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Europarlamentarii cer eforturi sporite pentru a stopa asasinatele islamiste
Parlamentarii europeni au 

adoptat joi o rezoluţie prin ca-
re condamnă asasinatele jur-
naliştilor James Foley ,Seven 
Sotloff şi a lucrătorului uma-
nitar David Haines. Documen-
tul îndeamnă UE să facă uz de 
toate instrumentele disponibi-
le pentru a ajuta autorităţile 
locale şi naţionale irakiene să 
combată statul islamic şi soli-
cită comunităţii internaţiona-
le să dispună tăierea resurse-
lor acestora.

Crearea şi extinderea califa-
tului islamic reprezintă ame-
ninţări directe la securitatea ţă-
rilor europene, afi rmă europar-
lamentarii. Potrivit acestora, 
doar o soluţie politică la con-
fl ictul din Siria ar putea atrage 
pe termen lung neutralizarea 
ameninţării venite din partea 
Statului Islamic (IS).

Rezoluţia condamnă atacuri-
le asupra ţintelor civile, execu-
ţiile şi violenţele sexuale din Irak 
şi cere pedepsirea celor vino-

vaţi. În documnentul adoptat se 
subliniază că atacarea civililor 
pe criterii etnice, politice, religi-
oase ori de gen constituie o cri-
mă împotriva umanităţii.

Deputaţii solicită o aplicare 
mai efi cientă a embargoului ONU 
şi a măsurilor de îngheţare a bu-
nurilor pentru a opri fl uxul re-
surselor materiale şi fi nanciare 
către IS. UE este chemată să apli-
ce sancţiuni şi comercianţilor de 
petrol din zonele controlate de 
IS, tăind acele fl uxuri fi anciare 

care permit IS să facă afaceri şi 
să acceseze paradisuri fi scale.

Rezoluţia adoptată salută de-
cizia statelor membre de a veni 
în întâmpinarea autorităţilor kur-
de oferind cu urgenţă ajutor mi-
litar şi cer o mai mare coordo-
nare a eforturilor. Totodată, de-
putaţii apreciază eforturile SUA 
pentru organizarea unei coaliţii 
împotriva IS, precum şi decizia 
Ligii Arabe de a sprijini efortu-
rile coaliţiei internaţionale în lup-
ta cu militanţii din Siria şi Irak.

Crosul Companiilor
Piața Unirii, Ora 10

Filarmonica Transilvania: 
Concertul de deschidere 
a stagiunii 2014 – 2015
Vineri, Casa Universitarilor, ora 19:00
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Declarația săptămânii

"Sunt câteva aspecte pe care le 
admir la el (Vladimir Putin - nr).

A refăcut o bună parte din mândria 
ruşilor şi ăsta e un lucru bun.Sigur 
există şi lucruri greu de admirat la 

Rusia, precum amestecul dintre 
afaceri şi politică"

ALEX SALMOND | liderul separatiștilor scoțieni
Asigurările, service-urile 
și o încăierare

Vrea PSD să închidă 
Spitalul CFR?

Cum au ajuns societățile de asigurări
și service-urile auto să se contrazică
pe tema evaziunii fiscale? Pagina 5

Liberalul Mihai Seplecan avertizează 
că social democraţii clujeni pregătesc 
„o nouă ţeapă marca PSD“. Pagina 7
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca
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ALEX SA

Autonomia secuiască pretinde
autostrăzi și căi ferate proprii

Se modifică schimbarea: înapoi la vechile manuale!
Ministerul Educației a decis joi că, în acest an, elevii din clasele I şi a II-a vor învăţa după vechile manuale, inspectoratele 
şcolare judeţene având obligaţia ca, în regim de urgenţă, să completeze stocurile existente. Pagina 3

Preşedintele 
UDMR, Kelemen 
Hunor, a lansat 

joi, la Cluj, proiectul 
privind autonomia 

Ţinutului 
secuiesc

Proiectul autonomiei 
gândit de UDMR 
propune o formă 

radicală de 
autonomie pe 

criterii etnice, cu 
limba maghiară 

recunoscută oficial 
alături de limba 

română.  Pagina 6
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Unde mergem în weekend?
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Vineri Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Expoziţia „Castele 
Transilvănene de la Răscruci 
până la Brâncoveneşti“
Perioada: 01 – 30 septembrie
Galeria Arte Cluj – ora 12:00 – 
20:00
O interesantă expoziţie fotogra-
fi că realizată de Andras Ferencz 
ce cuprinde fotografi ile mai mul-
tor clădiri medievale renumite 
din centrul Transilvaniei, realiza-
te în cursul anului 2014. Pozele 
prezintă într-o formă unică situa-
ţia actuală a castelelor din 
Transilvania, care în ultimele de-
cenii au avut parte de un declin 
accentuat. Construcţiile deprava-
te, respectiv ruinele lor mai 
poartă pe ele urmele patinei de 
odinioară. Pozele îl invită pe vizi-
tatorul expoziţiei la o călătorie 
peste secole, prin care poate să 
evoce trecutul, să cunoască pre-
zentul şi să intuiască viitorul.

Expoziţie de pictură „Jocul… 
de-a vara“
Perioada: 26 august – 28 sep-
tembrie
Silvia’s Art Gallery

7: O pic(ă)tură pe zi – 
expoziţie Zágon Szentes
Perioada: 7 august – 7 octom-
brie
Librăria Cărturești

Expoziţie „Rememorând 
Marele Război 1914 – 2014“
Perioada: 27 iunie – 30 sep-
tembrie
Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei

Cluj Guided Tours – tururi 
ghidate în Cluj-Napoca
Perioada: 1 mai – 31 octom-
brie
Piaţa Unirii Cluj

Laszlo Toth – Expoziţie 
retrospectivă
Perioada: 18 august – 18 oc-
tombrie
Galeria Quadro

Expoziţie foto „Momente 
reluate“
Perioada: 05 – 21 septembrie
Muzeul Etnografi c al 
Transilvaniei
Locuri şi peisaje unice din 
Transilvania, într-o prezentare 
fotografi că de excepţie. 
Fotografi i realizate în secolul al 
XIX-lea de Orban Balazs şi 
Veress Ferenc, alături de foto-
grafi ile actuale ale lui Fekete 
Zsolt.

Streetball
21-22 septembrie 2014
Piața Unirii

Maratonul Gilău ediția a II-a 
– Etapa a 3-a „Cluj Bike 
Challenge“ 2014
Perioada: 20-21 septembrie
Locație start-sosire și înscrieri: 
Incinta castelului Gilău
Campionat Național de Ciclism 
Montan XCM MTB, atât pentru 
amatori cât și pentru cicliști 
legitimați

VINERI

Filarmonica Transilvania: 
Concertul de deschidere a 
stagiunii 2014 – 2015
Casa Universitarilor – ora 
19:00
Program:
Felix Mendelssohn Bartholdy
Oratoriul Elias, MWV A 25
Preț: 20 lei preţ întreg / concert
10 lei preţ redus (elevi, studenţi 
şi pensionari) / concert

În 4D – Premieră
Reactor – ora 20.00
Cât de mult din ce știm despre iu-
bire e informație preluată din 

fi cțiunile altora și cât e realitate 
personală? Există vreo diferență 
între cele două? În 4D urmărește 
modul în care patru personaje își 
creează și interpretează viața și 
relațiile prin prisma fi lmelor pre-
ferate. Realizând mai mult sau 
mai puțin ce li se întâmplă, ele se 
îndrăgostesc, se despart și se 
urăsc, adoptând roluri care sunt 
imitații ale altor roluri, produse 
străine ale unor autori 
necunoscuți, care devin însă for-
matoare de percepții, concepții și 
prejudecăți.

Campionatului Naţional 
de Semimaraton
Stadionul Cluj Arena – ora 8:00

SÂMBĂTĂ

Cristian Ciceu – Improvizaţii 
jazz ambientale
La Perne  – ora 20:00
Concertele solo ale lui Cristian 
Ciceu propun o interacţiune din-
tre chitara electrică şi o serie de 
obiecte banale din spaţiul cotidi-

an 

(cleme de rufe, bucati de lemn, 
fâşii de hârtie), totul trecut prin 
fi ltrul efectelor electronice. 
Structurile sonore astfel rezultate 
sunt în mare parte improvizate, 
cu un accent pus pe texturi cine-
matice ce propun o lectură mini-
malistă a jazz-ului contemporan.

DUMINICĂ

Concert acustic – Sofi a 
Mărculescu și Dan Barbu
La Perne – ora 20:00
Ne bucurăm că Sofi a și Dan au 
răspuns pozitiv invitației noas-
tre de a avea o seară La Perne. 
Vom petrece o seară frumoasă 
si plină de voie bună ascultân-
du-i. Sunteți invitați și voi!
intrare liberă

Crosul Companiilor 
Ora 10 – Traseul competiției: 
Piața Unirii - Bd. Eroilor - Str. B. 
Novac - Str. I. Maniu - Piața 
Unirii - Str. Napoca - întoarcere 
- Str. Napoca - Piața Unirii

Ediţia de anul acesta aduce o surpriză clujeni-
lor, evenimentul urmând a se desfăşura pe o 
perioadă mult mai mare decât în anii prece-
denţi. Acesta va avea loc între 19-28 septem-
brie 2014, cuprinzând două weekend-uri şi 
săptămâna dintre ele. Septemberfest va fi  
găzduit pe platoul Sălii Sporturilor din Cluj 
Napoca, intrarea fi ind liberă.
Timp de 10 zile, clujenii vor bucura de posibili-
tatea de a savura bere de calitate, în timp ce 
vor socializa la terase cu familia și prietenii, de 
a achiziţiona suveniruri de la Târgul de produ-
se handmade și de la meșteșugari, de a se 
amuza în Parcul de distracţii, cu taurul mecanic 
sau alergand cu coarda elastică, dar și de a 
participa la cele mai distractive concursuri. Un 
punct de atracţie al festivalului va fi  și zona cu-
linară unde bucătăria internaţională va concu-
ra cu produsele tradiţionale românești din toa-
tă Transilvania.
Muzica va fi  nelipsită pe toată durata festivalu-
lui. Cele mai efervescente trupe vor delecta pu-
blicul în fi ecare seară cu hituri ale muzicii româ-
nești și internaţionale. Vor concerta la 

Septemberfest VERDE, Incognito, David and the 
Six Martini Band, Magda Pușkaș, Trupa 21, 
Trupa Coco, Academia Rock, Școala de muzică 
The Beat si Trupa Nota. Scena principală va fi  
găzduită de un cort de minim 600 mp amena-
jat și decorat special pentru această sărbătoare.
O incursiune fascinantă în cadrul celui mai ve-
sel festival al berii din Cluj Napoca va fi  “ 
Expoziţia de fotografi e realizată de Asociaţia 
„Vechiul Cluj”, cu tema „Clujul de altă dată”. 
Surprizele se ţin lanţ! Elevii Liceului de Arte 
Plastice „Romulus Ladea „vin și ei cu un ART 
eveniment Cultural inedit.
Programul festivalului în noua versiune este 
mult mai interactiv, publicul fi ind atras în fi eca-
re seară prin atmosfera de prietenie pe care e o 
propune festivalul, muzica bună, parcul de dis-
tracţii, show-urile gastronomice, târgurile de 
produse, dar în special prin concursurile 
Septemberfest.
În zilele săptămânii, interesul publicului va fi  
menţinut și prin organizarea unor petreceri te-
matice cum ar fi : „Rock Night”, „Seara presei”, 
„Petrecerea chelneriţelor” sau „Balul Burlacilor”.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

DE-A LUNGUL ISTORIEI

19 septembrie

1870: Armata prusacă începe 
„Asediul Parisului”. Va dura 
135 de zile.
1893: Prin Legea Electorală, 
promulgată de guvernatorul 
insulei, femeile din Noua 
Zeelandă primesc dreptul de 
vot.
1941: Al Doilea Război 
Mondial: În timpul războiului 
împotriva Uniunii Sovietice, 
trupele germane cuceresc ca-
pitala ucraineană Kiev.
1946: Se fondează Consiliul 
Europei în urma unui discurs 
ţinut de Winston Churchill la 
Universitatea din Zürich.
1982: Scott Fahlman postează 
pentru prima dată emoticoa-
nele :-) și :-( într-un mesaj.
1983: Sfântul Cristofor și 
Nevis își câștigă independen-
ţa faţă de Regatul Unit.

20 septembrie

1347: Prima atestare docu-
mentară al orașului Baia 
Mare, printr-un act emis de 
cancelaria regelui Ludovic I al 
Ungariei.
1854: A început Războiul 
Crimeii, cu o victorie franco-

britanică în bătălia de 
la Alma.
1880: Orașul Buenos Aires 
este declarat capitala 
Republicii Argentina.
1932: Gandhi începe greva 
foamei în închisoarea Poona, 
India.
1968: Inaugurarea Uzinei de 
la Pitești, prima uzină de au-
toturisme din România.
1974: Inaugurarea ofi cială a 
drumului național 
Transfăgărășan, magistrală cu o 
lungime de peste 90 km, situa-
tă la altitudinea de 2.040 m.

21 septembrie

1937: A apărut pentru prima 
oară romanul Hobbitul de J. 
R. R. Tolkien.
1939: Primul ministru român 
Armand Călinescu este asasi-
nat de membrii pro-naziști ai 
Gărzii de Fier.
1983: Telefonul mobil 
Motorola DynaTAC 8000X în 
greutate de 800 de grame a 
primit aprobare de la Comisia 
Federală de Comunicații din 
SUA și va deveni primul tele-
fon mobil din lume.
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19.09.2014, Cluj-Napoca

Comunicat de presă

TITLUL PROIECTULUI:
Dezvoltarea capacitatilor de producție la SC Blade World SRL

Proiectul “Dezvoltarea capacităților de producție la SC Blade World SRL”, 
fi nanțat prin Programul Operațional Regional este implementat de către S.C. 
BLADE WORLD S.R.L. și are o valoare totală de 1.136.028,73 Lei, din care 888.000 
Lei reprezintă fi nanțare nerambursabilă. Programul Operațional Regional este 
implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Aminis-
trației Publice, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de 
către ADR Nord Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează 
implementarea acestui proiect.

Date de contact: SC Blade World SRL, Cluj Napoca, str. Bobâlnei, nr. 18, 
jud. Cluj, tel. 0722-434.105

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția 
ofi cială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Rusia îşi poate trimite „în 

două zile trupele la Riga, 

Vilnius, Tallinn, Varşovia şi 

Bucureşti”, i-ar fi  spus pre-

şedintele rus, Vladimir 

Putin, omologului său 

ucrainean, Petro Poroşenko, 

relatează joi cotidianul ger-

man Sueddeutsche Zeitung.

Vladimir Putin l-ar fi  aver-

tizat pe omologul său ucrai-

nean, Petro Porosenko, că Ru-

sia îşi poate detaşa „în două 

zile trupele la Riga, Vilnius, 

Tallinn, Varşovia şi Bucureşti”, 

a relatat joi cotidianul german 

Sueddeutsche Zeitung.

Poroşenko i-a adus la cu-

noştinţă această ameninţare 

preşedintelui Comisiei Euro-

pene, Jose Emanuel Barosso, 

în timpul vizitei efectuate de 

acesta în capitala ucrainiană, 

arată sursa citată.

Dacă informaţia se va do-

vedi a fi  autentică, aceasta ar 

reprezenta prima ameninţare 

explicită la adresa unui stat 

al Uniunii Europene, venită 

din partea liderului rus.

Până în acest moment, pur-

tătorul de cuvânt al lui Vla-

dimir Putin nu a dezminţit 

ştirea, mulţumindu-se doar 

cu trivializarea subiectului: 

„Nu comentez despre semne 

de psihoză în masă” , a de-

clarat acesta.

Comisia Europeană a refu-

zat joi să comenteze informa-

ţiile de presă privind declaraţi-

ile ameninţătoare ale preşedin-

telui rus Vladimir Putin, care 

vizau direct state europene, in-

clusiv România, relatează AFP.

În trecut, Vladimir Putin a 

mai făcut afi rmaţii belicoase 

la aderesa Ucrainei, atunci 

când i-a transmis telefonic lui 

Barosso că „dacă vreau, iau 

Kievul în două săptămâni”.

Putin își umflă mușchii

Ministrul Educaţiei 

Naţionale, Remus 

Pricopie, a decis joi să 

extindă perioada de utili-

zare a manualelor vechi 

pentru clasa I şi a II-a, iar 

în acest sens inspectorate-

le şcolare judeţene au 

obligaţia ca, în regim de 

urgenţă, să completeze 

stocurile existente.

La solicitarea primului-mi-

nistru Victor Ponta ca elevii 

claselor I şi a II-a să aibă cât 

mai repede manuale la dispo-

ziţie, ministrul Educaţiei Na-

ţionale, Remus Pricopie, a de-

cis, joi, să extindă perioada 

de utilizare a manualelor vechi 

pentru clasa I, până la fi nali-

zarea licitaţiei privind manu-

alele digitale, se arată într-un 

comunicat remis, joi, presei.

Astfel, prin ordin al minis-

trului Educaţiei, inspectorate-

le şcolare judeţene au obliga-

ţia ca, în regim de urgenţă, să 

completeze stocurile de ma-

nuale şcolare pentru clasa I. 

Pentru clasa a II-a se vor fo-

losi vechile manuale, existen-

te deja în şcoli.

Un comunicat „bla-bla”

„Ministrul Educaţiei Naţi-

onale este hotărât să ducă pâ-

nă la capăt procesul de mo-

dernizare a programelor şco-

lare şi a manualelor, în pofi -

da blocajelor generate de edi-

tori. Din nefericire, piedicile 

permanente pe care aceştia 

le-au pus procesului de intro-

ducere a noilor manuale se 

răsfrâng asupra elevilor, pri-

vându-i de un act educaţio-

nal modern, efi cient, adaptat 

realităţilor şi nevoilor socie-

tăţii contemporane. Pentru ca 

şcoala românească să poată 

oferi elevilor acele cunoştin-

ţe, abilităţi şi competenţe ne-

cesare unei integrări rapide şi 

efi ciente în viaţa economică, 

socială şi culturală, este esen-

ţial ca procesul de înnoire şi 

adaptare la exigenţele euro-

pene a manualelor şi a pro-

gramelor şcolare să continue 

cu celeritate”, se mai arată în 

comunicat.

Un ultimatum fără efect
Premierul Victor Ponta i-a 

dat un ultimatum ministrului 

Educaţiei, Remus Pricopie, pen-

tru a rezolva situaţia manuale-

lor şcolare până săptămâna vi-

itoare, sugerându-i că, în lipsa 

unei soluţii rapide, există posi-

bilitatea ca acesta să fi e demis, 

au relatat agenţiei Mediafax, 

miercuri, surse ofi ciale.

Iniţial, potrivit unei note 

transmise de minister inspec-

toratelor şcolare înainte de în-

ceperea şcolii, se stabilise că 

elevii claselor I şi a II-a nu vor 

învăţa după manualele vechi.

Inspectorul general şcolar 

al Capitalei, Constantin Trăis-

taru, a declarat, pentru Medi-

afax, în 11 septembrie, că lip-

sa noilor manuale pentru cla-

sele I şi a II-a nu este o situ-

aţie plăcută, iar elevii nu pot 

învăţa după manuale vechi, 

dar programa nouă va fi  res-

pectată, iar în primele zile se 

va face recapitulare.

Manualele digitale, o 
ambiţie neîmplinită

Din anul şcolar 2014-2015, 

elevii claselor I şi a II-a ar fi  

urmat să înveţe după manu-

ale noi, inclusiv în variantă 

digitală.

Pentru realizarea acestora, 

Ministerul Educaţiei a organi-

zat o licitaţie, care a fost în-

să contestată de unele edituri.

Consiliul Naţional de Solu-

ţionare a Contestaţiilor a decis, 

la 10 septembrie, continuarea 

procedurii pentru reevaluarea 

ofertelor depuse în cadrul lici-

taţiei pentru realizarea manu-

alelor şcolare, după ce trei con-

testaţii au fost admise, şase ad-

mise în parte şi două respinse.

O zi mai târziu, Ministerul 

Educaţiei a susţinut că întâr-

zierea noilor manuale pentru 

clasele I şi a II-a este din vina 

„celor care au blocat procedu-

ra” şi a asigurat elevii, cadre-

le didactice şi părinţii că aces-

tea vor ajunge în şcoli imedi-

at ce licitaţia se va fi naliza.

Se schimbă modificarea: manualele 
vechi se întorc la școală!
Ministerul Educației a decis joi că elevii din clasele I şi a II-a vor învăţa după vechile manuale.

Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC) a con-
statat că Ministerul Educaţiei a eliminat oferte perfect valabile și a 
favorizat companiile declarate câștigătoare, la licitaţia pentru ma-
nuale, spune Federaţia Editorilor din România (FER), prezentând 
decizia consiliului.

„CNSC constată că Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN), prin 
Centrul Naţional de Evaluare și Examinare (CNEE), a folosit în mod 
ilegal prevederi ale OMEN 5559 pentru a elimina oferte perfect 
valabile și a favorizat companiile declarate câștigătoare. Abateri 
pur tehnice, care nu afectau funcţionalitatea aplicaţiei digitale au 
fost folosite drept pretext pentru respingerea majorităţii ofertelor. 
Se constată însă că, în aceleași proporţii, aceste abateri s-au regă-
sit și în cazul ofertelor declarate câștigătoare”, spune FER într-un 
comunicat, prezentând și decizia prin care CNSC a dispus continua-
rea procedurii pentru reevaluarea ofertelor depuse în cadrul licita-
ţiei pentru realizarea manualelor școlare, după ce trei contestaţii 
au fost admise, șase admise în parte și două respinse.

FER solicită descalifi carea ofertelor prezentate de SIVECO+Litera și 
respectiv CD Press, declarate iniţial câștigătoare, întrucât acestea 
au fost desecretizate și deja prezentate publicului larg. În aceste 
condiţii, ele nu mai pot face obiectul unei reevaluări obiective în 
condiţii egale cu celelalte oferte, consideră federaţia.

În opinia FER, „cei doi ofertanţi au furat startul unei competiţii co-
recte, inundând piaţa cu publicitate și oferte și prezentându-se șco-
lilor și publicului larg, înaintea fi nalizării procedurilor de licitaţie, 
drept câștigători".

În același timp, FER respinge toate acuzaţiile făcute de unii politici-
eni la adresa muncii și corectitudinii editurilor producătoare de 
manuale școlare.

Din anul școlar 2014-2015, elevii claselor I și a II-a ar fi  urmat să 
înveţe după manuale noi, inclusiv în variantă digitală.

Ministerul Educației, culpabil 
în scandalul manualelor
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ANUNŢURI DE ANGAJARE

COMUNA CHINTENI
prin primar, cu sediul în Chinteni, str. Principală nr. 144, 

comuna Chinteni, jud. Cluj, anunţă organizarea concursului 
pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante 
de poliţist local, pentru data de 23 octombrie 2014, ora 
10.00 proba scrisă și data de 24 octombrie 2014, ora 10.00, 
interviul.

Condiţii de participare:
1. Condiţii generale:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute 

de art. 54 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2)

2. Condiţii specifi ce:
-  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 

respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu 
diplomă de licenţă;

-  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice de minim 1 an.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa va adresati 
la sediul Primăriei comunei Chinteni sau la telefon 
0264/271771.

COMUNA CHINTENI
prin primar, cu sediul în Chinteni, str. Principală nr. 144, 

comuna Chinteni, jud. Cluj, anunţă organizarea concursului 
pentru ocuparea a funcţiei publice de execuţie vacante de 
referent principal (contabil), pentru data de 23 octombrie 
2014, ora 10.00 proba scrisă și data de 24 octombrie 2014, 
ora 10.00, interviul.

Condiţii de participare:
1. Condiţii generale:
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute 

de art. 54 din Legea 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2)

2. Condiţii specifi ce:
-  liceale, respectiv studii medii liceale, fi nalizate cu diplomă 

bacalaureat, în domeniul contabilităţii;

-  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minim 5 ani.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa va adresati 
la sediul Primăriei comunei Chinteni sau la telefon 
0264/271771.

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

0264.59.77.00

Abonează-te la 
monitorul

Asociaţia Aeroporturilor 

din România (AAR) orga-

nizează cea de-a 22-a 

Conferinţă şi Adunare 

Generală, eveniment ce va 

avea loc în perioada 24-25 

septembrie 2014 la Hotel 

Sport, Poiana Braşov.

Evenimentul reprezintă cea 

mai importantă manifestare 

de acest gen din sectorul avi-

aţiei civile din România. Lu-

crările conferinţei se vor des-

făşura pe parcursul a două zi-

le şi sunt special concepute 

pentru a prezenta şi dezbate 

tendinţele existente în aviaţia 

civilă în contextul noilor pro-

vocări ale secolului XXI.

Subiectele care vor fi  abor-

date în cadrul lucrărilor sunt 

dezvoltarea aviaţiei civile din 

România – noi cerinţe şi re-

glementări, obiective, strate-

gii şi priorităţi, evoluţia şi 

transformarea aeroporturilor 

din România din perspectiva 

dezvoltării infrastructurii, a 

efi cienţei şi îmbunătăţirii ex-

perienţei pasagerilor, activita-

tea instituţiilor specializate ale 

statului care exercită atribuţii 

în perimetrul aeroportuar, ae-

roporturile şi partenerii lor co-

merciali – elemente necesare 

pentru dezvoltarea unor par-

teneriate de succes.

Printre participanţii Adu-

nării din acest an se numără 

reprezentanţi ai Ministerului 

Transporturilor, reprezentanţi 

ai Autorităţii Aeronautice Ci-

vile Română, Consiliului Con-

curenţei, ai Serviciului Ro-

mân de Informaţii, Poliţiei 

Române, Poliţiei de Frontie-

ră, Jandarmeriei Române, Di-

recţiei Generale a Vămilor, di-

rectorii generali ai aeropor-

turilor din ţară şi agenţi eco-

nomici din ţară şi străinăta-

te cu activitate în domeniul 

aeroportuar.

AAR reuneşte ca membri 

permanenţi 15 aeroporturi ci-

vile din România, precum şi 

membri asociaţi, companii cu 

activităţi conexe domeniului 

de activitate aeroportuar: RO-

MATSA, societăţi de proiecta-

re şi construcţii, furnizori de 

produse şi servicii sau alte ac-

tivităţi non-aeroportuare.

Poiana Braşov găzduieşte 
conferinţa şi AGA a Asociaţiei 
Aeroporturilor din România

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Consilierii locali au apro-

bat, în şedinţa de joi, un 

protocol între Primărie, 

Consiliul Judeţean şi 

Salprest Rampa privind 

gestionarea depozitării 

gunoaielor din judeţ până 

la deschiderea centrului 

ecologic de deşeuri.

Până la deschiderea cen-

trului ecologic de deşeuri din 

Cluj-Napoca, autorităţile lo-

cale trebuie să găsească o 

soluţie pentru depozitarea 

gunoaielor, mai ales că ju-

mătate de judeţ aduce deşe-

urile în municipiu. Pentru 

gestionarea acestei situaţii, 

a fost semnat un protocol în-

tre Primăria Cluj-Napoca, 

Consiliul Judeţean Cluj şi 

Salprest Rampa, fi rma care 

gestionează actualul depozit 

de gunoaie. Primarul Emil 

Boc a declarat că prin acest 

document, administratorul 

rampei şi autorităţile îşi iau 

mai multe obligaţii. „Acest 

protocol este produsul unei 

iniţiative comune a Consi-

liului Local, Consiliului Ju-

deţean şi Salprest Rampa. 

Este o soluţie temporară pen-

tru a gestiona o situaţie im-

posibilă în care ne afl ăm din 

cauza proastei gestionări a 

situaţiei privind realizarea 

noului centru de deşeuri”, a 

declarat Boc.

Două rampe provizorii 
pentru gunoaie

Potrivit conducerii Primăriei, 

până la deschiderea centrului 

ecologic de deşeuri, deşeurile din 

jumătate de judeţ vor fi  depozi-

tate pe actuala rampă provizo-

rie, administrată de Salprest Ram-

pă. După ce aceasta se va um-

ple, vor fi  depozitate pe a doua 

rampă provizorie care este în 

curs de autorizare. Ulterior, au-

torităţile locale ar urma să gă-

sească un teren pentru constru-

irea unei alte rampe provizorii. 

“Ne luăm angajamentul ca în 

condiţiile legii să găsim supra-

feţe de teren limitrofe rampei 

de gunoi existente ca să deschi-

dem o rampă provizorie ulteri-

or. Este o soluţie legală şi tem-

porară prin care să ne asigurăm 

că preluăm gunoaiele clujenilor 

până la deschiderea rampei tem-

porare”, a precizat Boc.

Vechea rampă trebuia 
închisă de acum patru ani

Groapa neconformă de 

gunoi trebuia închisă încă 

de acum patru ani, dar nu 

s-a putut realiza acest lucru 

din cauza problemelor lega-

te de proprietate. Abia la 

mijlocul lunii august, depo-

zitul de deşeuri a trecut din 

administrarea Primăriei 

Cluj-Napoca în cea a Con-

siliului Judeţean. Acum vor 

urma demersurile pentru în-

chiderea vechii rampe, iar 

până la deschiderea centru-

lui ecologic de deşeuri vor 

funcţiona cele două platfor-

me temporare.

Aproape jumătate din 
gunoaiele judeţului, 
depozitate la Pata Rât
Ce se va întâmplă când se umple rampa provizorie, în condiţiile în care lucrările 
la centrul ecologic de deşeuri trebuiau să fie încheiate încă din 2013?

Depozitul de deşeuri de la Pata Rât asigură acum resursele pentru supravieţuirea unei întregi comunităţi de romi
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Leul a revenit ieri pe 

apreciere faţă de euro, 

cursul mediu coborând cu 

aproape un ban, de la 

4,4196 la 4,4098 lei.

Piaţa s-a deschis sub pragul 

de 4,42 lei, cotaţiile fi ind asemă-

nătoare cu cele de la închiderea 

de miercuri. Pe parcursul şedin-

ţei tranzacţiile, al căror volum a 

fost redus, s-au realizat între un 

minim de 4,4060 şi un maxim 

de 4,4210 lei, la ora 14:00 tran-

sferurile se realizau la 4,4060 – 

4,4090 lei.

Cursul dolarului american a 

sărit de la 3,4097 la 3,4250 lei, 

iar cel al francului elveţian a cres-

cut de la 3,6491 la 3,6505 lei.

În regiune, moneda polone-

ză stagna faţă de euro, la 4,182 

– 4,195 zloţi, în timp ce forintul 

maghiar se aprecia, cu circa ju-

mătate de procent, la 311,7 – 

313,7 unităţi/euro.

Ofi cialii Fed au afi rmat că do-

bânda-cheie din SUA va fi  men-

ţinută aproape de zero pentru o 

perioadă „semnifi cativă” după 

ce, începând de luna viitoare, 

programul de achiziţii de obliga-

ţiuni de stat sau ale companiilor 

va fi  încheiat. Reamintim, că în 

ultimii ani, banca centrală ame-

ricană a injectat mii de miliarde 

de dolari în pieţe, ceea ce a pro-

vocat deprecierea semnifi cativă 

a monedei americane.

Euro a scăzut, pe pieţele asi-

atice, până la 1,2835 dolari, cea 

mai scăzută cotaţie începând cu 

data de 10 iulie 2013, pentru ca 

în Europa să fl uctueze între 

1,2850 şi 1,2895 dolari, mai jos 

cu circa un cent american faţă 

de miercuri. Scăderea a fost pro-

vocată de declaraţiile că dobân-

da ar putea să crească mai ra-

pid. Astfel, ofi cialii Fed antici-

pează pentru sfârşitul lui 2015 o 

dobândă de 1,375% iar pentru 

fi nalul lui 2016 una de 2,875%, 

pentru ca peste trei ani ea să ur-

ce la 3,75%, faţă de nivelul de 

0 – 0,25%, la care aceasta se si-

tuează din decembrie 2008.

Sunt folosite informaţii dispo-

nibile până la oră 14:00. R.G.

Euro a scăzut cu un ban
PIAŢA VALUTARĂ

Lukoil a cerut Agenţiei 

Naţională pentru Resurse 

Minerale (ANRM) să apro-

be prelungirea cu şase 

luni, până în mai 2015, a 

fazei obligatorii de explo-

rare a unui perimetru din 

Marea Neagră, din cauza 

unor întârzieri privind 

aducerea unei platforme 

de foraj din Golful Mexic 

şi a unor acumulări de 

gaze „potenţial periculoa-

se” în zona de foraj.

Începerea forajului în pe-

rimetrul EX-29 Est Rapsodia, 

concesionat de Lukoil Over-

seas, parte a grupului Lukoil, 

era programată pentru 1 oc-

tombrie, dar trebuie amânată 

din cauza unor „complicaţii”, 

precum durata mai mare de 

timp necesară pregătirii unei 

platforme petroliere de foraj 

pentru subtraversarea Strâm-

torii Bosfor şi reasamblarea ei 

în Portul Constanţa, potrivit 

notei de fundamentare a unui 

proiect de hotărâre de guvern 

elaborat de ANRM.

De asemenea, a fost iden-

tifi cată existenţa unor acumu-

lări de gaze de mică adânci-

me, potenţial periculoase, mo-

tiv pentru care a fost necesa-

ră modifi carea locaţiei iniţia-

le a sondei şi efectuarea unor 

schimbări în documentaţia 

proiectului de construcţie a 

acesteia, în scopul evitării 

efectelor periculoase ale unor 

astfel de acumulări de gaze”, 

se menţionează în nota de 

fundamentare.

Lukoil mai cere un răgaz

Cifrele asociaţiei ser-

vice-urilor (ASSAI) privind 

evaziunea fi scală provoca-

tă de reparaţiile realizate 

în regie proprie la vehicu-

lele avariate de către asi-

guraţii RCA păgubiţi sunt 

„neconforme cu realitatea 

şi cu legislaţia în vigoare”, 

potrivit asociaţiei asigură-

torilor (UNSAR).

„UNSAR respinge afi rmaţii-

le din comunicatul ASSAI, con-

siderându-le nefondate şi defăi-

mătoare. Acestea fac referire la 

activitatea societăţilor de asigu-

rare din România şi au fost trans-

mise de către reprezentantul AS-

SAI printr-o serie de documen-

te adresate unor instituţii publi-

ce”, se arată într-un comunicat 

al UNSAR remis Mediafax.

ASSAI a estimat, într-un co-

municat remis marţi, că statul 

a pierdut 57 milioane de euro 

în ultimul an prin neîncasarea 

de taxe şi impozite deoarece 

peste 88.000 de clienţi RCA şi-au 

reparat autoturismele avariate 

în regie proprie în service-uri 

clandestine.

„În timp ce statul român a 

pierdut taxe şi impozite în va-

loare de peste 57 de milioane 

de euro în ultimul an, prin acest 

mod de acordare a despăgubi-

rii, (...) societăţile de asigurări 

care practică acest sistem au în-

registrat «salvări de la plata da-

unei» în valoare de peste 68,7 

milioane de euro/an”, se arăta 

în comunicatul ASSAI.

Potrivit asociaţiei, evaziu-

nea fi scală din domeniul repa-

raţiilor auto este un fenomen 

în creştere în ultimii doi ani şi 

jumătate.

UNSAR consideră că ASSAI 

a prezentat o serie de concluzii 

„neconforme cu realitatea şi cu 

legislaţia în vigoare”, care ca-

lomniază industria asigurărilor 

din România.

„Afi rmaţia ASSAI conform 

căreia «sistemul de despăgubire 

în regie proprie presupune în re-

alitate plata subevaluată a dau-

nelor» este falsă. Sistemul de des-

păgubire «în regie proprie» este 

legal şi reglementat prin norme 

în vigoare (Ordinul 14/2011). 

Acest mod de despăgubire func-

ţionează şi pe pieţele europene 

dezvoltate, el fi ind considerat un 

drept al păgubitului”, se arată în 

comunicatul UNSAR.

Ordinul 14/2011 detaliază 

modalităţile de evaluare a dau-

nelor şi pârghiile pe care asigu-

ratul le are la dispoziţie astfel 

încât să benefi cieze de o despă-

gubire corectă.

„Atât timp cât păgubitul so-

licită despăgubirea în sistem «re-

gie proprie», în mod liber şi ex-

pres, asigurătorul respectă legis-

laţia în vigoare, precum şi drep-

turile asiguratului. Mai mult de-

cât atât, legislaţia îi garantează 

păgubitului dreptul de a solici-

ta suplimentarea sumei acorda-

te de către asigurător în cazul 

în care costurile cu reparaţia se 

dovedesc mai mari decât cele 

estimate iniţial. Suplimentarea 

se acordă în baza devizului şi 

a facturilor eliberate de unita-

tea reparatoare”, se spune în co-

municatul UNSAR.

„Optimizarea costurilor
de despăgubire”

Potrivit ASSAI, mai multe so-

cietăţi de asigurări, cu o cotă de 

piaţă importantă pe segmentul 

RCA, au decis să achite aproxi-

mativ 35% din valoarea reală a 

costurilor de reparaţie sub de-

numirea de „regie proprie”. În 

realitate, sistemul presupune 

plata subevaluată a daunelor, 

achitată direct către păgubitul 

RCA, potrivit ASSAI.

„În acest fel, jucătorii impor-

tanţi din segmentul RCA îşi «op-

timizează costurile de despăgu-

bire», subevaluând suma de des-

păgubire şi rezerva de daună. 

Cu o sumă de bani derizorie 

acordată sub titlul de «despăgu-

bire», păgubiţii RCA ajung să îşi 

efectueze reparaţiile auto în ser-

vice-uri auto clandestine şi nea-

utorizate RAR şi cu piese foarte 

ieftine din dezmembrări sau ne-

omologate. În această situaţie, 

păgubiţii RCA nu benefi ciază de 

documente fi scale, de garanţia 

pieselor şi a manoperei. Mult 

mai grav, prin modul neconform 

în care au fost reparate, acele au-

tovehicule devin un adevărat pe-

ricol pe drumurile publice”, a 

declarat preşedintele ASSAI, Cris-

tian Muntean.

UNSAR afi rmă că fenome-

nul sesizat de ASSAI drept „eva-

ziune fi scală în creştere, în do-

meniul reparaţiilor auto” nu es-

te o consecinţă a despăgubiri-

lor acordate în „regie proprie”.

„Faptul că anumite unităţi re-

paratoare nu emit factură pen-

tru serviciile prestate reprezintă 

o practică asumată de acestea şi 

nu poate fi  asociată în niciun fel 

cu politica de despăgubire a com-

paniilor de asigurări”, se menţi-

onează în comunicatul UNSAR.

Poliţele RCA reprezintă pes-

te 40% din subscrierile realiza-

te de societăţi pe segmentul asi-

gurărilor generale.

Astfel, potrivit datelor ASF, 

primele subscrise s-au cifrat în 

primul semestru la 1,39 miliar-

de de lei, în urcare cu 8,69% 

faţă de iunie 2013.

Din totalul indemnizaţiilor 

plătite pentru asigurări genera-

le (2,1 miliarde de lei), cea mai 

mare a reprezentat-o suma afe-

rentă RCA – 49,05%, cu o va-

loare de 1,03 miliarde lei 

(+4,94% faţă de primul semes-

tru al anului 2013).

Asigurările, service-urile
şi o încăierare publică
Cum au ajuns societăţile de asigurări şi service-urile auto
să se contrazică pe tema evaziunii fiscale?
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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

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Proiectul autonomiei gân-

dit de UDMR propune o 

formă radicală de autono-

mie pe criterii etnice, cu 

limba maghiară recunos-

cută ofi cial alături de 

limba română. Proiectul 

prezentat tocmai în pra-

gul campaniei electorale 

de liderul UDMR Kelemen 

Hunor, care este şi candi-

dat la preşedinţie va sta 

în dezbatere publică, 

după care va intra în 

Parlament.

Unele dintre propuneri sunt 

de-a dreptul ridicole. De exem-

plu, proiectul UDMR de auto-

nomie a Ţinutului Secuiesc, 

adaptare a unui statut din Ti-

rolul de Sud, prevede, printre 

altele, că drumurile, autostră-

zile, căile ferate şi apeductele 

de interes exclusiv regional, 

care sunt determinate prin nor-

mele de aplicare a statutului 

Ţinutului Secuiesc, „constitu-

ie patrimoniul inalienabil al 

regiunii“. „Drumurile, autostră-

zile, căile ferate şi apeductele 

de interes exclusiv regional ca-

re sunt determinate prin nor-

mele de aplicare a prezentu-

lui statut fac parte din dome-

niul public al regiunii. Păduri-

le proprietate de stat din regi-

une, minele, cu excepţia celor 

de interes naţional, carierele 

de piatră şi exploataţii de tur-

bă, de apă minerală a căror fo-

losinţă este retrasă proprieta-

rului de fond, edifi ciile desti-

nate funcţionării unor servicii 

publice regionale, precum şi 

mobilierul şi alte bunuri ale 

acestora constituie patrimoniul 

inalienabil al regiunii“, se ara-

tă în proiect.

Nu se gândesc
la separatism

Kelemen Hunor a sublini-

at că proiectul a fost gândit 

în limitele statului unitar ro-

mân şi că UDMR nu se gân-

deşte la separatism. Potrivit 

lui Kelemen Hunor acesta 

„constituie un act politic, con-

stituţional şi legitim“.

„Este un act constituţio-

nal şi legitim. De ce acum? 

Pentru că urmează o nouă 

Constituţie şi o nouă regân-

dire regională a ţării“. Kele-

men Hunor a mai spus că 

UDMR nu se gândeşte la se-

paratism sau la independen-

ţă. „Nu ne-am propus şi nici 

nu o să propunem aşa ceva. 

Vrem o regiune şi vom păs-

tra judeţele Harghita, Covas-

na şi Mureş. Vrem o descen-

tralizare puternică. Va fi  bi-

lingvism în aceste judeţe“, a 

declarat Kelemen Hunor.

În ceea ce priveşte justiţia, 

Kelemen Hunor a precizat că 

va fi  un raport proporţional.

Ce mai prevede proiectul?

Liderul UDMR a mai sub-

liniat că nu este vorba des-

pre un proiect guvernamen-

tal. „Nu este un proiect gu-

vernamental, nu am discu-

tat cu partenerii din alian-

ţă, nici cu cei din opoziţie 

şi nici cu partidele din Par-

lamentul European“.

Organele regiunii sunt: 

consiliul regional şi executi-

vul regional. Consiliul regio-

nal este compus din 77 de 

membri aleşi prin vot univer-

sal şi direct pe teritoriul Ţi-

nutului Secuiesc. Alegerile se 

vor desfăşura separat pentru 

reprezentanţii fi ecărei comu-

nităţi naţionale, componen-

ţa consiliului trebuind să co-

respundă proporţiei acestora 

pe baza ultimului recensă-

mânt. Consiliul regional exer-

cită competenţele normative 

atribuite regiunii, precum şi 

alte atribuţii care îi sunt con-

ferite prin Constituţie, pre-

zentul statut şi lege.

Documentul prezentat de 

Kelemen Hunor menţionea-

ză că Executivul regional îşi 

are sediul în municipiul Sfân-

tu Gheorghe şi este compus 

din preşedintele regiunii, ca-

re prezidează Executivul, şi 

dintr-un număr de vicepre-

şedinţi conform deciziei Con-

siliului regional.

„Preşedintele, vicepreşe-

dinţii sunt aleşi de Consiliul 

regional dintre membrii săi, 

cu un scrutin secret şi ma-

joritate absolută. Compune-

rea Executivului regional tre-

buie să fi e conformă cu pro-

porţia comunităţilor naţio-

nale reprezentate în Consi-

liul regional. Preşedintele 

alege unul dintre vicepreşe-

dinţi care îl înlocuieşte în 

caz de urgenţă sau de împie-

dicare de exercitare a atribu-

ţiilor sale. Preşedintele regi-

unii este preşedintele Execu-

tivului regional şi reprezin-

tă regiunea. El participă la 

şedinţele Guvernului Româ-

niei la care sunt tratate pro-

bleme ce privesc regiunea şi 

conduce serviciile publice 

deconcentrate ale ministere-

lor şi ale celorlalte organe 

ale administraţiei publice 

centrale de nivel regional din 

Ţinutul Secuiesc“, se preci-

zează în proiect.

De asemenea, proiectul 

de autonomie a Ţinutului Se-

cuiesc prevede că Executivul 

regional trebuie să fi e con-

sultat „despre instituirea şi 

reglementarea serviciilor na-

ţionale de comunicaţii şi 

transport în care este intere-

sat direct“.

Autonomia secuiască pretinde
autostrăzi şi căi ferate proprii
UDMR a lansat joi, la Cluj, proiectul privind autonomia Ţinutului secuiesc.

KELEMEN HUNOR | președintele UDMR

 „Vrem o regiune şi vom păstra judeţele Harghita, 
Covasna şi Mureş. Vrem o descentralizare 
puternică. Va fi  bilingvism în aceste judeţe.“

77
de membri aleşi ar 
trebui să aibe 
Consiliul Regional al 
Ţiutului Secuiesc
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Dacă duminica viitoare 

ar avea loc alegeri parla-

mentare, 31,5% din 

români ar vota ACL, 

potrivit ultimei cercetări 

INSCOP Research reali-

zată la comanda ziarului 

„Adevărul“.

În luna iulie, la scurt timp 

după ce PNL şi PDL şi-au 

anunţat intenţia de a fuzio-

na, un sondaj INSCOP Re-

search a relevat că 29,8% 

din români ar vota un par-

tid format din fuziunea ce-

lor două formaţiuni. Ultimul 

barometru INSCOP Resear-

ch, realizat în perioada 30 

august – 4 septembrie, a ară-

tat că 31,5% din cei chesti-

onaţi ar vota ACL, dacă săp-

tămâna viitoare ar avea loc 

alegeri parlamentare. ACL se 

situează pe poziţia a doua, 

după Alianţa PSD-UNPR-PC, 

cu o creştere uşoară în nu-

mai câteva săptămâni. Pe 

primul loc, în preferinţele 

electoratului, se afl ă alianţa 

PSD-UNPR-PC, care ar fi  vo-

tată de 42,6%. Urmează, în 

ordine, Partidul Mişcarea Po-

pulară (7,1%), Uniunea De-

mocrată a Maghiarilor din 

România (5,8%), Partidul Li-

beral Reformator (4,4%), Par-

tidul Poporului Dan Diaco-

nescu (3,4%), Partidul Ro-

mânia Mare (3,3%), Parti-

dul Naţional Ţărănesc Creş-

tin Democrat (0,8%). Cifre-

le au fost calculate prin ra-

portare la cei care au formu-

lat o opţiune. Raportat la to-

talul populaţiei, 20,8% de-

clară că nu s-au hotărât, 6% 

că nu merg la vot, iar 3,2% 

că nu ştiu/nu răspund.

Potrivit INSCOP Resear-

ch, datele confi rmă distribu-

irea voturilor pentru alege-

rile prezidenţiale întărind 

concluzia celor două bazine 

mari surprinse de cercetări-

le sociologice (din jurul 

PSD-UNPR-PC cotat între 

40% şi 45%, respectiv din 

jurul PNL-PDL cotat în jurul 

cifrei de 30%). Deşi au exis-

tat voci care au susţinut că 

noua alianţă este creată din 

pripă, întrucât nu există timp 

sufi cient pentru a fi  popula-

rizată, ACL a ajuns la un ni-

vel confortabil de notorieta-

te. Potrivit INSCOP Resear-

ch, 61,9% din respondenţi 

afi rmă că au auzit de aceas-

tă alianţă politică, 33,6% că 

nu au auzit, iar 4,5% nu ştiu 

sau nu răspund la această 

întrebare.

Preşedintele executiv ACL 

Cluj Mihai Seplecan atra-

ge atenţia că PSD pregă-

teşte o nouă „ţeapă“, mai 

exact preluarea Spitalului 

Clinic CFR Cluj de către 

Spitalul Clinic Judeţean 

de Urgenţe Cluj.

„Atrag atenţia că se pregă-

teşte o nouă ţeapă marca PSD. 

În lipsa banilor pentru inves-

tiţii în sistemul medical, că 

banii sunt folosiţi de către PSD 

pentru mite electorale, se pre-

găteşte preluarea Spitalului 

Clinic CFR Cluj de către Spi-

talul Clinic Judeţean de Ur-

genţe Cluj. Adică atât Minis-

terul Sănătăţii, cât şi cel al 

Transporturilor se spală pe 

mâini şi încearcă să transfere 

această unitate medicală de 

tradiţie a Clujului în patrimo-

niul Consiliului Judeţean Cluj. 

Cu tot cu active, cu tot cu pa-

sive, fără bani de investiţii – 

dar cu o serie de probleme pe 

care ţin să le menţionez”, spu-

ne Seplecan într-un comuni-

cat de presă.

Personalul medical
nu a fost consultat

Liberalul mai arată că în 

primul rând, personalul medi-

cal al Spitalului Clinic CFR Cluj 

nu a fost consultat cu privire 

la aceast demers, deşi este vor-

ba, în primul rând, despre lo-

curile lor de muncă. „Deoare-

ce în Spitalul Clinic Judeţean 

de Urgenţă nu există ambula-

torii de specialitate de sine stă-

tătoare, ci doar ambulatorii in-

tegrate fi ecărei clinici compo-

nente, ceea ce înseamnă că 

odată cu preluarea Spitalului 

Clinic CFR Cluj, ambulatorii-

le de specialitate din CF Cluj 

şi Dej vor fi  destructurate – lo-

cul lor în schema de funcţio-

nare nejustifi cându-se. Tare 

mi-e teamă că asistăm, de fapt, 

la o destructurare a celor do-

uă policlinici specializate în 

activitatea de siguranţă a trans-

porturilor, la o închidere mas-

cată a unor unităţi spitaliceşti 

şi pregătirea intravilanului pe 

care acestea îl ocupă pentru te 

miri ce artifi cii imobiliare”, 

mai spune Seplecan.

Preşedintele executiv al ACL 

Cluj mai susţine că în al doi-

lea rând nimeni nu zice nimic 

despre situaţia contractelor 

afl ate în derulare a acestei uni-

tăţi spitaliceşti – ce se va în-

tâmpla cu aceste contracte şi 

cu personalul planifi cat la exa-

minări? „Întreb deoarece în-

totdeauna când sunt implicaţi 

bani publici care se pot trans-

fera unor interese politice, cei 

de la PSD sunt şi ei prezenţi.

Pentru orice eventuală ten-

tativă de transfer a Spitalului 

Clinic CFR Cluj către Spitalul 

Clinic Judeţean de Urgenţă 

cer public ca, înainte, să se 

facă o consultare a cadrelor 

medicale implicate. De ase-

menea, cer public respectarea 

legilor în vigoare. Atrag aten-

ţia că activitatea de examina-

re medicală şi psihologică de 

siguranţa transporturilor este 

reglementată la noi în ţară 

prin Ordinele 1256, 1257, 1259, 

1260, 1281, 1262 şi 1263 din 

2012 ale Ministerului Trans-

porturilor şi la nivel european 

(normă de preempţiune) prin 

Convenţia STCW – Amenda-

mentul de la Manila din 2013.

În perspectiva viitoarelor 

regionalizări teritoriale cer 

transparenţă totală cu privire 

la acest gen de transferuri şi 

comasări. Mai ales că în ceea 

ce-i priveşte pe cei de la PSD 

şi manevrele lor, niciodată nu 

putem fi  sufi cienţi de atenţi“, 

adaugă preşedintele executiv 

al ACL Cluj.

ACL creşte în preferinţele electoratului

Social democraţii clujeni, din nou „în vizorul“ 
liberalului Mihai Seplecan.

Vrea PSD să închidă 
Spitalul CFR?



8 MICA PUBLICITATE monitorulcj.ro | vineri–duminică, 19–21 septembrie 2014
—

 V
A

LA
B

IL
 P

E
N

TR
U

 P
E

R
S

O
A

N
E

 F
IZ

IC
E

 —

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 
str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS (standul de 
ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13 (lângă „alimentara sănătăţii“)

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanță pentru acuratețea sau conținutul anunțurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparține exclusiv autorilor anunțurilor.

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 în Chinteni, construc-
ţie 2003, se afl ă pe drumul princi-
pal, 3 camere, un dormitor, baie, 
bucătărie, cămără, două beciuri, 
centrală, gaz + centrală termică, 
lemne, garaj, încălzire + 1000 
mp, grădină cu pomi și legume. 
Inf. la tel. 0749-548801. (1.7)

¤ Vând casă cu 3 camere, garaj 
și șură, anexe, curte și grădină 
mare, teren 7 ha, la 27 km de 
Cluj-Napoca, în com. Sânpaul, 
sat Sumurducu. Inf. la tel. 
0753-057929. (4.5)

¤ 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. (3.7)

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. (5.7)

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. (3.7)

¤ 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. (3.7)

¤ P.F. cumpăr teren extravilan, 
agricol, pășune, mlăștinos. Sunaţi 
la tel. 0741-244133. (3.7)

¤ Vând teren în Coruș, supr. 2200 

mp, cu utilităţi, preţ 10 euro/mp. 
Inf. la tel. 0745-108915. (3.5)

¤ 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. (3.7)

¤ 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. (4.5)

¤ 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. (4.5)

¤ 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. (4.5)

¤ Cumpăr teren agricol, pășune. 
Inf. suplimentare la tel. 
0751-044086. (5.7)

¤ 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. (5.7)

¤ Vând teren intravilan, supr. 3200 
mp, com. Mociu, sat Roșieni, jud. 
Cluj, preţ negociabil 20000 RON. Inf. 
la tel. 0740-183181. (7.7)

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

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

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

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

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

plan, situat într-o poiană.

Informații la tel. 
0756-091346.

SPAŢII

¤ P.F. vând două garaje subterane, 
în cart. Bună Ziua, str. M. Zaciu nr. 
10-18, cu C.F. în regulă, cu ușă auto-
mată, primul proprietar, preţ nego-
ciabil. Inf. la tel. 0741-100529. (4.7)

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, se-
midecomandat, cart. Mănăștur, 
str. Gârbău. Inf. și relaţii la tel. 
0742-128134. (4.5)

¤ 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. (4.5)

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, 
complect dotat, str. Viilor nr. 
27A (vis-a-vis de Recuperare). 
Inf. suplimentare la tel. 
0722-702968. (9.10)

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. (6.7)

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

¤ S.C. BOSQUE S.R.L. oferă locuri 
de muncă în Germania la îngrijire 
bătrâni fără a percepe comisioane. 
Se caută persoane cu experienţă 
în domeniu, vorbitoare de limba 
germană la nivel conversaţional. 
Se oferă: contract de muncă, plata 
CAS, suport din partea biroului 
nostru cât sunteţi în Germania. Un 
mentor în Germania care vă oferă 
suport în caz de nevoie. Salariu 
atractiv! Detalii la 0733-978860 și 
0748-546833, E-mail: manage-
ment.bosque@gmail.com. (1.1)

¤ 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. 
(9.13*)

¤ 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. (4.5)

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

CURSURI

¤ P.F.A. înscriu pentru califi care 
la Cercul Militar, cursanţi pentru: 
cameraman, fotograf, acustician, 
DJ, depanator audio-video și or-
ganizator de protocol și eveni-
mente. Detalii și programări pen-
tru seria sep.-dec., la tel. 
0725-521945. (1.2)

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând ”Volkswagen Golf 4”, an de 
fabricaţie 2002, motor 1,6, 129000 
km la bord, benzină, stare bună, 
culoare argintie, în orașul Bistriţa 
Năsăud,bine îngrijită, preţ negocia-
bil. Inf. și relaţii suplimentare la tel 
0743-433704. (4.5)

¤ Vând Toyota Yaris, an 2007, 
129.000 km, diesel, preţ negocia-
bil. Tel 0741-028813. (4.5)

¤ 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. (4.5)

¤ 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. (4.5)

¤ Vând IEFTIN autoturism ”Tico”. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0264-542151. (7.7)

¤ 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. (4.7)

¤ Vând IEFTIN 4 buc. cauciucuri, în 
stare bună. Inf. și relaţii suplimenta-
re la tel. 0264-542151. (7.7)

UZ CASNIC

¤ Vând convenabil unei persoane 
interesate și serioase, scule așchi-
etoare, cuţite strung, burghie, fre-
ze, scule de prindere, etc, din li-
chidarea unui atelier mecanic seg-
mentat. Rog seriozitate. Inf. la tel. 
0743-330440. (1.7)

¤ Vând congelator cu 5 sertare. 
Inf. suplimentare la tel. 
0748-193982. (5.7)

¤ Cumpăr calorifere vechi. Rog su-
naţi la tel. 0741-244133. (3.7)

¤ Vând mașină de tricotat nouă, 
marcă germană ”Brother”, cu un 
pat, preţ la aprecierea cumpărăto-
rului. Inf. suplimentare la tel. 
0740-323779. (4.5)

¤ Vând mașină de cusut electrică 
“Nicoleta”, nouă. Inf. suplimentare 
la tel. 0364-881964. (4.5)

¤ Vând 2 aragaze, aspirator, mași-
nă de scris. Inf. la tel. 
0721-096181. (4.5)

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

¤ Vând drujbă URAL-4, aproape no-
uă și cablu de tracţiune de Ø 9 mm . 
Inf. la tel. 0746-297102. (5.7)

¤ Vând vană mică de baie, pătrată, 
din plastic, dim. 1/1, rezervor WC 
cu ţeavă de coborâre. Inf. tel. 
0744-605935. (6.7)

¤ Vând sobă teracotă, culoare ma-
ro. Inf. suplimentare la tel. 
0264-593488. (6.7)

¤ 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. (6.7)

ELECTRO

¤ Vând motoare pompă Lotru-80 și 
Cris 65. Inf. la tel. 0746-297102. (4.7)

¤ Vând televizor ”Goldstar”, defect 
și calculator în stare de funcţionare. 
Inf. suplimentare la tel. 
0364-881964. (4.5)

¤ Vând TV color ”Sport”, nou, dia-
gonala 32 cm, video ”Panasonic”, 
cu casete, aproape nou, 2 antene 
parabolice, ieftin. Inf. la tel. 
0748-193982. (5.7)

¤ Vând orgă ”Altarus 3000”, două 
cutii electrolizi, 6 kg cositor, preţ 
foarte bun. Inf. și relaţii suplimenta-
re la tel. 0748-193982. (6.7)

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

MOBILIER

¤ Vând birou ”Bonanza”. Inf. supli-
mentare la tel. 0744-605935. (1.7)

¤ Vând trei blaturi de uși din scân-
dură de brad: 173/60 cm, 173/78 
cm, 190/83 cm. Inf. la tel. 
0744-605945. (4.5)

¤Vând dulap, o masă modernă, 2 
fotolii, dulap pentru pantofi . Inf. la 
tel. 0721-096181. (4.5)

¤ 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. (4.5)

¤ Vând cuier cu ladă pentru încălţă-
minte, dulap expunere din melami-
nă, culoare albă, tip bibliotecă. Inf. 
la tel. 0748-193982. (6.7)

¤ 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. (5.7)

¤ Vând scaune import Italia, canti-
tate mare, la jumate preţ, sunt de 
inox, preţ 50 RON. Inf. la tel. 
0736-577060. (6.7)

¤ 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. (5.7)

¤ 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. 
(6.7)

¤ Ieftin! Vând mobilă sufragerie, 
canapea cu husă din piele, o măsu-
ţă + 4 scaune. Inf. la tel. 
0748-193982. (6.7)

MEDICALE

¤ Vând ecograf ”Toshiba”, cu două 
sonde. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0744-605935. (1.7)

DIVERSE

¤ Vând cergă de maramureș, din 
lână groasă. Sunaţi la tel. 
0744-605935. (1.7)

¤ Vând URGENT 10 blugi, cu trico-
uri, de toate culorile și mărimile, la 
preţul de 30 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând plasă din sârmă, folosite, 
cu ochiuri 5/5 cm, grosimea sârmei 
3 mm, 60 ml. Inf. suplimentare la 
tel. 0744-605935. (1.7)

¤ Vând cort de două persoane, cu-
loare albastră și doi saci de dormit, 
la preţul de 40 RON. Inf. suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (1.7)

¤ Vând barcă pneumatică “Saylor”, 
de 3 persoane, cu fund rigid “Tego”, 
vâsle, scaune gonfl abile, vestă de 
salvare; motor electric “Savylor”, 
nou; acumulator “Marine” de 80 
AM, pachet 300 euro fi x; 2 beţe te-
lescopice, compozit 3,5 m, putere 
80-150 gr; un băţ de 2,40 m -15-15 
gr din două părţi; “Shimano” și unu 
de 3 m – 40-80 gr, din două părţi 
“Silstar”, preţ pachet 300 euro fi x. 
Inf. la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (1.5)

¤ Vând o pereche de rotile pe bo-
canci, nr. 40, preţ 50 RON/buc. Su-
naţi la tel.0740-323779. (1.7)

¤ Vând stâlpi de gard din mestea-
căn, 3 m lungime, preţ 6 RON/ 
buc. Tel. 0747-700044. (1.5)

¤ Vând urgent răcitor lapte, 430 li-
tri, la preţul de 900 euro. Inf. la tel. 
0736-577060. (1.5)

¤ Vând conductă metalică cu dia-
metrul de 75 mm, pentru construc-
ţii sau pentru gard. Inf. suplimenta-
re la tel. 0264-432680. (5.7)

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

CĂRŢI

¤ Cumpăr cărţi despre autoturismul 
”Dacia”. Ofer preţ bun. Rog sunaţi 
la tel. 0749-174082. (1.7)

¤ Vând cărţi în limba franceză, 
foarte ieftin. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0748-193982. (6.7)

ANIMALE

¤ Vând URGENT 70 oi turcane, preţ 
380 RON/buc. Inf. suplimentare la 
tel. 0741-311295. (4.7)

COLECŢIONARI

¤ Colecţionar cumpăr colecţii de in-
signe românești, cartonașe de be-
re, suc, băuturi, apă, cartoane pe 
care se pun paharele în localuri. Tel. 
0749-174082. (1.7)

¤ Vând benzi de magnetofon 
(BASF, AGFA, SONY) înregistrate o 
singură dată, 360/540 m, muzică 
ușoară. Tel. 0755-920694. (1.5)

¤ Vând trofee de vânâtoare căprior 
(ţap) și colţi de mistreţi, preţ nego-
ciabil. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-591965. (1.5)

¤ Vând discuri pentru pick-up 
33/45 turaţi, muzică ușoară, popu-
lară, simfonică, toate în stare bună. 
Relaţii la tel. 0755-920694. (1.5)

¤ Vând colecţie de timbre, colecţie 
de ceasuri de buzunar, noi, cu lanţ, 
marca “Heritage”, brichete cu gaz, 
pixuri. Inf. la tel. 0759-020427. (1.5)

¤ Vând sobe de teracotă antice, cu 
ornamente deosebite, de culoare 
galbenă, maro și albă, și candela-
bre antice. Inf. și relaţii suplimenta-
re la tel. 0744-219124. (1.5)

¤ Colecţionar serios, cumpăr obiec-
te promoţionale ”Malboro”, briche-
te, afi șe, scrumiere, brelocuri (orice 
pe ce scrie ”Malboro”). Rog sunaţi 
la tel. 0749-174082. (1.7)

¤ Vând cartele telefonice România 
și străine, peste 500 de 
modele(sport, faună, etc.), fără cip, 
preţ negociabil la cantitate. Tel. 
0755-920694. (1.5)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (tablou, 
icoană veche, mașină de scris, ra-
dio, râșniţă, ceas cu pendulă, mo-
nede, mojar, etc). Ofer 5-30 ron. 
Sunaţi la tel. 0740-876853. (1.5)

¤ Vând peste 500 de plicuri circula-
te în România între anii 2002-2010 
(faună, biserici, personaje, anima-
le, sport, avioane, etc), preţ 0,30 
RON/buc, negociabil. Inf. la tel. 
0755-920694. (1.5)

¤ Colecţionari! Vând casete audio, 
video, discuri, benzi magnetofon. 
Tel. 0755-920694. (1.5)

ACORDURI DE MEDIU

¤ RUS IOAN PETRU anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării 
de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „ELABORARE 
PUD-PUZ PENTRU CONSTRUIRE LO-
CUINŢE COLECTIVE P+3E”, propus a 
fi  amplasat în loc. Florești, str. Tău-
tului F.N., judeţul Cluj. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi  con-
sultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Doro-
banţilor nr. 99, bloc 9B, în zilele de 
luni-vineri, între orele 9.00-14.00. 
Observaţiile publicului se primesc 
zilnic la sediul Agenţiei pentru Pro-
tecţia Mediului Cluj, Calea Doro-
banţilor nr. 99, bloc 9B, cod 
400609, fax 0264-410716, e-mailȘ 
offi ce@apmcj.anpm.ro. (1.1)

¤ COMUNA VAD anunţă publicul in-
teresat asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul „Îmbunătăţirea infras-
tructurii de prevenire și de protecţie 
împotriva inundaţiilor în comuna 
Vad, judeţul Cluj”, propus a fi  am-
plasat în Comuna Vad, judeţul Cluj. 
Informaţiile privind proiectul propus 
pot fi  consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99 și la sediul Co-
munei Vad, str. Principală nr. 146, în 
zilele de luni între orele 9,00-16,30, 
marţi-vineri între orele 9,00-14,00. 
Observaţiile publicului se primesc zil-
nic la sediul Agenţiei pentru Protec-
ţia Mediului Cluj. (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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ACORD DE MEDIU

COMUNA VAD anunţă publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
„Îmbunătăţirea infrastructurii de prevenire şi de protecţie 
împotriva inundaţiilor în comuna Vad, judeţul Cluj“, propus 
a fi  amplasat în Comuna Vad, judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99 și la sediul Comunei Vad, str. Principală 
nr. 146, în zilele de luni între orele 9,00-16,30, marţi-vineri 
între orele 9,00-14,00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj organizează 
concurs în data de 27 Octombrie 2014 – proba scrisă, 
(interviul în 29 Octombrie 2014), pentru ocuparea funcţiilor 
publice de execuţie vacante de: 1 post de referent, clasa I, 
grad profesional superior în cadrul Serviciului Buget, Finanţe, 
Administrativ şi Resurse Umane, respectiv 1 post de consilier, 
clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului 
Calitatea Factorilor de Mediu

Informaţii referitoare la participarea și desfășurarea 
concursului pot fi  obţinute la sediul agenţiei, tel. 0264/ 410. 
722 sau accesând următorul link: http://apmcj.anpm.ro.

Candidaţii vor depune dosarele de concurs complete până 
în data de 17.10.2014.

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

ÎN ATENŢIA PUBLICULUI CĂLĂTOR !

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA, anunță 
publicul călător că sâmbătă 20.09.2014, între orele 
8:00–10:30, pe perioada desfășurării unei etape a 
„Campionatului Național de Semimaraton și Cursă 
Populară”, suntem nevoiți să deviem linia 101A 
(tramvaiele vor fi înlocuite cu autobuze), pe următorul 
traseu:

Dus: Primăverii – Plopilor – Spl. Independenței – 
Uzinei Electrice – Al. Stadion – G. Coșbuc – Card. Iuliu 
Hossu – G. Barițiu – Horea – P-ța Gării;

Intors: P-ța Gării – I.L.Caragiale – Horea – G. Barițiu – 
Card. Iuliu Hossu – G. Coșbuc – Al. Stadion – Uzinei 
Electrice – Spl. Independenței – Plopilor – Primăverii;

Stațiile vor fi comune cu celelalte stații CTP de pe 
traseu.

În intervalul menționat și linia de autobuze nr. 30, va 
circula în ambele sensuri pe str. Uzinei Electrice și Al. 
Stadion.

Vă mulțumim pentru înțelegere.
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Praznicul „Înălţării Sfi ntei 

Cruci” este sărbătorit în 

mod deosebit la 

Mănăstirea Căşiel, din 

judeţul Cluj, care devine în 

această zi un important loc 

de pelerinaj pentru miile 

de credincioşi din Cluj, 

Bistriţa, Maramureş, dar şi 

din alte părţi ale ţării.

Aici se păstrează o părtici-

că din lemnul Sfi ntei Cruci, 

precum şi sfi nte moaşte, fapt 

pentru care an de an pelerini 

din ţară vin la sfânta mănăs-

tire încă din ajunul praznicu-

lui, pentru a se putea închi-

na şi pentru a putea lua par-

te la sfi ntele slujbe ofi ciate 

aici cu prilejul hramului.

Jertfa răscumpărătoare, 
actualizată 
în Sfânta Liturghie

Anul acesta peste 4 mii de 

credincioşi au luat parte la 

Sfânta Liturghie ofi ciată de 

ÎPS Părinte Arhiepiscop şi Mi-

tropolit Andrei pe altarul de 

vară din preajma mănăstirii. 

Ierarhul a fost înconjurat de 

un sobor de 15 preoţi şi dia-

coni din care a făcut parte şi 

exarhul mănăstirilor din Ar-

hiepiscopia Clujului, Pr. Ar-

himandrit Dumitru Cobzaru. 

În cadrul Sfi ntei Liturghii, Mi-

tropolitul Clujului a săvârşit 

şi o hirotonie de preot, iar cu-

vântul de învăţătură rostit cu 

acest prilej s-a referit la jert-

fa răscumpărătoare care este 

actualizată în Sfânta Liturghie.

„Prin apa botezului ne naş-

tem din nou, iar prin sfânta 

cuminecătură ne nutrim cu 

Trupul şi Sângele Domnului, 

pentru că Sfânta Liturghie es-

te actualizarea jertfei răscum-

părătoare de pe Golgota. Sfân-

tul Nicolae Cabasila ne spune 

că sfânta cuminecătură nu es-

te nici simbol, nici preînchi-

puire, ci jertfă adevărată, pen-

tru că Domnul Iisus Hristos în 

joia mare, înainte de patimă, 

a luat pâinea a binecuvântat-o, 

a frânt-o şi a dat-o ucenicilor 

şi a zis «Luaţi, mâncaţi acesta 

este trupul Meu». A luat şi pa-

harul, l-a binecuvântat şi l-a 

împărţit ucenicilor şi le-a zis 

« Beţi dintru acesta toţi, aces-

ta este Sângele Meu, al Legii 

celei noi, care pentru mulţi se 

varsă spre iertarea păcatelor ». 

În felul acesta Domnul a înte-

meiat Sfânta Liturghie, care 

nu-i altceva decât actualizarea 

jertfei sângeroase de pe Cru-

cea Golgotei”, a spus ÎPS An-

drei, Arhiepiscopul şi Mitro-

politul Clujului.

Mulţime de credincioşi, din-

tre care şi mulţi copii, s-au 

împărtăşit în cadrul Sfi ntei Li-

turghii cu Trupul şi Sângele 

Mântuitorului Iisus Hristos, 

iar cei mici au primit din par-

tea Înaltpreasfi nţitului Părin-

te Andrei cărţi de rugăciuni.

Biserica Mănăstirii Căşiel, 

situată la 25 de km de oraşul 

Dej, este un cunoscut monu-

ment istoric. Aşezământul a 

fost întemeiat în jurul anului 

1765 pe vatra unui schit mai 

vechi din sec al 17-lea. După 

câţiva ani de la înfi inţare, bi-

serica mănăstirii a fost distru-

să. În anul 1991, de Înălţarea 

Sfi ntei Cruci, Sfântul Sinod al 

Bisericii Ortodoxe Române a 

hotărât reînfi inţarea Mănăsti-

rii Căşiel, cu obşte de maici. 

În prezent vieţuiesc aici 28 de 

maici sub îndrumarea duhov-

nicească a maicii stareţe Var-

vara Georgiu şi a părintelui 

duhovnic Serafi m Bădilă. 

Mitropolitul Andrei 
la hramul Mănăstirii 
Cășiel din județul Cluj

65 de copii săraci din pro-

topopiatul ortodox Gherla au 

primit ghiozdane cu rechizi-

te la începutul acestui an şco-

lar. Materialele didactice au 

fost donate de mai mulţi oa-

meni generoşi din Cluj-Na-

poca, Gherla, Sibiu şi chiar 

din Bucureşti, în urma cam-

paniei fi lantropice „Donează 

un ghiozdan”, lansate de pro-

topopiat în preajma noului 

an şcolar. Rechizitele au fost 

împărţite copiilor nevoiaşi 

sâmbătă şi duminică, respec-

tiv în 13 şi 14 septembrie. 

Asistentul social al protopo-

piatului Gherla, Elena Ghe-

berta a declarat că toţi copi-

ii merită şansa de a deveni 

adulţi educaţi şi membrii ac-

tivi ai societăţii, indiferent de 

mediul în care s-au născut.

„Bucuria pe care au avut-o 

copiii atunci când le-am dat 

ghiozdanele, ne-a făcut să ne 

amintim de copilărie, de en-

tuziasmul pe care îl aveam 

înainte să înceapă şcoala, de 

farmecul rechizitelor noi şi 

de toate lucrurile pe care ni 

le-am fi  dorit să le avem în 

ghiozdan”, spune Elena Ghe-

berta.

Acţiunea face parte din 

proiectele demarate la nivel 

de protopopiat, pentru a re-

duce abandonul şcolar şi a 

facilita accesul la educaţie a 

copiilor nevoiaşi.

Ghiozdane cu rechizite 
pentru 65 de copii săraci

Cei peste 500 de elevi ai 

Seminarului Teologic 

Ortodox din municipiul 

Cluj-Napoca au început 

din nou şcoala, după trei 

luni de vacanţă. Copiii 

din toate cele trei cicluri: 

primar, gimnazial şi liceal 

au participat luni, 15 sep-

tembrie 2014, alături de 

părinţi şi profesori, la fes-

tivitatea de deschidere a 

noului an şcolar 

2014-2015.

„Duceţi mai departe 
valorile credinţei şi ale 
neamului nostru”

Momentul festiv pentru ele-

vii Colegiului Ortodox a avut 

loc de la ora 9, la unitatea şco-

lară de pe str. Avram Iancu, 

în prezenţa PS Episcop Vasi-

le Someşanul, a întregului 

corp profesoral şi a părinţilor.

A fost ofi ciată o slujbă de 

Te-Deum, după care, cei pes-

te 200 de elevi, au primit în-

demnuri de la Ierarh, profe-

sori şi autorităţi. Preasfi nţitul 

Episcop Vasile i-a felicitat cu 

acest prilej pe părinţii copii-

lor care au ales această şcoa-

lă ce îşi propune să îi forme-

ze pe cei mici în spiritul cre-

dinţei ortodoxe.

„Felicit pe părinţii voştri, 

dragi copii, care au ales aceas-

tă şcoală pentru a vă forma 

în spiritul credinţei neamului 

nostru, în dragoste faţă de ţa-

ră şi faţă de întreaga umani-

tate şi pentru a putea duce 

mai departe valorile credinţei 

şi ale neamului nostru, prin 

care şi noi şi voi, deopotrivă, 

veţi face cunoscute dragostea 

şi lumina neamului nostru în 

lumea întreagă”.

Elevii, la fi nalul festivită-

ţii, au mers în clasele lor un-

de s-au întâlnit cu doamne-

le învăţătoare, care le-au pre-

zentat celor mici orarul şi 

le-au spus ce îi aşteaptă în 

acest an şcolar.

Benefi ciul libertăţii morale, 
la şcoala gimnazială 
ortodoxă din Cluj

Şi elevii de la şcoala gim-

nazială ortodoxă din munici-

piu au început prima zi de 

şcoală în mod festiv. Aceştia, 

plini de emoţie, alături de pă-

rinţii şi dascălii lor, au parti-

cipat la festivitatea de deschi-

derea a noului an şcolar, ce a 

avut loc, de la ora 10, la uni-

tatea de învăţământ de pe str. 

Meseriilor. Aici a fost ofi cia-

tă o slujbă religioasă, după 

care reprezentanţii mai mul-

tor instituţii clujene au dat ci-

tire mesajelor venite din par-

tea autorităţilor cu prilejul în-

ceperii noului an şcolar. Di-

rectorul Seminarului Teologic 

Ortodox din municipiu, pă-

rintele Liviu Vidican Manci, 

le-a spus elevilor din clasele 

a V-a şi a VI-a de la şcoala 

gimnazială că benefi ciază aici 

de libertatea de a-şi exprima 

crezul ortodox .

„Cei care aţi ales să veniţi 

în clasa a V-a şi în clasa a VI-a 

în nou înfi inţata şcoală, ciclul 

gimnazial, să ştiţi că nu v-aţi 

asumat un risc, ci vă faceţi 

părtaşi la un benefi ciu, este 

benefi ciul libertăţii morale. În 

momentul în care poţi să vor-

beşti nestingherit despre cre-

zul tău religios, într-o şcoală 

în care profesorul nu râde de 

tine pentru că ţi-ai făcut cru-

ce înainte de teză, cred că eşti 

în libertate. În momentul în 

care ţi-s încălcate aceste drep-

turi, trebuie să ştii că ţi-au 

fost încălcate nişte drepturi. 

Încălcarea exprimării crezu-

lui religios apare, în şcolile 

publice din nefericire, din ce 

în ce mai des”, a spus Pr. Li-

viu Vidican Manci.

Educaţia înseamnă 
a creşte frumos

Tinerii care urmează ciclul 

liceal la Seminarul Teologic 

Ortodox din Cluj-Napoca au 

început prima zi din noul an 

şcolar, prin rugăciune. Împre-

ună cu părinţii şi profesorii 

lor au participat de la ora 8 

la Sfânta Liturghie ofi ciată în 

capela unităţii de învăţământ 

de duhovnicul Seminarului, 

Pr. Arhimandrit Samuel Cris-

tea şi de alţi părinţi profesori. 

După slujbă, în curtea şcolii, 

PS Episcop Vasile Someşanul 

a ofi ciat o slujbă de Te-Deum, 

binecuvântându-i pe elevi şi 

profesori la început de an şco-

lar. Prezent la momentul fes-

tiv Inspectorul de religie al Ju-

deţului Cluj, pr. Marian Sidon, 

a explicat că educaţia nu în-

seamnă doar o acumulare de 

informaţii, ci înseamnă a creş-

te frumos şi acesta este obiec-

tivul Seminarului Teologic Or-

todox din Cluj.

Festivitatea s-a încheiat cu 

binecuvântarea dată de Prea-

sfi nţitul Episcop Vasile Some-

şanul elevilor şi cadrelor di-

dactice care au început un 

nou an şcolar, rugându-l pe 

Bunul Dumnezeu să le ofere 

tuturor spor duhovnicesc şi 

rezultate cât mai bune.

Potrivit directorului Semi-

narului Teologic Ortodox din 

Cluj-Napoca, Pr. Liviu Vidi-

can Manci atât cei mici, cât 

şi cei mari benefi ciază în acest 

nou an şcolar de săli de cla-

se renovate şi dotate cu apa-

ratură performante şi de spa-

ţii de joacă special amenaja-

te, investiţiile totale fi ind de 

peste 350 de mii lei.

Începutul de an școlar 
la Seminarul Teologic 
Ortodox din Cluj-Napoca

Demisolul Bisericii „Înălţarea 

Sfi ntei Cruci” din Cluj-Napo-

ca a fost sfi nţit duminică, 14 

septembrie 2014, la sărbătoa-

rea hramului, în ziua de prăz-

nuire a Înălţării Sfi ntei Cru-

ci. Spaţiul a fost binecuvân-

tat de Preasfi nţitul Vasile So-

meşanul, Episcopul vicar al 

Arhiepiscopiei Clujului, în ur-

ma lucrărilor de renovare 

efectuate în acest an. Slujba 

de binecuvâtare a fost urma-

tă de ofi cierea Sfi ntei Litur-

ghii în sobor de preoţi şi di-

aconi, slujbă la care au luat 

parte mulţime de credincioşi 

din cartierul clujean Mănăş-

tur şi din alte zone ale mu-

nicipiului.

Prin Sfânta Cruce a venit 
bucurie la toată lumea

În cuvântul de învăţătură 

rostit la praznicul Înălţării Sfi n-

tei Cruci, Preasfi nţitul Vasile a 

vorbit despre însemnătatea 

Sfi ntei Cruci pentru creştini: 

„Privind mai adânc în taina 

Sfi ntei Cruci vedem că prin 

Sfânta Cruce a venit bucurie 

la toată lumea. Aşa cântă Sfân-

ta Biserică în ziua praznicului 

Înălţării Sfi ntei Cruci. Adân-

cindu-ne în istoria duhovni-

cească a credinţei şi a biseri-

cii întemeiată pe Sfânta Cruce 

prin jertfă dumnezeiască de 

Mântuitorul nostru Iisus Hris-

tos, înţelegem mai mult iubi-

rea desăvârşită pe care a avut-o 

şi o are necontenit Mântuito-

rul nostru Iisus Hristos”.

Un spaţiu amenajat 
în folosul comunităţii 
parohiale

Demisolul bisericii de la pe 

strada Plopilor a fost dotat cu 

o bibliotecă şi cu aparatură 

specială pentru activităţile cu 

tinerii şi copiii parohiei. Tot 

aici, va funcţiona şi un cabi-

net medical pentru persoane-

le nevoiaşe, a declarat pr. pa-

roh Gavril Vârva: „În a doua 

jumătate a anului au fost efec-

tuate lucrări de renovare şi lu-

crări iconografi ce în vederea 

dotării spaţiului cu o bibliote-

că, cu un sistem de video-pro-

iecţie, cu tablă şi mese noi pen-

tru elevii care participă la ore-

le de pregătire pentru gimna-

ziu, liceu şi facultate, precum 

şi deschiderea unui cabinet 

medical unde se vor desfăşu-

ra în condiţii adecvate, actele 

medicale pe care medicii ata-

şaţi de comunitatea noastră 

eclesială, înţeleg să le ofere 

credincioşilor mai anevoioşi”.

Hramul Bisericii „Înălțarea Sfintei Cruci” din Cluj-Napoca
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BERBEC
Din dorinţa de a obţine venituri suplimentare, riscaţi să neglijaţi relaţiile sentimen-
tale și să vă certaţi cu partenerul de viaţă. Vă recomandăm să vă gândiţi bine îna-
inte de a lua o hotărâre importantă. Încercaţi să găsiţi o cale de mijloc între senti-
mente și bani!

TAUR
Este posibil să plecaţi într-o călătorie neprevăzută, în interes familial. Vă reco-
mandăm să nu ezitaţi. S-ar putea să afl aţi lucruri care vă vor folosi în afaceri. 
Puteţi avea succes atât pe plan social, cât și material.  

GEMENI
Sunt șanse să se producă evenimente neașteptate, care marchează schimbări 
favorabile în viaţa dumneavoastră. Dorinţa de afi rmare și activitatea intelectua-
lă intensă vă conduc spre succes, atât în societate, cât și la serviciu. S-ar putea 
luaţi o hotărâre importantă într-o problemă sentimentală.  

RAC
Aveţi șanse să obţineţi rezultate deosebite cu prilejul unei călătorii de afaceri. Vă 
sfătuim evitaţi discuţiile aprinse. Spre sfârșitul săptămânii reușiţi să faceţi rost de 
bani pentru a continua o lucrare în casă, începută mai demult. 

LEU
Este posibil să aveţi probleme în relaţiile sentimentale și pe plan financiar. Vă sfătuim 
să vă păstraţi calmul și să nu vă grăbiţi. Vă puteţi baza pe sfaturile prietenilor apropiaţi. 

FECIOARĂ
Survin schimbări neprevăzute, care vă dau peste cap toate planurile. S-ar putea să 
afl aţi că trebuie să plecaţi într-o delegaţie, spre nemulţumirea partenerului de via-
ţă. Păstraţi-vă calmul și evitaţi cearta, pentru că s-ar putea să se termine rău!

BALANŢĂ
Vă sfătuim să evitaţi discuţiile în contradictoriu. Aveţi succes în societate și co-
laboraţi foarte bine cu persoanele mai tinere. Nu faceţi nici o promisiune dacă 
nu sunteţi sigur că vă puteţi ţine de cuvânt!

SCORPION
S-ar putea ca un prieten să vă reproșeze că nu vă plătiţi datoriile la timp. Vă sfă-
tuim să vă păstraţi calmul și să vă stabiliţi clar priorităţile. Nu refuzaţi ajutorul 
unei rude mai în vârstă! 

SĂGETĂTOR
Vă faceţi remarcat în societate și colaboraţi foarte bine cu cei din jur. Dorinţa de 
afi rmare și voinţa puternică vă ajută încheiaţi o afacere profi tabilă, pe termen 
lung. Vă sfătuim, totuși, să nu fi ţi prea critic cu partenerul de viaţă. 

CAPRICORN
Începeţi weekend-ul plin de inspiraţie. Vă recomandăm să o folosiţi pe plan 
profesional și în afaceri. Relaţiile sentimentale pot fi  foarte bune dacă nu îi fa-
ceţi reproșuri nejustifi cate persoanei iubite. 

VĂRSĂTOR
Sunteţi irascibil și s-ar putea să vă purtaţi nedelicat cu persoana iubită. Vă sfătu-
im să vă controlaţi, pentru că riscaţi să provocaţi o ceartă. Folosiţi-vă potenţialul 
intelectual, care este la cote maxime! 

PEŞTI
Entuziasmul pe care îl arătaţi la serviciu vă poate atrage invidia unui coleg. S-ar 
putea să aveţi discuţii cu partenerul de viaţă, pentru că acordaţi prea multă 
atenţie carierei. Încercaţi să clarifi caţi cu calm toate neînţelegerile! 
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Horoscopul săptămânii

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

WEEKEND la TV
vineri, 19 septembrie

TVR 1
12:30 Tribuna parti delor parlamentare (emis. 
info.)
13:00 Benefi ciar România (emis. mag.)
13:30 M.A.I. aproape de ti ne (emis. info.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
15:30 Oameni ca noi (rep.)
16:00 Parlamentul României
16:50 Legendele palatului, prinţesa Ja Myung 
(sud cor., 2009, s. rom., ep. 65, 67)
18:15 Post meridian (emis. info., ep. 4) - Pu-
trajaya fl orilor și Insula Langkawi -insula vul-
turului brun
18:50 România în 5 minute (doc.) - Culele de la 
Măldărești 
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 Dr. House (sua, 2004, ser., sezonul 7, 
ep. 19, 20)
22:50 Așa-i românul! (emis. mag.) (r)
23:10 Șase gloanţe (sua, 2012, acţiune)

ANTENA 1
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 X Factor (emis. con.)
23:00 Yakuza (sua, 2005, acţiune)

PRO TV
12:30 Dădaca (sua, 1993, s. com., sezonul 3, 
ep. 5)
13:00 Ști rile Pro TV
13:45 Trandafi rul negru (tur., 2013, s. dr., ep. 
5)

15:00 Vrăjitoarele din Oz (sua, 2011, s. avent., 
sezonul 1, ep. 1)
17:00 Ști rile Pro TV
17:30 La Măruţă (div.)
19:00 Ști rile Pro TV
20:30 Vocea României (emis. con.)
22:45 Avocatul din limuzină (sua, 2011, f. pol.)

KANAL D
12:30 Ști rile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine (reality show)
16:45 Teo Show (div.) (r)
18:45 Ști rea zilei (emis. info.)
19:00 Ști rile Kanal D (emis. info.)
20:00 Suleyman Magnifi cul: Sub domnia iu-
birii (tur., 2011, s. avent.)
22:15 D-Paparazzi (mag. life-style)
23:15 DISCOTE-K (div.) (r)

ACASĂ TV
13:00 Culorile iubirii (mex., 2014, ser.) (r)
14:30 Legături riscante (sua, 2012, s. dr.) (r)
15:30 Minciuna (mex., 1998, ser.)
16:30 Tânăr și neliniști t (sua, 1973, s. tv, ep. 
4799)
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.) (r)
13:30 Liga 1: CSMS Iași - AFC Asa 2013 Tg. 
Mureș (emis. sport) (r)
15:30 Fotbal Look (emis. sport) (r)
16:30 Ști ri Look TV (emis. info.) 
17:00 Casa Poporului (talk show) (r)
18:00 Celebrity (r)
19:00 Nauti c Show (emis. sport, ep. 25)
19:30 Planeta verde (sua, 2010, s. doc., ep. 
10)
20:00 Ști ri Look TV (emis. info.) 

20:30 Fotbal Look (emis. sport) 
21:00 Liga 1: AFC Asa 2013 Tg. Mureș - FC Ra-
pid București  (emis. sport) 
23:00 Fotbal Look (emis. sport) 

sâmbătă, 20 septembrie
TVR 1

12:00 Tezaur folcloric (progr. muz.)
13:00 Ora Regelui (program cult., col., a-n)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:35 37° C (emis. info.)
16:10 Ocolul Pământului în 80 de zile 
(engl.-sua-it., 1989, avent. f) - Partea a II-a
17:55 Sălbăti cia Carpaţilor (r) - Partea a II-a
18:50 TeleEnciclopedia (1965, emis. info.) (r)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:10 Ulti mul tren dinspre Orient (can.-chi., 
2008, avent. f) - Partea I
22:45 Profesioniști i... (talk show) - Best of
23:45 Pistolarul și comoara (sua-spa., 1998, 
west.)

ANTENA 1
11:00 Liceenii (rom., 1987, com.)
13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality show) - 
Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality show) - 
Sezonul 4
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Mr. Bean (engl., 1990, s. com.)
20:30 Te cunosc de undeva! All Stars (emis. 
con.)

PRO TV
11:00 Vrăjitoarele din Oz (sua, 2011, s. avent., 
sezonul 1, ep. 1) (r)
13:00 Ști rile Pro TV
13:15 Schimbul (sua, 2010, com.)
14:30 MasterChef (emis. con.) (r)
16:30 Vocea României (emis. con.) (r)
19:00 Ști rile Pro TV (emis. info.)

20:30 Columbiana (fra., 2011, acţiune)
22:30 Cred că îmi iubesc nevasta (sua-ind., 2007, 
com. rom.)

KANAL D
12:30 Ști rile Kanal D (emis. info.)
13:45 WOWbiz (div.) (r)
16:15 O mărit pe mama soacră! (div.) (r)
17:45 D-Paparazzi (mag. life-style) (r)
18:45 Ști rea zilei (emis. info.)
19:00 Ști rile Kanal D (emis. info.) (r)
20:00 Asta-i România! (emis. info.)
21:30 DISCOTE-K (div.)
22:30 Războiul familiei Watson (sua, 2008, 
horror)

ACASĂ TV
13:00 Culorile iubirii (mex., 2014, ser.) (r)
14:30 Legături riscante (sua, 2012, s. dr.) (r)
15:30 Minciuna (mex., 1998, ser.)
16:30 Tânăr și neliniști t (sua, 1973, s. tv, ep. 
4800)
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
12:00 Liga 1: AFC Asa 2013 Tg. Mureș - FC Ra-
pid București  (emis. sport) (r)
14:00 Fotbal Look (emis. sport) (r)
14:30 Liga 1: Fc Steaua București  - Cs Gaz Me-
tan Mediaș (emis. sport) (r)
15:00 Speed: Raliul Iașului (r)
15:30 Celebrity (r)
16:30 Povești le României
17:30 Cinema Live (emis. mag.)
18:00 Fotbal Look (emis. sport) - Ediţie spe-
cială
18:30 Liga 1: FC Oţelul Galaţi - FC Cfr 1907 Cluj 
(emis. sport) 
20:30 Fotbal Look (emis. sport) 

21:00 Liga 1: FC Dinamo 1948 București  - CS-
ms Iași (emis. sport) 
23:00 Fotbal Look (emis. sport) 

duminică, 21 septembrie
TVR 1

12:00 Viaţa satului (program cult.)
13:00 Foc încrucișat (talk show) 
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:30 Politi că și delicateţuri (emis. mag.) 
15:30 Dincolo de hartă (doc.)
16:10 Cântecul românului în Ţara Aurului (I)
18:00 Lozul cel mare (emis. con.) 
18:30 Festi valul Internati onal de Circ de la 
Massi 
18:45 Sophia Loren: povestea vieţii (sua, 1980, 
f. dr.)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:10 Ulti mul tren dinspre Orient (can.-chi., 
2008, avent. f) - Partea a II-a
22:45 Festi valul Internaţional de Circ de la 
Massi (r)
23:00 Starea naţiei (reality show) - Best Of

ANTENA 1
13:00 Observator (emis. info.) 
13:15 Next Star (emis. con.) (r)
16:00 Observator (emis. info.) 
16:15 SuperBingo Metropolis (emis. con.) 
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Mr. Bean (engl., 1990, s. com.)
20:30 Furios și Iute 4: Piese originale (sua, 2009, 
acţiune)
22:45 X Factor (emis. con.) (r)

PRO TV
11:15 Prietenii copilăriei mele (sua, 2003, f. 
dr.)
13:00 Ști rile Pro TV
13:05 Schimbul (sua, 2010, com.)
14:15 Eu și monstrul meu (sua-engl., 2007, 
avent. f)
16:30 Vocea României (emis. con.) (r)

19:00 Ști rile Pro TV (emis. info.)
20:30 Greu de pensionat 2 (sua, 2013, acţ. 
com.)
22:45 Inamic și aliat (engl.-sua, 2013, acţiu-
ne)

KANAL D
13:45 WOWbiz (div.) (r)
14:45 KIDSing (emis. con.) (r)
17:00 Asta-i România! (emis. info.) (r)
18:45 Ști rea zilei (emis. info.)
19:00 Ști rile Kanal D (emis. info.)
20:00 Ochii din umbră (reality show)
21:30 O mărit pe mama soacră! (div.)
23:00 Venin (sua, 2005, horror)

ACASĂ TV
13:00 Culorile iubirii (mex., 2014, ser.) (r)
14:30 Legături riscante (sua, 2012, s. dr.) (r)
15:30 Minciuna (mex., 1998, ser.)
16:30 Tânăr și neliniști t (sua, 1973, s. tv, ep. 
4801)
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
12:00 Celebrity (r)
13:00 Minunile Lui Tămaș (div.) (r)
14:00 Tonik Show (div.) (r)
15:00 Fotbal Look (emis. sport) 
16:00 Liga 1: FC Ceahlăul Piatra Neamţ - FC 
Brașov (emis. sport) 
18:00 Fotbal Look (emis. sport) 
18:30 Tonik Show (div.)
19:30 Celebrity (r)
20:30 Fotbal Look (emis. sport) 
21:00 Liga 1: FC Petrolul Ploiești  - FC Steaua 
București  (emis. sport) 
23:00 Fotbal Look (emis. sport) 
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Aproape o jumătate 
de milion de euro 
datorii pentru 
clubul CFR Cluj
Camera Naţională pentru 
Soluţionarea Litigiilor (CNSL) 
din cadrul FRF a obligat clubul 
CFR Cluj la plata a 80.800 de 
euro către jucătorii Damjan 
Dokovici și Liviu Ganea, repre-
zentând restanţe salariale. Cea 
mai mare parte din această su-
mă, 70.000 de euro, gruparea 
ardeleană trebuie să i-o achite 
croatului Damjan Dokovici, cel 
care a evoluat la CFR Cluj sub 
formă de împrumut în sezonul 
trecut. Către Liviu Ganea, CFR 
Cluj este obligată să vireze su-
ma de 10.800 de euro. De ase-
menea, clubul clujean a fost 
obligată și la plata sumei de 
455 lei, pentru fi ecare jucător, 
reprezentând cheltuieli de jude-
cată. Alte datorii ale clubului 
din Gruia: Sepsi – 65.000 de 
euro; Rui Pedro – 61.000 de 
euro; Ioan Hora – 41.500 de 
euro; Claudiu Voiculeţ – 47.500 
de euro; Vasile Maftei – 
66.000 de euro; Mihai Mincă – 
51.000 de euro; Paul Batin – 
20.300 de euro.

Baschetul 3x3 
revine la Cluj

Baschetul 3x3 revine la Cluj cu 
a treia ediţie a „Trofeului 
BeSport” care se va desfășura 
între 20-21 Septembrie în Piaţa 
Unirii și care se anunţă palpi-
tantă din toate punctele de ve-
dere. Competiţia este înscrisă 
în circuitul international 
3x3planet.com și se dorește în 
continuare a fi  un eveniment 
care să se înscrie anual cel pu-
ţin o dată în calendarul sportiv 
al Clujului. Înscrierile în compe-
tiţie se pot face online pe si-
te-ul competiţiei sau pe 
3x3planet.com cât și în locaţiile 
pana in data de 19 septembrie 
orele 17.00: Fabrica de Sport 
(între orele 10.00-20.00); Cora 
– Fast&Eco Change Oil (între 
orele 10.00-17.00); Piata 
Mihai Viteazu – Mob Tod GSM 
(vis-a-vis de Agentia CFR). 
Deschiderea va avea loc în data 
de 20 Septembrie orele 12:00. 
Echipele vor avea 3 jucători, 
plus unul rezervă, fi ind accep-
taţi si jucătorii legitimaţi (jucă-
tor cu drept de joc în competiţi-
ile naţionale de baschet). 
Grupele de vârstă sunt: Sub 14 
ani fete/baieti; sub 18 ani bă-
ieţi; sub 18 ani fete; peste 18 
ani băieţi; peste 18 ani fete; 
peste 40 mixt. Premiile compe-
tiţiei sunt formate din servicii si 
produse oferite de sponsori si 
parteneri. În seara de 21 
Septembrie ora 19:00 va fi  pre-
zentata echipa de baschet 
Universitatea Cluj.

Pe scurt

Mai mulţi membri ai 

Comitetului Executiv al 

FIFA se numără printre 

cei 50 de oficiali din 

lumea fotbalului cărora 

li s-a cerut să returneze 

ceasurile în valoare de 

25.000 dolari fiecare, pe 

care le-au primit drept 

cadou din partea 

Confederaţiei Braziliene 

de Fotbal (CBF), în tim-

pul Cupei Mondiale 

2014, informează 

Reuters.

Comisia de etică a FIFA 

a precizat, într-un comuni-

cat, că respectivele cadouri 

contravin codului de etică 

al organizaţiei şi nu ar fi tre-

buit acceptate. Forul inter-

naţional a adăugat, însă, că 

nu va deschide nicio proce-

dură împotriva oficialilor ca-

re returnează ceasurile pâ-

nă la 24 octombrie.

„CBF nu ar fi trebuit să 

ofere ceasurile, iar cei care 

au primit pungile cu cado-

uri ar fi trebuit să le verifi-

ce imediat şi, atunci când 

au descoperit ceasurile, să 

le returneze sau să raporte-

ze această situaţie”, a pre-

cizat Comisia de etică în-

tr-un comunicat.

„În efortul de a rezolva 

această problemă cu promp-

titudine, camera de investi-

gare (a comisiei de etică) 

nu va continua alte proce-

duri formale de etică împo-

triva oficialilor care retur-

nează ceasurile Parmigiani 

primite din partea CBF pâ-

nă nu mai târziu de 24 oc-

tombrie 2014”, se mai ara-

tă în comunicat.

Comisia de etică a preci-

zat că CBF a distribuit 65 de 

pungi cu cadouri, fi ecare con-

ţinând câte un ceas Parmi-

giani, unui grup din care au 

făcut parte membri ai Comi-

tetului Executiv al FIFA, re-

prezentanţi ai celor 32 de se-

lecţionate participante la Cu-

pa Mondială şi reprezentanţi 

ai federaţiilor naţionale din 

America de Sud.

FIFA obligă 50 de oficiali 
să returneze ceasurile 
primite cadou
la Cupa Mondială 2014

Federaţia de fotbal din 

Ucraina (FFU) a lansat un 

apel către FIFA şi UEFA 

pentru ca cele două orga-

nizaţii să impună cele 

mai dure sancţiuni posibi-

le Federaţiei ruse de fot-

bal (RFU).

Controversa a fost provoca-

tă de decizia RFU de a permite 

cluburilor din Crimeea să evo-

lueze în campionatul rus, după 

anexarea acestei peninsule la 

Rusia. Ucraina şi-a exprimat po-

ziţia într-o scrisoare descrisă 

postată joi pe site-ul său ofi ci-

al, la scurt timp după ce repre-

zentanţii FIFA, UEFA şi ai fede-

raţiilor ruse şi ucrainene s-au 

întâlnit la Nyon (Elveţia).

„Federaţia ucraineană de 

fotbal cere FIFA şi UEFA, ca 

cele mai înalte autorităţi fot-

balistice, să aplice sancţiuni-

le adecvate pentru încălcarea 

gravă a regulamentelor FIFA 

de către Federaţia rusă de fot-

bal”, se arată în comunicat.

Partea ucraineană cere 

sancţionarea federaţiei ruse 

pentru „afi lierea ilegală a unor 

cluburi ucrainene şi a federa-

ţiei de fotbal din peninsulă”, 

precum şi pentru „organiza-

rea unor meciul pe teritoriul 

Ucrainei, fără permisiunea Fe-

deraţiei ucrainene de fotbal”.

Comitetul Executiv al Fe-

deraţiei de fotbal din Rusia a 

decis să includă trei cluburi 

din Crimeea în zona sud a Li-

gii secunde ruse, după schim-

barea numelor acestora în TSK 

Simferopol, SKChF Sevasto-

pol şi Jemciujina Ialta.

Ucraina insistă că Rusia nu 

are niciun drept să includă 

cluburile din Crimeea în cam-

pionatul său, în condiţiile în 

care peninsula respectivă es-

te considerată un teritoriul 

ocupat, iar separarea aceste-

ia de Ucraina nu a fost recu-

noscută pe plan internaţional.

Rusia a anexat peninsula 

Crimeea în luna martie, la 

scurt timp după protestele de 

la Kiev, în urma cărora preşe-

dintele pro-moscovit Viktor 

Ianukovici a fost înlăturat de 

la putere.

Ucraina cere ca FIFA şi UEFA 
să impună sancţiuni Rusiei

Clujul Pedalează organi-

zează în acest weekend 

Maratonul Gilău, ediţia a 

doua, competiţie care con-

tează în Campionatul 

Naţional de Ciclism 

Montan XCM MTB, atât 

pentru amatori cât şi pen-

tru cicliştii legitimaţi.

Duminică, 21 septembrie, 

are loc în comuna Gilău ediţia 

a doua a Campionatului Naţi-

onal de Ciclism Montan, etapa 

a treia unde va putea participa 

orice persoană peste 6 ani ca-

re dispune de o bicicletă MTB 

şi care este obisnuită cu efor-

tul de anduranţă şi cu drumu-

rile bolovănoase de munte.

Traseele vor fi  pe trei cate-

gorii de vârstă şi lungime: tra-

seul „Fun”, lung de 15 km un-

de vor putea participa atât co-

piii care au implinit vârsta de 

12 ani, adulţi +18 ani feminin 

şi masculin, cât şi categoria fa-

mily, locurile pentru traseul fun 

vor fi  limitate la 200 participanţi; 

traseul „race”, lung traseul de 

50 km 1500 m ascensiune şi tra-

seul de 80 km „Marathon” km 

2660 m ascensiune şi traseul 

pentru copii 6-8 ani şi respectiv 

9-11 ani care va avea loc în in-

cinta castelului din Gilău.

Clujul Pedalează doreşte să 

combine distracţia pe bicicletă 

cu spiritul de competiţie, cu 

mişcarea în natură şi promo-

varea ciclismului ca sport de 

masă, să insufl e curajul nece-

sar acelor biciclişti care până 

acum au avut reţineri pentru a 

face pasul următor spre mari-

le competiţii, să ofere oportu-

nitatea tuturor participanţilor 

să-şi măsoare capacităţile în 

timp ce se distrează într-un ca-

dru organizat.

Maratonul Gilău –
„Cluj Bike Challenge” 2014
Competiţia contează în Campionatul Naţional de Ciclism Montan XCM MTB
şi se adresează atât amatorilor cât şi cicliştilor legitimaţi.

Sâmbătă 20 septembrie:

 orele 14:00 – 19:00 – înscrieri și preluări pachete de start

Duminică 21 septembrie:

 orele 8:00 – 9:00 – preluări pachete înscrieri

 ora 10:00 – start maraton – semimaraton,

 ora 10:10 – start categoria „Fun”, 12-14 ani,

 ora 10:20 – start gategoriile copii 6-8 ani, 9-11 ani, Family.

Timpi limită:
-  la kilometrul 22 (zona de trecerea a pârâului Râșca Mare) 

pe traseele Maraton – Semi-Maraton – ora 13:00 (3 ore),

-  la kilometrul 59 pe traseul Maraton, (Punct Alimentare 
Uzină) – ora 16:00 (6 ore)

-  la kilometrul 29 pe traseul Semi-Maraton (Punct Alimentare 
Uzină) – ora 15:00 (5 ore)

- la sosire – ora 18:00 (8 ore)

Program:


