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ACTUALITATE

Videobox-ul, instalat 
la Sala Polivalentă
Sistemul Video Box de la Sala Polivalentă 
este format din patru ecrane uriaşe cu le-
duri, de ultimă generaţie, cu o dimensiu-
ne de 5m x 3m, full color, similare cu ce-
le din NBA. Pagina 2

ACTUALITATE

Acum, superofertă 
de an electoral
Guvernul lansează pachetul legislativ 
pentru „îmbunarea” poporului cu ştam-
pila. Pagina 3

POLITICĂ

Emil o susţine pe Elena
Primarul Emil Boc ar vrea să o vadă pre-
şedintele României pe fosta sa colegă de 
partid şi de guvern. Pagina 3

SOCIAL

Uite banii, nu sunt 
banii sănătății!
Organizaţia bolnavilor de HIV/SIDA recla-
mă lipsa tratamentului pentru cei care sufe-
ră de această afecţiune. Ministerul Sănătăţii 
spune că a trimis bani spitalelor.  Pagina 7

Ce vor tinerii: Mai mulţi bani sau mai mult timp liber  ?

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

Societatea Muzeului Ardelean pregăteşte pentru Zilele Culturale Maghiare o serie de prezentări dedicate 
începuturilor industriei clujene şi unor întreprinderi precum Tehnofrig sau Metalul Roşu. Pagina 7

Zilele maghiare propun un remember nostalgic al fabricilor socialiste

Tehnofrig, 
tinerețea mea !

INTERNAŢIONAL

Jihadiştii irakieni ameninţă că-i vor 
„îneca în sânge” pe americani

ACTUALITATE

Omul de afaceri Dinu Patriciu 
a murit la 64 de ani

Jihadişti irakieni din cadrul 
grupării teroriste Statul Islamic 
(SI) au ameninţat că vor răs-
punde atacurilor aeriene efec-
tuate de către Statele Unite ata-
când ţinte americane, într-o în-
registrare video în care afi rmă 
„vă vom îneca pe toţi în sânge”.

Mesajul, însoţit de fotografi i 
cu decapitări, a fost difuzat du-
pă ce preşedintele american Ba-
rack Obama a anunţat că trupe 
kurde susţinute de avioane ame-
ricane au preluat de la SI con-
trolul asupra barajului de la Mo-
sul, relatează Sky News online.

Preşedintele american a decla-
rat că jihadiştii din cadrul SI re-
prezintă în continuare „o ame-
ninţare la adresa Irakului şi în-
tregii regiuni” şi că este necesar 
ca irakienii „să se unească şi să-
i respingă din teritoriile pe care 
le-au ocupat”. „Ei pretind că re-
prezintă suferinţele sunniţilor, dar 
de fapt măcelăresc bărbaţi, femei 
şi copii sunniţi”, a declarat Oba-
ma, anunţând că o misiune mi-
litară limitată va continua.

Spre deosebire de Al-Qaida, 
SI s-a concentrat până în pre-
zent asupra ocupării unor por-
ţiuni din teritoriile Irakului şi 
Siriei, în care a proclamat un 
califat, şi nu asupra atacării 
unor ţinte occidentale.

Anterior, gruparea a dezmin-
ţit că a pierdut controlul asupra 
barajului de la Mosul, care fur-
nizează apă şi electricitatea unei 
mari părţi a ţării. De asemenea, 
au existat temeri că aceasta va 
secţiona conducte sau cabluri 
ori va arunca în aer structuri.

Omul de afaceri Dinu Patri-
ciu, în vârstă de 64 de ani, a 
murit la Londra, acesta suferind 
de mai mulţi ani de cancer. Me-
dicul curant al lui Dinu Patri-
ciu, Mihai Voiculescu, a decla-
rat pentru Mediafax, că omul 
de afaceri a murit la Spitalul Ro-
yal Free din Londra, cel mai pro-
babil din cauza unei infecţii du-
pă transplantul de fi cat.

Dinu Patriciu urma un trata-
ment pentru cancer la Londra.

În decembrie 2012, Dinu Pa-
triciu a fost supus unui trans-
plant de fi cat.

„Dinu Patriu a decedat într-
un spital din Londra, cu o po-
sibilă infecţie posttransplant, 
fi ind exclusă orice culpă medi-
cală. Dinu Patridiu a decedat 
în Spitalul Royal Free Hospital 
din Londra, unde mergea frec-
vent la control pentru monito-
rizarea stării de după trans-
plant”, a spus profesorul dr. 
Mihai Voiculescu, prieten de 
peste 30 de ani cu omul de afa-

ceri şi cel care de peste 20 de 
ani îl îngrijea pentru diverse 
probleme medicale.

Profesorul Voiculescu a pre-
cizat că problemele hepatice 
ale lui Dinu Patriciu au apărut 
în ultimii trei ani, timp în care 
am făcut mai multe investiga-
ţii la Spitalul AKH din Viena, 
la Spitalul Niguarda din Mila-
no, dar şi la Londra.

„Întrucât starea sănătăţii nu 
era bună, am început pregăti-
rea pentru transplant. În urmă 
cu un an şi jumătate, Dinu Pa-
triciu a fost supus unei inter-
venţii de transplant hepatic în 
spitalul din Milano”, a decla-
rat prof. Voiculescu.

El a mai spus că probabil la 
Dinu Patriciu au apărut com-
plicaţii posttransplant.

Surse apropiate familiei 
spun că este posibil ca Dinu 
Patriciu să fi e înmormântat la 
Londra.

Citiți în pagina 5 gândurile lui 
Dinu Patriciu despre economie.

Detalii în pagina 5
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În familie sau în afaceri? Tinerii au opţiuni diferite în ceea ce priveşte locul 
de muncă,  în funcţie de oraşul din care provin. Pagina 3



PUBLICITATE

„Cubul” videobox permi-

te spectatorilor să urmă-

rească reluările fazelor, 

statistici în timp real sau 

chiar imagini din tribu-

ne, toate la o calitate 

high defi nition.

Ecranul multimedia Vide-

obox a costat 826.755,8 lei 

(aprox. 190.000 de euro), în 

această sumă fi ind incluse şi 

costurile ecranului propriu-zis, 

cele de ridicare şi de monta-

re ale acestuia.

Faţă de proiectul iniţial au 

fost aduse câteva îmbunătă-

ţiri, una dintre acestea fi ind 

montarea unui videobox de 

mari dimensiuni. „Videoboxul 

va fi  al doilea din ţară după 

Stadionul Naţional, dimensi-

unile aceluia fi ind semnifi ca-

tiv mai mari. Cel de la Sala 

Polivalentă are aproximativ de 

15 metri pătraţi pe fi ecare din 

cele patru laturi, lucru care ali-

niază Sala Polivalentă la teh-

nologiile actuale şi este o pre-

mieră în România – prima sa-

lă de sport cu videobox”, spu-

ne Cristian Maniţiu, director 

executiv zonal CON-A Sibiu.

Parkingul, fi nalizat 
peste o lună

Sala Polivalentă va avea şi 

un parking subteran situat 

sub sala propriu-zisă, la sub-

sol, cu intrare de pe strada 

Uzinei. “Parkingul de 400 de 

locuri este aproape gata, mai 

avem de lucrat parţial doar în 

zona dinspre Someş. Proba-

bil într-o lună vor fi  încheia-

te toate lucrările la acesta”, 

precizează directorul execu-

tiv zonal CON-A.

Sală pentru competiţii 
de nivel mondial

Scaunele şi dotările sălii 

vor fi  la cele mai înalte stan-

darde competiţionale, fi ind 

furnizate de companii parte-

nere din Europa, companii ca-

re au furnizat materialele spor-

tive şi pentru Jocurile Olim-

pice din Soci. Scaunele răs-

pund celor mai severe condi-

ţii impuse de către Pompieri 

îndeplinind totodată şi cerin-

ţele de confort impuse de că-

tre forurile sportive internaţi-

onale. În total sunt aproxima-

tiv 7.300 de locuri, fapt ce 

permite organizarea unor com-

petiţii până la nivel de preli-

minarii campionat mondial 

pe toate cele trei ramuri spor-

tive care trebuie omologate: 

baschet, handbal şi volei.

În Sala Polivalentă se pot 

organiza competiţii sportive 

de orice fel, de la box, fotbal 

de sală, gimnastică, karate, 

scrimă, badminton, tenis de 

masă, până la judo.

Concerte cu 10.000 
de spectatori

Potrivit constructorului, Sa-

la Polivalentă va permite orga-

nizarea de concerte cu un pu-

blic de până la 10.000 de per-

soane deoarece tribuna dinspre 

strada Uzinei este o tribună re-

tractabilă şi în locul ei se poa-

te monta o scenă. Pardoseala 

de sport este demontabilă şi 

poate fi  scoasă în cazul orga-

nizării de concerte astfel nu se 

deteriorează nimic. Există şi 

săli de conferinţe care pot fi  

utilizate şi pentru orice tip de 

evenimente. Sala va avea şi sa-

ună, sala de hidro-

masaj, sală de an-

trenament, spaţii 

care pot fi  utiliza-

te de publicul larg 

în timpul săptămâ-

nii când nu sunt 

competiţii.

Sunt şi spaţii gândite pen-

tru săli de fi tness, spaţii co-

merciale care se pot închiria 

aducând un venit suplimentar 

benefi ciarului.

CON-A Sibiu a fi nalizat şi 

proiectul de la Bosch Jucu un-

de au lucrat de aproape un 

an. „Sunt cele mai aspectu-

oase hale pe care le-am făcut 

până acum, cu un concept 

complet diferit faţă de ceea 

ce am mai executat”, punc-

tează Cristian Maniţiu. În mo-

mentul de faţă, CON-A se afl ă 

în discuţii avansate pentru 

proiecte importante în Cluj, 

Bucureşti, Timişoara, Sibiu.

Videobox-ul, instalat
la Sala Polivalentă
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Sistemul Video Box de la Sala Polivalentă este format din patru ecrane 
uriașe cu leduri, de ultimă generație, cu o dimensiune de 5m x 3m, full 
color, similare cu cele din NBA.
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Mulţumim asistentelor Alina Pop și Cristina Gălăţean.
monitorul de cluj le dorește micuţilor multă sănătate 

și o viaţă plină de bucurii!

11 iulie

Clinica Ginecologie 1
5.12 Palko Robert Lorincz
6.50 Fetiţa David
8.45 Grosu Sofi a – Ana
8.48 Grosu Rareș – Pavel
10.08 Ștefan Gheorghe
13.24 Sava Maya
14.00 Șutbu Ștefan
15.52 Oltean Marcu
16.00 Bursaș – Grad Ștefan
18.35 Cun Ema Carina
18.42 Șchiopu Ștefan
20.07 Neamţu Antonia
23.25 Popa Carina Maria
Bebeluşul vedetă a fost 
Bursaş – Grad Ştefan 
(4,100 kg, 60 cm)

Clinica Dominic Stanca
2.10 Marica Andi
3.10 Luca David
9.15 Marton Emanualla
22.15 Boran Cezar
23.00 Nemeș Alexandru
Bebeluşul vedetă a fost 
Marton Emanualla (4,600 kg, 
61 cm)

12 iulie

Clinica Ginecologie 1
7.03 Jinan Karissa
12.04 Giurgiu Irina Ioana
14.20 Moldovan Veronica
21.19 Bogya Abigail
Bebeluşul vedetă a fost 
Moldovan Veronica (3,950 
kg, 56 cm)

Clinica Dominic Stanca
4.40 Bunacsi Alexandru
8.55 Nagy Nicholas
11.20 Fizeșan Maria Elena
15.05 Arion Luca
18.35 Bartha Istvan
19.30 Turei Răzvan Codruţ
22.40 Janko Elizabeth
22.40 Lingurar Lăcrămioara
Bebeluşul vedetă a fost Fizeşan 
Maria Elena (3,200 kg, 52 cm)

Clinica Ginya
16.07 Iuga – Gombos 
Antonia

bun venit pe lume !
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de spectatori vor încăpea în noua 
sală multifuncțională.
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Fostul premier Emil Boc a 

anunţat că o va susţine pe Ele-

na Udrea la alegerile prezi-

denţiale, pentru că aceasta es-

te „un adversar redutabil, bă-

tăios şi dur la adresa PSD şi 

a lui Victor Ponta“.

Emil Boc a declarat, ieri, 

că o susţine pe Elena Udrea 

şi pentru că aceasta nu a ezi-

tat niciodată să apere şi să 

creadă în proiectul de refor-

mă şi modernizare a statului 

român pe care fostul premier 

l-a demarat împreună cu pre-

şedintele Traian Băsescu.

„O voi susţine pe Elena 

Udrea la alegerile prezidenţi-

ale, pentru că este un adver-

sar redutabil, bătăios şi dur 

la adresa PSD-ului şi a lui Vic-

tor Ponta O susţin, de aseme-

nea, pentru faptul că nu a ezi-

tat niciodată să apere şi să 

creadă în proiectul de refor-

mă şi modernizare a statului 

român pe care l-am demarat 

împreună cu preşedintele Ro-

mâniei, Traian Băsescu. Nu 

în ultimul rând, Elena Udrea 

a fost unul dintre cei mai per-

formanţi miniştri pe care i-am 

avut în Guvern şi care a de-

monstrat efi cienţă şi pragma-

tism”, a spus Boc, citat de Me-

diafax.

Elena Udrea este candida-

tul PMP la alegerile preziden-

ţiale, au decis ieri reprezen-

tanţii PMP reuniţi în Colegiul 

Naţional, fi ind doar un vot 

împotriva acestei candidaturi 

aparţinând europarlamenta-

rului Cristian Preda.

Emil Boc o susţine pe 
Udrea la prezidenţiale

În şedinţa sa de ieri, 

Guvernul Ponta a aprobat 

mai multe proiecte de legi 

prin care speră să cumpe-

re „bunăvoinţa” electora-

tului în vederea alegerilor 

prezidenţiale programate 

pentru această toamnă. 

majoritatea acestor pro-

iecte se referă la bani, 

pensii mai mari şi ierta-

rea publicului vizat de 

plata unor anumite sume 

de bani datorate statului.

Guvernul ia în calcul să re-

introducă pensiile speciale 

pentru aviatori, diplomaţi şi 

personalul auxiliar din magis-

tratură şi Parlament în locul 

îndemnizaţiilor pe care aces-

te persoane le primesc în pre-

zent, iar cheltuielile să fi e in-

cluse în bugetul pe anul vii-

tor, au declarat surse guver-

namentale.

„Luăm în calcul renunţa-

rea la plata îndemnizaţiilor şi 

revenirea la pensiile speciale 

pentru aviatori, diplomaţi, per-

sonalul auxiliar din magistra-

tură şi personalul auxiliar din 

Parlament”, au spus sursele 

din cadrul Guvernului.

Acestea au precizat că pen-

tru reintroducerea pensiilor 

speciale sunt avute în vedere 

două posibilităţi, şi anume pro-

movarea măsurii de către Gu-

vern printr-un proiect de lege 

sau asumarea unor iniţiative 

legislative existente deja în Par-

lament pe această temă.

„Va fi  luată o decizie du-

pă începerea sesiunii parla-

mentare, iar dacă reintrodu-

cerea pensiilor speciale se va 

produce, cheltuielile bugeta-

re vor viza bugetul de stat 

pentru 2015”, au mai spus 

sursele.

La începutul lunii iulie, pre-

mierul Victor Ponta a decla-

rat că Guvernul a propus gre-

fi erilor şi personalului navi-

gant acordarea unei indemni-

zaţii speciale, care să acope-

re tăierile din anii anteriori, 

dar aceştia au refuzat, solici-

tând în schimb revenirea la 

vechea lege a pensiilor, ope-

raţiune considerată aproape 

imposibilă.

El amintea că o astfel de 

indemnizaţie a fost deja in-

trodusă pentru diplomaţi şi 

militari.

Proiect de amnistiere a 
pensionarilor

Sumele provenite din de-

bitele deja recuperate de la 

pensionari, care au primit bani 

necuveniţi din vina funcţio-

narilor, nu vor fi  restituite, es-

te precizat în proiectul de le-

ge privind amnistierea fi sca-

lă a pensionarilor.

„Proiectul de lege propune 

scutirea de la plata debitelor 

generate de interpretări neu-

nitare ale prevederilor legisla-

ţiei din domeniul asigurărilor 

sociale şi pensiilor pentru toţi 

pensionarii afl aţi în evidenţa 

sistemului unitar de pensii pu-

blice la data intrării în vigoa-

re a prezentei legi. Proiectul 

nu are în vedere scutirea de la 

plată a debitelor care au drept 

cauză culpa debitorului, ma-

terializată în folosirea de către 

acesta a unor documente eli-

berate fără respectarea legii 

sau declararea unor date ne-

conforme realităţii care au avut 

drept urmare stabilirea erona-

tă a pensiei. De asemenea, ac-

tul normativ nu vizează resti-

tuirea sumelor provenite din 

debitele deja recuperate”, in-

formează Guvernul.

Executivul a aprobat, în şe-

dinţa de ieri, proiectele de le-

ge privind amnistierea fi sca-

lă a pensionarilor şi a mame-

lor care au primit sume necu-

venite din vina funcţionarilor, 

acte normative care vor fi  

transmise Parlamentului spre 

adoptare.

Guvernul lansează pachetul legislativ 
pentru „îmbunarea” electoratului

Tinerii români în căuta-

rea unui loc de muncă 

sunt interesaţi mai mult 

de atmosfera de lucru din 

cadrul unei companii şi 

de siguranţa locului de 

muncă decât de pachetul 

salarial oferit.

Aceasta este concluzia 

unui studiu realizat la Iaşi, 

Cluj-Napoca, Sibiu şi Braşov 

de organizatorii evenimente-

lor Târgul de Cariere. Totuşi, 

potrivit studiului, există şi di-

ferenţieri între opţiunile can-

didaţilor la locul de muncă, 

în funcţie de oraşul de pro-

venienţă.

Viaţa personală „bate” 
cariera

Astfel, în ceea ce priveşte 

antreprenoriatul, clujenii nu 

sunt foarte hotărâţi: mai pu-

ţin de jumătate dintre ei (44%) 

au declarat că intenţionează 

să-şi deschidă propria aface-

re în următorii doi ani, faţă 

de 83% dintre ieşeni.

Mai mult, tinerii din Cluj 

afl aţi în căutarea unui loc de 

muncă pun mai puţin preţ pe 

pachetul salarial (incluzând 

salariul şi bonusurile de tip 

telefon, laptop, maşină de ser-

viciu, asigurare de viaţă), fa-

ţă de tinerii din alte oraşe. 

Astfel, repondenţii din Sibiu 

sunt cel mai interesaţi de acest 

aspect – 71% îl consideră 

„foarte important”, faţă de 

48% dintre clujeni şi 40% din-

tre ieşeni şi braşoveni.

Totuşi, 63% dintre clujeni 

consideră că este foarte im-

portantă posibilitatea de a pro-

mova în cadrul fi rmei, faţă de 

doar 39% dintre sibieni şi 52% 

dintre ieşeni.

De asemenea, există dife-

renţe între tinerii din Cluj şi 

cei din Sibiu în ceea ce pri-

veşte importanţa pe care o 

acordă calităţii condiţiilor de 

muncă (birou propriu, spaţii 

de recreere etc.). Astfel, acest 

criteriu este considerat „foar-

te important” de 61% dintre 

repondenţii din Sibiu, faţă de 

doar 28% dintre clujeni. Pe 

de altă parte, clujenii valori-

zează mai mult existenţa pro-

gramelor de dezvoltare a an-

gajaţilor (traininguri şi team 

building-uri): 52% dintre re-

pondenţii din Cluj consideră 

că acestea sunt „foarte impor-

tante”, faţă de 40% dintre bra-

şoveni, 42% dintre ieşeni şi 

25% dintre sibieni.

La un numitor comun ajung 

însă tinerii din toate cele pa-

tru oraşe atunci când vine vor-

ba despre sacrifi carea vieţii 

personale pentru a face cari-

eră – doar 28% dintre clujeni 

au declarat că ar face acest 

lucru, alături de 34% dintre 

ieşeni, 36% dintre braşoveni 

şi 38% dintre sibieni.

Atmosfera la job 
e importantă

Studiul mai arată că atmo-

sfera de lucru din cadrul com-

paniei este importantă pentru 

toţi potenţialii angajaţi intervi-

evaţi, răspunsurile de „foarte 

important” ocupând o ponde-

re de 63-64% în toate oraşele 

vizate. Este „foarte importan-

tă” şi siguranţa locului de mun-

că – 66% dintre clujeni au no-

tat această opţiune în chestio-

nare, 54% dintre sibieni şi 63% 

dintre braşoveni şi ieşeni.

Întrebaţi la ce distanţă de 

actualul domiciliu ar fi  dis-

puşi să se mute pentru un loc 

de muncă ce ar oferi un sala-

riu mai mare, tinerii preferă 

fi e distanţele scurte, sub 100 

de kilometri, fi e o altă ţară.

La capitolul „ore suplimen-

tare”, majoritatea celor inter-

vievaţi sunt dispuşi să le des-

făşoare doar dacă le aduc be-

nefi cii materiale plus dezvol-

tare profesională. Doar pen-

tru benefi cii materiale ar fa-

ce ore suplimentare 11-17% 

dintre repondenţi, iar dacă îi 

ajută în dezvoltarea profesio-

nală – 10-12%.

Studiul se bazează pe 721 

de chestionare completate de 

participanţii la ediţiile din pri-

măvara acestui an ale Târgu-

lui de Cariere din Iaşi, Cluj-Na-

poca, Sibiu şi Braşov. În to-

tal, peste 17.000 de tineri, ma-

joritar cu vârsta cuprinsă în-

tre 20 şi 30 de ani, absolvenţi 

de facultate sau în ultimii ani 

de studiu, au participat la eve-

niment.

Ce vor tinerii: Mai mulţi bani
sau mai mult timp liber ?

Tinerii români nu și-ar sacrifi ca viața personală în detrimentul carierei

În familie sau în afaceri? Tinerii au opţiuni diferite în ceea ce priveşte locul de muncă, în funcţie de oraşul din care provin. 



ADVERTORIAL

PUBLICITATE

4 economie.monitorulcj.ro miercuri, 20 august 2014

PUBLICITATE

                                 
 
                                  

-Napoca 
 

 
 

ASISTENT MEDICAL GENERALIST 
Calific  profesionale: 

ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE 
 

 
 

 
 

 
Rela e 00- 00 

la telefon: 0264  
 

Potrivit prevederilor art. 22 

alin. (1) din Codul Fiscal, se 

pot constitui si sunt deducti-

bile:

A. provizioanele consti-
tuite in limita unui procent 
de 20% incepand cu data de 
1 ianuarie 2004, 25% ince-
pand cu data de 1 ianuarie 
2005, 30% incepand cu da-
ta de 1 ianuarie 2006, din 
valoarea creantelor asupra 
clientilor, ... care indeplinesc 
cumulativ urmatoarele con-
ditii:

1.  sunt inregistrate dupa 

data de 1 ianuarie 2004;

2.  sunt neincasate intr-o 

perioada ce depaseste 

270 de zile de la data 

scadentei;

3.  nu sunt garantate de al-

ta persoana;

4.  sunt datorate de o per-

soana care nu este per-

soana afi liata contribu-

abilului;

5.  au fost incluse in veni-

turile impozabile ale 

contribuabilului;

Norme metodologice:

53. Creantele asupra clien-

tilor reprezinta sumele dato-

rate de clientii interni si ex-

terni pentru produse, semifa-

bricate, materiale, marfuri etc. 

vandute, lucrari executate si 

servicii prestate, pe baza de 

facturi, inregistrate dupa 1 ia-

nuarie 2004 si neincasate in-

tr-o perioada ce depaseste 270 

de zile de la data scadentei.

Diminuarea sau anularea 

provizioanelor se efectueaza 

prin trecerea acestora pe veni-

turi in cazul incasarii crean-

tei, proportional cu valoarea 

incasata sau inregistrarea aces-

teia pe cheltuieli.

...Cheltuielile reprezentand 

pierderile din creantele incer-

te sau în litigiu neincasate, 

inregistrate cu ocazia scoate-

rii din evidenta a acestora, 

sunt deductibile pentru par-

tea acoperita de provizionul 

constituit potrivit art. 22 din 

Codul fi scal.

B. provizioanele pentru 
garantii de buna execuţie 
acordate clientilor – sunt de-
ductibile 100%.

Norme metodologice:

52. Provizioanele pentru 

garantii de buna executie acor-

date clientilor se constituie tri-

mestrial numai pentru bunu-

rile livrate, lucrarile executa-

te si serviciile prestate in cur-

sul trimestrului respectiv pen-

tru care se acorda garantie in 

perioadele urmatoare, la nive-

lul cotelor prevazute in con-

tractele incheiate sau la nive-

lul procentelor de garantare 

prevazut in tariful lucrarilor 

executate ori serviciilor presta-

te.

Pentru lucrarile de construc-

tii care necesita garantii de 

buna executie, conform preve-

derilor din contractele inche-

iate, astfel de provizioane se 

constituie trimestrial, in limi-

ta cotelor prevazute in contrac-

te, cu conditia refl ectarii inte-

grale la venituri a valorii lu-

crarilor executate si confi rma-

te de benefi ciar pe baza situ-

atiilor de lucrari.

Inregistrarea la venituri a 

provizioanelor constituite pen-

tru garantiile de buna execu-

tie se face pe masura efectua-

rii cheltuielilor cu remedierile 

sau la expirarea perioadei de 

garantie inscrise in contract.

C. provizioanele constitu-
ite in limita unei procent de 
100% din valoarea creante-
lor asupra clientilor, inregis-

trate de catre contribuabili, 
... care indeplinesc cumula-
tiv urmatoarele conditii:

1.  sunt inregistrate dupa 

data de 1 ianuarie 2007;

2.  creanta este detinuta la 

o persoana juridica asu-

pra careia este declara-

ta procedura de deschi-

dere a falimentului, pe 

baza hotararii judecato-

resti prin care se atesta 

aceasta situatie;

3. nu sunt garantate de al-

ta persoana;

4. sunt datorate de o per-

soana care nu este persoana 

afi liata contribuabilului;

5. au fost incluse in veni-

turile impozabile ale contri-

buabilului.

Provizioane clienţi
COLȚUL EXPERTULUI

SC K&D SRL Biroul de contabilitate
Str. Dacia nr. 3, et. 2, ap.16, Cluj-Napoca

Tel/Fax: 0264-406528, offi ce@kdconta.ro

www.kdconta.ro

Aveţi întrebări sau nelămuriri cu privire la legislaţia 
fiscală? Ne puteţi scrie pe redactia@monitorulcj.ro și 
colaboratorii noștri de la SC K&D SRL Biroul de Contabilitate 
(www.kdconta.ro) vă vor răspunde în Monitorul de Cluj și 
pe www.monitorulcj.ro.

Rubrică oferită în colaborare cu

Principalul producător 

român de cosmetice, men-

ţine astfel, şi în acest an, 

tendinţa unei evoluţii 

pozitive a cifrei de afa-

ceri, aşa cum s-a întâm-

plat şi în 2013.

În primele 6 luni ale aces-

tui an, societatea Farmec a re-

alizat o cifră de afaceri de 75,2 

mil. lei, în creştere cu 6,13% 

faţă de aceeaşi perioadă a anu-

lui trecut, când s-au realizat 

70,8 mil. lei.

„Rezultatele constant favo-

rabile obţinute de Farmec se 

datorează atât interesului nos-

tru permanent de a le oferi con-

sumatorilor noi produse şi ser-

vicii de cea mai bună calitate, 

precum şi strategiei de conso-

lidare a reţelei de parteneri de 

distribuţie. Investim constat în 

cele mai noi tehnologii şi acor-

dăm o atenţie deosebită formu-

lărilor produselor, dar şi moda-

lităţii de prezentare a acesto-

ra”, a spus Mircea Tudean, Di-

rector General Farmec.

În 2014, Farmec a alocat 

un buget de investiţii de 10,7 

milioane lei. Din această su-

mă, 6,8 milioane lei sunt di-

recţionate către lucrări de re-

tehnologizare, care includ li-

nii de umplere pentru produ-

sele cosmetice şi produsele de 

întreţinere şi curăţare a locu-

inţei, două malaxoare, o linie 

pentru secţia de mase plasti-

ce, precum şi alte tehnologii 

performante. Având în vede-

re strategia societaţii Farmec 

de a îmbunătăţi permanent 

standardele activităţii de cer-

cetare şi laborator, în cursul 

acestui an se implementează 

un proces de modernizare a 

laboratoarelor de control al 

calităţii.

Vânzările înregistrate în pri-

ma jumătate a anului au fost 

impulsionate în mare măsură 

de lansarea unor noi produse 

sau extinderea unor game de 

succes în rândul consumato-

rilor. Astfel, în perioada fe-

bruarie – iunie, a avut loc ex-

tinderea gamelor de produse 

de curăţenie Nufăr şi Triumf, 

lansarea produselor noi de de-

pilare pe bază de ceară albă 

şi argan, extinderea gamei Far-

mec Natural, lansarea colec-

ţiei de vară a lacurilor de un-

ghii Farmec Collection, pre-

cum şi îmbogăţirea gamei de 

oje Farmec Ultrarezistent şi 

lansarea gamei ArganPlus, 

destinată exclusiv îngrijirii pă-

rului. În plus, pe plan local, 

Farmec a investit în diversifi -

carea serviciilor oferite în ca-

drul Centrului de Frumuseţe 

din Cluj-Napoca, prin deschi-

derea unui salon de cosmeti-

că, unde vizitatorii pot bene-

fi cia de tratamente de ultimă 

generaţie.

Noutăţile planifi cate pen-

tru anul 2014 includ lansarea 

gamei complete de produse 

de îngrijire pentru bărbaţi, Ge-

rovital H3 MEN, precum şi 

pătrunderea pe segmente noi 

de piaţă prin lansarea de ga-

me ample, la cele mai înalte 

standarde de calitate.

Farmec SA Cluj-Napoca es-

te cel mai mare producător 

român de cosmetice şi deţine 

mărci recunoscute internaţio-

nal, printre care Gerovital H3 

Evolution, Gerovital H3 prof. 

dr. Ana Aslan, Gerovital Plant, 

Aslavital şi Farmec. Din luna 

decembrie 2011, peste 200 de 

produse din portofoliul Far-

mec pot fi  achiziţionate şi on-

line, direct de pe site-ul www.

farmec.ro.

Produsele companiei ajung 

în peste 30 de ţări, principa-

lele pieţe fi ind: Japonia, Un-

garia, Polonia, Republica Mol-

dova, Irak, Kuwait, Grecia, 

Canada. În ultimii doi ani, 

strategia de export a fost fo-

cusată pe consolidarea distri-

buţiei în ţările vecine.

Vânzările Farmec au crescut cu peste 6%
în prima jumătate a acestui an
Farmec a înregistrat o creştere cu peste 6% a cifrei de afaceri în prima jumătate a anului 2014, 
comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNŢ/COMUNICAT DE PRESĂ

”Portal web de căutare, rezervare şi emitere bilete de avion 
în timp real”

PROIECT COFINANŢAT PRIN FONDUL EUROPEAN DE 
DEZVOLTARE REGIONALĂ

Cluj-Napoca, 20.08.2014

AEROCENTER S.R.L., cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, P-ţa Cipariu, Nr. 15, 
Bloc B1, Scara IIIA, Ap. 42, Jud. Cluj, a derulat, începând cu data de 30.12.2013, 
proiectul „ Portal web de căutare, rezervare şi emitere bilete de avion în timp 
real”,co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza 
contractului de fi nanţare nr. 1723/332/30.12.2013 încheiat cu Ministerul pentru 
Societatea Informaţională.

Valoarea totală a proiectului este de 167.789,36 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă este de 94.719,8 lei.

Proiectul s-a implementat în localitatea Cluj-Napoca pe o durată de 8 luni.
Rezultate obţinute:
• 1 modul funcţional implementat al sistemului informatic
• 1 serviciu disponibil spre comercializare electronică
• 3 persoane instruite pentru folosirea aplicaţiei informatice
Detalii suplimentare puteţi obţine de la: AEROCENTER S.R.L.
Nume persoană contact: Adina Kollar
Funcţie: Administrator
Tel: 00264-439390; Fax: 0264-439117., e-mail: adina@aerocenter.ro

Leul a continuat şi ieri 

uşoara sa apreciere faţă 

de euro, el reuşind să câş-

tige circa un ban faţă de 

marţea trecută.

Cursul euro a scăzut de la 

4,4362 la 4,4333 lei, într-o şe-

dinţă care s-a deschis în jurul 

pragului de 4,4350 lei, în uşoa-

ră creştere faţă de închiderea 

de luni. Pe parcursul zilei, tran-

zacţiile s-au realizat între un 

minim de 4,4310 şi un maxim 

de 4,4370 lei, în timp ce volu-

mele de transfer au fost redu-

se, tipic pentru o perioadă de 

vacanţă. Cotaţiile de la ora 14:00 

erau de 4,4290 – 4,4320 lei.

Cursul dolarului american a 

crescut de la 3,3133 la 3,3222 

lei, în ton cu evoluţia lui faţă de 

euro, iar francul elveţian a co-

borât de la 3,6640 la 3,6615 lei.

Monedele din regiune erau 

stabile în faţa euro. Cea po-

loneză se tranzacţiona la 4,183 

– 4,192 zloţi iar cea maghia-

ră la 313,4 – 314,1 forinţi.

Revenirea economiei zonei 

euro în recesiune şi-a pus am-

prenta asupra evoluţiei pere-

chii euro/dolar. Aceasta cobo-

ra ieri la 1,3344 – 1,3360 do-

lari, aproape de minimul ulti-

melor nouă luni, de 1,3333 do-

lari, care a fost atins în 6 au-

gust. La deprecierea euro a 

contribuit, conform analiştilor, 

şi volumele foarte reduse de 

tranzacţionare, investitorii eu-

ropeni afl ându-se în concedii.

În piaţa de la Sibiu, euro se 

tranzacţiona pentru luna vii-

toare la 1,3350 – 1,3352 dolari 

iar uncia de aur cu scadenţa 

săptămâna viitoare se tranzac-

ţiona la 1.298 – 1.301 dolari.

Pentru realizarea articolului 

au fost folosite informaţii dispo-

nibile până la ora 14.  (R. G.)

Leul se apreciază cu paşi mărunţi
PIAŢA VALUTARĂ

4,432
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4,44

4,442

4,444

12.08.2014 13.08.2014 14.08.2014 15.08.2014 16.08.2014 17.08.2014 18.08.2014 19.08.2014

18 august 19 august

Euro 

4,4362 4,4333

Dolar 

3,3133 3,3222

100 Forinţi maghiari 

 1,4110 1,4140

Francul elveţian 

 3,6640 3,6616

Lira sterlină 

 5,5425 5,5309

Gramul de aur 

138,7659 138,7925

Omul de afaceri Dinu 

Patriciu, decedat ieri 

dimineaţă la Londra, 

unde se trata de cancer, 

a făcut de-a lungul tim-

pului numeroase decla-

raţii legate de economia 

românească.

2008: România are o şan-
să colosală de a creşte dato-
rită crizei.

România are o şansă colo-

sală de a creşte tocmai dato-

rită crizei, dacă reuşeşte să 

atragă capital străin şi com-

panii care se relochează din 

alte ţări, a declarat omul de 

afaceri Dinu Patriciu, la „Ga-

la ZF 10 ani”.

„Avem o şansă de a creş-

te colosală tocmai datorită cri-

zei, dacă reuşim să atragem 

companii care se relochează 

şi capital străin. Aşadar, cred 

că putem profi ta de această 

criză”, a spus Patriciu.

2009: Să „deschidem uşa” 
companiilor care pot construi 
un km de autostradă pe zi

„Există în această lume cel 

puţin 15 companii capabile să 

construiască cel puţin un ki-

lometru de autostradă pe zi. 

Tehnologic, fi nanciar, organi-

zatoric. Să le deschidem uşi-

le şi să lăsăm barmanii, ospă-

tarii şi recepţionerii să se ocu-

pe de ale lor”, a afi rmat Pa-

triciu.

2010: Euro este o monedă 
falsă şi extrem de volatilă. 
Firmele cumpără materia pri-
mă în dolari

„Faptul că Banca Naţiona-

lă ţine în mod fals cursul e 

greşit. Estimez la mai mult de 

4,7-4,8 lei cursul de schimb 

pentru un euro”, a răspuns 

Patriciu, întrebat dacă menţi-

ne o estimare a sa mai veche 

că euro va ajunge la 4,7 lei la 

sfârşitul anului.

El a adăugat că euro este o 

monedă falsă şi extrem de vo-

latilă, pe care nu te poţi baza.

„Nu se cumpără nimic în 

euro. Toate materiile prime le 

cumpărăm în dolari”, a mai 

spus omul de afaceri.

2010: Reprezentanţii FMI 
nu ştiu nimic despre econo-
mia românească. Ar trebui 
să îi trimitem acasă

„Din păcate, aceşti domni 

(de la FMI – n.r.) trăiesc în-

tr-o lume teoretică. Nu ştiu 

nimic despre economia româ-

nească. Asta îi face periculoşi 

în relaţia cu un guvern care 

nici el nu vrea să facă deloc 

reformă. Cred că trebui să gă-

sim, ca şi alţii înaintea noas-

tră, o metodă rapidă astfel în-

cât să îi trimitem acasă”, a 

afi rmat Patriciu.

2010: Tăierea egalitaristă 
a lefurilor se întâmpla nu-
mai în comunism

„Evident, cea mai proas-

tă alegere ar fi  fost aceea a 

creşterii TVA-ului şi a impo-

zitului direct pe venituri. O 

tăiere egalitaristă a tuturor 

lefurilor din sectorul buge-

tar, şi a pensiilor şi a ajuto-

rului de şomaj nu este o so-

luţie. (...) Este un expedient, 

pentru că o măsură luată pe 

picior, tăind de la toată lu-

mea la fel, ceea ce se întâm-

pla numai în comunism. 

Aceste măsuri sunt luate din 

disperare. Vin din obsesia 

infl aţiei, pe care cei care au 

imaginat ideea o au”, a spus 

omul de afaceri.

2011: Dacă adoptăm mi-
metic modelul european de 
stat social suntem condam-
naţi la subdezvoltare

„Eu nu cred că poate con-

stitui pentru noi modelul eu-

ropean al statului social eu-

ropean o ţintă către care să 

tindem. Nu poate pentru că 

ne împiedică dezvoltarea, cel 

mult ne poate transforma în-

tr-un land sărac de periferie, 

fără multe şanse de creşte-

re, într-un alt ritm decât cei 

bogaţi din Europa în aşa fel 

încât săi ajungem din urmă”, 

a susţinut Dinu Patriciu, la 

o dezbatere despre Consti-

tuţie.

El a menţionat că „totul în-

cepe de la Constituţie şi aici 

e extrem de important cum e 

structurat echilibrul puterilor 

în stat şi cum e structurată 

mai ales guvernarea”.

„Dacă adoptăm mimetic 

modelul european suntem con-

damnaţi la subdezvoltare pe 

o perioadă foarte lungă de 

timp pentru că modelul euro-

pean taxează munca, prin im-

pozitul direct, şi energia, prin 

impozitele indirecte, cele do-

uă motoare ale dezvoltării în 

lumea de azi. Azi munca e în-

locuită de creativitate în sine. 

Eşti apreciat pentru creativi-

tate, nu pentru numărul de 

şuruburi pe care îl produci. 

Impozitând munca şi energia 

îţi limitezi resursele de creş-

tere”, a spus liberalul.

„Criza ne oferă o șansă colosală!”

Dinu Patriciu (1950–2014)

Principalele declaraţii ale omului de afaceri Dinu Patriciu despre economia românească.
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Senatorul PSD Darius 

Vâlcov, fost primar PDL al 

municipiului Slatina şi 

preşedinte al PDL Olt în 

perioada 2007-2012, a fost 

propus de premierul 

Victor Ponta pentru postul 

de ministru delegat pentru 

Buget, au declarat agenţiei 

Mediafax surse ofi ciale.

Contactat de Mediafax, pre-

mierul Victor Ponta a confi r-

mat propunerea.

Vâlcov este preşedinte al 

Comisiei pentru administra-

ţie publică şi organizarea te-

ritoriului din Senat.

În perioada 2000-2004, Vâl-

cov a fost director general la 

Banca Populară Română pen-

tru Dezvoltare, sucursala Sla-

tina, iar ulterior, în 2004, a 

lucrat ca director economic la 

fi rma Octogon din Slatina.

În intervalul 2004-2012 a 

fost primar al municipiului 

Slatina, judeţul Olt, din par-

tea PDL, partid pentru care a 

condus fi liala Olt până în 2012, 

când a devenit membru al Par-

tidului Social Democrat.

El este doctor în economie, 

după studii la Academia de Stu-

dii Economice din Bucureşti.

Darius Vâlcov este soţul 

Laviniei Şandru, fost vicepre-

şedinte UNPR şi actual reali-

zator TV.

Surse guvernamentale au 

declarat luni pentru Mediafax 

că premierul Victor Ponta va 

anunţa, marţi, înaintea şedin-

ţei de Guvern, propunerea pe 

care o va face pentru funcţia 

de ministru delegat pentru Bu-

get.

Premierul Ponta declara-

se, săptămâna trecută, că no-

ile propuneri pentru funcţii-

le de miniştri ai Culturii şi 

Bugetului vor fi  făcute la sfâr-

şitul lunii august, el adău-

gând că se gândeşte să-i fa-

că "o surpriză plăcută" şefu-

lui statului, Traian Băsescu, 

întrucât nu mai poate refuza 

nominalizările.

Darius Vâlcov, propus ministru pentru Buget

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Într-un comunicat de 

presă, PSD Cluj constată 

nervozitatea democrat libe-

ralului Alin Tişe în privin-

ţa recunoaşterii realităţii, a 

blatului realizat cu domnu-

lui Mihai Seplecan, în 

cazul contractelor cu 

RAADPP a căror benefi ciar 

era preşedintele PNL Gilău, 

Gabriel Moldovan.

Social democraţii mai spun 

că ipocrizia Alianţei Corupţi-

ei PD-PNL Cluj este cu atât 

mai mare şi evidentă, cu cât 

admonestările publice ale 

domnului Alin Păunel Tişe, 

faţă de „preşedintele de we-

ekend al Consiliului Judeţean 

Cluj, Mihai Seplecan sunt lip-

site de orice discernământ lo-

gic, în condiţiile în care aceş-

tia, prin interpuşi, au pus ba-

zele cooperativei PD-PNL în-

că din perioada în care USL 

Cluj îşi propunea să câştige 

alegerile locale, prin contrac-

te păguboase pentru contri-

buabilul clujean“.

De asemenea, PSD Cluj îi 

recomandă lui Tişe „să se în-

toarcă la locul de muncă, în 

Parlamentul României“.

În replică, Alin Tişe le 

transmite celor de la PSD 

Cluj: „Comunicatele de pre-

să ale celor de la PSD nu ţin 

de foame clujenilor. Văd că 

au o obsesie faţă de mine, 

dar eu nu pot să stau să le 

răspund celor de la PSD în 

fi ecare zi. Le recomand să 

mai trimită Corpul de Con-

trol o dată, eventual să ve-

rifi ce şi ce mănânc...“.

Mica gâlceavă continuă

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

După ce a fost desemnată 

de colegii de partid drept 

candidat la Preşedinţie, 

Elena Udrea a declarat că 

îi va cere preşedintelui 

Traian Băsescu să o susţi-

nă în această competiţie.

Singurul care a votat împo-

triva candidaturii Elenei Udrea 

a fost Cristian Preda, care de 

altfel a şi cerut demisia aces-

teia de la şefi a partidului. Can-

didatura lui Udrea îl va pune 

însă în încurcătură pe Traian 

Băsescu, care a semnat pen-

tru susţinerea lui Cristian Di-

aconescu în cursa pentru Co-

troceni. Este ceea ce sublinia-

ză şi fostul consilier al preşe-

dintelui, Sebastian Lăzăroiu.

Pe cine va susţine 
preşedintele?

Mişcările de la vârful PMP 

îl pun într-o situaţie delicată 

pe Traian Băsescu, spune Lă-

zăroiu.

Fostul consilier prezidenţi-

al crede că Diaconescu „a fost 

lansat ca un fel de iepure de 

Partidul Mişcarea Populară, 

pentru că toate datele de as-

tăzi erau valabile şi în iunie, 

toate datele pentru schimba-

rea candidatului“.

„Eu am mai spus că Diaco-

nescu nu reuşeşte performan-

ţa la care se aştepta partidul, 

are difi cultăţi de vizibilitate, 

deşi în mod evident este unul 

din candidaţii cei mai pregătiţi 

pentru a ocupa funcţia de pre-

şedinte. Dar a fost clar aruncat 

atunci în cursă, ca ulterior să 

fi e retras şi la asta asistăm as-

tăzi“, a spus Lăzăroiu, la RFI.

Întrebat pe cine va susţine 

preşedintele Băsescu, pe Dia-

conescu sau pe Udrea, fostul 

consilier prezidenţial a răspuns: 

„Mi-e greu să spun, nu-mi dau 

seama. Dar e cert că această 

mişcare la vârful PMP îl pune 

într-o situaţie delicată pe pre-

şedinte, pentru că preşedinte-

le a apucat să-l susţină şi să-l 

recomande pentru această func-

ţie pe Cristian Diaconescu, a 

semnat pentru el, iar acum ar 

fi  în situaţia, dacă ar susţine 

candidatul PMP în continuare, 

să-şi schimbe această opţiune. 

Aceeaşi problemă o au şi mem-

brii simpli ai PMP, care toată 

vara au alergat să strângă sem-

nături pentru Cristian Diaco-

nescu, le-au spus oamenilor că 

ăsta-i candidatul susţinut de 

PMP şi de Traian Băsescu şi de 

mâine vor trebui să le spună 

aceloraşi oameni pe care i-au 

întâlnit pe stradă la strângerea 

de semnături că Elena Udrea e 

candidatul PMP susţinut de Tra-

ian Băsescu, ceea ce e foarte 

difi cil, îi pune într-o situaţie ri-

dicolă pe membrii simpli de 

partid şi, din ce ştiu, există la 

bază o nemulţumire, chiar da-

că la vârf azi o să pară o mare 

unanimitate“.

Întrebat ce efecte vor avea 

aceste mişcări de la vârful PMP 

asupra partidului, Lăzăroiu spu-

ne: „Foarte proaste. Păcatul ori-

ginar pleacă tot de atunci, din 

iunie, după europarlamentare, 

pentru că atunci nu s-a făcut o 

analiză serioasă şi riguroasă şi 

reală a rezultatului alegerilor. 

De ce PMP a luat 6% şi nu a 

luat de exemplu 10%, de ce nu 

a reuşit să-şi atingă potenţialul? 

Pentru că, dacă se făcea atunci 

analiza, probabil că acum nu 

eram în situaţia asta. Vocile lu-

cide au spus de atunci că deci-

zia de a o avea pe doamna Udrea 

în prim plan la europarlamen-

tare a redus mult din potenţia-

lul electoral al partidului”.

Susţinută de fi liala Cluj, 
criticată de demisionari

Zilele trecute, preşedintele 

PMP Cluj, deputatul Adrian 

Gurzău, declara că Elena Udrea 

dovedeşte că este „un adevă-

rat lider“ şi îşi asumă rolul „de 

a face opoziţie reală la Ponta“. 

„În partid trebuie să existe şi 

dezbateri interne şi analize, 

pentru că de aceea suntem un 

partid, iar majoritatea să fi e cea 

care decide“, spunea Adrian 

Gurzău.

Vestea privind retragerea lui 

Diaconescu din cursa pentru 

Cotroceni nu a fost însă bine 

primită de Adrian Papahagi, fon-

dator al PMP, care a „taxat-o“ 

pe Udrea în repetate rânduri 

pentru că a compromis PMP. 

„Situaţia delicată“ 
a președintelui
Elena Udrea este, oficial, candidatul PMP 
la alegerile prezidenţiale din această toamnă. 
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Uniunea Naţională a 

Organizaţiilor Persoanelor 

Afectate de HIV/SIDA 

(UNOPA) reclamă lipsa 

tratamentului pentru bol-

navii de SIDA. Ministerul 

Sănătăţii spune că a tri-

mis bani spitalelor.

Organizaţia reclamă lipsa 

tratamentului pentru bolnavii 

cu HIV/SIDA la Institutul „Ma-

tei Balş” din Capitală şi în mai 

multe judeţe din ţară, Minis-

terul Sănătăţii precizând că a 

transferat spitalelor 19 mili-

oane de lei pentru acest tra-

tament.

„De peste o săptămână, cei 

peste 2.000 de pacienţi care îşi 

primesc tratamentul la Insti-

tutul Naţional de Boli Infecţi-

oase «Matei Balş» trăiesc un 

adevărat coşmar, pentru că tra-

tamentul de care depinde via-

ţa lor nu mai este asigurat. Si-

tuaţia este una care se repetă. 

În luna iulie a mai fost o în-

trerupere de tratament la ace-

laşi spital, Ministerul Sănătă-

ţii găsind cu greu atunci bani 

pentru doar două săptămâni 

de tratament. În aceeaşi situ-

aţie se găsesc acum şi pacien-

ţii din Vrancea, iar în ultima 

lună au fost întreruperi de tra-

tament şi în judeţele Cluj, Ga-

laţi, Sibiu, Olt”, spune Iulian 

Petre, director executiv al UNO-

PA, într-un comunicat remis, 

ieri, agenţiei Mediafax.

Potrivit organizaţiei, cau-

za acestei situaţii este lipsa 

alocărilor bugetare pentru Pro-

gramul naţional de tratament 

HIV/SIDA de către Guvernul 

României. Bugetul alocat pro-

gramului s-a terminat în luna 

iulie, înainte de rectifi care, a 

mai spus Iulian Petre.

UNOPA solicită totodată 

Guvernului mutarea imedia-

tă a Programului HIV de la 

Ministerul Sănătăţii la Casa 

Naţională de Asigurări de Să-

nătate, având în vedere că pâ-

nă în 2013 lucrurile au mers 

mult mai bine, fi ind gestiona-

te de CNAS.

Managerul Institutului „Ma-

tei Balş”, Adrian Streinu-Cer-

cel, a explicat că pacienţii au 

primit tratament pentru jumă-

tate de lună, iar de luni vor 

primi restul.

De asemenea, reprezentan-

ţii Ministerului Sănătăţii au 

explicat situaţia alocărilor bu-

getare.

„În urma ultimei rectifi cări 

bugetare, din totalul fondurilor 

repartizate domeniului sanitar, 

Ministerul Sănătăţii a alocat 

86.156.000 lei pentru derula-

rea Programului naţional de 

prevenire, supraveghere şi con-

trol al infecţiei HIV/SIDA. Din 

această sumă, 19 milioane de 

lei au fost deja transferaţi că-

tre unităţile sanitare descentra-

lizate. Celelalte fonduri desti-

nate tratamentului pacienţilor 

în unităţile sanitare afl ate în 

subordinea MS urmează fi  re-

partizate în această săptămâ-

nă, după aprobările primite din 

partea Ministerului de Finan-

ţe”, se precizează în comuni-

catul Ministerului Sănătăţii.

Uite banii, nu sunt banii !
Bolnavii de SIDA protestează

Societatea Muzeului 

Ardelean (SMA) pregăteş-

te pentru Zilele Culturale 

Maghiare o serie de pre-

zentări dedicate începutu-

rilor industriei clujene şi 

unor întreprinderi pre-

cum Tehnofrig sau 

Metalul Roşu.

Cele două întreprinderi au 

fost asociate multă vreme cu 

tot ce a însemnat piaţa mun-

cii în perioada comunistă iar 

acum o serie de fotografi i din 

cadrul fabricii Tehnofrig vor fi  

expuse în cadrul unei scurte 

expoziţii ce are loc sub egida 

Zilelor Culturale Maghiare.

Expoziţia „Imagini din is-

toria Tehnofrigului” a început 

ieri şi va dura şi astăzi, iar tot 

astăzi de la ora 17 are loc şi 

prezentarea „Istoria Metalu-

lui Roşu”. Ambele evenimen-

te au loc la sediul SMA, stra-

da Napoca, nr. 2-4.

De ce la Zilele Maghiare?

„Începuturile Tehnofrigului 

se leagă de comunitatea ma-

ghiară în sensul că foarte mul-

ţi mici industriaşi maghiari 

şi-au predat, obligaţi de poli-

tica de naţionalizare a regimu-

lui, echipamentele micilor ate-

liere pe care le deţineau şi au 

intrat acolo, la uzină cu tot cu 

unelte şi cu know-how-ul pe 

care aveau. În prima perioa-

dă, şedinţele se ţineau în lim-

ba maghiară, chiar şi românii 

care lucrau acolo şi participau 

cunoşteau limba”, a explicat 

Bitay Enikő, preşedintele de-

partamentului de ştiinţe teh-

nice din cadrul SMA, legătura 

dintre Tegnofrig şi comunita-

rea clujeană maghiară.

Bitay Enikő lucrează la di-

gitalizarea datelor Tehnofri-

gului încă din 2005, iar o ma-

re parte a imaginilor provin 

din arhiva personală a lui Dez-

ső Jenei, primul inginer-şef al 

întreprinderii. De altfel, atât 

Bitay Enikő cât şi părinţii ei 

au lucrat la Tehnofrig.

Invitatul special al acestei 

manifestări este Pálffy Káro-

ly, care va susţine prelegerea 

dedicată Metalului Roşu, uzi-

na în care el însuşi a muncit.

Clujenii, îndemnaţi 
să aducă şi ei fotografi i 
şi obiecte

Clujenii pot aduce şi ei fo-

tografi i sau obiecte care au le-

gătură cu Tehnofrig, pe care 

le pot dona sau le pot permi-

te organizatorilor expoziţiei 

să le fotografi eze.

„Primim fotografi i care în-

făţişează uzinele, secvenţe de 

muncă imortalizate în interi-

orul acestora, precum şi dife-

rite relicve de la foştii anga-

jaţi ai fabricilor clujene, având 

ca scop conservarea lor în for-

mat digital, accesibile prin in-

termediul bazelor de date di-

gitale ale Societăţii Muzeului 

Ardelean. Ne propunem tot-

odată alcătuirea unui catalog 

al personalităţilor clujene ca-

re au activat în domeniul şti-

inţelor tehnice. Colectarea 

acestor materiale reprezintă 

o contribuţie importantă în 

cadrul cercetării istoriei indus-

triale a Clujului, pentru că, 

ignorate, aceste materiale im-

portante, locuri iconice şi per-

sonalităţi de valoare se pierd 

din memoria colectivă. Prin 

aceste activităţi dorim să cer-

cetăm şi să prezentăm adevă-

rata faţă a lumii industriale a 

Clujului din secolul XX. Mul-

ţi dintre localnicii Clujului 

şi-au desfăşurat activitatea în 

aceste complexe industriale, 

de aceea ne-am gândit că or-

ganizarea acestei serii de eve-

nimente în cadrul Zilelor Cul-

turale Maghiare creează un 

forum potrivit pentru întâl-

niri, amintiri şi păstrarea vie 

a memoriei acestor valori ale 

oraşului”, a mai explicat Bi-

tay Enikő.

Prezentările vor fi  în lim-

ba maghiară, dar panourile 

cu informaţii succinte vor fi  

bilingve.

Istoria industriei clujene,
într-o expoziție inedită
Clujenii care au lucrat la Tehnofrig pot revedea imagini din interiorul 
întreprinderii în cadrul unei expoziţii de fotografie.
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ 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), Bulga-
ria (P-ţa 1848, Clujana), suprafa-
ţa utilă între 100-150 mp, pod, 
garaj, teren/grădină min. 400 
mp, front minim de 16 m, aproa-
pe de mijloacele de transport în 
comun. Tel. 0748-111295. (1.7)

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
ultracentral, supr. 70 mp, situat în 
Cluj-Napoca, str. Croiltorilor nr. 16, 
vis-à-vis de Medicala III, spaţion, 
luminos, la două minute de staţiile 
de autobus, terase și cluburi, bun 
pentru cabinet medical, notar, 
avocatură, birouri, dar și pentru lo-
cuit, preţ 75000 euro. Inf. la tel. 
0745-429546. (4.7)

¤ Vând apartament 2 cam, conf 2, 
Mănăștur, str. Gârbău nr. 13, et 1, 
fi nisat, izolat termic, contorizat, 
baia cu cabină duș. Aproape de 
mijloacele de transport, zonă 
liniștită. Preț convenabil. Tel 0745-
098.235 (14.20)

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă și teren în supr. de 70 
mp, în Florești, str. A. Iancu. Are 
toate utilităţile, gaz, apă, curent. 
Relaţii la tel. 0749-813005, 
0742-097455. (4.5)

¤ Vând urgent casă în zona Valea 
Ierii, la preţul de 5000 euro, în 
stadiu de fundaţie cu materiale 
gratis, de 4000 euro. Tel. 
0736-577060. (4.5)

¤ Vând casă la munte, Valea Ierii, 
cu toate dotările la 9999 euro. Inf. 
la tel. 0747-700044. (4.5)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

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.

TERENURI

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

¤ 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 
servitute, cu C.F. și C.U., P+6, preţ 
250 euro mp. Inf. suplimentare la 
tel. 0745-251703.

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, 
preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0745-251703.

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, surp 500 mp, la distanţa de 
1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, 
apă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. 
suplimentare 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), cen-
trura 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.

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

Caut de închiriat garsonieră,

mobilată, de preferinţă zona 
FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

CASE

¤ Caut chirie pentru două per-
soane. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0264-454257. (4.7)

SPAŢII

¤ Ofer spre închiriere spaţiu co-
mercial în supr. de 80 mp, fi nisat, 
toate utilităţile, acces direct din șo-
sea principală, posibilităţi de par-
care în curte, pretabil pentru biro-
uri, magazin, depozit, IT, dispece-
rat, etc. Inf. suplimenatre la tel. 
0728-976723. (7.7)

SCHIMBURI

CASE

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

¤ Tânără, caut loc de muncă în do-
meniul gastronomic, experienţă 
de 3 ani, cu diplomă, în hoteluri 
sau pensiuni, numai în Cluj-Napo-
ca. Ofer și rog seriozitate. Tel. 
0753-913845.

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

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

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

Telefon 0756-312841, 
Cosmin.

SERVICII

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând CHEVROLET AVEO, model 
2013, 12.500 euro negociabil. Ru-
laj mic.

Informaţii la 0733-040936. (1.7)

¤ Vând ”Dacia Break” pentru ”Pro-
gramul Rabla”, preţ 1800 RON, 
negociabil. Inf. și relaţii la tel. 
0264-432680. (2.7)

¤ Vând autoturism ”Trabant 
601”, an fabricaţie 1981, verifi -
care tehnică + asigurare la zi, 
stare perfectă de funcţioare, 
preţ la aprecierea cumpărătoru-
lui. Inf. suplimentare la tel. 
0740-323779. (7.7)

¤ VÂND SUPERNOVA 
asigurare şi revizie tehnică la zi, 
an fabricaţie 2001, km reali 
79.000, motor 1,4, injecţie benzi-
nă (Renault Clio), tinichigeria şi 
vopsitul făcută recent. Preţ 1.200 
Euro. Informaţii la telefon 
0766-484.462.

PIESE AUTO

¤ Cumpăr cauciuc ”Hankook”, 
indicativ 866 – 205/60/R15, 
stare bună sau nou. Sunaţi la 
tel. 0744-653097. (1.7)

MOBILIER

¤ Vând o masă, un dulap, dulap 
pentru încălţăminte și două foto-
lii. Sunaţi vă rog la 
0721-096181. (4.7)

¤ Vând dulap cu trei uși, masă 
rotundă nouă (culoare natur), 
două fotolii pentru plajă. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0264-454257. (4.7)

¤Vând dulap, o masă modernă, 2 
fotolii, dulap pentru pantofi . Inf. la 
tel. 0721-096181. (7.7)

UZ CASNIC

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

¤ Vând convenabil scule aschie-
toare, burghie, freze, cuţite de 
strung, unei persoane serioase și 
interesate pentru aceste scule. Inf. 
la tel. 0743-330440. (1.7)

¤ Vând drujbă URAL-4, aproape 
nouă și cablu de tracţiune de Ø 9 
mm . Inf. la tel. 0746-297102. 
(1.7)

¤ Vând mașină de tricotat nouă, 
marcă germană ”Brother”, cu un 
pat, preţ la aprecierea cumpărăto-
rului. Inf. suplimentare la tel. 
0740-323779. (7.7)

¤ Vând 2 aragaze, aspirator, mași-
nă de scris. Inf. la tel. 
0721-096181. (7.7)

ELECTRO

¤ Vând TV color ”Sport”, nou, dia-
gonala 32 cm, video ”Panasonic”, 
cu casete, aproape nou, 2 antene 
parabolice, ieftin. Inf. la tel. 0748-
193982. (1.7)

¤ Vând TV color marca ”Nipon”, 
DVD nou, 5+1 boxe, preţ negocia-
bil. Inf. la tel. 0745-569336. (4.7)

¤ Vând mașină de cusut electrică 
“Nicoleta”, nouă. Preţ la aprecie-
rea cumpărătorului. Inf. suplimen-
tare la tel. 0740-014558. (6.7)

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

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

DIVERSE

¤ Vând vin de colecţie Italia 
1960, 1964, 1971, 1974. Inf. su-
plimentare la tel. 0741-386266. 
(1.7)

¤ Vând 32 coli de tablă zincată 
de Ø 0,5 mm, format 1000 x 
2000 mm. Inf. la tel. 
0746-297102. (1.7)

¤ Vând coniac de 47° și rachiu 
de fruncte de 53°, preţ 30 RON, 
respectiv 25 RON. Calitate super. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (1.7)

¤ Vând două biciclete unul băr-
bătesc, marca ”Set Rocco”, plus 
scaun pentru copil, preţ 230 RON 
și una de damă, marca ”Neuzer”, 
preţ 160 RON. preţuri negociabi-
le, scaun mașină de copil la pre-
ţul de 80 lei, negociabil. Inf. la 
tel. 0264-487028. (1.7)

¤ Vând încălţăminte, articole 
sport, plapume, cuverturi, toate 
ieftin. Desfi nţez gospodărie. Tel. 
0748-193982. (1.7)

¤ Vînd cactus cu înălţimea de 
2,3 m, un palmier de 2 m, plan-
tă ornament cu frunză lată de 
1,7 m, toate deosebit de fru-
moase, pentru interior. Informa-
șii la tel. 0722-518119. (1.7)

¤ Vând patine role din piele nr. 
36-38, aproape noi, preţ 60 
RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând/desfi nţez gospodărie: 
raft din metal, 3 bare 4/4, 18 ml 
pătrat, 18 ml ţeavă cupru ½, co-
turi T-uri, ţeavă PVC Ø 32, Ø 40, 
6 kg cositor, altele, toate ieftin. 

Inf. la tel. 0748-193982. (1.7)

¤ Vând un covor cu dim. 3 x 2 
m, și două carpete, la preţul de 
60 RON. Inf. la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând URGENT 20 perechi de 
blugi de toate culorile și mărimi-
le, preţ 50 RON/buc. Inf. la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând conductă metalică Dâ70 
mm, gâ5 mm, 6 buc x 9 m, pentru 
construcţii gard, sub preţul pieţii. 
Inf. la tel. 0264-432680. (2.7)

¤ Vând scaune inox 300 buc, 
preţ 50 RON. Inf. la tel. 
0736-577060. (2.2)

¤ Vând 2 perechi bocanci cu roti-
le, nr. 40, preţ minim 50 RON / 
perechea. Inf. la tel. 
0740-323770. (2.7)

¤ Vând 2 damigene și 2 costume 
naţionale. Inf. la tel. 
0721-096181. (2.7)

¤ Vând gâște și raţe albe tineret, 
foarte frumoase și sănătoase 
pentru creștere sau tăiere, gâște-
le sunt între 4,5 și 8kg. Sunaţi la 
tel. 0764-471829. (2.7)

¤ Vând gheaburi și burlane din 
tablă galvanizată, preţ negociabil. 
Sunaţi la tel. 0264-432680. (2.7)

¤ Vând ţigări elctronice, accesorii 
și soluţii, reparaţii. Inf. la tel. 
0764-471829. (2.5)

¤ Vând damigene pentru ţuică, 
costum naţional. Sunaţi vă rog la 
0721-096181. (5.7)

¤ Vând ceas cu cuc, rusesc, preţ 
negociabil. Inf. la tel. 
0745-569336. (4.7)

¤ Vând aparat pentru masaj 
multifuncţional, nou, plante 
aloe vera de patru ani. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0264-454257. (4.7)

¤ Vând moară cu valţuri și site, ca-
pacitate mai mare. Tel. 
0740-240238.

¤ Vând toaletă ecologică portati-
vă, de 20 de litri,. Informatii la 
tel. 0740-542305, între orele 
18-20.
¤ Vând conductă metalică D=70 
mm, 6 buc x 9 m, jgheaburi și bur-
lane din tablă galvanizată, la pre-
ţuri minime. Inf. la tel. 
0264-432680. (7.7)

COLECŢIONARI

¤ Vând trofee de vânâtoare căpri-
or (ţap) și colţi de mistreţi, preţ ne-
gociabil. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0264-591965. (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 cartele telefonice România 
și străine, peste 500 de 
modele(sport, faună, etc.), fără 
cip, preţ negociabil la cantitate. 
Tel. 0755-920694. (1.5)

¤ Vând sobe de teracotă antice, cu 
ornamente deosebite, de culoare 
galbenă, maro și albă, și candela-
bre antice. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0744-219124. (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 peste 500 de plicuri circu-
late în România între anii 
2002-2010 (faună, biserici, perso-
naje, animale, sport, avioane, 
etc), preţ 0,30 RON/buc, negocia-
bil. Inf. la tel. 0755-920694. (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 benzi de magnetofon 
(BASF, AGFA, SONY) înregistrate o 
singură dată, 360/540 m, muzică 
ușoară. Tel. 0755-920694. (1.5)

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

PIERDERI

¤ DPCJ LINE SRL cu sediul în Turda, 
str. Lotus, nr.8, jud. Cluj, 
J12/2839/2012, CUI 30814094, 
declar pierdut certifi cat constatator 
emis de O.R.C. Cluj pentru activi-
tăţi desfășurate la benefi ciar. Se 
declară nul. (1.1)

ACORD DE MEDIU

¤ Agenţia pentru Protecţia Mediu-
lui Cluj anunţă publicul interesat că 
planul „Desfi inţare construcţii exis-
tente, elaborare PUZ pentru con-
struire ansamblu mixt rezidenţial, 
comerţ, servicii, realizare împrej-
muiri, amenajări exterioare“, pro-
pus a fi  amplasat în municipiul 
Cluj-Napoca, str. Între Lacuri f.n., 
judeţul Cluj, titular S.C. NEOCREST 
INVESTMENT S.R.L., nu necesită 
evaluare de mediu, planul urmând 
a fi  supus procedurii de adoptare 
fără aviz de mediu. Observaţiile și 
comentariile publicului interesat 
privind decizia etapei de încadrare 
se transmit în scris la Agenţia pen-
tru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 99, bl 9B, cod 
400609, tel. 0264-410722, fax 
0264-410716, e-mail: offi ce@
apmcj.anpm.ro în zilele de luni–vi-
neri, între orele 9-14, în termen de 
10 zile calendaristice de la data 
apariţiei anunţului. (1.1)

Vrei să înveţi o meserie care să-ţi permită să lucrezi 
oriunde în Europa? Vrei să primeşti o bursă privată 

de la fi rme româno-germane, olandeze sau franceze?

Înscrie-te la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu“ din 
Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 199-201.

Învăţământ liceal, specializarea tehnician operator la 
maşini cu comandă numerică. Şcoală profesională, 
specializările: tinichigiu-vopsitor auto, lăcătuş construcţii 
metalice şi utilaj tehnologic. Învăţământ postliceal, 
specializările: tehnician operator la maşini cu comandă 
numerică, tehnician în echipamente bio-medicale.
Pentru mai multe informaţii sună la tel. 0264-415.119.

Condiţii: absolvenţi de jurnalism.
Experinţa în domeniu constituie un avantaj, 
dar nu este o condiţie obligatorie.
CV-urile se trimit prin e-mail, 
pe adresa office@monitorulcj.ro
Numai persoanele selectate vor fi contactate 
pentru interviu.

Monitorul de Cluj angajează

REPORTERI
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ANUNȚ DE VÂNZARE

Lichidatorul judiciar al S.C. Turda Plast S.R.L. vinde prin 
negociere directă: 7.000 buc oglindă debitată la dimensiunea 
de 150 mm x 150 mm, mobilier de birou (dulap, scaune, 
masă) și vizitator schelet metalic șezut PVC cu tapiserie 
textil. Ofertele se pot depune la sediul lichidatorului judiciar 
din Cluj-Napoca, str. Ciocârliei, nr. 31, jud. Cluj, începând 
cu data de 21.08.2014.

Informaţii detaliate și regulamentul de valorifi care la 
tel. 0723-521.159, 0729-006.396 sau la sediul lichidatorului 
judiciar.

ANUNŢ PUBLIC

S.C. ABRAFLEX INDUSTRY S.R.L. titular al 
proiectului „Construire hală industrială, îmrejmuire, 
sistematizare verticală, alimentare cu energie electrică 
racord şi PTA, branşament JT,“ anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj de a nu solicita efectuarea 
evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurilor 
de evaluare a impactului asupra mediului și continuarea 
procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru 
proiectul „Construire hală industrială, îmrejmuire, 
sistematizare verticală, alimentare cu energie electrică 
racord şi PTA, branşament JT,“ propus a fi  amplasat în 
localitatea comuna Baciu, sat Mera f.n., jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, în zilele 
de luni între orele 9.00-16.30, marţi-joi, între orele 
9.00-14.00, și vineri între orele 9.00-12.00, precum și la 
următoarea adresă de internet offi ce@arpmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ, până la data de 25.08.2014.

ANUNŢ PUBLIC

S.C. FINAS ENERGY S.R.L., titular al proiectului 
„Extindere conductă, branşament apă potabilă şi racord 
bazin septic vidanjabil“, propus a fi  amplasat în municipiul 
Turda, str. Dealul Viilor, nr.10, jud. Cluj, anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 
Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, în cadrul procedurii 
de evaluare adecvată, respectiv că proiectul nu necesită 
parcurgerea celorlalte etape ale evaluării adecvate.

Proiectul deciziei etapei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul A.P.M. Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr.99, în zilele de luni, între orele 9.00-16.30 
și marţi-vineri, între orele 9.00-14.00, precum și la 
următoarea adresă de internet: www.apmcj.anpm.ro.

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

ANUNŢ

„PRIMĂRIA MUNICIPIULUI GHERLA“, în calitate de titular 
anunţă publicul interesat asupra luării de către APM Cluj a 
deciziei de încadrare de a nu solicita efectuarea evaluării 
impactului asupra mediului în cadrul procedurilor de evaluare 
a impactului asupra mediului și continuarea procedurii 
privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul 
ACTUALIZARE PROIECT (FAZA DALI) REPARAŢII CAPITALE 
DRUM BĂIŢA propus a fi  amplasat în Gherla – loc. Băiţa, 
jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamenteză pot fi  consultate la sediul APM Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, în zilele de luni între orele 9.00- 16.30, 
marţi – joi între orele 9.00-14.00, vineri între orele 9.00- 
12.00 precum și la următoarea adresă de internet http://
arpmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ, până la data de 25.08.2014.

AUTORIZAŢIE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și Ord.1798/2007 S.C. BUILDPREST 
EXTRACT SRL anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru obiectivul “Balastieră IARA 
AMONTE-1 ”, situat în localitatea Iara, com. Iara, F.n, jud. Cluj 

Eventualele sugestii și reclamatii se vor depune la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni: 
8.30-18.30; marţi,miercuri, joi, vineri: 8.30-16.30.

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

11:30 Garantat 100% (talk 
show) (r)
12:20 Discover România
12:30 Vreau să fi u sănătos 
(emis. mag.) (r)
13:00 Opre Roma (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Convieţuiri (doc.)
16:50 Legendele palatului, prin-
ţesa Ja Myung (sud cor., 2009, 
s. rom., ep. 25)
17:30 Legendele palatului, prin-
ţesa Ja Myung (sud cor., 2009, 
s. rom., ep. 26)
18:10 Europa mea (emis. info.)
18:45 Trandafi rii sălbatici (can., 
2009, s. tv, ep. 2)
19:35 Discover România
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 S.O.S pe Marea Neagră 
(f. doc.)
22:10 Războiul mafi ei (sua, 
1973, f. pol.)
0:10 Garantat 100% (talk show) (r)

ANTENA 1

11:10 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show)  - Sezonul 3
13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show)  - Sezonul 3
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Mr. Bean (engl., 1990, s. 
com.)
17:30 Pistruiatul (rom., 1973, s. 
avent., a-n) - Insurecţia
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special (emis. 
info.)
20:30 Te pui cu blondele? 
(emis. con.)
23:00 Serviciul Român de Co-
medie: Happy Show (div.)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV
13:45 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, ep. 4777)
15:00 Răpirea: două zile de te-
roare (can., 2010, thrill.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 Trăiește-ţi vara (div.)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Detectiv fără voie 
(sua-ger., 1999, acţ. com.)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 Spartacus: Răzbunarea 

(sua, 2010, ser., ep. 5)
0:00 Detectiv fără voie 
(sua-ger., 1999, acţ. com.) (r)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Nuntă cu surprize (reality 
show) (r)
15:45 Teleshopping (promo)
16:30 Totul se plătește (rom., 
1986, f. dr.)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Dragoste la prima vedere 
(tur., 2013, s. dr.)
22:15 O iubire de-o vară (div.)
0:30 Știrile Kanal D (emis. info.) (r)

ACASĂ TV

11:45 Pentru că te iubesc (mex., 
2013, s. rom.) (r)
12:45 Teleshopping (promo)
13:00 Spune-mi că ești a mea 
(mex., 2013, s. rom.) (r)
14:30 Legături riscante (sua, 
2012, s. dr.) (r)
15:30 Minciuna (mex., 1998, 
ser.)
16:30 Rosa Diamante 
(sua-mex., 2012, s. rom.)
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.) (r)
20:30 Spune-mi că ești a mea 
(mex., 2013, s. rom.)
22:00 Legături riscante (sua, 
2012, s. dr.)
23:00 Casa de alături (sua, 
2011, s. de acţ.)

TRANSILVANIA

11:30 Liga Magazin (emis. 
mag.) (r)
12:30 Tonik Show (div.) (r)
13:30 Liga I: FC Viitorul Con-
stanţa - FC CFR 1907 Cluj (emis. 
sport) (r)
15:30 Fotbal Look (emis. sport) 
(r) – Post meci
16:30 Știri Look TV (emis. info.) 
17:00 Fanatik Show (talk show) 
19:00 Nautic Show (ep. 11)
19:30 Vacanţă pe bani puţini 
(engl., s. doc., ep. 10)
20:00 Știri Look TV (emis. info.) 
20:30 Big Boletus (div.)
21:30 Tonik Show (div.)
22:30 Cinema Live (emis. mag.) (r)
23:00 Liga Magazin (emis. mag.) (r)

UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.
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ANUNŢ

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 
temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau 
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din 
fonduri publice,

ŞCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXANDRU BOHĂŢIEL“ VULTURENI
organizează concurs

pentru ocuparea unui post vacant – 0.25 norma – din cadrul compartimentul fi nanciar contabil

INFORMATII GENERALE PRIVIND POSTUL VACANT:
Denumirea postului: – ADMINISTRATOR FINANCIAR - 0.25 norma
Natura si nivelul postului: post contractual de execuţie
Scopul principal al postului: EVIDENTA CONTABILA A UNITATII SCOLARE

Concursul se organizează la sediul Scolii Gimnaziale “ALEXANDRU BOHĂŢIEL” VULTURENI din 
localitatea Vultureni nr.56, judetul Cluj, în data de 19.09.2014, ora 9 – proba scrisă şi în data 
19.09.2014, ora 12 – interviul.

1. Condiţii generale pentru participarea la concurs: Candidaţii trebuie să îndeplinească 
condiţiile generale prevăzute de art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011:

a) are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor 
apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b)cunoaste limba romana, scris si vorbit;
c)are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d)are capacitate deplina de exercitiu;
e) are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza 

adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate;
f) indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifi ce potrivit 

cerintelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnata defi nitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra 

statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea 
justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar 
face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

2. Condiţii specifi ce de participare la concurs:
- studii superioare economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă
- cunoștinţe temeinice de legislaţie în domeniul învăţământului, Edusal, Revisal
- cunoștinţe de operare calculator
- minim 3(trei) ani vechime în domeniul fi naciar-contabil

B I B L I O G R A F I E
- Legea 1/2011-Legea educaţiei naţionale, cu modifi carile si completarile ulterioare
- Legea 53/2003 Codul muncii, cu modifi carile si completarile ulterioare
- Legea 500/2002-privind fi nanţele publice, cu modifi carile si completarile ulterioare
-  Legea 273/29.06.2006-privind fi nanţele publice locale, cu modifi carile si completarile 

ulterioare
-Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modifi carile si completarile ulterioare
-  OG nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul fi nanciar preventiv, cu modifi carile si 

completarile ulterioare;
-  Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 522/2003 pentru aprobarea normelor metodologice 

generale referitoare la exercitarea controlului fi nanciar preventiv, cu modifi cări și completări;
-  Ordinul Ministrului Finanţelor Publice 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice 

privind organizarea și conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru 
instituţiile publice și instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modifi cările și completările 
ulterioare;

-  Ordinul Ministrului Finanţelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea normelor metodologice 
privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea și plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum 
și organizarea, evidenţa și raportarea angajamentelor bugetare și legale, publicat în M.OF. 
37/2003, cu modifi cări și completări;

Nota: Se va studia legislatia cu toate modifi carile si completarile ulterioare.

DEPUNEREA DOSARULUI DE CONCURS
Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute 

la art.6 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011:
a)cerere de inscriere la concurs adresata directorului unitatii de invatamant;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, 

dupa caz;
c) copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea 

unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifi ce;
d) copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa 

ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care 

sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
f) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 

6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre 
unitatile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;
h)alte documente relevante pentru desfasurarea concursului.

In perioada 19.08.2014-01.09.2014, candidaţii depun dosarul de concurs la sediul Școlii 
Gimnaziale “ALEXANDRU BOHĂŢIEL” VULTURENI din localitatea Vultureni nr.56, judetul Cluj, 
zilnic(L-V) între orele 9.00-11.00.

 Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0264-271080. Persoana de contact Rachita 
Ioana – secretar, tel 0755-835.522.

Un danez a cheltuit 

29.226 de coroane (3.920 

€) pentru a merge cu taxi-

ul din oraşul Odense, situ-

at în sudul Danemarcei, 

până la Roma, o călătorie 

de 1.803 kilometri prin 

Europa, vrând să vadă o 

anumită biserică din capi-

tala italiană, relatează 

TheLocal.dk, citat de 

Mediafax.

Bărbatul a luat taxiul din 

oraşul danez Odense. Şoferul, 

Martin Langstred, a declarat 

pentru cotidianul Metroxpre-

ss că în timpul unei ture de 

noapte în acest an, un client 

s-a urcat în maşina sa la scurt 

timp după ora 01.00, într-o 

miercuri, şi i-a cerut să îl du-

că la Roma.

„Într-o primă fază am crezut 

că vrea să meargă la aeroport – 

dar nu, el voia să ia taxiul pâ-

nă acolo”, a declarat Langstred.

El nu îşi aminteşte nume-

le pasagerului dar îşi amin-

teşte clar solicitarea lui neo-

bişnuită şi are chitanţa în va-

loare de 29.226 de coroane 

pentru a dovedi acest lucru.

„Voia să vadă o biserică 

anume în Roma. Era un vis 

de-al lui”, a afi rmat Langstred.

Călătoria până la Roma a 

durat trei zile, taxiul danez 

traversând Germania, Austria 

şi Italia.

Langstred susţine că nu a 

dormit în timpul călătoriei, 

dar a sărbătorit sosirea cu un 

sandviş italienesc şi o noap-

te de cazare în Italia.

„După aceea am mers aca-

să şi mi-am luat liber în urmă-

toarele trei-patru zile. Am câş-

tigat aproape o lună de sala-

riu în această călătorie”, a de-

clarat el pentru Metroxpress.

Vacanță la Roma... cu taxiul

Papa Francisc a vorbit 

pentru prima dată public, 

luni, despre perspectiva 

morţii sale, estimând că 

mai are „doi sau trei ani” 

de viaţă, şi nu a exclus 

posibila demisie în cazul 

în care nu va mai avea 

forţa de a continua.

În cursul unei conferinţe 

de presă organizate în avio-

nul care îl aducea din Coreea 

de Sud, Papa în vârstă de 77 

de ani, care pare în plină for-

mă, a fost întrebat în legătu-

ră cu popularitatea sa şi sen-

timentul pe care i-l generea-

ză aceasta.

„O văd ca pe o generozi-

tate a poporului lui Dumne-

zeu. În interior, încerc să mă 

gândesc la păcatele mele, la 

greşelile mele, pentru a nu de-

veni mândru. Pentru că, ştiu, 

acest lucru va dura puţin. Doi 

sau trei ani. Şi apoi, în Casa 

Tatălui!”, a declarat el.

Jorge Bergoglio a afi rmat 

că trăieşte această populari-

tate „mai natural decât la în-

ceput”, deoarece iniţial aceas-

ta îl „speria un pic”.

Dacă până în prezent nu a 

vorbit în public despre moar-

tea sa, Papa le-a mărturisit 

apropiaţilor săi că el crede că 

nu mai are decât câţiva ani 

de trăit, potrivit unei surse de 

la Vatican.

Ar putea demisiona

Francisc a menţionat încă 

o dată eventualitatea unei de-

misii în cazul în care nu se 

va simţi capabil să îşi mai asu-

me funcţiile. După cea a lui 

Benedict al XVI-lea în 2013, 

demisia unui Papă nu mai es-

te „o excepţie”, „chiar dacă 

acest lucru nu este pe placul 

unor teologi”, a declarat el.

Papa a amintit că episco-

pii emeriţi (la pensie) erau o 

excepţie în urmă cu 60 de ani 

şi că acum este o practică obiş-

nuită.

„Puteţi să îmi spuneţi: da-

că într-o zi nu vă veţi mai sim-

ţi capabil să mergeţi înainte, 

veţi face acelaşi lucru? Da. Mă 

voi ruga şi voi face acelaşi lu-

cru. Benedict al XVI-lea a des-

chis o poartă care este insti-

tuţională”, a afi rmat Papa.

Papa în vacanţă

Întrebat despre vacanţa sa 

din acest an, Francisc, care nu 

pleacă niciodată în concediu în 

afara Vaticanului, a răspuns că 

va sta „acasă”, la reşedinţa 

Sfânta Marta unde locuieşte.

„Îmi iau întotdeauna va-

canţă. Atunci schimb ritmul. 

Citesc lucruri care îmi fac 

plăcere, ascult muzică. Mă 

rog mai mult. Mă reconfor-

tează. O parte din luna au-

gust am făcut acest lucru. 

Îmi convine aşa”, a asigu-

rat el.

Francisc a recunoscut că 

are „unele probleme de nervi. 

Trebuie trataţi, aceşti nervi. 

Să le dai mate (ceai argenti-

nian care este mai degrabă un 

excitant, n.red.) în fi ecare zi”, 

a glumit el.

„Una dintre aceste nevro-

ze este că sunt prea casnic”, 

amintind că „ultima dată când 

a plecat în vacanţă în afara 

oraşului Buenos Aires a fost 

alături de comunitatea iezui-

tă în 1975”.

Papa: „Mai am doi
sau trei ani de viaţă”
Este pentru prima dată când suveranul pontif 
vorbește public despre perspectiva morţii sale.
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Jurcă s-a calificat 
în cinci finale

Gimnasta româncă Laura Jurcă 
s-a califi cat în cinci fi nale la 
Jocurile Olimpice de Tineret 
2014, fi ind singura componen-
tă a delegaţiei ţării noastre ca-
re are șansa să cucerească cinci 
medalii Cu un punctaj total de 
53,250, al treilea din prelimi-
narii, Laura Jurcă s-a califi cat în 
fi nala de la individual compus, 
iar în ultimul act în fi nalele pe 
aparate s-a califi cat cu al 3-lea 
rezultat la bârnă – 13,500, cu 
al 4-lea la paralele – 12,800, al 
5-lea la sărituri – 14.050 și al 
7-lea, la sol – 12.700. „Va fi  
foarte greu în fi nale pentru că 
sportivele din Rusia, Marea 
Britanie, Japonia și China sunt 
foarte valoroase la toate apa-
ratele. Laura este motivată și 
sper ca în lupta pentru medalii 
să prindă o zi mult mai bună 
decât în califi cări”, a declarat 
tehniciana delegaţiei de gim-
nastică a României, Adela 
Popa.

Adina Diaconu, 
locul 5 la tenis 
de masă
Jucătoarea româncă de tenis 
de masă Adina Diaconu s-a cla-
sat pe locul 5 la Jocurile 
Olimpice pentru Tineret de la 
Nanjing (China), după ce a fost 
învinsă, sferturile de fi nală, de 
campioana mondială Doo Hoi 
Kem din Hong Kong, cu scorul 
de 4-1 (6-11, 11-9, 11-7, 11-3, 
11-6). La numai 14 ani, Adina 
Diaconu a avut o prestaţie ono-
rabilă în faţa mai experimenta-
tei sale adversare, care peste 
câteva luni va împlini 18 ani.
„Diferenţa de vârstă și-a spus 
cuvântul. Adina a început bine, 
în forţă, dar apoi a cedat psi-
hic. În ansamblu sunt mulţumit 
de jocul Adinei, ţinând seama 
că ea este cadetă. Ne-am fi  do-
rit să urcăm pe podium, dar, 
obiectiv vorbind, știam că ar fi  
fost extrem de greu să intre în 
primele patru poziţii. De altfel, 
doar Adina și o croată au reușit 
califi carea în sferturi”, a decla-
rat la fi nalul partidei antrenorul 
Petre Arnăutu.

Pe scurt

Universitatea Cluj a reuşit 

doar un egal acasă cu FC 

Braşov (1-1), în penulti-

mul meci din etapa a IV-a 

de fotbal.

Studenţii lui Mihai Teja 

nu au reuşit să facă un meci 

extraordinar cu Braşovul, 

marcând în primele minute 

ale meciului prin reuşita lui 

Nuno Viveiros (min. 8) prin-

tr-o fază de atac rapidă pur-

tată perfect de Boutadjine, 

după care s-au retras în re-

tras în propria jumătate de 

teren.

„E frustrant, am jucat foar-

te slab din minutul 1 până în 

minutul 95. Braşovul şi-a cre-

at foarte multe ocazii, noi am 

dat gol devreme şi ne-am cul-

cat pe o ureche. Le-am zis bă-

ieţilor la pauză că meciul nu 

e încheiat la 1-0. Ne-am re-

tras prea mult, fără anumite 

motive. Am abuzat de mingi 

aruncate pe sus, în loc să pa-

săm, să încercăm să dăm go-

luri, ne-am mulţumit să apă-

răm rezultatul. Dacă păcăleşti 

fotbalul, acesta te pedepseş-

te. Sper să fi  fost un accident 

şi să ne trezim foarte repede, 

pentru că pierdem puncte aca-

să. Începem să intrăm cu gri-

jile retrogradării încă din star-

tul campionatului şi nu sunt 

momente foarte plăcute”, a 

declarat Mihai Teja imediat 

după meci.

FC Braşov a încercat să se 

impună în faţa Universităţii 

pentru a scăpa de ruşinea din 

clasament, acest lucru reuşit 

prin golul marcat de Agano-

vić pe fi nalul meciului.

Adrian Szabo, antrenorul 

echipei de la poalele Tâmpei 

declara după încheierea meciu-

lui, mulţumit fi ind de evoluţia 

jucătorilor săi: „Am obţinut un 

punct de care aveam nevoie. 

Ştiam şi bănuiam că va fi  un 

meci greu, drept dovadă jocul 

a fost echilibrat. Suntem la un 

nou început de drum, dar spe-

răm că lucrurile vor merge din 

ce în ce mai bine.”

Universitatea Cluj va în-

tâlni duminică reprezentan-

ta moldovenilor, FC Boto-

şani.

„U” Cluj, doar un egal cu „lanterna roșie”

După trei etape pe 

macadam, suprafaţa pre-

ferată a juniorului 

Napoca Rally Academy, 

Simone Tempestini este 

pregătit pentru prima 

provocare pe asfalt în 

mondialul de raliuri.

„Raliul Germaniei este o 

etapă foarte dificilă, cu pro-

be cu suprafeţe diferite şi 

unde cea mai mică greşea-

lă te scoate din cursă. Obiec-

tivul nostru este să termi-

năm raliul şi să adunăm cât 

mai multă experienţă pe as-

falt cu modelul Citroen DS3 

R3”, a spus Simone Tempes-

tini.

Raliul Germaniei începe 

joi, 21 august, cu startul fes-

tiv la Porta Nigra, in Trier, 

programat la ora 20:00, ora 

României. Vineri, 22 august, 

sunt programate 6 probe spe-

ciale cu o lungime de 103,12 

km; sâmbătă, 23 august, 8 

probe speciale cu o lungime 

de 148,30 km; iar duminică, 

24 august, ultimele patru 

probe speciale cu o lungime 

de 74,60 km. „În Raliul Ger-

maniei dictarea joacă un rol 

foarte important. Chiar da-

că nu avem experienţă pe 

specialele tipice din Germa-

nia, ne vom concentra la re-

cunoaşteri şi vom încerca să 

scriem cât mai bine dictarea. 

Trebuie să parcurgem cât mai 

mulţi kilometri pe această 

suprafaţă pentru că avem ne-

voie de experienţă pe asfalt”, 

a spus şi Dorin Pulpea, co-

pilotul echipajului Napoca 

Rally Academy.

După etapa din Finlanda, 

Simone Tempestini a adunat 

18 puncte în Junior WRC şi 

se află pe locul 8 în clasa-

mentul piloţilor. În clasa-

mentul pe naţiuni, România 

se află pe locul 6, la egali-

tate de puncte cu Elveţia. 

„Cu ritmul pe care l-am avut 

în ultimele două etape pe 

macadam puteam să adu-

năm mai multe puncte, dar 

nu a fost să fie. Acesta este 

primul sezon din proiectul 

Junior NRA şi obiectivul es-

te să adunăm experienţă. 

Faptul că am câştigat probe 

speciale într-un campionat 

extrem de competitiv mă mo-

tivează şi mai mult pentru 

viitor. Trebuie să abordăm 

totul pas cu pas şi sunt si-

gur că putem obţine perfor-

manţe excelente”, a mai spus 

Simone Tempestini. 

Start în Raliul Germaniei 
pentru echipa clujeană

1. Steaua București 4 4 0 0 13:2 12
2. Petrolul Ploiești 4 3 1 0 10:2 10
3. FC Astra Giurgiu 4 3 0 1 9:2 9
4. Dinamo București 4 2 2 0 9:4 8
5. ASA Târgu Mureș 4 2 2 0 7:2 8
6. Gaz Metan Mediaș 4 2 2 0 5:1 8
7. CFR Cluj 4 2 1 1 6:1 7
8. FC Botoșani 4 2 0 2 3:7 6
9. „U” Cluj 4 1 2 1 5:4 5
10. Rapid București 4 1 2 1 4:5 5
11. Ceahlăul Piatra Neamţ 4 1 1 2 3:9 4
12. Concordia Chiajna 4 1 0 3 2:7 3
13. Viitorul Constanţa 4 0 2 2 3:6 2
14. CS U. Craiova 4 0 2 2 4:7 2
15. CSMS Iași 4 0 2 2 2:7 2
16. FC Brașov 4 0 2 2 2:8 2
17. Pandurii Târgu Jiu 4 0 2 2 1:8 2
18. Oţelul Galaţi 4 0 1 3 2:8 1

Clasamentul după etapa a IV-a:

Simone Tempestini și Dorin Pulpea vor lua startul în acest weekend în Raliul Germaniei, 
etapa a noua din Campionatul Mondial de Raliuri (WRC) și a patra inclusă în Junior WRC, 
competiția dedicată piloților născuți după 1986.

1. Stéphane Lefebvre  56p
2. Martin Koci  52p
3. Quentin Giordano  34p
4. Alastair Fisher  30p
5. Christian Riedemann 28p
6. Molly Taylor  23p
7. Federico Della Casa 18p
8. Simone Tempestini 18p 
9. Aron Domzala  14p
10. Kornel Lukacs  8p
11. Jan Cerny  6p
12. Panikos Polykarpou 2p

1 Franța  90p
2 Slovacia  52p
3 Marea Britanie  30p
4 Germania  28p
5 Australia  23p
6 Romania  18p
– Elveția  18p
8 Polonia  14p
9 Italia  10p
10 Ungaria  8p
11 Cehia  6p
12 Cipru  2p

Clasamentul 
general Junior 
WRC – piloți:

Clasamentul 
general Junior 
WRC – națiuni:

Simone Tempestini este pregătit pentru prima provocare pe asfalt în mondialul de raliuri
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Filip Mihajlovic, 
noul preparator 
fizic al echipei
U-Banca Transilvania a reușit să 
îl aducă la club pe preparatorul 
fi zic sârb Filip Mihajlovic. El a 
mai lucrat pentru cluburi im-
portante din Ucraina și Serbia. 
Este născut în 1986 la Belgrad, 
în Serbia și este absolvent al 
Facultăţii de Educaţie Fizica și 
Sport din Belgrad (promoţia 
2010), având un master in do-
meniu. A mai activat la cluburi-
le BC Torlak Belgrad (Serbia, 
2008-2011), Radnicki 
Kragujevac (Serbia, 
2011-2013), BC Azovmash 
Mariupol (Ucraina, 2013-2014) 
și a activat ca membru în sta-
ff-ul antrenorilor de la Adidas 
Eurocamp Treviso (Italia, 
2010-2013). De asemenea, 
Mihajlovic a însoţit echipa naţi-
onala feminină a 
Muntenegrului la "europenele" 
din 2013, din Franţa, iar anul 
acesta a făcut parte din staff-ul 
selecţionatei U20 masculine a 
Serbiei.

Pe scurt

SPORT

Start în Raliul 
Germaniei 
pentru NRA
Simone Tempestini și Dorin Pul-

pea vor lua startul în acest week-

end în Raliul Germaniei, etapa a 

noua din Campionatul Mondial 

de Raliuri (WRC). Pagina 11

Scor alb cu 
„lanterna roșie”
Universitatea Cluj a reuşit doar 

un egal acasă cu FC Braşov 

(1-1), în penultimul meci din 

etapa a IV-a de fotbal. Pagina 11
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PROMOVARE

A murit președintele FRHG
Preşedintele Federaţiei 

Române de Hochei pe 

Gheaţă, Florian 

Gheorghe, a decedat ieri, 

la vârsta de 61 de ani, la 

Spitalul Elias din 

Bucureşti, acesta suferind 

de cancer la pancreas.

Florian Gheorghe a înce-

put hocheiul în anul 1964 

la Şcoala Sportivă nr. 2 din 

Bucureşti. A jucat în 1965 

la echipa Institutului de Pe-

trol Gaze şi Geologie din Bu-

cureşti. În anul 1971 a tre-

cut la Dinamo, club cu ca-

re a luat două campionate 

ca jucător.

În perioada 1976 – 1983 

a jucat la formaţia Sportul 

Studenţesc. A evoluat în 

echipă naţională a Români-

ei. Din anul 1990, a fost nu-

mit director tehnic în ca-

drul Federaţiei Române de 

Hochei. A fost de şase ori 

antrenor al echipei naţiona-

le, în trei rânduri, secundul 

său fi ind tehnicianul Ion 

Martin.

După înfrângerea suferită 

pe teren propriu cu 

Steaua, Miriuţă a pus 

hăţurile pe jucători şi a 

reuşit un meci bun, punc-

tând de două ori în poarta 

constănţenilor.

Tade şi Deac, cei doi mar-

catori ai echipei din Gruia, au 

readus fericirea pe feţele ju-

cătorilor dar şi staffului CFR.

Miriuţă declara după în-

cheierea meciului că este mân-

dru de meciul făcut de echi-

pa sa şi că această victorie a 

venit la momentul potrivit. 

„Sunt foarte mulţumit de aces-

te trei puncte, le merităm din 

plin. Am fost echipa mai bu-

nă, am avut determinare, bă-

ieţii au alergat mult, şi-au do-

rit ca şi mine să câştigăm. 

Ne-am antrenat la Cluj pe te-

ren sintetic, ne-am acomodat 

destul de repede pe această 

suprafaţă, mai puteam marca 

unul sau două goluri. Aveam 

nevoie de această victorie ca 

de aer”, a declarat tehnicia-

nul.

Ciprian Deac, unul dintre 

marcatorii ceferiştilor a decla-

rat după meci că că preferă 

să joace prost dar să câştige. 

„Asta e meseria mea, aş vrea 

să marchez de fi ecare dată. 

Sunt bucuros că am câştigat, 

aveam mare nevoie de victo-

rie. Ţinând cont că am venit 

după două înfrângeri, ne bu-

curăm că în această seară am 

înscris, nu ştiu jocul cât a fost 

de reuşit, dar asta contează 

mai puţin, prefer să jucăm 

prost şi să câştigăm”, a decla-

rat Deac.

Miriuţă a ţinut să-l laude 

Ciprian Deac, autorul primu-

lui gol şi a promis că îl va pro-

pune selecţionerului Victor Pi-

ţurcă pentru echipa naţiona-

lă. „Nu mai am cuvinte de la-

udă la adresa lui Ciprian. Me-

rită să joace la naţionala Ro-

mâniei. De patru luni joacă 

excepţional”, a susţinut an-

trenorul CFR-ului

CFR Cluj, din nou pe val

După ce în trecut a orga-

nizat gale în Germania, 

Muntenegru, Austria, 

Brazilia, Bulgaria, Italia 

și Emiratele Arabe Unite, 

promotorul Eduard 

Irimia va organiza pen-

tru prima dată un eveni-

ment în Olanda la care 

va participa și luptătorul 

poreclit „Moartea din 

Carpați”. 

„În ciuda numeroaselor 

oferte din străinătate, am în-

cercat de fi ecare dată să 

mențin produsul în România, 

însă nu o mai pot face în 

condițiile în care nu suntem 

susținuți. Avem o expunere 

uriașă, care poate asigura o 

vizibilitate enormă Români-

ei și totuși puțini au înțeles 

potențialul. Dacă vom fi  

ceruți, așa cum s-a întâmplat 

la Craiova, Reșița sau Galați, 

atunci vom organiza din nou 

gale în România”, a explicat 

Eduard Irimia. 

Cu 38 de victorii și 8 în-

frângeri în palmares, Cătălin 

Moroșanu va lupta, în cadrul 

acestei gale, în fața olande-

zul Brian Douwes. Moroșanu 

este unul dintre cei mai buni 

sportivi din noua generație, 

iar la cei 26 de ani se poate 

lăuda cu victorii în fața lui 

Hesdy Gerges, Dzevad Potu-

rak și Firki Ameziane. De al-

tfel, Douwes, care vine după 

trei succese consecutive, se 

poate lăuda și cu un meci 

egal cu Rico Verhoeven, ac-

tualul număr 1 mondial la 

categoria grea. 

„Nu voi sta la discuții cu 

el, îl bat la el acasă de îi su-

nă apa în cap! Am avut 10 zi-

le pauză după meciul cu Sto-

foridis, iar acum am reînce-

put treaba. Mă voi răzbuna 

pe olandez fi indcă toată vara 

a trebuit să fac antrenamen-

te în loc să merg la mare”, a 

spus Moroșanu în stilul carac-

teristic. 

În cadrul aceeași gale de 

Superkombat va lupta și ele-

vul lui Ciprian Sora, Cristian 

Spetcu (6-1-0), vicecampion 

mondial la amatori, care îl va 

înfrunta pe marocanul Ham-

za Soesie într-un super-fi ght 

la categoria ușoară. 

Evenimentul de pe 27 sep-

tembrie va avea loc la TopSport 

din Almere, un complex spor-

tiv ultramodern inaugurat în 

urmă cu câțiva ani și va fi  

transmisă în direct în 90 de 

țări de pe 5 continente. 

Cătălin Moroşanu (K-1):
„Îl bat de-i sună apa în cap!”
Președintele Superkombat, Eduard Irimia, pregătește o super gală chiar în țara care a 
dat cei mai mulți campioni mondiali în K-1.

1.  Turneu piramidal — Semifi nala 1 — Categoria grea (+96 
kg): Tarik Khbabez (Maroc) vs Gurhan Degermenci (Turcia)

2.  Turneu piramidal — Semifi nala 2 — Categoria grea (+96 
kg): Patrick Veenstra (Olanda) vs Viktor Bugotzki (Germania)

3.  Super-fi ght — Categoria ușoară (-63,5 kg): Hamza Soesie 
(Maroc) vs Cristian Spetcu (România)

4.  Super-fi ght — Categoria cruiser (-92 kg): Hovik Tikranjan 
(Armenia) vs Clyde Brunswijk (Surinam)

5.  Super-fi ght — Categoria supermijlocie (-80 kg): Errol 
Koning (Surinam) vs Mohammed El Boulahiati (Maroc)

6.  Super-fi ght — Categoria super-cruiser (-95 kg): Redouan 
Cairo (Surinam) vs Ali Cenik (Turcia)

7.  Super-fi ght — Categoria grea (+96 kg): Brian Douwes 
(Olanda) vs Cătălin Moroșanu (România)

8.  Turneu piramidal — Finala — Categoria grea (+96 kg): 
Învingător Semifi nala 1 vs Învingător Semifi nala 2 

Programul complet al galei 
Superkombat World Grand Prix Olanda: 

Cătălin Moroșanu (dreapta) va lupta cu Brian Douwes la gala Superkombat din Olanda


