate este toc-

mai puterea mea. Vin tineri 

la mine care îmi spun că nu 

îi interesează ideologiile, ci 

îşi doresc normalitate. Auto-

străzile nu sunt nici de stân-

ga, nici de dreapta, nici me-

dicamentele nu sunt de stân-

ga, nici de dreapta“, a mai 

declarat Macovei.

Despre Clujul corupt

De asemenea, Macovei a 

vorbit din nou despre lupta 

împotriva corupţiei şi a făcut 

referire la cazurile de la Cluj.

„Avem un preşedinte de 

consiliu judeţean la Cluj, 

avem un fost primar, avem 

pe cineva de la Inspectora-

tul Şcolar. Şi acest oraş mi-

nunat este afectat de corup-

ţie şi de hoţie, iar banii aceş-

tia sunt bani din buzunare-

le noastre, ale tuturor, pe ca-

re puteam să-i investim în 

educaţie, în sănătate, în pen-

sii. Dacă nu era hoţia din ba-

nii publici, clujenii mergeau 

deja pe autostradă până la 

Viena“, a mai spus Monica 

Macovei.

Ce vor românii: un independent
sau un candidat „de partid“ ?

Monica Macovei și Adrian Papahagi

Monica Macovei crede că ceilalţi candidaţi la preşedinţie se tem de un independent.

MONICA MACOVEI | 
candidat la 
președinția României

„Acest oraş minunat 
este afectat de 
corupţie din bani 
publici, sunt bani 
care pot fi  alocaţi 
pentru investiţii sau 
sănătate. Nu fac 
jocul nimănui, 
doresc doar ca 
România să meargă 
pe direcţia Vest“
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Partenerul elen al companiei 
Farmec, Firma G2D SPC, deschi-
de al doilea magazin de brand 
din Grecia, în oraşul Katerini, la 
numai o lună după inaugurarea 
primului centru comercial Far-
mec din această ţară, în Salonic. 
Noul magazin din Katerini este 
amplasat în centrul oraşului, în-
tr-o zonă intens circulată pieto-
nal, păstând conceptul unitar şi 
modern al tuturor magazinelor 
de brand Farmec.

„Produsele noastre sunt apre-
ciate de consumatorii din Grecia 
şi ne dorim să fi m cât mai aproa-
pe de cei care îndrăgesc mărcile 
noastre. În cadrul magazinului re-
cent inaugurat, consumatorii se 
vor bucura de brandurile recunos-
cute ale companiei Farmec şi vor 
primi recomandări profesioniste 
din partea personalului speciali-
zat”, a spus Mircea Turdean, Di-
rectorul General Farmec.

Magazinul din Katerini găzdu-
ieşte pe rafturile sale cele mai noi 
game din portofoliul Farmec, pre-
cum Gerovital H3 MEN (gamă 
completă de îngrijire pentru băr-
baţi), Gerovital H3 Classic Prof. 
Dr. Ana Aslan şi Gerovital H3 Re-
tinol, Gerovital H3 Evolution, As-
lavital Mineralactiv, Aslavital Lift 
Instant, Gerovital Plant, dar şi al-
te branduri consacrate ale com-
paniei clujene de cosmetice.

Centrul comercial din Kate-
rini este al doilea magazin de 
brand Farmec deschis pe piaţa 
elenă, partenerul G2D SPC având 
în plan să continue deschiderea 
de noi magazine şi în alte loca-
lităţi importante.

Primul magazin de brand Far-
mec inaugurat în afara ţării este 

situat în Sharjah, Emiratele Uni-
te Arabe, şi a fost deschis în 2003. 
De asemenea, Farmec deţine din 
2013 un magazin de brand şi în 
Budapesta, într-o clădire monu-
ment istoric din zona Corvin. În 
cadrul centrului comercial din 
Budapesta, funcţionează şi un 
salon cosmetic unde consuma-
toarele benefi ciază de tratamen-
te de înfrumuseţare cu ajutorul 
produselor Farmec şi recoman-
dări specializate pentru păstra-
rea frumuseţii naturale.

În România, Farmec deţine şa-
se magazine proprii în Cluj Na-
poca, Arad, Timişoara şi Târgu 
Mureş. Magazinul dedicat consu-
matorilor clujeni face parte din-
tr-un proiect mai amplu, respec-
tiv din Centrul de Frumuseţe Far-

mec. În cadrul acestui Centru func-
ţionează magazinul, unde consu-
matorii pot găsi cele mai îndrăgi-
te produse din portofoliul Farmec, 
un spaţiu de dialog direct cu con-
sumatorii şi un salon cosmetic, 
care oferă o gamă exinsă de tra-
tamente de ultimă generaţie.

Un nou magazin de brand Farmec, 
inaugurat în Grecia, la Katerini

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Primăria Cluj-Napoca a 

atacat în instanţă deci-

zia Consiliului Naţional 

de Soluţionare a 

Contestaţiilor referitoa-

re la licitaţia pentru 

salubritate.

După ce la sfârşitul lunii 

august, Consiliul Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor 

(CNSC) a anulat rezultatul 

rundei a doua a licitaţiei pen-

tru salubritate, comisia de 

specialitate din cadrul Primă-

riei a hotărât atacarea în in-

stanţă a deciziei CNSC. “Co-

misia a propus atacarea în 

instanţă pentru a avea un răs-

puns defi nitiv, pe ce legisla-

ţie să se facă licitaţia. Aştep-

tăm răspunsul instanţei care 

va tranşa până la urmă între 

poziţia CNSC-ului şi poziţia 

Autorităţii Naţionale de Re-

glementare în Servicii Comu-

nitare (ANRSC) care ne-a in-

dicat o anumită legislaţie, iar 

CNSC-ul a decis o altă legis-

laţie”, a declarat, miercuri, 

primarul Emil Boc. Cererea 

în instanţă a fost înaintată la 

Tribunalul Cluj şi deocamda-

tă nu a fost stabilit primul 

termen din proces.

În faza a doua a licitaţi-

ei, RER Ecologic Oradea şi 

RER Ecologic Buzău au fost 

desemnate fi rmele  câştigă-

toare, dar au pierdut licita-

ţia după ce CNSC a anulat 

rezultatul. În prima etapă a 

procedurii de atribuire a câş-

tigat fi rma Supercom, apoi 

CNSC a stabilit că oferta era 

neconformă, celelalte patru 

fi rme participante (Brantner 

Vereş, Rosal, Polaris M Hol-

ding şi Romprest) fi ind des-

califi cate.

Două instituţii de stat, 
două decizii diferite

Primarul a explicat în urmă 

cu aproximativ două săptămâni 

că CNSC şi ANRSC au dat do-

uă soluţii diferite în cazul lici-

taţiei pentru salubritate, contra-

zicându-se în privinţa legilor va-

labile. “Pe de o parte, Autorita-

tea Naţională de Reglementare 

în Servicii Comunitare a spus 

că se aplică o anumită lege, iar 

CNSC a spus că se aplică o al-

tă lege. Din nou, Primăria, în 

această licitaţie este pusă la mij-

loc pentru a se hotărî în decizii 

contradictorii ale autorităţilor 

statului”, declara Boc, la înce-

putul lunii septembrie.

Conform conducerii Primă-

riei, cei de la ANRSC au spus 

că legea pe care o au nu are nor-

me metodologice aprobate şi 

din acest motiv se aplică o altă 

lege, iar CNSC a spus că nu es-

te bună poziţia ANRSC şi că tre-

buie aplicată cealaltă lege.

Nu vor fi  probleme
cu salubritatea

În ciuda faptului că atribui-

rea contractului nou pentru sa-

lubritate este blocată, primarul 

a dat asigurări că nu vor fi  pro-

bleme legate de curăţenia stra-

dală. “Clujenii nu vor avea pro-

bleme cu salubrizarea stradală. 

Avem contract în exerciţiu, mer-

ge mai departe până când se 

adjudecă noua licitaţie, numai 

că nu putem sta în acest provi-

zorat determinat de prevederi-

le contradictorii din legi plus in-

terpretarea total diferită a auto-

rităţilor statului”, a explicat Boc.

Contractul pentru salubri-

tate stradală şi deszăpezire va 

fi  semnat pentru o perioadă 

de opt ani, are o valoare de 

30 milioane de euro şi proce-

dura va fi  împărţită pe două 

sectoare.

Licitaţia pentru salubrizarea 
stradală ajunge în instanţă
Atribuirea contractului pentru deszăpezirea şi curăţenia stradală din Cluj-Napoca 
pentru următorii opt ani este în continuare blocată.
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNȚ/COMUNICAT DE PRESĂ

Implementarea unui sistem de gestiune informatizată a serviciilor de publici-
tate în vederea dezvoltării competitivităţii SC RESET MEDIA SRL
- proiect co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -

Cluj Napoca, 18.09.2014

S.C. RESET MEDIA S.R.L., cu sediul în localitatea Cluj Napoca, strada Salcâmului, 
nr. 2, jud. Cluj – a derulat, începând cu data de 18.09.2013, proiectul “Implementarea 
unui sistem de gestiune informatizată a serviciilor de publicitate în vederea 
dezvoltării competitivităţii SC RESET MEDIA SRL“, co-fi nanţat prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de fi nanţare încheiat cu 
Ministerul Societăţii Informaţionale, Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3 – 
“Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” a POS 
CCE.
Valoarea totală a proiectului a fost de 1.568.947,77 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă a fost de 834.533 lei (grantul a fost alocat din următoarele surse: 
690.158,79 lei din FEDR şi 144.374,21 lei din bugetul naţional).

Proiectul s-a implementat în localitatea Cluj Napoca, strada Salcamului, nr. 2, jud. 
Cluj pe o durată de 12 luni.

Rezultatele proiectului:
• Implementarea unui sistem informatic integrat având 11 module funcţionale.
• 16 persoane instruite pentru folosirea aplicaţiei informatice.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact Lupean Daniel
Funcţie: Reprezentant legal
Tel. 0721-845.022 , Fax: 0264-598.135, e-mail: daniel.lupean@resetmedia.ro

Începând cu data de 9 sep-

tembrie, raportul euro/leu a 

fl uctuat în jurul pragului de 

4,42 lei, volatilitatea cursului 

fi ind foarte redusă, de circa 

un ban, însă cea a cotaţiilor 

a fost de aproape patru bani.

Ieri, cursul euro a crescut 

uşor, de la 4,4180 la 4,4196 

lei. Volumele de transfer au 

fost mici, la fel ca şi culoa-

rul de tranzacţionare, mini-

mul şedinţei fi ind de 4,4130 

iar maximul de 4,42 lei, în 

timp ce deschiderea s-a rea-

lizat la 4,4150 lei, nivel apro-

piat de cel de la închiderea 

de marţi. La ora 14,00 tran-

zacţiile se realizau la 4,4160 

– 4,4190 lei.

Cursul dolarului ameri-

can a scăzut, în a doua şe-

dinţă consecutivă, de la 

3,4118 la 3,4097 lei. Pe scă-

dere a fost şi francul elve-

ţian, care a coborât de la 

3,6544 la 3,6491 lei.

Monedele din regiune se 

întăreau uşor în faţa euro. 

Cea poloneză se aprecia la 

4,184 – 4,192 zloţi iar cea 

maghiară la 313,4 – 314,2 fo-

rinţi.

Perechea euro/dolar stag-

nează de la fi nalul săptămâ-

nii trecute în culoarul 1,29 – 

1,30 dolari. Ieri, ea se tran-

zacţiona pe pieţele internaţi-

onale între 1,2943 şi 1,2970 

dolari, iar investitorii aştep-

tau declaraţiile care urmau 

să fi e oferite de conducerea 

Rezervei Federale americane, 

la încheierea şedinţei Comi-

tetului său de politică mone-

tară (FOMC).

Pieţele ar putea înregistra 

o volatilitate mult mai mare 

mâine, după anunţarea rezul-

tatelor referendumului pri-

vind independenţa Scoţiei.

În piaţa la termen din Si-

biu, euro se tranzacţiona pe 

decembrie la 1,2960 – 1,2980 

dolari.

Pentru realizarea acestui 

articol au fost folosite date și 

informații disponibile până 

la ora 14. R.G.

Apreciere uşoară a leului
PIAŢA VALUTARĂ

16
septembrie

17
septembrie

Euro 

4.4180 4.4196

Dolar 

3.4118 3.4097

100 Forinţi maghiari 

1.4055 1.4087

Francul elveţian 

3.6544 3.6491

Lira sterlină 

5.5218 5.5571

Gramul de aur 

135.9246 135.5908

Preţul gazelor 
naturale, sub control 
până în 2021
Deputaţii au adoptat ieri un proiect 
de lege privind modifi carea și com-
pletarea Legii energiei electrice și a 
gazelor naturale, a Legii petrolului și 
a unei ordonanţe de urgenţă cea 
mai importantă prevedere a acestu-
ia referindu-se la prorogarea terme-
nului, extinderea calendarului și 
menţinerea coșului pentru gaze na-
turale până în 2021. Termenul iniţial 
prevăzut de lege era 31 decembrie 
2018. Președintele Comisiei de in-
dustrii, Iulian Iancu, a arătat în ple-
nul Camerei Deputaţilor că prin actul 
normativ operatorii sunt obligaţi 
prin lege să își publice toate costuri-
le, care vor putea fi  analizate de toţi 
consumatorii din România. Iancu a 
explicat că o altă reglementare este 
legată de necesitatea soluţionării în 
timp optim a sesizărilor și contestaţi-
ilor reclamanţilor. Pentru aceasta s-a 
introdus punctul unic de contact, ca-
re se adresează consumatorului cas-
nic și care nu poate fi  la o distanţă 
mai mare de 50 de km de acesta.

Unul din 8 
consumatori de 
curent, la tarif social
Peste 12% dintre consumatorii cas-
nici de energie electrică plătesc ta-
rife sociale, respectiv 1,049 milioa-
ne de utilizatori, potrivit raportului 
pentru trimestrul al doilea din 
2014 privind piaţa de energie elec-
trică, realizat de Autoritatea 
Naţională de Reglementare în do-
meniul Energiei (ANRE). În total, 
pe piaţa de energie electrică sunt 
8,868 milioane de locuri de con-
sum (consumatori) unde s-au plă-
tit tarife reglementate. Din aceștia, 
351.968 de consumatori sunt 
non-casnici și 8,516 milioane sunt 
clienţi casnici. Potrivit raportului 
ANRE, un număr de 1,049 milioa-
ne de clienţi casnici plătesc tarife 
sociale, ceea ce înseamnă 12,32% 
din totalul casnicilor. Consumatorii 
casnici pot solicita aplicarea tarifu-
lui social în situaţia în care au un 
venit net mediu lunar pe membru 
de familie mai mic sau egal cu sa-
lariul minim pe economie.

Pe scurt

Mai puţin de 10% din eve-

nimentele publice din 

România sunt protejate 

împotriva riscurilor de 

anulare, pagubelor aduse 

echipamentelor locaţiei 

sau în cazul accidentării 

angajaţilor sau partici-

panţilor la eveniment, 

potrivit estimărilor 

Certasig România.

„În fi ecare an, în România 

au loc mii de evenimente pu-

blice: concerte, spectacole, 

festivaluri de muzică, fi lm sau 

teatru, târguri, expoziţii, con-

grese. În organizarea unor ast-

fel de evenimente există ris-

curi considerabile în ceea ce 

priveşte siguranţa echipamen-

telor, a angajaţilor sau a par-

ticipanţilor. Cu toate acestea, 

mai puţin de 10% din eveni-

mentele publice din România 

sau Bulgaria benefi ciază de o 

asigurare”, a estimat directo-

rul general al Certasig, James 

Grindley, într-un comunicat 

de presă citat de Mediafax.

Riscul asigurat: 
anularea evenimentului

Potenţialele riscuri speci-

fi ce evenimentelor publice 

sunt anularea evenimentului 

din cauza neprezentării ar-

tiştilor sau participanţilor, din 

cauza condiţiilor meteo ne-

favorabile sau din alte moti-

ve neprevăzute, pagube adu-

se locaţiei sau echipamente-

lor, sau chiar vătămari cor-

porale ale angajaţilor lor sau 

participanţilor.

Astfel de incidente nedori-

te pot duce la pierderi fi nan-

ciare semnifi cative pentru or-

ganizatori.

În cazul unor evenimente 

neprevăzute, o asigurare le 

permite companiilor organi-

zatoare să minimizeze pier-

derea fi nanciară şi să facă fa-

ţă situaţiilor şi costurilor afe-

rente unor astfel de crize.

Poliţe pentru...
concerte rock

CertAsig a dezvoltat în ul-

timii ani poliţele pentru orga-

nizatori de evenimente şi a în-

cheiat contracte de asigurare 

pentru concertele Depeche Mo-

de, Roger Waters’ The Wall, 

The Mission, Liberty Parade, 

pentru evenimente sportive ca 

fi nala Europa League la Bucu-

reşti (în 2012), expoziţia Hu-

man Body (în 2013), specta-

colele Cirque du Soleil la Bu-

cureşti (în 2011 şi 2012), pre-

cum şi multe alte concerte, fes-

tivaluri sau producţii de fi lm.

Grindley a menţionat că, 

în cazul evenimentelor priva-

te, mai puţin de 1% din orga-

nizatori se gândesc la o asi-

gurare.

Riscurile în cazul eveni-

mentelor private sunt răspun-

derea civilă faţă de invitaţi 

(de exemplu, în cazul rănirii 

sau îmbolnăvirii acestora în 

timpul evenimentului), răs-

pundere civilă faţă de terţi, 

potenţiale pagube sau deteri-

orări cauzate locaţiei unde se 

desfaşoară evenimentul.

Nuntă asigurată
pentru 7.000 €

În cazul nunţilor, de exem-

plu, cuplurile se pot asigura în 

caz de deteriorare a tortului mi-

resei, în caz de pierdere a ve-

righetelor, deteriorare a rochi-

ei de mireasă, a fotografi ilor 

sau chiar şi a aranjamentelor 

fl orale. Sumele asigurate sunt 

în medie de 2.000 de euro.

„Chiar şi în cazul anulării 

nunţii, cuplurile care au asi-

gurare pot primi despăgubiri 

de până la 7.000 de euro, dar 

numai dacă anularea este ca-

uzată de un eveniment nepre-

văzut. Totuşi dacă mireasa 

sau mírele se răzgândesc, acest 

lucru nu este acoperit de po-

liţă”, a mai spus Grindley.

Certasig este controlată de 

Royalton Capital Investors II, 

un fond de investiţii ai cărui 

principali investitori sunt Al-

pha Associates, Banca Euro-

peană de Reconstrucţie şi 

Dezvoltare şi Fondul Euro-

pean de Investiţii.

În 2013, subscrierile soci-

etăţii au atins 12 milioane de 

euro, în creştere cu 21% faţă 

de anul precedent.

Pregătiţi un eveniment 
public? Asiguraţi-l!
Mai puţin de 10% din evenimentele publice din România au asigurare.
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CONCURS

CONCURS

Câştigă unul din cele
10 pachete de produse cosmetice

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

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

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

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

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

publicitate. Câștigătorii vor fi anunțați în data de 23 septembrie

CONCURS

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

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Mihaela GLIGOR
redactia@monitorulcj.ro

În ultima vreme, presa 

scrisă şi audio-vizuală a 

găzduit mai multe dezba-

teri cu privire la prezenţa 

religiei în şcoli.

Despre acest subiect şi des-

pre necesitatea fi losofi ei ca 

punct de plecare într-o carie-

ră de succes puteţi afl a mai 

multe din dialogul avut cu dr. 

Nicolae Turcan, de la Facul-

tatea de Teologie Ortodoxă a 

Universităţii Babeş-Bolyai din 

Cluj-Napoca şi autor a mai 

multor cărţi despre fi losofi e 

şi credinţă.

Mihaela Gligor: Pentru cei 
care nu te cunosc, cine es-
te Nicolae Turcan?

Nicolae Turcan: Îmi vin în 

minte versurile lui Nichita Stă-

nescu: „Am schimbat naşte-

rea pe moarte./ În rest am ră-

mas tot sărac.” Cred că Nico-

lae Turcan este un fel de teo-

log ortodox cu lecturi fi loso-

fi ce. Gânditor creştin, când îl 

asaltează interogaţiile. Puţin 

cam obsedat de el însuşi şi de 

Dumnezeul lui. Hedonist ade-

sea, stoic uneori, ascet înce-

pător în perioada posturilor. 

Fascinat de frumuseţea fi in-

ţei, dar dezaprobator al uşu-

rătăţilor ei. Uimit teribil de 

faptul că va muri cu adevărat 

într-o zi. Un Cioran convertit 

(păstrând proporţiile!), profe-

sor la Teologie. Un aventuri-

er al bucuriei, autor al câtor-

va cărţi despre fi losofi e şi cre-

dinţă. Un plătitor de taxe cam 

idealist.

Mihaela Gligor: Ai trecut 
de la militărie la fi losofi e 
şi apoi la teologie. E un 
parcurs nu tocmai la înde-
mâna oricui. Cum s-a în-
tâmplat să alegi, în cele 
din urmă, teologia?

Nicolae Turcan: Am făcut 

Liceul Militar (Craiova) şi Şcoa-

la Militară (Boboc, Buzău), dar 

mă simţeam total neîmplinit 

din punct de vedere cultural. 

(Ulterior, când aveam să citesc 

„O zi din viaţa lui Ivan Deni-

sovici”, de Aleksandr Solje-

niţîn, aveam să-mi dau seama 

că programul din liceul mili-

tar, minus vacanţele şi orele 

de curs, fusese aproximativ 

asemănător cu cel din gulagul 

sovietic. Acum pot să mă con-

sider, în glumă, un fost puşcă-

riaş, pentru că a fost o expe-

rienţă teribilă, aproape trau-

matică.) Ajuns în Cluj, m-am 

înscris la Teologie imediat ce 

am avut voie, pentru că se dă-

duse o lege cu iz comunist, ca-

re interzicea examenul de ad-

mitere la o facultate civilă timp 

de un an pentru orice proas-

păt absolvent de şcoală mili-

tară! La Facultatea de Teolo-

gie am renunţat după primul 

an, în favoarea Filosofi ei: mi 

se părea că dacă nu înţeleg fi -

losofi a nu voi înţelege prea 

multe nici din teologie. Peste 

ani, am revenit şi am făcut din 

nou Teologia. De ce? Ca să fi u 

preţios, citez din Evanghelie: 

„Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci 

Eu v-am ales pe voi” (Evan-

ghelia după Ioan 15, 16). Ori-

cât ar părea de comun acest 

răspuns, cred că spune ceva 

adevărat despre ceea ce mi s-a 

întâmplat. Dragostea pentru 

teologie, care a rămas neştir-

bită de-a lungul timpului, es-

te efectul unei convertiri care 

a irumpt după lectura cărţii lui 

Cioran, „Lacrimi şi sfi nţi…”

„Cred că e nevoie 
de religie în şcoli, 
cu manuale inteligente”

Mihaela Gligor: În ultima 
vreme, presa scrisă şi au-
dio-vizuală a găzduit mai 

multe dezbateri cu privire 
la religia în şcoli. Ce crezi 
tu, în calitate de părinte şi 
teolog, că ar trebui să în-
veţe elevii la şcoală?

Nicolae Turcan: Cred că e 

nevoie ca religia să fi e prezen-

tă în şcoli, cu profesori buni 

şi manuale inteligente. Ca să 

iau doar exemplul creştinis-

mului, cum să ştergi cu bure-

tele o tradiţie bimilenară, fă-

ră de care nu e cu putinţă să 

înţelegi marea literatură, de 

pildă, ori fi losofi a? Concret, 

pentru că am un băiat în cla-

sa a VII-a, am fost mereu de 

acord să i se predea religia, 

în speranţa că va înţelege că 

binele există, în ciuda a ceea 

ce se întâmplă zi de zi. Dacă 

se predă în spiritul dragostei 

faţă de ceilalţi, nu cred că poa-

te avea decât rezultate bene-

fi ce pentru dezvoltarea armo-

nioasă a copiilor, pentru cul-

tura lor generală şi pentru via-

ţa lor neocolită de suferinţă.

Mihaela Gligor: Am auzit, 
adesea, spunându-se „cre-
dinţa se trăieşte, religia se 
învaţă”. Ce părere ai? Mai 
este credinţa trăită în zile-
le noastre?

Nicolae Turcan: Nu poţi 

trăi… nimicul! Sau poţi, dar 

nu eşti creştin, ci altceva, un 

mistic al unei religii a nimi-

cului sau chiar al propriei re-

ligii! Dacă nu ştii în ce crezi, 

simplele fi oruri extatice pot 

să nu aibă nimic de-a face cu 

Dumnezeu. Prin urmare, e im-

portant să ştii în ce crezi, de 

aceea şi credinţa se învaţă, nu 

doar se trăieşte. În acelaşi 

timp, cât timp rămân doar te-

orie fără experiere, nici învă-

ţăturile de credinţă nu înseam-

nă mare lucru. Mai e credin-

ţa trăită în zilele noastre? Da, 

sunt convins pe deplin că da, 

chiar dacă intensitatea aces-

tei trăiri poate avea diferite 

amplitudini, de la om la om, 

Dumnezeu și noi,
Cu Nicolae Turcan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Universității Babe

DR. NICOLAE TURCAN | lector universitar 
la Facultatea de Teologie Ortodoxă 

Dacă se predă în spiritul dragostei faţă de ceilalţi, 
nu cred că poate avea decât rezultate benefi ce 
pentru dezvoltarea armonioasă a copiilor, pentru 
cultura lor generală şi pentru viaţa lor neocolită 
de suferinţă.
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, ceilalți
eș-Bolyai, despre religia în școli și alte filosofii.

de la vreme la vreme, de la o 

suferinţă la alta, de la o bu-

curie la alta…

„Fanatismul îl înlocuieşte 
pe Dumnezeu cu un idol”.

Mihaela Gligor: Dusă la ex-
trem, foloseşte credinţa la 
ceva? Ce părere ai despre 
extremismul religios? Sunt 
fanaticii, în oricare Dum-
nezeu ar crede ei, mai 
aproape de adevărul etern 
decât restul credincioşilor?

Nicolae Turcan: Extremiş-

tii sunt cei care au întors pa-

siunea infi nită dedicată unui 

Dumnezeu infi nit către aceas-

tă lume fi nită. Într-un fel, ei 

stau cu spatele la Dumnezeu 

şi nu, nu cred că sunt mai 

aproape de El. Dimpotrivă. 

Fanatismul îl înlocuieşte pe 

Dumnezeu cu un idol – ne-

am, ţară, credinţă adevărată, 

război sfânt etc. – şi uită că 

Dumnezeu însuşi lasă omu-

lui o libertate absolută. Dum-

nezeu nu e fanatic, ci înde-

lung răbdător, plin de dragos-

te, învins de om, fascinant – 

am putea înşirui aici o mul-

ţime de nume şi de atribute 

şi tot n-am spune prea mult 

despre Cel dincolo de toate, 

cum îl numeşte Sf. Dionisie 

Areopagitul. Pe de altă par-

te, credinţa este o formă de 

intensitate, de exces, este 

umanitatea omului împlinită 

în dimensiunea ei absolută. 

Omul îndumnezeit, de exem-

plu, despre care vorbeşte tra-

diţia ortodoxă, este evident 

un exces în mai multul omu-

lui. Omul care crede este un 

aventuros, un nebun fără a 

fi  nebun, un jucător al limi-

tei. Dar nu sunt acestea tră-

săturile oricărei poveşti de 

dragoste? Orice îndrăgostit ar 

trebui să-l înţeleagă pe cel ce 

crede, orice îndrăgostit este 

fanatic în iubirea lui. Numai 

că, intensitatea iubirii nu tre-

buie transformată într-o ar-

mă împotriva celorlalţi. Da-

că o faci, uiţi că Dumnezeu 

îi iubeşte şi pe cei pe care tu 

îi urăşti, deci ajungi în afara 

iubirii Lui tocmai când cre-

deai că eşti mai aproape de 

ea. „În clipa în care l-ai ju-

decat pe fratele tău, Duhul 

Sfânt a plecat de la tine”, afi r-

ma Sf. Isaac Sirul. Fanatis-

mul uită tocmai de iubirea 

lui Dumnezeu pentru toţi oa-

menii. Fanatismul este doar 

o ură care crede că iubeşte, 

nimic mai mult.

Mihaela Gligor: Date fi-
ind conflictele ce ţin pri-
mele pagini ale ziarelor 
din toată lumea, consi-
deri că este nevoie de un 
dialog interreligios? Ce 
anume ar trebui să facă 
liderii religioşi pentru ca 
oamenii, indiferent de 
orientarea lor, să trăias-
că în pace? Au ei un cu-
vânt de spus?

Nicolae Turcan: Indiscu-

tabil, dialogul interreligios şi 

interconfesional este o nece-

sitate pentru lumea de azi, iar 

liderii religioşi cred că nu tre-

buie să obosească în a trans-

mite cuvintele iubirii dumne-

zeieşti, ale înţelegerii, ale li-

bertăţii fi ecăruia, ale compa-

siunii, ale într-ajutorării…

Mihaela Gligor: Te-a ajutat 
să înţelegi mai bine natura 
umană stadiul de cerceta-
re, în domeniul fi losofi ei, 
urmat în Germania?

Nicolae Turcan: A, deloc! 

Natura umană e pretutindeni 

la fel şi ca s-o înţeleg mă stră-

duiesc să mă întorc spre mi-

ne însumi. E un drum conti-

nuu, care nu pare a se termi-

na şi pe care îl iau mereu de 

la capăt, aproape fără rezul-

tat. Cred că e doar o lucidi-

tate săracă faptul de a ajun-

ge să observi că, în natura 

umană, răul se afl ă pretutin-

deni prezent sub diverse for-

me şi manifestări şi să nu 

vezi binele. Sunt interesat de 

„ispita binelui”, după o for-

mulă a lui Teodor Baconsky: 

cum e cu putinţă ca un bine 

minor, care pare atât de slab 

şi fără şanse de reuşită să ai-

bă totuşi sorţi de izbândă? E 

uluitor! Cred că pentru a în-

ţelege natura umană nici mă-

car n-ai nevoie de studii, e 

de-ajuns că eşti. Studiile, căr-

ţile, fi losofi a te ajută să for-

mulezi înţelegerea, dar ţi-o 

oferă prea puţin.

Mihaela Gligor: La ce lu-
crezi în prezent?

Nicolae Turcan: Lucrez 

parcă la prea multe proiecte 

(conferinţe, cărţi, cursuri) şi 

prea puţin la… „hemografi e” 

(„scrierea cu tine însuţi”, du-

pă defi niţia aceluiaşi Nichita 

Stănescu), ceea ce mă pune 

pe gânduri. Sunt optimist în-

să că viitorul va fi  mai gene-

ros şi mă va reda mie însumi 

într-o măsură mai mare…

Mihaela Gligor: Mult suc-
ces şi mulţumesc pentru 
amabilitate.

Nicolae Turcan: Mulţumesc 

mult pentru interviu!

Primul test clinic al unui 

vaccin împotriva virusu-

lui Ebola, care a început 

în Statele Unite în prima 

parte a lui septembrie cu 

o mână de voluntari, nu a 

provocat până în prezent 

reacţii nefaste, a anunţat 

marţi un ofi cial sanitar 

american de rang înalt, 

relatează AFP.

Acest vaccin, dezvoltat de 

către laboratorul britanic Gla-

xoSmithKline de mai mulţi 

ani, împreună cu Institutele 

Naţionale americane pentru 

Sănătate (NIH), şi care a dat 

rezultate foarte bune pe mai-

muţe, face obiectul unui stu-

diu clinic asupra a zece per-

soane, de la 2 septembrie.

„Până în prezent nu exis-

tă niciun semn” care să indi-

ce reacţii grave, a declarat doc-

torul Anthony Fauci, directo-

rul Institutului Naţional pen-

tru Alergii şi Boli Infecţioase 

(NIAID) în Comisia pentru 

Alocaţii Bugetare a Senatului.

Alţi zece voluntari vor pri-

mi vaccinul în zilele următoa-

re, a adăugat el. În total, ze-

ce persoane cu vârste cuprin-

se între 20 şi 50 de ani şi să-

nătoase participă la acest test 

clinic efectuat la sediul NIH, 

în apropiere de capitala ame-

ricană Washington.

Rezultatele complete ale 

acestui test urmează să fi e dis-

ponibile la sfârşitul anului.

În paralel, o echipă de cer-

cetători de la Oxford, în Ma-

rea Britanie, va efectua un test 

clinic al aceluiaşi vaccin pe 

60 de voluntari sănătoşi.

Cercetătorii vor fi  astfel în 

măsură să stabilească dacă 

acest vaccin, care nu conţine 

material genetic al virusului 

Ebola, poate declanşa o reac-

ţie a sistemului imunitar cu 

scopul de a produce sufi cienţi 

anticorpi, permiţând proteja-

rea faţă de acest agent pato-

gen a cărui rată a mortalităţii 

depăşeşte 50%.

Vaccinul împotriva Ebola a fost testat cu succes
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

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

CASE/CABANE

¤ 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. (3.5)

¤ 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. (2.7)

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. (4.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ 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. (2.7)

¤ 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. (2.7)

¤ P.F. cumpăr teren extravilan, 
agricol, pășune, mlăștinos. Sunaţi 
la tel. 0741-244133. (2.7)

¤ Vând teren în Coruș, supr. 2200 
mp, cu utilităţi, preţ 10 euro/mp. 
Inf. la tel. 0745-108915. (2.5)

¤ 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. (2.7)

¤ 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. (3.5)

¤ 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. (3.5)

¤ 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. (3.5)

¤ Cumpăr teren agricol, pășune. 
Inf. suplimentare la tel. 
0751-044086. (4.7)

¤ 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. (4.7)

¤ Vând teren intravilan, supr. 3200 
mp, com. Mociu, sat Roșieni, jud. 
Cluj, preţ negociabil 20000 RON. Inf. 
la tel. 0740-183181. (6.7)

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

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

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

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

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

plan, situat într-o poiană.

Informații la tel. 
0756-091346.

SPAŢII

¤ P.F. vând două garaje subterane, 
în cart. Bună Ziua, str. M. Zaciu nr. 
10-18, cu C.F. în regulă, cu ușă auto-
mată, primul proprietar, preţ nego-
ciabil. Inf. la tel. 0741-100529. (3.7)

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, se-
midecomandat, cart. Mănăștur, 
str. Gârbău. Inf. și relaţii la tel. 
0742-128134. (3.5)

¤ 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. (3.5)

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, 
complect dotat, str. Viilor nr. 
27A (vis-a-vis de Recuperare). 
Inf. suplimentare la tel. 
0722-702968. (8.10)

Caut de închiriat garsonieră,

mobilată, de preferinţă zona 
FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

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. (5.7)

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.

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

Contact: 0785-210.934. 
(8.13*)

¤ 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. (3.5)

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

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 negocia-
bil. Inf. și relaţii suplimentare la tel 
0743-433704. (3.5)

¤ Vând Toyota Yaris, an 2007, 
129.000 km, diesel, preţ negocia-
bil. Tel 0741-028813. (3.5)

¤ Vând autoturism ”Trabant 601”, 
an fabricaţie 1981, verifi care tehnică 
+ asigurare până în martie 2015, sta-
re perfectă de funcţioare, preţ la 
aprecierea cumpărătorului. Inf. supli-
mentare la tel. 0740-323779. (3.5)

¤ Vând CART 270 cmc, stare per-
fectă, motor HONDA, înscris, înscris 
în circulaţie, se poate circula pe dru-
muri accidentate, preţ 750 euro. 
Inf. suplimentare la tel. 
0751-044086. (3.5)

¤ Vând IEFTIN autoturism ”Tico”. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0264-542151. (6.7)

¤ VÂND SUPERNOVA asigurare şi 
revizie tehnică la zi, an fabricaţie 
2001, km reali 79.000, motor 1,4, 
injecţie benzină (Renault Clio), tini-
chigeria şi vopsitul făcută recent. 
Preţ 1.200 Euro. Informaţii la tele-
fon 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. (3.7)

¤ Vând IEFTIN 4 buc. cauciucuri, în 
stare bună. Inf. și relaţii suplimenta-
re la tel. 0264-542151. (6.7)

UZ CASNIC

¤ Vând congelator cu 5 sertare. 
Inf. suplimentare la tel. 
0748-193982. (4.7)

¤ Cumpăr calorifere vechi. Rog su-
naţi la tel. 0741-244133. (2.7)

¤ Vând mașină de tricotat nouă, 
marcă germană ”Brother”, cu un 
pat, preţ la aprecierea cumpărăto-
rului. Inf. suplimentare la tel. 
0740-323779. (3.5)

¤ Vând mașină de cusut electrică 
“Nicoleta”, nouă. Inf. suplimentare 
la tel. 0364-881964. (3.5)

¤ Vând 2 aragaze, aspirator, mași-
nă de scris. Inf. la tel. 
0721-096181. (3.5)

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

¤ Vând drujbă URAL-4, aproape no-
uă și cablu de tracţiune de Ø 9 mm . 
Inf. la tel. 0746-297102. (4.7)

¤ Vând vană mică de baie, pătrată, 
din plastic, dim. 1/1, rezervor WC 
cu ţeavă de coborâre. Inf. tel. 
0744-605935. (5.7)

¤ Vând sobă teracotă, culoare ma-
ro. Inf. suplimentare la tel. 
0264-593488. (5.7)

¤ Aș avea nevoie de o plită albă, 
smălţuită, de dim. 60 x 50 cm, 
pentru aragaz cu 4 ochiuri, fabrica-
ţie satu Mare (an 1900). Plătesc 
contravaloarea. Sunaţi la tel. 
0728-061570. (5.7)

ELECTRO

¤ Vând motoare pompă Lotru-80 și 
Cris 65. Inf. la tel. 0746-297102. (3.7)

¤ Vând televizor ”Goldstar”, defect 
și calculator în stare de funcţionare. 
Inf. suplimentare la tel. 
0364-881964. (3.5)

¤ Vând TV color ”Sport”, nou, dia-
gonala 32 cm, video ”Panasonic”, 
cu casete, aproape nou, 2 antene 
parabolice, ieftin. Inf. la tel. 
0748-193982. (4.7)

¤ Vând orgă ”Altarus 3000”, două 
cutii electrolizi, 6 kg cositor, preţ 
foarte bun. Inf. și relaţii suplimenta-
re la tel. 0748-193982. (5.7)

¤ 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 scân-
dură de brad: 173/60 cm, 173/78 
cm, 190/83 cm. Inf. la tel. 
0744-605945. (3.5)

¤Vând dulap, o masă modernă, 2 
fotolii, dulap pentru pantofi . Inf. la 
tel. 0721-096181. (3.5)

¤ 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. (3.5)

¤ Vând cuier cu ladă pentru încălţă-
minte, dulap expunere din melami-
nă, culoare albă, tip bibliotecă. Inf. 
la tel. 0748-193982. (5.7)

¤ Vând comodă anii 1970, fără va-
loare, cu cele două vitrine intacte, 
formată din trei corpuri suprapuse, 
lemn lăcuit, design simplu, rotund, 
are două oglinzi, preţ 30 RON. Nu 
asigur transport. Inf. la tel. 
0747-870288. (4.7)

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

¤ Vând patru uși de interior, stare 
bună, vopsite în alb, cu feroneria în 
stare de funcţionare, trei modele 
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. (4.7)

¤ Vând dulap haine cu trei uși, ma-
să rotundă nouă, culoare natur, ca-
napea extensibilă, nou tapiţată. Inf. 
și relaţii suplimentare la tel. 
0264-454257 sau 0749-041124. 
(5.7)

¤ Ieftin! Vând mobilă sufragerie, 
canapea cu husă din piele, o măsu-
ţă + 4 scaune. Inf. la tel. 
0748-193982. (5.7)

DIVERSE

¤ Vând conductă metalică cu dia-
metrul de 75 mm, pentru construc-
ţii sau pentru gard. Inf. suplimenta-
re la tel. 0264-432680. (4.7)

¤ Vând 500 kg polietilenă tare 
(MB084), material injectabil. Inf. la 
tel. 0749-725785. (2.7)

¤ Vând 70 borcane de 400-800 ml 
și o masă circulă, ax, plante aloe 
vera. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-454257 sau 
0749-041124. (3.7)

¤ Vând jgheaburi și burlane din ta-
blă galvanizată, preţ negociabil. Su-
naţi la tel. 0264-432680. (4.7)

¤ Vând pantaloni din piele, negru, 
mărimea 54, la preţ convenabil. 
Inf. la tel. 0728-061570. (5.7)

¤ Aș avea nevoie de o plită albă, 
smălţuită, de dim. 60 x 50 cm, 
pentru aragaz cu 4 ochiuri, fabrica-
ţie satu Mare (an 1900). Plătesc 
contravaloarea. Sunaţi la tel. 
0728-061570. (5.7)

¤ Vând două dispozitive de udat 
grădină. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0264-542151. (6.7)

¤ Vând coniac de 47° și rachiu de 
fruncte de 53°, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Calitate super. Su-
naţi la tel. 0264-591965. (6.7)

¤ Vând încălţăminte, articole sport, 
plapume, cuverturi, toate ieftin. 
Desfi nţez gospodărie. Tel. 
0748-193982. (6.7)

¤ Vând un covor cu dim. 3 x 2 m, și 
două carpete, la preţul de 60 RON. 
Inf. la tel. 0264-591965. (6.7)

¤ 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. (6.7)

¤ Vând vin de colecţie Italia 1960, 
1964, 1971, 1974. Inf. suplimenta-
re la tel. 0741-386266. (6.7)

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

CĂRŢI

¤ Vând cărţi în limba franceză, 
foarte ieftin. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0748-193982. (5.7)

ANIMALE

¤ Vând URGENT 70 oi turcane, preţ 
380 RON/buc. Inf. suplimentare la 
tel. 0741-311295. (3.7)

ACORDURI DE MEDIU

¤ COMUNA CHINTENI anunţă pu-
blicul interesat asupra depunerii so-

licitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Extindere 
conducte de distribuţie gaze natu-
rale de presiune redusă, în zona ti-
nerilor căsătoriţi, în sat Chinteni, 
comuna Chineni, jud. Cluj“, propus 
a fi  amplasat în Chinteni, sat 
Chinteni, zona tinerilor căsătoriţi, 
jud. Cluj. Informaţiile privind pro-
iectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr. 99 și în sat Chinteni, str. Princi-
pală nr. 144, jud. Cluj, în zilele de 
luni între orele 9.00-16.00, 
marţi-joi între orele 9.00-14.00 și 
vineri, între orele 9.00-12.00. Ob-
servaţiile publicului se primesc zil-
nic la sediul Agenţiei pentru Pro-
tecţia Mediului Cluj. (1.1)

¤ S.C. TACO DEVELOPMENTS S.R.L. 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiec-
tul „Desfi inţare construcţii, organi-
zare de şantier, operaţiuni notaria-
le“, propus a fi  amplasat în Cluj-Na-
poca, str. Someșului nr. 14, str. 
Constanţa nr. 30 și 34, judeţul Cluj. 
Informaţiile privind proiectul propus 
pot fi  consultate la sediul A.P.M. 
Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 
9B, telefon 0264-410722 și la se-
diul S.C. TACO DEVELOPMENTS 
S.R.L., Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 
6-8, sala C, etaj 7, judeţul Cluj, în zi-
lele de luni-vineri între orele 
9.00-14.00. Observaţiile publicului 
se primesc zilnic la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Doro-
banţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, 
fax 0264-410716, e-mail: offi ce@
apmcj.anpm.ro(1.1)

¤ S.C. Elm Imobilis S.A. în calitate 
de titular anunţă publicul interesat 
asupra declanșării etapei de înca-
drare, conform HG 1076/2004, în 
vederea obţinerii avizului de mediu 
pentru ”PUZ ansamblu de locuinţe 
şi servicii“, Cluj-Napoca, str. Între 
Lacuri, nr. 12, jud. Cluj. Prima versi-
une a planului poate fi  consultată 
la sediul S.C. Dico şi Tigănaş birou 
de proiectare S.R.L., Cluj-Napoca, 
str. Brașov, nr. 23, jud. Cluj în zilele 
de luni-vineri, între orele 9-14 , din 
data de 18.09.2014. Publicul inte-
resat poate transmite, în scris co-
mentarii și sugestii, până la data de 
07.10.2014, la A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B, cod 
400609, tel. 0264-410722, fax 
0264-410716, e-mail reglemen-
tari@apmci.anpm.ro. (1.2*)

¤ Agenţia pentru Protecţia Mediu-
lui Cluj anunţă publicul interesat că 
„PUZ – parcelare şi construire str. 
Rakoczi Ferenc II – Zona Becaş“, în 
municipiul Cluj-Napoca, jud. Cluj, ti-
tular COMŞA RADU, nu necesită 
evaluare de mediu, planul urmând 
a fi  supus procedurii de adoptare 
fără aviz de mediu. Observaţiile și 
comentariile publicului interesat 
privind decizia etapei de încadrare 
se trimit în scris la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Doro-
banţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, 
tel. 0264-410722, fax 
0264-412914, e-mail: reglemen-
tari@apmcj.anpm.ro, în zilele de 
luni–vineri, între orele 9.00-14.00, 
în termen de 10 zile calendaristice 
de la data apariţiei anunţului. (1.1)

CITAŢIE

¤ Numiţii SZAKALOS JANOS, RUSZ 
ANA, RUSZ FLOARE MĂR. MIHUSI 
IOAN LUI AVRAM DRENI, SOŢIA LUI 
RUSZ TIVADAR TURKULUI NASC. 
TOMOS ANNA, RUSZ VERONA 
MĂR, SZAKALOS JANOS, RUSZ JA-
NOS LUI JANOS ALBU MINOR, 
RUSZ TODOR LUI JANOS ALBU MI-
NOR, RUSZ MARIA LUI TOGYER 
TURKU MINOR, KISS IOAN, RUSU 
VERONA SOŢIA LUI SACALOS IOAN, 
KIS IOAN, SIMON MARTINB MIHOK 
ȘI LORINC CATARINA, toţi cu domici-
liul necunoscut, sunt citaţi la Jude-
cătoria Huedin, sala 4, ora 10,00, 
în data de 30.09.2014, în dosar ci-
vil nr. 1333/242/2007, în proces cu 
Baraș Cornel și alţii pentru întabula-
re drept de proprietate. (1.1)



UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

Cabinet veterinar

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

Turos Árpád, titular al proiectului „Elaborare PUD – 
extindere hală metalică cu funcţiunea de depozit“, anunţă 
publicul interesat asupra deciziei Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Cluj (în urma parcurgerii etapei de încadrare) de a 
nu solicita efectuarea evaluării impactului asupra mediului 
pentru proiectul „Elaborare PUD – extindere hală metalică 
cu funcţiunea de depozit“, amplasat în Cluj-Napoca, Bulevardul 
Muncii, nr. 277, în vederea obţinerii acordului de mediu.

Decizia și motivele care o fundamentează pot fi  consultate 
la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj din strada 
Dorobanţilor, nr. 99, de luni până joi între orele 8:00 și 16:30 
și vineri între orele 8:00 și 14:00, precum și la următoarea 
adresă de internet: http://apmcj.anpm.ro/.

Publicul interesat poate înainta comentarii/ observaţii 
privind decizia de a nu solicita efectuarea evaluării impactului 
asupra mediului în termen de 5 zile de la data publicării 
prezentului anunţ, până la data de 23 septembrie 2014.

ANUNŢ PUBLIC

S.C. BETASIL S.R.L., cu sediul în Satu Mare, comuna 
Orașu Nou, sat Prilog, anunţă publicul interesat asupra luării 
deciziei etapei de încadrare, de către Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Cluj, de a nu solicita parcurgerea celorlalte etape 
ale procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și 
continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare 
pentru proiectul „Construire ansamblu de locuinţe şi servicii 
în condiţiile respectării PUZ aprobat cu HCL 305/2008, 
împrejmuire, amenajări exterioare, racorduri şi branşamente 
utilităţi, operaţiuni notariale – dezmembrare teren pentru 
drum“, propus a fi  realizat în municipiul Cluj-Napoca, zona 
Bună Ziua, nr. C.F. 253322, jud. Cluj

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele 
de luni între orele 9,00-16,30, marţi-vineri între orele 
9,00-14,00, precum și la următoarea adresă de internet 
www.apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ, până la data de 22.09.2014.

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:20 România în 5 minute 
(doc.) - Manăstirea Bistriţa
12:30 Tribuna partidelor parla-
mentare (emis. info.)
13:00 De joi până joi (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Akzente (program cult.) 
16:50 Legendele palatului, prin-
ţesa Ja Myung (sud cor., 2009, 
s. rom., episodul 63)
17:35 Legendele palatului, prin-
ţesa Ja Myung (sud cor., 2009, 
s. rom., episodul 64)
18:10 Lozul cel mare (emis. con.)
18:45 România în 5 minute 
(doc.) - Manăstirea Bistriţa
18:50 Clubul celor care muncesc 
în România
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
22:10 Biziday (talk show)
23:00 Starea naţiei (reality show)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) 
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 Elektra (sua, 2005, acţiune)
22:30 Un show păcătos (div.) 

PRO TV

12:30 Dădaca (sua, 1993, s. 
com., sezonul 3, ep. 4) (reluare)
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr., episodul 4)
15:00 Vieţi furate (sua, 1991, f. dr.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:00 Fotbal Europa League: Di-
namo Zagreb - Astra Giurgiu 

22:00 Știrile Pro TV
22:30 Terra Nova ( aus.-sua, 
2011, s. avent., sez. 1, ep. 12)
23:30 Dexter (sua, 2006, ser., 
sezonul 7, episodul 4) - Fugi

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 (div.) (reluare)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Suleyman Magnifi cul: 
Sub domnia iubirii (tur., 2011, 
s. avent.)
22:15 WOWbiz (divertisment)

ACASĂ TV

11:45 Pentru că te iubesc (mex., 
2013, s. rom.) (reluare)
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, ser.)
16:30 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, episodul 4798) (r)
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.)
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: FC Viitorul Con-
stanţa - FC Ceahlăul Piatra 
Neamţ (emis. sport) (reluare)
15:30 Fotbal Look (emis. sport) (r)
16:30 Știri Look TV (emis. info.) 
17:00 Fanatik Show (talk show) 
19:00 Nautic Show (emis. sport)
19:30 Planeta verde (sua, 2010, 
s. doc., episodul 9)
20:00 Știri Look TV (emis. info.) 
20:30 Celebrity
21:30 Tonik Show (divertisment)
22:30 Top Goluri. Top Ratări 
(2014, emis. sport) (reluare)
23:00 Faci pariu? (emis. info.)

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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ANUNŢ ANGAJARE

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

Condiţii de participare
a)  are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre 

ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului 
Economic European și domiciliul în România;

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

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

f)  studii superioare economice absolvite cu diplomă de 
licenţă;

g)  nu a fost condamnată defi nitiv pentru săvârșirea unei 
infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra 
autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care 
împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte 
de corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, 
care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu 
excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

h) vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani;
i) să aibă calitatea de expert contabil.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să cuprindă 
următoarele documente:

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

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

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

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

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

g)  adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate 
corespunzatoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior 
derulării concursului de către medicul de familie al 
candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

h)  curriculum vitae;

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

ziua de 02.10.2014, ora 1530, la SC ADP GHERLA SA;
b)  Selectarea dosarelor se va face în perioada: 03.10.2014 

– 07.10.2014 și afi șarea rezultatelor cu “Admis” și 
“Respins”;

c)  Proba scrisă va avea loc la data de 31.10.2014, orele 
1000, la sediul SC ADP GHERLA SA;

d)  Interviul se va desfăţura la data de 04.11.2014, orele 
1300, la sediul SC ADP GHERLA SA;

e)  Afi șarea rezultatelor se va face în data de 05.11.2014, 
orele 1300 la sediul SC ADP GHERLA SA.

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

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

Comisia Europeană (CE) nu 

se poate opune construirii 

gazoductului South Stream 

în Serbia, a declarat mier-

curi purtătorul de cuvânt al 

comisarului european pen-

tru energie Gunther 

Oettinger, Marlene Holzner, 

informează ITAR-TASS.

“Serbia nu este o ţară mem-

bră a UE şi din acest motiv CE 

nu are motive pentru a-i cere 

suspendarea lucrărilor de con-

strucţie la gazoduct”, a spus 

Holzner, relatează Agerpres.

Totodată, Marlene Holzner 

a ţinut să sublinieze că este in-

utilă construcţia segmentului 

sârb al South Stream fără fi na-

lizarea întregului proiect. “În 

orice caz, transportul de gaze 

spre ţările din UE se poate rea-

liza doar prin respectarea nor-

melor europene”, a subliniat re-

prezentanta comisarului euro-

pean pentru energie.

Comisia Europeană a iniţi-

at anul trecut o reevaluare a 

acordurilor interguvernamen-

tale bilaterale dintre Federaţia 

Rusă şi ţările UE pentru con-

strucţia şi exploatarea gazo-

ductului South Stream, pentru 

a vedea dacă acestea cores-

pund normelor celui de al Trei-

lea Pachet Energetic.

Comisia Europeană nu se opune 
construirii South Stream în Serbia

Comisarul european 

desemnat al României, 

Corina Creţu, care va deţi-

ne portofoliul de politică 

regională, va fi  audiat 

miercuri, 1 octombrie, în 

comisia de specialitate a 

Parlamentul European.

În aceeaşi zi vor mai fi  au-

diaţi britanicul Jonathan Hill, 

ungurul Tibor Navracsics, bel-

gianca Marianne Thyssen, ce-

hoaica Vera Jourová şi spani-

olul Miguel Arias Canete, in-

formează Agerpres.

Audierile comisarilor de-

semnaţi să facă parte din Co-

misia Europeană condusă de 

Jean-Claude Juncker se vor 

desfăşura în perioada 29 sep-

tembrie — 7 octombrie şi au 

ca scop evaluarea competen-

ţei fi ecărui candidat în dome-

niul în care au fost repartizaţi 

de Jean-Claude Juncker pe 10 

septembrie.

Deşi eurodeputaţii pot vo-

ta în plenul PE numai asupra 

Comisiei Europene în ansam-

blul său, temerile lor referi-

toare la unii comisari euro-

peni desemnaţi au dus în tre-

cut la retragerea candidaturi-

lor respective sau la redistri-

buirea portofoliilor în interi-

orul Comisiei Europene.

Înaintea audierilor din co-

misiile europarlamentare de 

specialitate, candidaţii vor 

trebui să răspundă în scris 

la cel puţin cinci întrebări 

până la 26 septembrie, din-

tre care primele două sunt 

comune pentru toţi comisa-

rii şi se referă la angajamen-

tul european, independenţa 

personală şi gestionarea por-

tofoliului primit.

Cei şapte vicepreşedinţi ai 

CE, care nu au un portofoliu 

specifi c, dar care sunt respon-

sabili pentru priorităţile ori-

zontale ale UE, ar putea fi  in-

vitaţi şi în Conferinţa preşe-

dinţilor (formată din preşe-

dintele PE şi liderii grupuri-

lor politice) pentru interviuri 

separate.

“Ceea ce va juca un rol cru-

cial în evaluarea noastră va fi  

angajamentul comisarului de-

semnat faţă de valorile noas-

tre democratice, statul de drept 

şi direcţia spre care Europa 

trebuie să se îndrepte’’, a men-

ţionat liderul grupului ALDE, 

Guy Verhofstadt.

Spaniolul Miguel Arias Ca-

nete va simţi probabil direct 

reacţia eurodeputaţilor la re-

marcile sale sexiste. În cursul 

acestui an, el a fost citat ca 

spunând că ‘’este complicat 

să ai o dezbatere cu o feme-

ie întrucât a arăta superiori-

tate intelectuală ar putea fi  

considerat ceva sexist în faţa 

unei femei lipsite de apăra-

re’’. Canete, membru al Parti-

dului Popular (PP) din Spa-

nia, a făcut această afi rmaţie 

în luna mai, într-o dezbatere 

televizată din cadrul campa-

niei pentru alegerile europar-

lamentare, el spunând că opo-

nenta sa socialistă nu se ridi-

ca la nivelul său deoarece el 

nu putea să o atace verbal în 

acelaşi mod în care l-ar ataca 

pe liderul de atunci al socia-

liştilor spanioli, Alfredo Pérez 

Rubalcaba.

Corina Crețu va fi audiată pe 1 octombrie 
în comisia de specialitate a PE

Statele Unite ar anula o 

parte a sancţiunilor 

impuse Rusiei, dacă 

între aceasta şi Ucraina 

ar fi creată o zonă-tam-

pon, scrie ziarul rusesc 

Kommersant în ediţia de 

miercuri, citat de agen-

ţia publiă RIA Novosti în 

pagina electronică.

Potrivit unei surse de rang 

înalt din cadrul administra-

ţiei americane, acest punct 

este considerat “crucial” de 

către Washington. Kremli-

nul i-a răspuns că Moscova 

nu va accepta nicio condi-

ţie, iar Consiliul Federaţiei 

Ruse (Camera superioară a 

Parlamentului rus) a adău-

gat că nici măcar nu inten-

ţionează să examineze pro-

punerile americane, infor-

mează Mediafax.

Sursa americană a dezvă-

luit care ar fi  condiţiile Wa-

shingtonului în vederea unei 

anulări parţiale a sancţiunilor 

pe care le-a impus Moscovei.

“Aşteptăm să-şi retragă toţi 

militarii şi materialul de pe 

teritoriul ucrainean. Este ne-

cesar ca Moscova să înceteze 

să mai susţină grupări arma-

te şi mercenari în Ucraina, să 

elibereze toţi ostaticii, în spe-

cial pe femeia-pilot Nadejda 

Savşcenko şi pe realizatorul 

Oleg Senţov. Cerem, de ase-

menea, crearea unui control 

la frontiera ruso-ucaineană şi 

restabilirea suveranităţii Ucrai-

nei asupra frontierelor sale, 

cu o supraveghere permanen-

tă din partea OSCE. În fi ne, 

insistăm asupra creării unei 

zone-tampon de securitate de 

ambele părţi ale frontierei”, a 

declarat sursa citată.

Un purtător de cuvânt al 

preşedinţiei ruse, Dmitri Pes-

kov, a declarat că Kremlinul 

“nu este la curent cu aces-

te exigenţe”. În opinia sa, 

atât timp cât Casa Albă nu 

face o declaraţie oficială, 

autorităţile ruseşti nu vor 

face niciun comentariu asu-

pra acestui subiect.

“Nu vom accepta nicio 

condiţie (din partea State-

lor Unite)”, a subliniat Pes-

kov. “Nu avansăm către ni-

meni şi aşteptăm să fim tra-

taţi la fel. Rusia face tot po-

sibilul să contribuie la pro-

cesul de pace din Ucraina. 

Şi regretăm că mulţi dintre 

partenerii noştri străini nu 

procedează la fel şi între-

prind, din contră, demersuri 

care conduc la destabiliza-

re”, a adăugat el.

O sursă de la Ministerul 

rus de Externe a declarat că 

Moscova nu intenţionează să 

negocieze cu Washingtonul 

o relaxare a “restricţiilor ile-

gale” impuse Rusiei. Preşe-

dintele Comisiei pentru Afa-

ceri Externe din cadrul Con-

siliului Federaţiei Mihail Mar-

ghelov a anunţat, de aseme-

nea, că Rusia nu are intenţia 

să discute condiţii de anula-

re a sancţiunilor americane. 

“Noi considerăm aceste sanc-

ţiuni, care nu au fost adop-

tate via ONU, ci prin decizie 

unilaterală, ilegitime şi con-

trare dreptului internaţional. 

Nu avem ce să discutăm”, a 

subliniat senatorul rus.

Crearea unei “zone-tam-

pon de zece kilometri între 

Rusia şi Ucraina” făcea par-

te dintr-un plan de pace al 

preşedintelui Petro Poroşen-

ko, anunţat la 20 iunie. Po-

trivit serviciului de presă 

prezidenţial ucrainean, 

această idee a fost susţinu-

tă de către secretarul gene-

ral al ONU Ban Ki-moon.

SUA vrea zonă-tampon 
între Rusia şi Ucraina
Americanii vor o zonă-tampon în Ucraina 
însă Rusia nici nu vrea să audă de aşa ceva.
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„U” Alexandrion 
primeşte vizita 
elevelor lui Tadici
Handbalistele de la „U” 
Alexandrion primesc astăzi, 18 
septembrie, vizita formaţiei antre-
nate de Tadici, HC Zalău. Întâlnirea 
va avea loc în Sala Sporturilor 
„Horia Demian”, cu începere de la 
ora 16:45 și contează pentru eta-
pa a V-a a Ligii Naţionale de 
handbal feminin. „După meciul 
bun de la Brăila sperăm să ne ad-
judecăm cele trei puncte cu 
Zalăul. Nu avem probleme noi de 
lot, în afară de Tetean și Enache”, 
a spus Ioan Ani-Senocico, antre-
norul universitarelor.

Patru judokane
la Campionatul 
European
Camelia Ioniţă (44 kg), 
Alexandra Pop (48 kg), Ștefania 
Dobre (57 kg) și Alexandra 
Mazilu (+78 kg), sunt cele patru 
sportive care vor reprezenta CS 
„U” la Campionatul European de 
judo Juniori U21, care va avea 
loc în perioada 19-21 septem-
brie, la București. „Ţinând cont 
că Dobre este vicecampioană 
olimpică și de trei ori campioană 
europeană la cadeţi, iar Pop este 
vicecampioană mondială, aștept 
să venim acasă cu cel puţin o 
medalie”, a declarat antrenoarea 
judokanelor, Gianina Andreica.

Încă un antrenor din 
Liga 1 a fost demis 
de la echipa de club
Conducerea clubului Oţelul Galaţi 
a hotărât să îl demită pe antreno-
rul Hans Michael Weiss din cauza 
rezultatelor slabe ale acestuia cu 
echipa avându-l pe tehnicianul 
german la „cârmă”. Informaţia a 
fost confi rmată de team-manage-
rul Oţelului, Cristian Munteanu. 
Numele înlocuitorului acestuia nu 
a fost făcut cunoscut, moldovenii 
negociind în aceste zile cu mai 
mulţi antrenori, principalul favorit 
fi ind fostul internaţional dinamo-
vist Liviu Ciobotariu. Îndepărtarea 
tehnicianului german mărește 
astfel la opt numărul antrenorilor 
demiși sau demisionari după pri-
mele șapte etape ale ediţiei actu-
ale a Campionatului Naţional 
Liga 1, alături de Marin Barbu 
(Ceahlăul Piatra Neamţ), Cornel 
Ţălnar (FC Brașov), Bogdan 
Stelea (FC Viitorul), Ionel Ganea 
(CS U Craiova), Marius Lăcătuș 
(CSMS Iasi), Mihai Teja 
(Universitatea Cluj) și Răzvan 
Lucescu (Petrolul). Hans 
Michael Weiss are 49 de ani și 
preluase echipa gălăţeană la în-
ceputul sezonului. Cu antrenorul 
german pe bancă, Oţelul a con-
tabilizat o victorie și două rezul-
tate de egalitate, ocupând pozi-
ţia a 16-a în clasament, cu cinci 
puncte în șapte etape.

Pe scurt

Naţionala feminină de fot-

bal a României a încheiat 

campania de califi care la 

Cupa Mondială din 2015 

cu o victorie, 2-0 (2-0) cu 

Estonia, miercuri, pe sta-

dionul „Emil 

Alexandrescu” din Iaşi, în 

ultima etapă din Grupa a 

2-a a preliminariilor.

Ambele goluri ale echipei 

noastre au fost marcate de că-

pitanul Florentina Spânu Olar 

(18, 38), care a fost aproape 

de hat-trick, dar a nimerit ba-

ra în minutul 87.

În alte meciuri din grupa 

noastră, Italia a surclasat Mace-

donia cu 15-0, iar Spania a în-

vins Cehia în deplasare cu 1-0.

În clasamentul fi nal al gru-

pei, Spania a ocupat primul loc, 

cu 28 puncte, urmată de Italia, 

25 p, România, 14 p, Cehia, 14 

p, Estonia, 4 p, Macedonia, 1 p.

Câştigătoarele celor şapte 

grupe preliminare s-au califi -

cat direct la Cupa Mondială 

din Canada, iar cele mai bu-

ne patru echipe de pe locul 

secund vor intra în cursă pen-

tru alt loc disponibil.

România învinge 
reprezentativa Estoniei
la fotbal feminin Echipa naţională de fot-

bal în sală a României a 

pierdut ambele jocuri de 

pregătire disputate în 

Spania, contra vicecam-

pioanei mondiale, cu 

scorul acelaşi scor: 7-1, 

informează FRF.

Prima partidă s-a dispu-

tat luni în sala „Camilo Ca-

no” din La Nucia, în faţa a 

aproximativ 2.500 de spec-

tatori. Aceeaşi asistenţă s-a 

înregistrat şi la meciul se-

cund, jucat marţi în Sala 

Sporturilor ‚Infanta Cristina’ 

din Torrevieja. În primul joc, 

România a început cu: Las-

zlo Klein — Florin Matei, 

Gabriel Dobre, Robert Lupu, 

Dumitru Mimi Stoica. Au mai 

intrat: Petrişor Toniţă — La-

szlo Szocs, Emil Răducu, Ma-

rian Şotârcă, Ionuţ Movilea-

nu, Szablocs Manya, Liviu 

Ruxandari, Alpar Csoma, Zol-

tan Mihaly. Unicul gol al „tri-

colorilor” a fost înscris de 

Emil Răducu, în minutul 21, 

la scorul de 4-0.

La al doilea meci, antreno-

rul Zoltan Jakab a ales urmă-

toarea formulă de start: Petri-

şor Toniţă — Florin Matei, 

Emil Răducu, Robert Lupu, 

Marian Şotârcă. Au intrat: La-

szlo Klein — Zoltan Mihaly, 

Laszlo Szocs, Gabriel Dobre, 

Ionuţ Movileanu, Dumitru 

Mimi Stoica, Szabolcs Man-

ya, Liviu Ruxandari, Alpar 

Csoma. Golul României a fost 

marcat de Florin Matei, în mi-

nutul 4, când Spania condu-

cea cu 1-0.

Dublă înfângere pentru 
naţionala României la futsal

Într-un interviu acordat 

reporterilor sportivi el 

vorbeşte despre cum a 

fost adus la echipa CFR, 

despre experiența de la 

clubul din Bulgaria, dar 

și despre cum a fost la 

Petrolul Ploiești.

Reporter: Férébory, cei de 
la CFR te-au dorit foarte 
mult, mai ales antrenorul 
Miriuţă. Ce te-a convins să 
semnezi până la urmă?
Ferebory Dore: Am vorbit cu 

mangerul general despre po-

sibilitatea de a veni la Cluj. 

Apoi am discutat şi cu antre-

norul Miriuţă, care m-a con-

tactat. Mi-am dat seama că 

este o bună oportunitate pen-

tru mine, CFR Cluj este un 

club de top în România, care 

a jucat şi în cupele europene.

R: Lumea te credea dispă-
rut după experienţa nefastă 
de la Plovdiv. Ce s-a întâm-
plat mai exact în Bulgaria?
F.B.: Ce s-a întâmplat la Plod-

viv? Au fost ceva probleme la 

club şi totul s-a terminat prost 

pentru mine. Au fost nevoiţi să 

renunţe la câţiva jucători. Prac-

tic, s-a recurs la o plafonare sa-

larială, iar eu m-am numărat 

printre jucătorii care au pără-

sit echipa. Nu este adevărat că 

nu aş fi  vrut să revin la Plov-

div. Am fost plecat la naţiona-

lă, unde am evoluat în două 

meciuri, apoi am rezolvat câ-

teva probleme în Franţa.

R: Cum crezi că se va des-
curca CFR în acest sezon?
F.B.: Am văzut pe viu ultimul 

meci cu Astra şi am realizat că 

există un grup unit aici, iar sta-

fful tehnic îşi face treaba. Este o 

bună şansă pentru mine, toată 

lumea m-a primit foarte bine. 

Sper să nu îi dezamăgesc pe fani 

şi să fac un sezon bun la Cluj. 

Sper ca echipa să rămână con-

centrată după victoria cu Astra.

R: Ai mai avut alte oferte 
din România?
F.B: Nu, din România nu m-a 

căutat altcineva. Au fost anu-

mite interese din Turcia şi Fran-

ţa, dar nu s-au concretizat. Am 

decis să revin în Liga 1. Am 

înţeles că s-a discutat despre 

Dinamo, însă nu am vorbit cu 

nimeni de acolo. Repet, doar 

CFR m-a dorit în ţară.

R: Care este obiectivul tău 
personal în România?
F.B.: La Petrolul am jucat doar 

3 luni. Deja am pierdut 7 eta-

pe la CFR Cluj din cauza tran-

sferului întârziat, dar sper să 

înscriu cât mai multe goluri. 

Mult mai multe decât la Petro-

lul. Nu sunt eu cel care face 

echipa, trebuie să demonstrez 

la antrenamente că merit să fi u 

titular. E drept, am jucat la echi-

pa naţională unde am făcut o 

treabă bună. Sunt pregătit să 

dau totul şi la echipa de club.

R: Fanii lui CFR Cluj te com-
pară cu fostul atacant, ivori-
anul Lacina Traore. Aveţi 
cam aceeaşi statură şi stil...
F.B.: Nu îl cunosc personal, dar 

mi s-au povestit lucrurile fru-

moase pe care le-a făcut la Cluj. 

Mă bucur că suporterii sunt bu-

curoşi să mă vadă în echipă.

Atacantul Férébory Doré, în 

vârstă de 25 de ani, are 156 de 

meciuri jucate și 27 de goluri 

marcate. Dore, cotat la 1 milion 

de euro, căpitan al Naționalei 

Statului Congo, a mai jucat în 

România în 2013 pentru Petro-

lul (21 meciuri și 6 goluri) după 

care a semnat cu vicecampioa-

na Bulgariei, Botev Plodviv (17 

meciuri și 7 goluri). Înainte a ju-

cat pentru Angers în Franța.

Férébory Doré: „Trebuie să demonstrez
la antrenamente că merit să fiu titular”
Nou venitul atacant Férébory Doré este impresionat de unitatea grupului la echipă
şi îşi doreşte mai întâi de toate să demonstreze că merită să fie titular, pentru ca mai 
apoi să devină goalghetter la CFR Cluj.

A marcat: Florentina Spânu Olar (18, 38).

Au evoluat echipele:
România: 12. Mirela Ganea — 15. Olivia Oprea (5. 
Andreea Corduneanu, 46), 2. Corina Corniciuc, 6. Maria 
Ficzay, 11. Florentina Spânu Olar (căpitan) — 7. Raluca 
Sârghe, 4. Ioana Bortan (9. Mihaela Ciolacu, 54) — 8. 
Ștefania Vătafu — 17. Mara Bâtea, 18. Cosmina Dușa (13. 
Rahela Gangal, 84), 14. Alexandra Lunca. Selecţioner: 
Maria Delicoiu.

Rezerve neutilizate: 1. Andrea Părăluţă — 3. Adina 
Giurgiu, 10. Andreea Voicu, 16. Anamaria Gorea.

Estonia: 1. Getter Laar — 5. Daniela Lambin, 4. Pille 
Raadik, 6. Anete Paulus, 15. Inna Zlidnis — 22. Hannaliis 
Jaadla (13. Kristina Bannikova, 56) — 3. Kairi Himanen, 
18. Kethy Ounpuu (căpitan) — 14. Miina Kallas, 19. Vlada 
Kubassova (17. Kelly Rosen, 83), 10. Kaidi Jekimova (7. 
Katrin Loo, 46). Selecţioner: Keith Boanas.

Rezerve neutilizate: 12. Maarja Virula — 2. Riin Emajoe, 8. 
Kaire Palmaru, 20. Liis Lepik.

Arbitru: Anelia Sinabova; arbitri asistenţi: Ekaterina 
Marinova, Ghergana Vidova (toate din Bulgaria); arbitru de 
rezervă: Andra Tănăsuc (România)

România — Estonia 2-0
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Irina Begu, în 
semifinalele probei 
de dublu la Seul

Jucătoarea română de tenis 
Irina Begu și Lara Arruabarrena 
(Spania) s-au califi cat în semifi -
nalele probei de dublu din ca-
drul turneului WTA de la Seul, 
dotat cu premii totale de 
500.000 de dolari, miercuri, în 
urma victoriei cu 6-2, 6-2 în fa-
ţa cuplului ruso-britanic 
Alexandra Panova/Heather 
Watson. Begu și Arruabarrena 
au avut nevoie de doar o oră 
pentru a obţine victoria și a-și 
asigura 4.950 dolari și 110 
puncte WTA. În penultimul act 
al probei, Begu și Arruabarrena 
vor înfrunta câștigătoarele din 
meciul care opune perechile 
Xinyun han (China)/Christina 
McHale (SUA) și Maria 
Kirilenko (Rusia)/Yanina 
Wickmayer (Belgia).

Pe scurt

SPORT

CFR: Doré, laudă 
unitatea grupului
Jucătorul vorbeşte despre cum a 

fost adus la echipa CFR, despre 

experiența de la clubul din Bulga-

ria, dar și despre cum a fost la Pe-

trolul Ploiești. Pagina 11

România învinge 
Estonia
Naţionala feminină de fotbal a 

României a încheiat campania 

de califi care la Cupa Mondială 

din 2015 cu o victorie, 2-0 (2-0) 

cu Estonia. Pagina 11

Tenismanul spaniol 

Rafael Nadal este obligat 

să evolueze în Cupa Davis 

pentru a putea participa 

la Jocurile Olimpice de 

vară de la Rio, din anul 

2016, informează presa 

iberică.

Nadal, medaliat cu aur la 

JO 2008 de la Beijing, nu a 

putut participa în 2012 la 

Olimpiada de la Londra, din 

cauza unei tendinite la ge-

nunchi. Dezamăgit că nu 

şi-a putut îndeplini visul de 

a fi purtătorul de drapel al 

delegaţiei ţării sale la Lon-

dra, Nadal a calificat mo-

mentul respectiv drept "cea 

mai tristă zi din carieră" şi 

a anunţat că îşi doreşte foar-

te mult să fie prezent la edi-

ţia de la Rio.

Bazându-se pe experienţe-

le anterioare, Nadal preferă 

ca în anii olimpici să nu par-

ticipe la Cupa Davis, din ca-

uza calendarului foarte încăr-

cat. Însă, conform regulilor 

stabilite de Federaţia Interna-

ţională de Tenis, pentru a pu-

tea participa la Jocurile Olim-

pice, orice jucător sau jucă-

toare de tenis trebuie să dis-

pute minimum trei întâlniri 

eliminatorii în Cupa Davis sau 

Fed Cup (competiţia similară 

feminină) pe parcursul unui 

ciclu olimpic de patru ani, una 

dintre ele în anul anterior sau 

chiar în cel în care are au loc 

Jocurile.

Rafael Nadal a avut o si-

gură apariţie în echipa de Cu-

pa Davis a Spaniei după câş-

tigarea "Salatierei de Argint", 

în 2011. El a evoluat în bara-

jul cu Ucraina pentru menţi-

nerea în Grupa Mondială a 

competiţiei, disputat în sep-

tembrie 2013 la Madrid şi câş-

tigat de iberici cu 5-0. Între 

timp, însă, Spania a retrogra-

dat din Grupa Mondială, du-

pă eşecul suferit în faţa Bra-

ziliei, la începutul acestei luni, 

urmând să evolueze anul vi-

itor în Grupa I a zonei Euro-

pa-Africa, din care face parte 

şi echipa României.

Rafael Nadal, obligat să joace în 
Cupa Davis pentru accesul la JO

Senatorii au decis, astăzi, 

că jurisdicţia de soluţio-

nare a cauzelor privind 

încălcări ale reglementă-

rilor antidoping o au doar 

instanţele sportive, 

instanţa de ultim grad 

fi ind Tribunalul de 

Arbitraj Sportiv de la 

Lausanne.

Ei au adoptat, în acest sens, 

un amendament la un proiect 

de lege propus de Guvern pen-

tru modifi carea Legii 227/2006 

privind prevenirea şi combate-

rea dopajului în sport şi a Le-

gii 104/2008 privind preveni-

rea şi combaterea producerii şi 

trafi cului ilicit de substanţe do-

pante cu grad mare de risc.

Executivul propusese ini-

ţial ca, după epuizarea căilor 

de atac pe linie sportivă pre-

văzută de lege, persoanele 

sancţionate să se poată adre-

sa instanţelor de judecată, în 

condiţiile dreptului comun.

Membrii Comisiei pentru 

Învăţământ, Ştiinţă, Tineret şi 

Sport au arătat, în raport, că 

litigiile izvorâte în legătură cu 

activitatea antidoping din Ro-

mânia, în care sunt angrenaţi 

sportivi sau persoane din ca-

drul personalului asistent al 

acestora, urmează a fi  soluţi-

onate exclusiv prin raportare 

la prevederile Codului Mon-

dial Antidoping şi ale Stan-

dardului Internaţional pentru 

Testare şi Investigaţii.

Potrivit unei alte prevederi, 

medicii, asistenţii medicali şi 

personalul paramedical vor 

trebui să prevină folosirea de 

către sportivi a substanţelor 

sau a metodelor interzise şi 

să informeze federaţia sporti-

vă naţională responsabilă, pre-

cum şi Agenţia Naţională An-

tidrog în cazul în care suspec-

tează un sportiv că ar folosi 

substanţe interzise, pentru ca 

acesta să fi e supus unor tes-

tări ţintă.

Ei vor trebui, de asemenea, 

potrivit proiectului, să acorde 

o atenţie deosebită tratamen-

tului medical aplicat sportivi-

lor, să nu recomande, să nu 

prescrie şi să nu administre-

ze medicamente sau supli-

mente alimentare care au în 

compoziţie substanţe interzi-

se, cu excepţia situaţiei în ca-

re există scutire pentru uz te-

rapeutic. Senatul a adoptat 

acest proiect în calitate de pri-

mă Cameră sesizată.

Dopingul, la mâna instanțelor sportive

Clubul Sportiv de Orientare 

Dudu-Floreşti, în colabora-

re cu Direcţia Judeţeană 

pentru Sport şi Tineret Cluj 

şi Federaţia Română de 

Orientare organizează în 

perioada 19-21 septembrie 

2014, Campionatele 

Naţionale Sprint, Medie 

Distanţă (MD)şi Lungă 

Distanţă (LD), Cupa 

Cluj-West Open 2014 şi 

Cupa AJO Cluj.

Întrecerile cuprind probe-

le de medie şi lungă distanţă, 

iar participarea se face pe ca-

tegoriile de vârstă 10, 12, 14, 

16, 18, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 

55 şi 60 de ani, masculin şi 

feminin, 65, 70 şi 75+ de ani 

masculin, precum şi pe cate-

goriile Open şi Open Tehnic.

Centru de concurs:

Etapa 1:

Lângă terenurile de sport, 

cu accesul dinspre strada Me-

hedinţi nr. 72 din cartierul Mă-

năştur.

Etapa 2+3:

În apropierea localităţii 

Stolna, la aprox. 17 km din 

centrul Cluj-Napoca, în incin-

ta zonei de concurs.

Zona de concurs:

Etapa 1:

Zona Colina şi cartier de 

blocuri (sud-vestul cartieru-

lui Mănăştur).

Zona Colina are porţiuni 

cu pante scurte dar abrupte, 

alunecoase pe timp de ploaie 

(caz în care recomandăm 

crampoane cu care să puteţi 

alerga şi pe trotuarele dintre 

blocuri). De asemenea sunt 

porţiuni cu iarbă mare şi ur-

zici. Recomandăm pantaloni 

lungi datorită vegetaţiei la sol.

Etapa 2+3:

Este situată în regiunea 

submontană a Munţilor Gi-

lău-Muntele Mare, cu o alti-

tudine între 500-650 m, pe ra-

za comunei Săvădisla, locali-

tatea Stolna, un teren deluros 

cu relief uşor frământat, aco-

perit cu păduri de foioase cu 

alergabilitate foarte bună.

Hărţile:

Etapa 1: 1: 5.000 echid. 2 

m, cartografi at în 2013-2014

Etapa 2+3: 1: 10.000 echid. 

5m, cartografi ate în 2013-2014

Categorii de participare:

(M = maculin), W = femi-

nin)

- pentru campionate în con-

formitate cu Regulamentul 

F.R.O: Sprint: MW14, MW18, 

MW21, MD, LD: MW12* (Con-

curs Naţional), MW14*, 

MW16, MW18, MW20, MW21 

*Observaţii MW12, MW14 cu-

mulat cele două etape

Au drept de participare 

sportivii legitimaţi la cluburi-

le sportive afi late la F.R.O., cu 

toate vizele la zi şi cu viza 

medicală efectuată conform 

precizărilor F.R.O. la sistemul 

competiţional.

- pentru Cupa AJO CLUJ 

(etapa 1) MW10, 14, 18, 21, 

40, 55, M65, Open şi Open 

Tehnic.

- pentru Cupa CLUJ-WEST 

Open – Trofeul Floreşti ediţia 

13 (etapa 2+3) MW10, 12, 14, 

16, 18, 20, 21, 35, 40, 45, 50, 

55, 60; M65, M70, M75+, Open 

şi Open Tehnic (prin cumula-

rea rezultatelor etapelor 2+3)

Orientarea, este o discipli-

nă sportivă, care constă în 

parcurgerea contra timp a 

unui traseu dinainte stabilit, 

marcat pe hartă, concretizat 

în atingerea punctelor de con-

trol, materializate în teren 

prin lampioane. Esenţa com-

petiţiei constă în orientarea 

în teren necunoscut, cu aju-

torul hărţii şi busolei, parcur-

gând un traseu impus de or-

ganizatori, în cel mai scurt 

timp posibil. Orientarea, se 

practică sub forma unor con-

cursuri desfăşurate în zone 

de şes, deluroase, muntoase, 

împădurite, cu relief frămân-

tat, dar există competiţii spec-

taculoase în parcuri şi oraşe. 

Harta de concurs, reprezintă 

foarte detailat terenul de con-

curs – zona unde se desfă-

şoară competiţia, micşorată 

la o scară ce asigură sufi cien-

te informaţii şi lizibilitate bu-

nă chiar în timpul alergării, 

având totuşi un format prac-

tic, comod. Traseul de con-

curs, desenat (tipărit) pe har-

tă cu culoarea roşie (rubin), 

începe de la plecare, start – 

simbol triunghi, urmează 

punctele de control – simbol 

cerc, unite printr-o linie şi nu-

merotate în ordinea de par-

curgere obligatorie şi în fi nal 

sosirea – simbol două cercuri 

concentrice. Nerespectarea 

succesiunii punctelor, precum 

şi neparcurgerea integrală a 

traseului duce la descalifi ca-

rea sportivului. În teren, exact 

pe reperul marcat pe hartă, 

se montează lampioane de 

culoarea roşu-alb (sau porto-

caliu-alb), precum şi un dis-

pozitiv de marcare, înregis-

trare (perforator, indexor elec-

tronic), care confi rmă trece-

rea concurentului prin punc-

tul respectiv.

Campionatele Naționale 
de Orientare poposesc la Cluj
Competiția se desfășoară la poalele Munților Gilău - Muntele Mare, în zona localităților 
Săvădisla și Stolna, centrul de concurs fiind situat la aproximativ 17 km de Cluj Napoca.

Au drept de participare sportivii legitimaţi la 
cluburile sportive afi late la F.R.O., cu toate vizele 
la zi şi cu viza medicală efectuată conform 
precizărilor F.R.O. la sistemul competiţional.

Concurenți alergând la proba de sprint


