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Clujul optimist
O parte din constructorii clujeni de pe pia-
ţa imobiliară susţin că nu pot construi la 
fel de repede pe cât vând. Pagina 4

POLITICĂ

Ce averi au Kelemen 
Hunor (UDMR) şi Dan 
Diaconescu (PPDD)?
Monitorul de Cluj vă prezintă, în serial, 
averile candidaţilor la preşedinţia Ro-
mâniei. Pagina 6-7

MAPAMOND

Şi italienii au cocalarii 
lor în viaţa politică
Un consilier municipal al oraşului italian 
Montesilvano se laudă pe Facebook că i-a 
aplicat „doi pumni de calitate superioară” 
unui pieton român. Pagina 10

Un spital risipit în nouă părți ale oraşului
Cum s-a ajuns ca Spitalul de copii să fie răspândit prin tot orașul? Pagina 2
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Prima „armă“ de apărare a orașului e statistica

Cum tratează Clujul
spaima de Ebola?
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Probabilitatea ca un pasager infectat cu virusul Ebola să fie depistat este de doar 0,04%, pentru că România nu are 
zboruri directe cu ţările din Africa de vest afectate de epidemie. Toţi românii care se întorc acasă din statele unde au 
fost depistate cazurile de febră hemoragică vor afla încă de la aeroport informaţii cu privire la virus. Pagina 3
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Probabil că municipiul 

Cluj-Napoca este unul din-

tre puţinele oraşe în care 

pacienţii unui spital sunt 

plimbaţi între 9 clădiri, 

împrăştiate în tot oraşul. 

Spitalul de Copii din 

Cluj-Napoca este dispersat 

în tot oraşul: are 13 secţii 

în 9 locaţii. Construirea 

unui spital monobloc pen-

tru copii ar costa aproxi-

mativ 40 de milioane de 

euro. Deocamdată, acest 

plan rămâne doar un vis 

frumos.

Copiii care ajung la Spita-

lul de Copii sunt purtaţi, de 

multe ori, kilometri întregi în-

tre secţii dacă au nevoie de in-

vestigaţii medicale de mai mul-

te tipuri. Şi toate aceste ope-

raţiuni pot dura două-trei ore 

sau chiar mai mult din cauză 

că spitalul este dispersat în tot 

oraşul. Situaţia va rămâne la 

fel până când va fi  construit 

un spital monobloc care să cu-

prindă toate secţiile.

“Avem 13 secţii, în 9 loca-

ţii diferite. Problema cea mai 

mare a spitalului este infra-

structura veche şi dispersată 

în tot oraşul, uneori la distan-

ţe de 4-5 kilometri una de al-

ta. Aceasta înseamnă că iei pa-

cientul, îl pui în ambulanţă şi 

îl trimiţi la consult interclinic 

la secţia spitalului, afl ată la 5 

kilometri. Trebuie să transporţi 

medicamente, alimente, paci-

enţi, în această structură foar-

te complicată şi toată lumea 

ştie ce înseamnă Clujul la o 

oră de vârf”, explică conf. dr. 

Călin Lazăr, director medical 

al Spitalului Clinic de Urgen-

ţă pentru Copii Cluj.

Trei ore pentru
câteva analize

Copiii care ajung la Unita-

tea de Primire a Urgenţelor 

(UPU) şi au nevoie de analize 

suplimentare sunt plimbaţi cu 

ambulanţa prin tot oraşul. Da-

că au ghinionul să fi e prea pu-

ţine ambulanţe, atunci timpul 

de aşteptare creşte considera-

bil. “Dacă avem un pacient la 

Urgenţe şi trebuie să îi facem 

CT şi RMN, trebuie dus de pe 

Calea Moţilor undeva sus pe 

deal sau la Spitalul Judeţean, 

apoi trebuie mers la Neurochi-

rurgie. Un astfel de circuit du-

rează câteodată 2-3 ore. Dacă 

vrei să transporţi un pacient de 

la UPU la Pediatrie II pe stra-

da Crişan care este la 5 kilo-

metri distanţă, aştepţi ambu-

lanţa oraşului şi dacă ei au nu-

mai două sau trei maşini dis-

ponibile pe tură, atunci câteo-

dată aşteptăm câteva ore”, spu-

ne Călin Lazăr.

Spitalul monobloc
ar debloca situaţia

În următorii ani este puţin 

probabil că lucrurile se vor 

schimba. Pacienţii nu vor mai 

fi  plimbaţi ore întregi prin tot 

oraşul doar atunci când va fi  

construit un spital monobloc 

ale cărui costuri se ridică la apro-

ximativ 30-40 milioane euro. 

Acum, totul este la stadiul de 

intenţie. „Toată lumea îşi doreş-

te un spital monobloc, dar având 

în vedere că deocamdată nici 

Spitalul de Urgenţă nu a prins 

viaţă şi încă e în chinurile face-

rii, înseamnă că mai aşteptăm 

şi noi”, precizează directorul 

medical al spitalului.

Practic, nu există nici te-

renul şi nici un cent din cei 

40 milioane euro. „Consiliul 

Judeţean va trebui să găseas-

că un teren pe care să ni-l pu-

nă la dispoziţie şi cred că sin-

gura soluţie ar fi  să accesăm 

fonduri europene, dacă vor fi  

pe infrastructură. Consiliul 

Judeţean dacă ar fi  să parti-

cipe la acel spital cu o cofi -

nanţare de 5-10% ar fi  proba-

bil banii pe care ni-i alocă 

anual timp de 20 de ani”, mai 

spune Lazăr.

Spitalul de Copii,
unul dintre cele mai 
mari din ţară

Unitatea sanitară din Cluj 

este una dintre cele mai mari 

din ţară pe profi l pediatric şi 

asigură asistenţa medicală pen-

tru copii între 0 şi 18 ani, chiar 

peste 20 de ani dacă sunt elevi. 

La Spitalul de Copii din Cluj 

sunt tratate cazuri din toate 

judeţele ţării. Într-un an, pro-

ximativ 85.000 de pacienţi 

ajung la spitalul din Cluj.

Spitalul de copii e 
răspândit în tot oraşul
Instituţia clujeană de sănătate pentru copii are nu mai puţin de nouă 
clădiri, care adăpostesc 13 secţii medicale.
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Statuia Şcoala Ardeleană 

de pe strada Mihail 

Kogălniceanu va fi  restau-

rată. Doar pentru reface-

rea soclului vor fi  cheltu-

iţi, din bugetul local, 

peste 20.000 lei.

Primăria Cluj-Napoca a pu-

blicat un anunţ de achiziţii pu-

blice pentru realizarea lucrări-

lor de consolidare şi refacere a 

soclului din beton al ansamblu-

lui statuar Şcoala Ardeleană din 

faţa Universităţii Babeş-Bolyai. 

Ofertele vor fi  depuse până în 

22 octombrie şi pentru desem-

narea câştigătorului se va ţine 

cont de preţul cel mai scăzut.

În această perioadă, se afl ă 

în reparaţii şi statuia Glorie Os-

taşului Român din Piaţa Avram 

Iancu. Lucrările au început în 

urmă cu câteva luni şi sunt re-

alizate de Levente Companie, 

aceeaşi fi rmă care s-a ocupat 

şi de restaurarea statuii lui Do-

nath. Aceasta din urmă a fost 

mutată pe dealul Hoia din Mu-

zeul Etnografi c. Lucrările pen-

tru statuia lui Donath au cos-

tat 38.000 lei.

Restul statuilor din oraş nu 

benefi ciază de lucrări de repa-

raţii. Într-o stare proastă se afl ă 

statuia Fecioarei Maria din Mă-

răşti, statuia ecvestră a lui Mi-

hai Viteazu din piaţa cu acelaşi 

nume, Carolina şi lista ar putea 

continua. La începutul lunii iu-

nie, primarul Emil Boc declara 

că se vor aloca bani pentru în-

treţinerea statuii Fecioarei Ma-

ria, ca măsură provizorie. Ulte-

rior, monumentul ar urma să 

fi e mutat în faţa Bisericii Piariş-

tilor, dar numai după ce strada 

Mihail Kogălniceanu va deveni 

pietonală. Deocamdată, autori-

tăţile locale nu au făcut însă ni-

mic în cazul acestei statui şi se 

va degrada pe zi ce trece.

Din statuia lui Mihai Vitea-

zu se observă că, din soclu, 

s-au desprins bucăţi de ten-

cuială de-a lungul timpului, 

iar statuia este vizibil afecta-

tă din cauza lipsei lucrărilor 

de reparaţii. Reprezentanţii 

Biroului Mass-Media din ca-

drul Primăriei Cluj-Napoca au 

declarat că această statuie va 

fi  reparată odată cu moderni-

zarea Pieţei Mihai Viteazu, 

dar, cel mai probabil, lucrări-

le nu vor începe anul acesta.

Refacerea soclului statuii
Şcoala Ardeleană costă 20.000 lei
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În Cluj-Napoca 13 stu-

denţi africani se află 

sub observaţie pentru 

Ebola. Patru dintre 

aceştia au fost acasă în 

această vară, iar autori-

tăţile i-au chemat să 

verifice dacă au fost 

infectaţi cu virusul uci-

gaş. Din grupul ţintă, 

doar trei persoane au 

fost plecate peste vară 

în ţările de origine.

„Au fost chemaţi la Spita-

lului de Boli Contagioase un-

de au fost investigaţi şi li s-a 

pus în vedere să anunţe de 

urgenţă autorităţile medicale 

dacă apar simtomele specifi -

ce febreie hemoragice produ-

se de Ebola. Nu au niciun fel 

de probleme şi sunt declaraţi 

sănătoşi”, a precizat, la sfâr-

şitul săptămânii care tocmai 

s-a încheiat, un ofi cial al Uni-

versităţii de Medicină şi Far-

macie din Cluj.

Probabilitatea ca un pasa-

ger infectat cu virusul Ebola 

să fi e depistat este de doar 

0,04%, pentru că România nu 

are zboruri directe cu ţările 

din Africa de vest afectate de 

epidemie. Toţi românii care se 

întorc acasă din statele unde 

au fost depistate cazurile de 

febră hemoragică vor afl a în-

că de la aeroprot informaţii 

cu privire la virusul ucigaş. 

Aceştia vor primi materiale 

informative despre manifes-

tările bolii, modul de trans-

mitere şi spitalele care vor asi-

gura îngrijirea bolnavilor.

„Nu există motive de 
panică!”

Secretarul de Stat în cadrul 

Ministerului Afacerilor Interne, 

Raed Arafat, a asigurat că în 

România, la ora actuală, nu 

există niciun motiv de panică, 

în ceea ce priveşte epidemia de 

Ebola şi că “nu se pune pro-

blema izolării ţărilor africane 

sau închiderea graniţelor”, în 

condiţiile în care, afi rmă Raed 

Arafat, această decizie “ar du-

ce la agravarea situaţiei, mai 

mult decât la îmbunătăţirea ei”. 

Raed Arafat a ţinut să precize-

ze că, deşi “riscul este mic, noi 

trebuie să fi m pregătiţi şi pen-

tru un singur caz, pentru a evi-

ta răspândirea lui”, de aceea 

“este obligatoriu ca toate mă-

surile să se facă în regim de ur-

genţă”. În România au existat 

două cazuri suspecte de Ebo-

la, însă ambele au fost infi rma-

te de medici., relatează B1.ro.

Contagiunea e 
condiţionată de 
existenţa simptomelor

Raed Arafat a ţinut să pre-

cizeze că „omul devine con-

tagios numai după ce apar 

simptomele” şi că, în acest 

sens, „rolul nostru este să mo-

notorizăm dacă apare orice 

semn, că există această infec-

ţie”, urmând ca persoana să 

fi e „automat izolată”, împre-

ună cu cei cu care a luat con-

tact, care, la rândul lor, vor fi  

ţinuţi sub observaţie.

„Oricând poate să ajungă 

un caz la noi, prin orice cale. 

Singura chestie este să putem 

să îl depistăm cât mai repe-

de, să limităm şi să tratăm 

contactele acestui caz şi, bi-

neînţeles, să îi asigurăm tra-

tamentul de sprijin simpto-

matologic. Am avut alocate 

de Guvernul României 25 de 

milioane de lei, suma aloca-

tă pentru creşterea capacită-

ţii de protecţie, de izolare şi 

de transport terestru şi aeri-

an, în România, în acest sens. 

Noi am luat o decizie şi dis-

cutând cu experţii din afară, 

ne-au zis că este o decizie în-

ţeleaptă: dacă vom avea 

unu-două cazuri venite de 

acolo, noi instalăm un spital 

de campanie militar, care va 

fi  dotat la nivelul unui spital 

normal, dar izolat de spitale-

le noastre”, a mai precizat ofi -

cialul medical. 

Cum tratează autorităţile 
clujene spaima de Ebola?
La sosirea pe aeroporturi, pasagerii primesc informaţii despre febra hemoragică,
iar specialiştii monitorizează persoanele care au călătorit în ţările afectate de epidemie.

Platforma pe care au fost 

postate manualele digita-

le, www.manuale.edu.ro, 

a înregistrat peste 16 mili-

oane de accesări şi 37.000 

de vizitatori în primele 48 

de ore de la lansare, 

anunţă Ministerul 

Educaţiei Naţionale.

Platforma permite accesa-

rea gratuită a manualelor în 

format digital pentru clasele 

I şi a II-a.

Noile manuale au această 

componentă digitală, dar sunt 

disponibile şi în format tipă-

rit. În versiunea print, manu-

alele sunt structurate în două 

volume, câte unul pentru fi e-

care semestru, ca soluţie la o 

problemă semnalată de mul-

te ori de părinţi şi de profe-

sori: greutatea ghiozdanelor.

Ministrul Educaţiei Remus 

Pricopie a anunţat, joi, că a 

iniţiat deja procedurile pen-

tru revizuirea programelor şi 

apoi a manualelor pentru cla-

sele a III-a şi a IV-a.

Ministerul Educaţiei a 

anunţat, miercuri, că manua-

lele digitale pentru clasele I 

şi a II-a au fost aprobate şi 

pot fi  folosite la clasă, fi ind 

încărcate, în aceeaşi zi, pe si-

te-ul www.manuale.edu.ro.

Totodată, ordinele de mi-

nistru privind aprobarea noi-

lor manuale pentru discipli-

nele din clasele I şi a II-a, câş-

tigătoare ale licitaţiei organi-

zate de Ministerul Educaţiei, 

au fost semnate luni.

Ministerul Educaţiei a pre-

cizat că este vorba despre ma-

nualele la disciplinele „Mate-

matică şi exploarea mediului” 

pentru clasele I şi a II-a, „Co-

municare în limba română”, 

clasa a II-a, „Comunicare în 

limba modernă – Limba en-

gleză” pentru clasele I şi a II-a, 

„Comunicare în limba mater-

nă maghiară”, clasa I şi „Co-

municare în limba română pen-

tru minorităţi”, clasa I.

Elevii claselor I şi a II-a 

ar fi  trebuit să înveţe după 

manuale noi, inclusiv în va-

riantă digitală, de la începu-

tul anului şcolar. Acestea nu 

au ajuns însă în şcoli până 

în 15 septembrie, întrucât li-

citaţia organizată de Minis-

terul Educaţiei a fost contes-

tată de unele edituri. Consi-

liul Naţional de Soluţionare 

a Contestaţiilor a decis, la 

10 septembrie, continuarea 

procedurii pentru reevalua-

rea ofertelor depuse în ca-

drul licitaţiei pentru realiza-

rea manualelor şcolare, du-

pă ce trei contestaţii au fost 

admise, şase admise în par-

te şi două respinse.

Elevii au dat buzna pe platforma 
cu manuale digitale

Afi şele din campania electorală au ajuns să fi e lipite în cele mai îndrăzneţe locuri şi în 
cele mai „grăitoare“ contexte. O fotografi e care asociază trei candidaţi la preşedinţie 
cu diverse sortimente de carne a devenit virală pe internet (foto sus).
În cel de-al doilea caz, locul de afi şaj este unul legal, însă formularea de pe bannerul 
electoral este de natură să inducă în eroare privitorul. Astfel, după cum ne-a obişnuit 
partidul de guvernământ, fi gurile locale prezumate mai celebre încearcă să 
garanteze pentru candidatul „de la centru“ al partidului. Atât că, în cazul de faţă, el 
pare să nu garanteze pentru o persoană, ci pentru un sentiment (foto jos)!

Campania electorală
prin instantanee
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNŢ DE PRESĂ

Anunţ publicitar privind fi nalizarea implementării proiectului

Data: 20.10.2014
Localitatea:Reghin

SC SEKA LTD COMPANY SRL, cu sediul în Reghin, str. Foișor nr.18, jud Mureș, 
fi nalizează începând cu data de 30.10.2014, proiectul cu titlul „Performanţă prin 
implementarea unui sistem informatic inovativ la SC SEKA LTD COMPANY 
SRL”, cofi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza 
contractului de fi nanţare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională în 
calitate de Organism Intermediar.
Valoarea totală a proiectului a fost de 240226,30 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă este de 134519,62 lei ( 111247,73 lei FEDR si 23271,89 lei Bugetul 
naţional).
Proiectul s-a implementat în localitatea Reghin pe o durată de 10 luni.
Obiectivul general vizat prin implementarea proiectului „Performanţă prin 
implementarea unui sistem informatic inovativ la SC SEKA LTD COMPANY 
SRL” , s-a concretizat prin achiziţionarea de aplicaţii software şi echipamente TIC, 
care au condus la modernizarea şi efi cientizarea tuturor proceselor interne din 
societate pe baza unui sistem informatic şi au oferit un sprijin pentru îmbunătăţirea 
deciziilor managementului.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Friciu Ramona
Funcţie: director
Tel. 0730580789, Fax 0265513937, e-mail: offi ce@constructii-seka.ro

Evoluţia leului a fost infl u-

enţată de factorii externi, care 

i-au provocat deprecierea faţă 

de principalele valute.

Scăderea preţului barilului 

de petrol a produs prăbuşirea 

rublei ruse faţă de dolar şi eu-

ro, aceasta având efecte negati-

ve şi asupra celorlalte monede 

emergente. La aceasta s-a adă-

ugat scăderile importante ale 

marilor burse, care au atins, în 

unele cazuri, peste 10%. Astfel, 

indicele american Dow Jones 

Industrial Average a scăzut jo-

ia trecută la 16.040 puncte du-

pă ce, în 19 septembrie, atinse-

se maximul istoric de 17.279 

puncte, ceea ce a provocat o 

creştere puternică a aversiunii 

faţă de risc.

Pe acest fond, cursul euro a 

crescut de la 4,4030 lei, la înce-

putul săptămânii, la 4,43 lei, în 

şedinţa de joi, mai sus cu circa 

doi bani faţă de fi nalul săptă-

mânii trecute.

La fi nalul săptămânii, euro 

a scăzut la 4,4209 lei, într-o şe-

dinţă în care piaţa s-a deschis 

la un maxim de 4,4230 lei, pen-

tru ca seara, pe pieţele interna-

ţionale, cotaţiile să fi e de 4,4130 

– 4,4160 lei.

Aprecierea leului s-a produs 

urmare a faptului că marile bur-

se europene au trecut pe creş-

tere, tendinţă care a continuat 

vineri după amiază în SUA, in-

dicele Dow Jones recuperând 

1,63% din pierderile înregistra-

te în precedentele şase şedinţe.

Cursul dolarului american a 

crescut miercuri la 3,4901 lei, 

dar a scăzut vineri la 3,4514 lei, 

mai jos cu peste 2,50 bani faţă 

de data de 10 octombrie. Rea-

mintim că în urmă cu două săp-

tămâni media dolarului a cres-

cut la 3,5195 lei, maxim al ulti-

melor 23 de luni.

Media francului elveţian a 

urcat de la 3,6429 lei, la înce-

putul săptămânii, la 3,6728 lei, 

în şedinţa de joi, dar a coborât 

a doua zi la 3,6614 lei, mai sus 

cu peste trei bani faţă de fi na-

lul săptămânii precedente.

După ce a scăzut la fi nalul 

lui septembrie la 1,2501 dolari, 

minim al ultimelor 25 de luni, 

perechea euro/dolar a avut o 

evoluţie foarte agitată.

În perioada analizată euro a 

crescut de la 1,2625 la 1,2843 

dolari, vineri tranzacţiile fi ind re-

alizate între 1,2745 şi 1,2836 do-

lari, pieţele americane închizând 

pe apreciere pentru moneda ame-

ricană la 1,2758 dolari.

Aprecierea s-a produs după 

publicarea unor indicatori ame-

ricani, precum indicele de în-

credere al consumatorului ame-

rican, calculat de Universitatea 

din Michigan, care a înregistrat 

o creştere neaşteptată. În ace-

laşi timp, numărul şantierelor 

noi de locuinţe din SUA a înre-

gistrat o creştere în septembrie.

Este de aşteptat ca euro să 

revină spre nivelul de 1,25 do-

lari, după ce Benoît Coeuré, 

membru în conducerea BCE, a 

anunţat că instituţia care con-

duce sistemul fi nanciar din zo-

na euro va încep, în perioada 

următoare, programul său de 

achiziţii de titluri de stat şi ale 

companiilor europene. Această 

măsură va avea ca efect creşte-

rea lichidităţii în monedă uni-

că, implicit deprecierea ei.

În piaţa la termen de la Si-

biu, euro s-a tranzacţionat pe 

decembrie la 1,2690 – 1,2870, 

respectiv la 1,2699 – 1,2822 

dolari  pe martie iar uncia de 

aur a fl uctuat între 1.223 şi 

1.247 dolari.

Analiza cuprinde perioada 

13 – 17 octombrie. R. G.

Presiunile externe au depreciat leul
PIAŢA VALUTARĂ

16 octombrie 17 octombrie

Euro 

4,4300 4,4209

Dolar 

3,4615 3,4514

100 Forinţi maghiari 

 1,4327 1,4388

Francul elveţian 

 3,6728 3,6614

Lira sterlină 

 5,5333 5,5515

Gramul de aur 

138,0666 137,4284

Apetitul clujenilor pen-

tru achiziţia de aparta-

mente sau case este din 

nou în creştere.

Clujenii continuă să facă 

achiziţii pe piaţa imobiliară clu-

jeană, resimţindu-se o creştere 

clară faţă de anii precedenţi, 

susţin agenţii imobiliari şi con-

structorii de pe piaţă. De altfel, 

câteva mii de persoane s-au 

arătat interesate de ofertele pre-

zentate în cadrul târgului de 

imobiliare, construcţii şi ame-

najări „Casa de la A la Z” ca-

re a avut loc în acest weekend.

Contracte cu garanţii

Cu toate că în Cluj ţepele 

imobiliare s-au ţinut lanţ în ul-

timii ani, clujenii nu şi-au pier-

dut optimismul şi continuă să 

cumpere case sau apartamen-

te existente doar pe hârtie, în 

faza de proiect doar. Totuşi, se 

pare că şi contractele încheia-

te cu dezvoltatorii imobiliari 

sunt mai clare acum.

„Lumea este foarte intere-

sată de achiziţia unor aparta-

mente în ansambluri imobilia-

re noi, chiar dacă se afl ă doar 

în fază de construcţie şi urmea-

ză să fi e gata abia peste câte-

va luni. Nu am observat ca lu-

mea să fi e reticentă din cauza 

acestui fapt. Totuşi, în contract 

este stipulat faptul că noi ga-

rantăm un anumit nivel de ca-

litate a construcţiei, iar la fi nal, 

dacă clienţii nu sunt mulţumiţi 

de produsul livrat, li se dau ba-

nii înapoi cu o anumită dobân-

dă. La fel se întâmplă şi dacă 

termenul de fi nalizare nu este 

respectat”, explică Noemi Mac-

skassi, agent imobiliar al agen-

ţiei Nicole Imobiliare. Agenţia 

oferă apartamente de vânzare 

într-un ansamblu imobiliar de 

pe strada Eugen Lovinescu, la 

preţuri de peste 1.000 de euro 

pe metrul pătrat. Potrivit lui 

Noemi Macskassi, doar câţiva 

dintre vizitatorii târgului care 

s-au arătat interesaţi de oferta 

agenţiei au pomenit şi de pro-

gramul „Prima Casă”.

Închirierea revine ca 
alternativă a depozitelor

Potrivit agenţilor imobiliari, 

mulţi dintre clujenii care cum-

pără un apartament o fac pen-

tru a-l închiria apoi. „Există un 

interes foarte mare pentru achi-

ziţia de apartamente, care se 

traduce printr-o tendinţă de 

creştere a preţurilor, mai ales 

în zona centrală şi în zonele 

căutate pentru chirii. Tot mai 

multe persoane văd din nou 

achiziţiile pe piaţa imobiliară 

ca o alternativă mult mai pro-

fi tabilă faţă de depozitele ban-

care. Practic, oamenii au înce-

put să investească în ceva ca-

re să le aducă un profi t mai 

mare. Pentru că, la un aparta-

ment de 60-70.000 de euro, o 

chirie e undeva la 300-400 de 

euro pe lună. Şi atunci, într-un 

an de zile, sunt între 3.600 şi 

4.800 de euro chirie pe an, ce-

ea ce nu poţi să obţii dintr-o 

dobândă bancară. Am avut cli-

enţi care şi-au vândut acţiuni-

le de pe Bursă sau şi-au stins 

depozitele şi au investit în imo-

biliare”, explică Marius Mărin-

cean, director marketing al agen-

ţiei Welt Imobiliare. Potrivit 

acestuia, preţurile de vânzare 

sunt în jur de 1.200 de euro + 

TVA de 5% pe metrul pătrat, 

în zone precum cea de lângă 

Iulius Mall, iar cu toate aces-

tea cumpărători există din plin. 

De exemplu, într-un complex 

care se construişte în zona la-

curilor din cartierul Gheorgheni, 

şi unde lucrările au început în 

luna ianuarie, în prezent toate 

apartamentele sunt vândute.

Vând mai repede decât 
pot să construiască

Cererea mare de pe piaţa 

imobiliară clujeană este confi r-

mată şi de organizatorii târgu-

lui „Casa de la A la Z”. „Au fost 

dezvoltatori cu care am discu-

tat ca potenţiali clienţi pentru 

târg şi care ne-au spus că nu re-

uşesc să construiască în ritmul 

în care se vinde”, spune Anca 

Ştir, reprezentantul Ad Shop şi 

unul din organizatorii târgului.

La târg au fost prezente 20 

de companii, atât agenţii imo-

biliare şi instituţii bancare, cât 

şi reprezentanţi ai unor fi rme 

de amenajări interioare de lux. 

Apetenţa clujenilor pentru pro-

dusele de lux a fost dovedită şi 

de faptul că, în primele două zi-

le ale târgului, au fost încheia-

te două contracte de circa 

15-20.000 de euro, pentru un 

sistem de pentru pompe de căl-

dură cu încălzire în pardoseală 

şi pentru un sistem de ventila-

ţie cu recuperare de căldură.

Târgul „Casa de la A la Z” 

se afl ă la cea de-a patra edi-

ţie iar în primele două zile a 

avut peste 2.000 de vizitatori. 

„Faţă de anii trecuţi am sesi-

zat o creştere a cererii pentru 

apartamentele de 2-3 camere 

şi pentru case gata construi-

te. Acum se caută foarte mult 

zone centrale sau semicentra-

le, în timp ce interesul pentru 

apartamentele ieftine, afl ate 

la periferia oraşului, a scă-

zut”, completează Anca Ştir.

Optimism: Clujenii cumpără 
case existente doar pe hârtie
O parte din constructorii clujeni de pe piaţa imobiliară susţin că nu pot construi la fel de repede pe cât vând.
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

COMUNICAT DE PRESĂ

SC SMA CONSTRUCT SRL a fi nalizat implementarea proiectului 
“Dezvoltarea şi creşterea competitivităţii SC SMA CONSTRUCT SRL 

prin achiziţia de servicii de consultanţă externă”

Cluj-Napoca, 20.10.2014

SC SMA CONSTRUCT SRL, cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, Str. 13 
Septembrie, Nr. 3, Ap. 2, Jud. Cluj, anunţă încheierea implementării proiectului 
’’Dezvoltarea şi creşterea competitivităţii SC SMA CONSTRUCT SRL prin 
achiziţia de servicii de consultanţă externă’’, co-fi nanţat prin Fondul European 
de Dezvoltare Regională, în baza contractului de fi nanţare încheiat cu Ministerul 
Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management (AM POS CCE) prin 
Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar 
pentru Programul Operaţional Sectorial ’’Creşterea Competitivităţii Economice’’.
Valoarea totală a proiectului este de 29.264,00 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă este de 16.520,00 lei.

Proiectul s-a implementat în localitatea Cluj-Napoca pe o durată de 4 luni.

Obiectivul proiectului este dezvoltarea activităţii şi creşterea competitivităţii 
societăţii pe piaţa serviciilor de proiectare în domeniul construcţiilor.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofi nanţate de Uniunea 
Europeana, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, http://www.fonduri-ue.ro.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Şenilă Roland-Mihai
Funcţie: Administrator
Tel. 0723-216.121, Fax: 0264-430.789, e-mail: sma_construct@yahoo.com 

În timp ce primarul ora-

şului ia în considerare 

acordarea de gratuităţi 

pe liniile de transport 

public pentru cititorii de 

carte, unii studenţi clu-

jeni se gândesc să orga-

nizeze şi ei un schimb 

de cărţi, în cadrul unei 

competiţii de poker.

Un bar din Cluj organizea-

ză pentru studenţii cartofori un 

turneu de poker. Timp de trei 

zile, între 20-23 octombrie, par-

ticipanţii pot uita de cursurile 

plictisitoare şi bibliotecile tăcu-

te, pentru a lua parte la un fes-

tin al cărţilor de joc.

Intrarea în turneu se face în 

baza carnetului de student şi a 

unei taxe de înscriere în valoare 

de 20 de lei. Având în vedere că 

se pot câştiga sume de până la 

10.000 de lei, este de aşteptat ca 

evenimentul să atragă mulţi ama-

tori din studenţimea clujeană. Cel 

mai bucurător lucru este că ma-

rele câştigător îşi va putea achi-

ziţiona bibliografi a necesară pâ-

nă în pragul lucrării de disertaţie.

Institutul de Cercetări 

Experimentale în 

Bio-Nano-Ştiinţe al 

Universităţii Babeş-Bolyai 

(UBB) va achiziţiona anul 

viitor toate componentele 

necesare pentru a face din 

microscopul de fl uorescenţă 

– unicat în România – pe 

care deja îl deţine, unul iden-

tic cu cel pentru care a luat 

cercetătorul Stefan Hell pre-

miul Nobel pentru Chimie.

Microscopul se afl ă în dota-

rea Institutului de Cercetări Ex-

perimentale în Bio-Nano-Ştiin-

ţe şi a costat 350.000 de euro, 

el fi ind achiziţionat anul trecut 

în cadrul unui proiect european. 

Directorul Institutului, profeso-

rul Simion Simon, a declarat 

vineri că se vor face toate efor-

turile pentru achiziţionarea ace-

lor componente care lipsesc, 

pentru ca instrumentul să fi e 

adus la nivelul cel mai înalt. 

Upgradarea microscopului ar 

urma să coste aproximativ al-

te 300.000 de euro.

Un instrument unic,
dar incomplet

„Institutul a fost dotat la un 

nivel bun şi avem acest instru-

ment unic care are o mică isto-

rie. A fost cumpărat anul trecut 

printr-un proiect european, dar 

din cauza constrângerilor fi nan-

ciare nu l-am cumpărat integral. 

Însă, el este luat de la fi rma ca-

re a cumpărat brevetul pentru 

invenţii al lui Stefan Hell. Mi-

croscopul ni s-a oferit atunci în 

varianta completă, dar suma era 

prea mare. Aşa că l-am cumpă-

rat fără o anumită parte, cu gân-

dul că vom reuşi să face upgra-

darea. Noi ne vom mobiliza pe 

toate căile pentru această dota-

re. El va conţine toate elemen-

tele care au fost adăugate aces-

tei tehnici de microscopie prin 

fl uorescenţă prin invenţia lui 

Hell. Adică un aparat conceput 

şi realizat de Hell”, a explicat 

profesorul de fi zică.

Aparatul complet are la ba-

ză două lasere şi două micro-

scoape, iar Institutul ar urma 

să achiziţioneze şi cel de-al 

doilea laser.

Microscopul este şi va fi  şi 

în continuare folosit pentru cer-

cetări în domeniul celular. Apa-

ratul permite investigaţii pe sis-

teme de interes medical şi, atunci 

când va fi  completat, Institutul 

de Cercetări Experimentale de 

Bio-Nano-Ştiinţe va putea pro-

mova şi alte tipuri de cercetare. 

Scopul acestor activităţi, deru-

late în special împreună cu Fa-

cultatea de Medicină din Cluj, 

dar şi cu alţi parteneri, este ace-

la de a descoperi soluţii pentru 

diferite tipuri de probleme care 

ţin de Ştiinţele Vieţii.

Profesorul a mai precizat că 

o dată achiziţionate toate com-

ponentele microscopului se va 

încerca cooptarea în echipa In-

stitutului a unui tânăr cercetă-

tor, Teodora Scheul, care a lu-

crat o alături de Stefan Hell în 

cadrul studiilor de doctorat.

Cine este Stefan Hell?

Stefan Hell (foto) este unul 

dintre cei trei cercetători care au 

primit anul acesta Premiul No-

bel pentru Chimie, alături de Eric 

Betzig şi William E. Moerner, 

pentru „dezvoltarea microscopi-

ei fl uorescente”. Pentru o lungă 

perioadă de timp, dezvoltarea 

microscopiei optice a fost ţinu-

tă în loc de convingerea falsă 

că nu va putea atinge o rezolu-

ţie mai bună de jumătate din 

lungimea de undă a luminii. Cu 

ajutorul moleculelor fl uorescen-

te, cei trei au reuşit să depăşeas-

că, cu ingeniozitate, această li-

mitare. Activitatea lor în dome-

niu a introdus microscopia op-

tică în universul nano.

Stefan Hell este cetăţean ger-

man de origine română, năs-

cut la Arad şi este din 2012 

membru de onoare al Acade-

miei Române şi, din 2013, Doc-

tor Honoris Causa al Universi-

tăţii Politehnica din Bucureşti.

Schimb de cărţi studenţesc 
la... turneul de poker

Institutul de Cercetări în Bio-Nano-Ştiinţe al UBB deţine o 
variantă cu un singur laser a microscopului lui Stefan Hell.

Microscopul lui Hell, 
adus la Cluj-Napoca

PROF. SIMION SIMON | directorul 
Institutului de Cercetări în Bio-Nano-Știinţe

 „Pe lângă faptul că este vorba de cineva care s-a 
născut în România şi a făcut şcoală aici, cel puţin 
până la liceu, iar acest lucru este unul de 
mândrie, mai este un aspect care ţine de 
specifi cul Institutului. Acesta este unul 
interdisciplinar, în domeniul bio-nano-ştiinţe şi 
avem un respect deosebit pentru cei care 
contribuie la promovarea domeniilor pe care şi 
noi le practicăm, iar investigarea fenomenelor 
care au loc la nivel celular în sisteme vii este de 
foarte mare interes pentru toată lumea“
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Candidatul independent 

la preşedinţia României 

Monica Macovei s-a întâl-

nit, în weekend-ul care a 

trecut, la Cluj, cu simpati-

zanţii săi.

Vineri, Monica Macovei s-a 

întâlnit cu reprezentanţi ai co-

munităţii IT din Cluj, iar sâm-

bătă cu studenţii din Haşdeu.

De asemenea, Macovei a 

avut programate mai multe în-

tâlniri şi cu cetăţeni din Turda, 

Câmpia Turzii, Dej şi Gherla.

Pledează pentru
votul electronic

Vineri, în cadrul unei confe-

rinţe susţinute la Cluj-Napoca, 

Macovei a spus că sunt două mi-

lioane de români care ar vrea ca 

ea să fi e preşedinte, însă ezită să 

o voteze deoarece consideră că 

nu ar avea şanse. Macovei a re-

amintit că nu este „omul parti-

delor, ci al oamenilor”.

„Dacă m-ar vota toţi cei care 

spun că m-ar vota dar că nu am 

şanse, aş câştiga din primul tur. 

În primul tur se votează întot-

deauna cu sufl etul, cu inima, vo-

tezi pe cine vrei, votezi cu omul 

în al cărui proiect crezi, votezi 

cu omul în care crezi, cu cel ca-

re este altfel decât ceilalţi, pen-

tru că ne-am săturat de ceilalţi, 

de clasa politică care de 25 de 

ani ne fură“, a declarat Macovei.

Aceasta a mai precizat că 

votul util se dă numai în turul 

II. „Sunt peste două milioane 

de oameni care vor să fi u pre-

şedinte şi dacă toţi mă votea-

ză, am câştigat alegerile“, a 

adăugat Monica Macovei.

Macovei a vorbit la Cluj des-

pre programul său intitulat „Vi-

ziunea mea pentru România“, 

construit asemenea unui deca-

log politic. Aceasta are în ve-

dere reforma clasei politice, să-

nătatea, educaţia, domeniul 

economic. În centrul progra-

mului său stă independenţa jus-

tiţiei şi mai ales lupta împotri-

va corupţiei, pentru că în opi-

nia acesteia, corupţia „ucide“ 

în toate domeniile şi totodată 

„ucide demnitatea umană“.

În ce priveşte reforma cla-

sei politice, care este de altfel 

o prioritate, Macovei pledează 

pentru introducerea votului 

electronic. „Votul electronic es-

te foarte ieftin şi nu poate fi  

fraudat. În acest fel va vota toa-

tă România, atât cei din ţară, 

cât şi cei din afara ţării, vor pu-

tea vota şi tinerii afl aţi în clu-

buri sau cei plecaţi în străină-

tate”, a declarat ea.

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Kelemen Hunor, candida-

tul UDMR la preşedintia 

României, este proprietar 

de case, terenuri agricole 

şi tablouri, potrivit decla-

raţiei de avere pe care a 

depus-o la Biroul 

Electoral Central.

Liderul UDMR are o cotă 

parte dintr-o casă de locuit în 

Cluj, cu o suprafaţă de 119 

mp. Totodată, a mai trecut în 

declaraţia de avere două ca-

se deţinute, una integral, iar 

cealaltă cotă parte de sotia sa, 

Czezar Eva, în judeţul Har-

ghita.

Proprietar în judeţul Cluj

Kelemen Hunor are şi trei 

terenuri intravilane, două din-

tre ele aparţinând soţiei sale, 

cu o suprafaţă totală de 3.200 

mp, în Cluj şi în Harghita.

Cei doi mai au două tere-

nuri agricole, unul în judeţul 

Harghita, de 4.000 mp, şi unul 

de 711 mp cumpărat în anul 

2013 în Cluj.

Potrivit declaraţiei de ave-

re, Kelemen Hunor deţine un 

autoturism Ford Fiesta din 

2004, dar şi tablouri ale unor 

artişti contemporani, în va-

loare totală de 6.000 de euro.

în 2013 a încasat 58.000 

lei reprezentând indemniza-

ţia anuală de deputat, pre-

cum şi venituri salariale de 

61.325 lei de la UDMR. Li-

derul UDMR a trecut în de-

claraţia de avere şi venituri-

le salariale anuale primite 

de soţia sa, tot de la UDMR, 

de 14.638 lei.

Kelemen Hunor are un cont 

la Bancpost de 118.356 de lei, 

iar soţia sa are două conturi 

la Banca Transilvania în va-

loare de 38.000 lei şi, respec-

tiv, de 800 eur.

Macovei s-a întâlnit
cu simpatizanţii clujeni

Monitorul de Cluj vă prezintă, în serial, averile candidaţilo

Care sunt averile c
Kelemen Hunor şi
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PROMOVARE

PUBLICITATE

or la preşedinţia României.

Cât de înstărit este DD?
Candidatul PP-DD la pre-

şedinţia României, Dan Di-

aconescu, deţine, împreună 

cu soţia sa, Luiza Margarit, 

9 terenuri intravilane în sec-

torul 6 din Bucureşti, cu o 

suprafaţă totală de 9.866 

mp, cumpărate în anul 2009, 

se arăta în declaraţia de ave-

re depusă de acesta la Biro-

ul Electoral Central.

De asemenea, mai are în 

proprietate un teren în Bu-

cureşti, de 225 mp, achizi-

ţionat în anul 2009 şi încă 

unul în Argeş, de 775 mp, 

cumpărat în 2004.

Potrivit declaraţiei de ave-

re, Dan Diaconescu deţine, 

împreună cu soţia sa, şase 

spaţii comerciale sau de pro-

ducţie, în sectorul 6 din Bu-

cureşti, cu o suprafaţă tota-

lă de 6.639 mp. Totodată, 

este unicul proprietar al unui 

spaţiu comercial sau de pro-

ducţie, în Bucureşti, de 

172,43 mp.

Toate cele 7 spaţii comer-

ciale sau de producţie au 

fost achiziţionate în anul 

2009. În 2013 a vândut do-

uă imobile în Bucureşti, în 

valoare de 60.500 euro, unul 

în Sinaia, pe care a obţinut 

48.600 euro, şi alte şapte, 

la care nu se precizează lo-

caţia, în valoare totală de 

1.645.845 euro.

Diaconescu a dobândit, în 

perioada 1996-2013, bijuterii 

în valoare de 400.000 euro.

Dan Diaconescu are şi două 

credite, contractate în 2007, 

de la Volksbank, scadente în 

2037, în valoare de peste 

2.750.000 de euro.

În declaraţia de avere mai 

precizează că în 2013 a obţi-

nut un venit brut de 18.000 

de lei, pentru „activităţi de 

conducere“, la SC Oglinda Te-

levision SA.

candidaţilor
 Dan Diaconescu?

PUBLICITATE
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Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 
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Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanță pentru acuratețea sau conținutul anunțurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparține exclusiv autorilor anunțurilor.

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând casă, grajd și teren în 
supr. de 752 mp, în Florești, str. 
Avram Iancu, are racordate toa-
te utilităţile, apă, gaz, curent, 
zona de case. Relaţii la tel. 
0742-813005 sau 
0742-097455. (2.7)

¤ Vând casă în Chinteni, con-
strucţie 2003, se afl ă pe drumul 
principal, 3 camere, un dormi-
tor, baie, bucătărie, cămără, do-
uă beciuri, centrală, gaz + cen-
trală termică, lemne, garaj, în-
călzire + 1000 mp, grădină cu 
pomi și legume. Inf. la tel. 
0749-548801. (2.7)

¤ P.F. vând apartament cu 2 ca-
mere, conf, et. ¼, curte închisă 
de 550 mp, central. Inf. supli-
mentare la tel. 0264-431115, 
dimineața și seara. (3.7)

¤ P.F. vând ap. cu 2 camere, în 
supr. de 56 mp, zona P-ţa M Vi-
teazul, cărămidă, renovat re-
cent, centrală termică, contorizat 
individual, geamuri termopan, 
ușă metalică, 3 beciuri. Inf. la 
tel. 0762-258062 (4.5)

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

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

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă/vilă cu un singur 
nivel în Grigorescu (P-ţa 14 iulie, 
Donath, E. Grigorescu, O. Go-
ga), Gheorgheni (Arieșului, Ar-
telor, V. Lupu, T. Ionescu, Albi-
nii), Bulgaria (P-ţa 1848, Cluja-
na), suprafaţa utilă între 
100-150 mp, pod, garaj, teren/
grădină min. 400 mp, front mi-
nim de 16 m, aproape de mij-
loacele de transport în comun. 
Tel. 0748-111295. (4.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând teren pentru construcţii 
în supr. de 3600 mp, front 23 
m, situat în cart. Gheorgheni, 

str. Soporului, la cca 400 m de 
la capătul troleiului nr. 3, toate 
utilităţile în faţa terenului. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0364-262314 sau la 
0756-406578. (3.7)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii, str. Dealul Fânaţelor, la 
100 m de autobuzul nr. 39, su-
pr. 6200 mp, front la stradă 160 
m, cu toate utilităţile pe teren, 
preţ negociabil. Tel. 
0741-100529. (4.7)

¤ Cumpăr 500 mp teren pentru 
construcţie vilă sau de 1500 mp 
pentru construcţie case înșiruite, 
liber sau cu casă demolabilă, în 
zona Grigorescu (P-ţa 14 Iulie, 
E. Grigorescu, Donath, O. Go-
ga), Gheorgheni (Arieșului, Ar-
telor, V. Lupu, T. Ionescu, Albi-
nii), Bulgaria (P-ţa 1848, Cluja-
na), front min. 16 m. Tel. 
0748-111295. (4.7)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii în Cluj-Napoca, str. Becaș 
nr. 34, supr. 3900 mp, cu front 
de 19,5 m și 200 m lungime, cu 
C.F. + C.U., P2 sau case înșirui-
te, cu toate utilităţile pe teren, 
preţ negociabil. Inf. suplimenta-
re la tel. 0741-100529. (4.7)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii, str. Dealul Fânaţelor, la 
100 m de autobuzul nr. 39, su-
pr. 6200 mp, front la stradă 160 
m, cu toate utilităţile pe teren, 
preţ negociabil. Tel. 
0741-100529. (6.7)

¤ Vând teren în Făget, zona ”La 
Stâni”, cu intrare din Eugen Io-
nesco și str. Carierei, supr. 6000 
mp, preţ 20 euro/mp. Pentru 
inf. suplimentare sunaţi la tel. 
0745-108915. (6.7)

¤ Vând teren în zona Po-
pești-Vale, supr. 5800 mp, intra-
vilan, cu utilităţi, asfalt, front 65 
ml, în Valea Seacă – Popești, la 
4 km distanţă de Cluj, pentru 
construcţii case, vile, blocuri, de-
pozite, vile, zonă frumoasă. Re-
laţii la tel. 0745-108915. (6.7)

¤ P.F. cumpăr teren extravilan, 
agricol, pășune, mlăștinos. Su-
naţi la tel. 0741-244133. (6.7)

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

Tureni. Exclus agenţii.
Inf. la tel. 0724-134630 sau 

0723-172514.

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 

mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deu-
şu, 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. supli-
mentare 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 
suplimentare la tel. 
0745-251703.

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ Vând teren în intravilanul Clu-
jului, surp 500 mp, la distanţa 
de 1,5 km de Iulius Mall, cu uti-
lităţi, apă, curent, cu C.F. în re-
gulă. 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), 
centrura spre Apahida. Inf. şi 
relaţii suplimentare la tel. 
0264-416242, după ora 20, 
Fam. Molnar.

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

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

Terenul este plan, situat într-o 
poiană.

Informații la tel. 
0756-091346.

SPAŢII

¤ P.F. vând două garaje subte-
rane, în cart. Bună Ziua, str. M. 
Zaciu nr. 10-18, cu C.F. în regu-
lă, cu ușă automată, primul pro-
prietar, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (4.7)

¤ P.F. vând două garaje subte-
rane, în cart. Bună Ziua, str. M. 
Zaciu nr. 10-18, cu C.F. în regu-
lă, cu ușă automată, primul pro-
prietar, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (6.7)

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, et. 2/4, lift, Borhanci, 
mobilat + electrocasnice, fără 
mașină de spălat, centrală, cu 
încălzire prin pereți, preț negoci-
abil. Inf. suplimentare la tel. 
0726-200640.

Caut de închiriat 
garsonieră,

mobilată, de preferinţă 
zona FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SPAŢII

¤ P.F. închiriez garaj subteran, 
în cart. Bună Ziua, str. M. Zaciu 
nr. 10-18, cu C.F. în regulă, cu 
ușă automată, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0741-100529. (4.7)

¤ P.F. vând garaj subteran, în 
cart. Bună Ziua, str. M. Zaciu nr. 
18, cu C.F., preţ negociabil. Inf. 
la tel. 0741-100529. (4.7)

SCHIMBURI

¤ Schimb apartament cu 3 ca-
mere, supr. 100 mp, cu casă cu 
2 camere de 50 mp + cu grădi-
nă, în Cluj. Sunaţi la tel. 
0749-410684. (4.7)

P.F. schimb casă cu 2 
camere, bucătărie, cu teren, 

supr. totală 2500 mp, în 
com. Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Angajez persoane pentru cu-
les mere, în zona livada Steluţa. 
Sunaţi la tel. 0758-356073.

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

¤ Tânără, caut loc de muncă part-
time, în domeniul contabilitate 
primară, cunoștințe WINMEN-
TOR. Sunați la tel. 0745-430079.

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, expe-
rienţă 18 ani (şi pe comunitate), 
cat. B şi C, cunoscător al lb. ger-
mane şi engleze. Rog şi ofer se-
riozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

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

Telefon 0756-312841, 
Cosmin.

SERVICII

¤ Reparaţii la domiciliul clientu-
lui: frigidere congelatoare, vitri-
ne frigorifi ce, clime auto. Depla-
sări în afara loc. Cluj-Napoca, re-
duceri pentru pensionari și stu-
denţi, garanţie. NON-STOP! Inf. 
și relaţii suplimentare la tel. 
0755-367251. (2.5)

¤ Execut croitorie de lux pentru 
bărbaţi, ultima modă, pentru 
toate vârstele, costume de mire, 
fracuri, blezere, etc., fac și trans-
formări. Execuţie ireproșabilă, 
tarif accesibil. Fost maistru spe-
cialist la “Casa de Modă”. Inf. la 
tel. 0364-882575. (2.5)

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer şi ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.
¤ Sobar profesionist, cu peste 25 
ani experienţă, execut toate tipu-
rile și modelel de sobe de teraco-
tă, seminee, garantez economisi-
rea lemnului /gazului, garanţie 
15 ani. Sunaţi la tel. 
0742-588877 (4.5)

¤ P.F. efectuez transport mărfuri 
generale cu “Ford Tranzit” 
decapotabil,de 1500 kg, la cele 
mai mici preturi, materiale de 
construcţii, molozi, cherestea la 
rampa de gunoi Pata-Rât. Preţ 
mic, negociabil, la orice oră. Su-
naţi la tel. 0741-100529. (6.7)

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

AFACERI

¤ Credite, refi nanţări, carduri de 
cumpărături rapid.
Dobândă fi xă.
Cu protecţie / venit.
Consilierul Dvs. Răzvan Roșu.
Tel. 0741-101.595. (5.5)

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând remorcă ”Padiș-
Salonta”, de 750 kg, în stare 
bună, înmatriculată, vopsită, 

instalație electrică nouă.
Preț 2300 RON.
Tel. 0722-241065. (1.10)

Vând ”Renault 
Megane“, an de 

fabricaţie 2000, dotări 
aer condiţionat, 

geamuri faţă electrice, 
volan reglabil, scaun 
reglabil pe înălţime, 

oglinzi reglabile, radio 
casetofon cu comenzi 

pe volan, motor 
excepţional de 1,6 pe 

benzină.
Preţ negociabil.

Tel. 0744-702473.

¤ VÂND SUPERNOVA asigurare 
şi revizie tehnică la zi, an fabri-
caţie 2001, km reali 79.000, 
motor 1,4, injecţie benzină (Re-
nault Clio), tinichigeria şi vopsi-
tul făcută recent. Preţ 1.200 Eu-
ro. Informaţii la telefon 
0766-484.462.

UZ CASNIC

¤ Vând sobă de teracotă, culoa-
re maro. Inf. suplimentare la tel. 
0264-593488. (6.7)

ELECTRO

¤ Vând orgă ”Altarus 3000”, do-
uă cutii electrolizi, 6 kg cositor, 
preţ foarte bun. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0748-193982. 
(2.7)

¤ Vînd foarte ieftin: contactori 
între 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. 
(2.7)

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

MOBILIER

¤ Vând pat dublu pe arcuri cu 
saltele confor-zone, un tobogan 
pentru copii de h = 1 m, măsuță 
furnir, toate albe, nouă, toate în 
perfectă stare, preț foarte bun. 
Inf. suplimentare la tel. 0741-
386266, între orele 8-21. (3.7)

¤ Cumpăr mobilă de bucătărie 
și de cameră, colţar, mașină de 
spălat manuală. Inf. la lel. 
0758-566957. (4.5)

¤ Vând masă pliabilă, culoarea 
cireșului, nouă, pentru 8 persoa-
ne, preț 200 RON. Inf. suplimen-
tare la tel. 0768-133992. (5.7)

DIVERSE

¤ De vânzare struguri pentru 
vin, soiul Isabella, preţ 1,5 
RON/kg.
Trebuie cules de pe vie.
Inf. și relaţii la tel. 
0765-756950. (2.5)

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

¤ Vând blană astrahan frumoa-
să. Inf. suplimentare la tel. 
0264-431115, dimineaţa și sea-
ra. (3.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, cu 6 role, pe curent 220 
V, nou, marcă străină, aparatul 
este nou. Preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (4.7)

¤ Vând dovlecei (ludăi) de calita-
te extra, la 10-15 kg, în cantitate 

de 1000 kg, în Cluj-Napoca, cart. 
Gheorgheni. Preţ negociabil. Su-
naţi la tel. 0741-0741-100529. 
(4.7)

¤ Vând 10 feţe de plapumă, de 
pernă mari și mici, cearceafuri, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (4.7)

¤ Vând baloţi pătraţi de lucernă, 
calitate superioară din 2014, cart. 
Ghoergeni. Inf. suplimentare la 
tel. 0741-0741-100529. (4.7)

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

COLECŢIONARI

¤ Vând trofee de vânâtoare căpri-
or (ţap) și colţi de mistreţi, preţ 
negociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (4.5)

ANIMALE

¤ Vând curcani la 10-12 kg, 16 
lei/kg, crescuţi fără concentrat, 
hrănit cu cereale și lucenă, cart. 
Gheorgheni. Sunaţi la tel. 
0741-100529. (4.7)

¤ Vând 2 porci de tăiat sau pen-
tru crescut, calitate extra, diferite 
greutăţi, crescuţi fără concentrat, 
hrănit cu cereale și lucenă, în 
cart. Gheorgheni-Sopor, pe ales 
din 10 buc la preţul de 10 RON/
kg. Asigur loc de sacrifi care. Inf. 
la tel. 0751-095924. (4.5)

DONAŢII

¤ Primesc prin donaţie o sobă 
de gătit pentru o familie nevoia-
șă, pentru iarnă. Vă rog mult su-
naţi la tel. 0741-100529. (4.7)

PIERDERI

¤ Pierdut stampila Asociaţiei 
SHIFT – Transilvania Art Grup. 
O declarăm nulă. (1.1)

¤ Declar pierdut un certifi cat 
constatator pentru fi rma LIM 
STATE CONSULTING S.R.L., CUI 
32687574. Se declara nule. 
(1.1)

LICITAȚIE

PRIMĂRIA COMUNEI 
MĂRGĂU

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

telefon/fax 0264/276191,

organizează la sediul 
acesteia în data de 

30.10.2014, ora 10, 
licitaţie de prestări servicii 
exploatare masă lemnoasă 

cu ofertă scrisă în plic 
pentru un volum de 155 

mc.

Preselecţia va fi în data de 
27.10.2014.

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

¤ S.C. TIRANA IMPORT EXPORT 
S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, 
Str. Alexandru Vaida Voievod 
nr. 12, solicită de la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului, obţi-
nerea Autorizaţiei de mediu 
pentru obiectivul (activitatea): 
– Fabricarea produselor metali-
ce obţinute prin deformare 
plastică, metalurgia pulberilor 
(CAEN 2550), amplasat în 
B-dul Muncii Nr. 16. Persoanele 
fi zice sau juridice interesate, 
pot depune eventuale contesta-
ţii sau sugestii, la sediul A.P.M. 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţi-
lor nr.99, telefon 
0264-410720. (1.1)

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0752-990127

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.
- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.
- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.
- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.
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LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator 
judiciar al Top C&S Distribution S.R.L. Cluj-Napoca (în 
faliment, in bankruptcy, en faillte), cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Traian Vuia, nr. 214, judeţ Cluj, organizează licitaţie 
publică pentru valorifi carea următoarelor bunuri:

A. Bunuri imobile constând în:
1. Proprietate imobiliară de natura unui teren intravilan 

în suprafaţă de 20.000 mp, situată în oraș Măgurele, tarla 
44, parcela A135/45 și A153/46, CF. Nr. 59092 Măgurele 
– Nr. Cad. : 1983, jud. Ilfov, cu deschidere la strada Atomiștilor. 
Terenul este plan, are formă rectangulară, cu orientare pe 
direcţia vest-est și benefi ciază de deschidere direct la șoseaua 
Bucuresti-Magurele – preţ de strigare: 2.995.605 LEI;

2. Apartament nr. 19: 1 camera, situat în localitatea 
Baciu, nr. 982, Bloc C1B (actuala str. Uliului nr. 3, bl. B, 
scara I), jud. Cluj, compus conform Extras CF. din: living, 
bucătărie, baie, hol, cu Suâ38,03 mp și balcon cu suprafaţa 
de 9,23 mp, situat la etajul III al unui bloc de locuinţe de tip 
P+4E+M. Apartamentul este parţial fi nisat – preţ de strigare: 
87.066 LEI;

3. Apartament nr. 27: 1 camera, situat în localitatea 
Baciu, nr. 982, Bloc C2B (actuala str. Uliului nr. 7, bl. D, 
scara I), jud. Cluj, compus conform Extras CF. din: living, 
bucătărie, baie, hol, debara, cu Suâ41,07 mp și balcon cu 
suprafaţa de 12,11 mp, situat la etajul mansarda al unui 
bloc de locuinţe de tip P+4E+M. Apartamentul este fi nisat 
modern, apartamentul fi ind recompartimentat – preţ de 
strigare: 103.861 LEI;

4. Proprietate imobiliară de natura unui teren extravilan 
în suprafaţă de 1.000 mp, situată în Localitatea: Cluj Napoca, 
(zonă Colonia Borhanci Est) Borhanciului FN, identifi cată prin 
CF. nr. 269489, nr. cad. 269489, front și adâncime teren : 
cca 18x55 ml, formă relativ dreptunghiulară, topografi e: în 
pantă, accesul se face pe un drum de exploatare neamenajat, 
iar utilităţile se afl ă la o distanţă de cca 250-500 ml. – preţ 
de strigare: 22.000 LEI

Preţurile nu includ TVA.

B. Bunuri mobile constând în mijloace de transport (Ford 
Transit- An 2006, Volkswagen Golf – An 2007, Skoda Octavia 
– An 2006, VW Polo – An 2006, Renault Clio – 2005 , 
Mercedes Sprinter – An 2004):

Preţurile nu includ TVA.
Licitaţia va avea loc în data de 29.10.2014, ora 16:00 la 

sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 
18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de 
sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 05.11.2014, ora 16:00, 
12.11.2014, ora 16:00, respectiv în data de 19.11.2014, 
ora 16:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0727-379.154 și pe e-mail: 
emilian.niculcea@solvendi.ro.

LICITAȚIE PUBLICĂ

C.N.–TRANSELECTRICA S.A.- Sucursala de 
Transport Cluj, cu sediul în strada Memorandumului, nr. 
27, loc. Cluj-Napoca, județul Cluj, cod 400114, organizeazã 
licitatie publicã cu strigare, pentru vânzarea de deșeu ulei 
electroizolant uzat.

Licitatia va avea loc în data de 30.10.2014, 06.11.2014 
si 13.11.2014, ora 10:00, și se va desfasura în conformitate 
cu Instrucțiunile pentru ofertanți, la sediul Sucursalei. Relații 
suplimentare se pot obtine la telefon 0264/405.589, fax 
0264/405.500 sau mail cosmin.geodescu@transelectrica.
ro. La licitatie pot participa numai persoane juridice.

Garanția pentru participare la licitație este de 2.360 lei, suma 
ce se va constitui prin virament cu ordin de plata în contul RO09 
RNCB 0106 0265 8437 0001 deschis la B.C.R. Cluj.

Pentru participare la licitație solicitanții vor depune la 
sediul vânzătorului cel mai târziu cu 24 ore înainte de ora 
fi xată pentru începerea licitației documentele solicitate prin 
instrucțiunile pentru ofertanți.

Documentația pentru licitație se poate procura de la sediul 
Sucursalei ST Cluj, cu sediul în strada Memorandumului, nr. 
27, loc. Cluj-Napoca, județul Cluj, cod 400114, Serviciul 
Comercial, în baza unei cereri scrise.

ANUNŢ DE ANGAJARE
Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – Centrul 

Judeţean Cluj, cu sediul pe Bulevardul Muncii, nr. 18, 
Cluj-Napoca, scoate la concurs funcţia publică de execuţie 

temporar vacantă de consilier asistent la Centrul Local 
Gherla din cadrul Centrului Judeţean Cluj, în termenul prevăzut 
de O.U.G. nr. 45/2008.

Concursul se va desfășura în data de 04.11.2014 – proba 
scrisă (ora 1000), la sediul Centrului Judeţean Cluj, B-dul 
Muncii, nr. 18, Cluj-Napoca.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Centrului 
Judeţean Cluj, în termen de 8 zile de la data publicării 
prezentului anunţ în Monitorul Ofi cial al României, partea 
a-III-a și în presă, respectiv până în data de 27.10.2014, ora 
16.00.

Relaţii suplimentare la telefon: 0264-456.454.

ANUNŢ CONCURS
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 

Cluj organizează CONCURS DE RECRUTARE în data de 
19 noiembrie 2014, ora 09,00, proba scrisă, respectiv 21 
noiembrie 2014, ora 09,00, interviul, pentru ocuparea 
funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad 
profesional asistent, Serviciul Evidenţă Persoane.

Condiţii generale de participare la concurs: conform art. 
54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modifi cările și completările ulterioare.

Condiţii specifi ce:
●  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 

respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

●  vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării 
funcţiei publice: minim 1 an.

Dosarele de concurs se vor depune în termen de 20 de 
zile de la data publicării anunţului în Monitorul Ofi cial, la 
Biroul Juridic-Contencios, Integrare Europeană și Resurse 
Umane din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Cluj din municipiul Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr. 7-9, 
telefon 0264-450406, de unde se pot obţine formulare de 
înscriere, bibliografi a și relaţii suplimentare.

ANUNŢ DE ANGAJARE

S.C. CARTOPACK S.R.L.
ANGAJEAZĂ

2 (DOUĂ) MUNCITOARE

pe mașini de confecţionat cutii din carton ondulat.

Trimiteţi C.V.-urile la adresa: cartopack@yahoo.com.

Relaţii la tel. 0740-3145.44.

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:30 În grădina Danei (emis. 
culinară)
13:00 Germana...la 1 (emis. info.) 
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., ep. 2)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Maghiara de pe unu 
(emis. mag.) 
16:55 Discover România (emis. 
info.) - Martirii de la Niculiţel
17:10 Se zice că... (div.) 
18:15 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., ep. 2) 
18:20 Legendele palatului: Pic-
torul de la curte (sud cor., 2008, 
s. rom., ep. 27-28)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., ep. 2)
21:00 Președinte pentru Româ-
nia (talk show) 
22:00 Biziday (talk show)
22:50 Starea naţiei (reality show)
23:50 Magazin UEFA Champi-
ons League 2014-2015 (emis. 
sport, ep. 7)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show)  - Sezonul 4
13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show)  - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Acces direct (talk show) 
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special (emis. 
info.) 
20:30 Iadul Bucătarilor (emis. 
con.)
23:00 Un show păcătos (div.) 

PRO TV

12:30 Dădaca (sua, 1993, s. 
com., sezonul 3, ep. 26)
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr., ep. 26)
15:00 Școala lui Madeline 
(fra.-sua, 1998, com. de fam.)

17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (div.)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 MasterChef (emis. con.)
22:30 Știrile Pro TV
23:00 În mintea criminalului 
(sua, 2008, s. poliţist, sezonul 5, 
ep. 16)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine (rea-
lity show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (div.) (r)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Trădarea (tur., 2010, s. dr.)
22:30 WOWbiz (div.)

ACASĂ TV

13:00 Culorile iubirii (mex., 
2014, ser.) (r)
14:30 Complicea (mex., 2014, 
ser.) (r)
15:30 Minciuna (mex., 1998, s.)
16:30 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, ep. 4830)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Pasiune interzisă (sua, 
2013, s. tv)
19:30 Pentru că te iubesc 
(mex., 2013, s. rom.)
20:30 Culorile iubirii (mex., 
2014, ser.)
22:00 Complicea (mex., 2014, s.)
23:00 Casa de alături (sua, 
2011, s. de acţ.)

LOOK TV

12:00 Casa Poporului (talk 
show) (r)
12:30 Cinema Live (emis. mag.) (r)
13:30 Celebrity (r)
14:30 Poveștile României (r)
15:30 Minunile Lui Tămaș (div.) (r)
16:30 Știri Look TV (emis. info.) 
17:00 Fanatik Show (talk show) 
19:30 Știri Look TV (emis. info.) 
20:00 Fotbal Look (emis. sport) (r)
21:00 Liga 1: FC Petrolul Ploiești 
- FC Ceahlăul Piatra Neamţ 
23:00 Fotbal Look (emis. sport)

PERFECT REFILL

www.reumplericartusecluj.ro
Tel.: 0731-322.790/0264-593.237

perfectrefi ll1994@yahoo.com

 REUMPLERE CARTUŞE IMPRIMANTĂ

 REPARAŢII IMPRIMANTE, FAXURI, MULTIFUNCŢIONALE

 CARTUŞE NOI, TUŞURI/TONERE

 PIESE DE SCHIMB CARTUŞE/IMPRIMANTE

B-dul. Eroilor, Nr. 20, Ap. 3
Orar: L-V: 9-17

spectacole

Casătoria  – cu Victor Rebengiuc, Dana Dogaru,
Mariana Mihuţ, Doru Ana

Luni 27 octombrie 2014 ora 19.00
Leul Deșertului – cu Radu Beligan și Maia Morgenstern

Luni 3 noiembrie 2014 ora 19.00
Tudor Gheorghe – Anotimpurile mele
Miercuri 5 noiembrie 2014 ora 19.00

Străini în noapte – cu Florin Piersic și Medeea Marinescu
Joi 6 noiembrie 2014 ora 19.00

Teatrul Naţional

Colegiul Academic

Il Tabarro, Giacomo Puccini
Miercuri, 22 Octombrie 2014, ora 18.30

My Fair Lady, Frederick Loewe
Vineri, 24 Octombrie 2014, ora 18.30

Bădăranii – cu Mircea Albulescu, Costel Constantin, 
Gheorghe Visu, Eusebiu Ștefănescu
Miercuri 22 octombrie 2014 ora 19.00

Concert de Jazz - Big Dimm A'Band, 3 o'clock
Marţi 21 octombrie 2014 ora 19.00

Opera Naţională

Casa de Cultură a Studenţilor
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UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

Un membru al 

Consiliului municipal 

al oraşului italian 

Montesilvano (centru), 

Anthony Aliano, de 

profesie avocat, se 

laudă pe Facebook că 

i-a aplicat „doi pumni 

de calitate superioară” 

unui pieton român care 

îi lovise maşina cu 

piciorul, răzbunându-se 

şi pentru că ar fi fost 

tratat rău în România.

„Astăzi (vineri – n.red), în 

timp ce mergeam spre servi-

ciu, un român cred (aşa părea 

după limbajul vulgar) îmi tra-

versează strada cu un câine 

mare care îl trăgea înainte cu 

viteză, iar el, nereuşind să se 

sincronizeze cu trecerea mea, 

îmi trage un şut puternic în 

maşină”, a scris, pe propria 

pagină de Facebook, Anthony 

Aliano, consilier municipal în 

oraşul Montesilvano (regiunea 

Abruzzo, centrul Italiei).

„Morala fabulei: am cobo-

rât din maşină şi i-am aplicat 

doi pumni de calitate superi-

oară”, a precizat consilierul 

municipal, de profesie avocat. 

„Şi i-am spus: când am fost 

eu în România cu serviciul 

(timp de şase luni), m-au tra-

tat rău, deşi am fost respec-

tuos. Noi, în Italia, vă permi-

tem să staţi pe străzi, să fu-

raţi, să comiteţi violuri, in-

fracţiuni, să prostituaţi mi-

nori.. Dar istoria se va schim-

ba !!! (...) PS. Acum, să spu-

neţi că sunt eu rasist!”, a adă-

ugat consilierul, citat de si-

te-ul de ştiri PrimaDaNoi.it.

Ulterior, reacţionând la un 

comentariu făcut la mesajul 

postat, ofi cialul local italian a 

scris: „L-am lovit cu atâta sa-

tisfacţie! Şi nu îmi este ruşi-

ne. Să fi e un exemplu şi pen-

tru alţi politicieni! Iar laşul a 

luat-o la fugă”.

Postarea politicianului ita-

lian a primit, până sâmbătă 

după-amiază, cel puţin 88 de 

„aprecieri” din partea „prie-

tenilor” săi de pe Facebook, 

iar cele mai multe dintre ce-

le peste 40 de comentarii erau 

favorabile gestului făcut de el.

Reacţii ofi ciale româneşti

Ministerul român al Aface-

rilor Externe (MAE) a reacţi-

onat, ieri, faţă de afi rmaţiile 

jignitoare la adresa românilor 

ale lui Anthony Aliano.

„Considerăm inadmisibi-

lă atitudinea exprimată de 

un politician, reprezentant 

al administraţiei locale din 

Italia, ale cărui afi rmaţii in-

jurioase la adresa unui pre-

supus român denotă o evi-

denta atitudine xenofobă si 

prejudecăţi grave la adresa 

cetăţenilor românilor în an-

samblu, fi ind in acelaşi timp 

un îndemn direct la violen-

ţă. Este inacceptabil ca un 

ofi cial al administraţiei local 

a unui stat membru UE, pri-

eten şi partener, să se expri-

me, chiar şi pe o reţea de so-

cializare, în acest mod deni-

grator faţă de alţi cetăţeni 

europeni, faţă de români”, 

se arată într-un comunicat 

al purtătorului de cuvânt al 

MAE, Brânduşa Predescu.

Şi italienii au cocalarii lor în politică
Un consilier municipal al oraşului italian Montesilvano se laudă pe Facebook că i-a aplicat
„doi pumni de calitate superioară” unui pieton român.

Avionul Boeing 777 al com-

paniei Malaysia Airlines 

prăbuşit pe 17 iulie în 

estul Ucrainei a fost dobo-

rât de insurgenţi proruşi 

cu un sistem de rachete 

sustras de la armata ucrai-

neană, a stabilit Serviciul 

german de informaţii 

externe (BND), conform 

publicaţiei Der Spiegel.

După o anchetă completă, 

Serviciul german de informaţii 

externe a ajuns la concluzia că 

avionul malaysian prăbuşit pe 

17 iulie, în timp ce zbura de la 

Amsterdam spre Kuala Lumpur, 

a fost doborât de insurgenţi pro-

ruşi, cu un sistem de rachete 

BUK, sustras din incinta unei 

baze militare ucrainene.

Directorul BND, Gerhard 

Schindler, a prezentat conclu-

ziile anchetei în cadrul unei 

şedinţe a Comisiei de control 

din Bundestag.

În cadrul investigaţiei, ex-

perţii BND au adunat nume-

roase dovezi, inclusiv imagini 

fi lmate din sateliţi.

Ucraina a atribuit atacul 

insurgenţilor separatişti sus-

ţinuţi de Moscova, în timp ce 

Rusia a sugerat că avionul a 

fost doborât de armata ucrai-

neană, informează Mediafax.

Avionul Boeing 777 al com-

paniei Malaysia Airlines s-a 

prăbuşit pe 17 iulie în apro-

pierea localităţii Grabovo, la 

50 de kilometri de Doneţk, 

într-o zonă în care aveau loc 

confruntări între forţele ucrai-

nene şi separatiştii proruşi. 

Cursa MH17 zbura de la Am-

sterdam spre Kuala Lumpur 

şi avea la bord 298 de pasa-

geri şi membri ai echipaju-

lui. Printre victime se numă-

ră 193 de cetăţeni olandezi. 

Toate persoanele afl ate la bord 

au murit. M.C.

Serviciul german de Informaţii 
Externe a emis un raport privind 
avionul prăbuşit din Ucraina

Fidel Castro s-a oferit să 

colaboreze cu Statele 

Unite ale Americii în 

lupta împotriva Ebola, 

într-un articol publicat 

sâmbătă în ziarul partidu-

lui comunist cubanez 

Granma, preluat de DPA.

Liderul revoluționar în vâr-

stă de 88 de ani a apreciat că 

această cooperare în comba-

terea maladiei Ebola ar avea 

loc în favoarea păcii mondia-

le. Îngrijorările legate de răs-

pândirea virusului pe terito-

riul SUA s-au amplifi cat după 

ce un bărbat liberian care con-

tractase boala în Africa a zbu-

rat în SUA și a decedat într-un 

spital din Texas. Două asisten-

te care l-au tratat au luat la 

rândul lor virusul și au fost 

plasate în carantină, iar mai 

multe persoane se afl ă sub mo-

nitorizare, relatează Agerpres. 

Cuba a trimis deja 165 de 

doctori și membri de personal 

medical în Sierra Leone și alți 

300 urmează să plece în cu-

rând în Liberia și Guineea. În 

context, șefi i de stat ai celor 

nouă țări membre ale Alianței 

Bolivariene pentru Popoarele 

Americii Noastre (ALBA) se vor 

reuni luni la Havana pentru a 

se pregăti de eventuala apariție 

a virusului Ebola în regiune. 

Acest summit reprezintă pri-

ma inițiativă regională de acest 

tip în America latină, care nu 

a fost afectată încă ofi cial de 

virusul febrei hemoragice. Totuși 

continentul a înregistrat deja 

mai multe cazuri suspecte ca-

re s-au dovedit a fi  negative, 

mai ales în Brazilia și Chile. Po-

trivit OMS, febra hemoragică 

Ebola s-a soldat cu aproape 

9.000 de cazuri confi rmate și 

probabile în șapte țări afectate 

(Liberia, Sierra Leone, Guine-

ea, Nigeria, Senegal, Spania și 

SUA). Aproape 4.500 de per-

soane au murit. M.C.

Fidel Castro se oferă 
să ajute în lupta 
împotriva Ebola

Anthony Aliano, într-o fotografi e care şi-a postat-o pe Facebook
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Jucătoarea română de 

tenis Irina Begu a pier-

dut finala turneului 

WTA de la Moscova, 

dotat cu premii în valoa-

re de 710.000 dolari, 

fiind învinsă ieri în trei 

seturi, 6-4, 5-7, 6-1, de 

rusoaica Anastasia 

Pavliucenkova, cap de 

serie numărul 6 la 

această competiţie de 

categoria Premier.

Câştigătoarea a fost recom-

pensată cu un cec în valoare 

de 120.000 dolari şi 470 de 

puncte WTA, în timp ce fi na-

listei i-au revenit 64.000 do-

lari şi 305 puncte WTA.

Irina Begu şi Anastasia Pa-

vliucenkova s-au mai întâl-

nit o singură dată până în 

prezent, anul trecut, în sfer-

turile de fi nală ale turneului 

WTA de la Seul, victoria re-

venind şi atunci jucătoarei 

ruse (6-2, 6-2).

Begu (24 ani, locul 61 WTA) 

a câştigat până în prezent un 

singur titlu la simplu în cir-

cuitul profesionist feminin, în 

anul 2012 la Taşkent (Uzbe-

kistan), în timp ce Pavliucen-

kova (23 ani, locul 30 mondi-

al) şi-a trecut cu această oca-

zie în palmars al şaptelea ti-

tlu WTA din cariera sa.

Este pentru al doilea an 

consecutiv când o reprezen-

tantă a României a disputat 

fi nala turneului de la Mosco-

va, după ce anul trecut Simo-

na Halep a câştigat această 

competiţie, învingând-o în ul-

timul act pe australianca Sa-

mantha Stosur (7-6, 6-2).

În drumul său către fi na-

lă, Irina Begu a reuşit să eli-

mine două jucătoare din Top 

20, rusoaica Elena Makarova 

(locul 12 WTA şi a 2-a favo-

rită a competiţiei), pe care a 

învins-o în optimile de fi nală 

(6-4, 6-4) şi cehoaica Lucie 

Safarova (locul 17 WTA, cap 

de serie nr.4 la Moscova), de 

care a trecut în semifi nale (7-6, 

1-6, 6-3).

Irina Begu a pierdut 
finala turneului
de la Moscova Eva Kerekeş de la CS 

Politehnica Cluj-Napoca a 

fost prezentă zilele trecu-

te, ca antrenoare, la 

Campionatele Mondiale 

WUKF pentru copii, 

cadeţi şi juniori de la 

Szczecin (Polonia).

Câştigătoare a patru meda-

lii de aur la Campionatul Eu-

ropean de karate la ultima 

competiţie de la Verona la se-

niori kata individual, kumite 

shobu ippon pe echipe, kumi-

te shobu ippon pe echipe ro-

tativ şi la veterani kumite sho-

bu ippon, şi la concursul open, 

Eva Kerekeş a declarat că es-

te mulţumită de rezultatele 

obţinute până în acest mo-

ment de junioarele din Cluj 

la această competiţie.

„Am venit în Polonia cu o 

echipă numeroasă de sportivi, 

de la clubul Politehnica Cluj-Na-

poca. Sunt peste 30 de com-

petitori de toate vârstele, mi-

ci, mari, fete, băieţi. O parte 

dintre ei şi-au încheiat deja ac-

tivitatea, cu bine, zic eu. Avem 

până acum două medalii de 

aur, trei medalii de bronz. Pâ-

nă acum este bine. Ceilalţi, cei 

mari, mai au încă de disputat 

fi nalele”, a declarat Eva Ke-

rekeş pentru Agerpres.

Clujeanca spune că dârze-

nia şi perseverenţa sunt cali-

tăţi dezvoltate de karate pe 

care ea le-a deprins dealun-

gul carierei.

„Clubul sportiv Politehnica 

din Cluj a fost constituit în anul 

2002. Are mai multe secţii pre-

cum înot, polo, bridge, aeromo-

delism, oină şi desigur karate, 

disciplina care aduce cele mai 

multe rezultate acestui club. De 

mică, am început acest sport, 

cred că sunt de atunci 28 de ani. 

Dârzenia şi perseverenţa sunt 

calităţi dezvoltate de karate şi 

prin asta eu am câştigat foarte 

mult ca om”, a spus Kerekeş.

România a participat cu 

peste 100 de sportivi la Cam-

pionatelor Mondiale de kara-

te pentru copii, cadeţi şi juni-

ori de la Szczecin, care s-au 

încheiat ieri.

Cvadruplă campioană europeană, 
antrenoare la Mondialele din Polonia

Simona Halep (23 ani, 3 

WTA) şi Eugenie 

Bouchard (20 ani, 7 WTA) 

vor juca al doilea meci al 

zilei, după ce americanca 

Serena Williams, liderul 

WTA, va deschide compe-

tiţia împotriva sârboaicei 

Ana Ivanovic (8 WTA), de 

la ora 14,00 (19,00, ora 

locală), în Grupa Roşie.

Românca disputa în urmă 

cu un an şi câştiga Garanti 

Koza WTA Tournament Of 

Champions, încheind astfel 

un an de excepţie pe locul 11 

în clasamentul WTA, iar de 

la anul 2014 avea speranţe şi 

mai mare. Unul dintre obiec-

tive era califi carea pentru BNP 

Paribas WTA Finals Singapo-

re, eveniment de 6,5 milioa-

ne dolari care încheie sezo-

nul competiţional în circui-

tul WTA, iar românca a reu-

şit acest lucru.

„Anul trecut, când jucam 

la Sofi a, le-am spus părinţilor 

mei că visul meu este să joc 

în turneul cel mare al campi-

oanelor. Am făcut tot ce am 

putut pentru a mă califi ca la 

Singapore. Am vrut să joc cu 

cele mai bune jucătoare din 

lume şi e ceva foarte special 

faptul că m-am califi cat”, a 

declarat Halep, potrivit de si-

te-ul ofi cial al competiţie.

Simona Halep are un bi-

lanţ bun anul acesta contra 

celorlalte şapte jucătoare de 

la Turneul Campioanelor şi 

speră să revină în formă, spre 

bucuria „legiunilor sale de 

fani români”, care o vor ur-

mări săptămâna care vine.

Ea a fost a treia jucătoare 

care s-a califi cat la turneul de 

la Singapore, după Serena Wil-

liams şi Maria Sharapova şi 

va fi  a treia româncă partici-

pantă la Turneul Campioane-

lor, după Virginia Ruzici şi Iri-

na Spirlea – singurele român-

ce care au intrat în top 10 

WTA, Ruzici ajungând pe lo-

cul 8, iar Spîrlea pe 7.

Din grupa albă vor face 

parte rusoaica Maria Şarapo-

va, locul 2 WTA, sportiva ce-

hă Petra Kvitova, de luni lo-

cul 3 WTA, poloneza Agnies-

zka Radwanska, locul 6 WTA 

şi daneza Caroline Wozniacki, 

locul 9 WTA.

În faza grupelor se va juca 

fi ecare cu fi ecare, primele do-

uă clasate urmând a se califi -

ca în semifi nale, fază în care 

se vor întâlni ocupanta locu-

lui 1 dintr-o grupă cu ocupan-

ta locului 2 din cealaltă gru-

pă. Învingăoarele din semifi -

nale îşi vor disputa trofeul.

Jucătoarele vor primi câte 

70 de puncte pentru fi ecare 

meci jucat în grupă, partici-

parea fără victorie însemnând 

un total de 210 puncte. La 

acestea se adaugă 160 de punc-

te pentru fi ecare partidă câş-

tigată în grupă. Astfel, o ju-

cătoare se califi că în semifi -

nale cu punctajul obţinut în 

grupă, maximum fi ind 690 de 

puncte. Accederea în ultimul 

act se premiază cu 360 de 

puncte, totalul maxim fi ind 

de 1.050 de puncte. Câştigă-

toarea trofeului va primi alte 

450 de puncte, putând acu-

mula 1.500 de puncte.

Simona Halep debutează azi
în Turneul Campioanelor
Jucătoarea română de tenis Simona Halep joacă astăzi primul meci în cadrul Turneul Campioanelor de la Singapore, 
contra jucătoarei canadiene Eugenie Bouchard, acesta fiind cel mai important turneu şi ultimul din acest an.
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Echipa naţională va 
joaca pe Cluj Arena
Echipa naţională de fotbal a 
României ar putea juca un 
meci amical în faţa reprezenta-
tivei Danemarce, pe data de 
18 noiembrie, la patru zile du-
pă meciul cu Irlanda de Nord. 
Consilierul local Radu 
Constantea a trimis joi o scri-
soare deschisă Federaţiei 
Române de Fotbal prin care îl 
ruga pe președintele federaţi-
ei, Răzvan Burleanu, să orga-
nizeze meciuri cu reprezentati-
va naţionalei de fotbal și pe 
stadionul din Cluj, motivind 
această rugăminte prin faptul 
că este unul dintre cele mai 
moderne stadioane din ţară.

Pe scurt

SPORT

Simona, în Turneul 
Campioanelor
Jucătoarea română de tenis Si-
mona Halep joacă astăzi primul 
meci în cadrul Turneul Campioa-
nelor de la Singapore. Pagina 11

CFR Cluj a reuşit o victo-

rie foarte valoroasă în 

etapa a 11-a în faţa rivalei 

Dinamo Bucureşti, învin-

gând pe teren propriu cu 

scorul de 2-1.

Jucătorii echipei din Gru-

ia au revenit la victorii deşi 

situaţia fi nanciară a clubului 

nu este una foarte bună, 

aceștia nefi ind plătiți de câte-

va luni.

Antrenorul echipei CFR 

Cluj, Vasile Miriuță a declarat 

la conferința de presă de du-

pă meciul cu Dinamo București, 

câștigat cu scorul de 2-1, că 

este mulțumit de rezultatul 

obținut și că acest scor vine 

drept urmarea a presiunii exer-

citate constant asupra apără-

rii dinamoviștilor.

„Bucuria este mare, victo-

ria a fost muncită, o victorie 

meritată. A fost o primă repri-

ză foarte bună, făcută și de 

noi și de către Dinamo. Au fost 

două echipe ofensive în prima 

repriză. S-au creat multe oca-

zii, au fost multe ocazii de gol 

în prima repriză. Am intrat 1-

1 la pauză. A doua repriză, pă-

rerea mea este că ne-am dorit 

mai mult decât Dinamo victo-

ria, am atacat mai mult, am 

pus presiune pe ei. Este ade-

vărat că au avut acea șansă 

prin Rotariu dar presiunea fă-

cută de noi s-a văzut, au greșit 

în apărare, a venit acea cen-

trare a lui Lareș și acel gol a 

lui Dima. Știam că acolo tre-

buie să forțăm mai ales cu doi 

atacanți, Dima și Dore”, a de-

clarat Miriuță.

El a vorbit încă o dată des-

pre situția fi nanciară a clubu-

lui și despre cât este de greu 

să motivezi jucătorii să câștige 

meciurile chiar dacă nu sunt 

plătiți de câteva luni.

„Este foarte greu să moti-

vezi jucătorii care nu sunt plătiți, 

unii de mai multe luni din câ-

te am înțeles de la ei, dar jucă-

torii pe care îi antrenez dau do-

vadă de profesionalism, jucă-

tori de mare caracter, chiar 

sunt mândru că-i antrenez. Îi 

iubesc pe acești băieți minunați 

care și la greu au demonstrat 

că formează un grup unit, o 

echipă extraordinară. Bravo 

lor! Sunt mândru că sunt an-

trenorul lor!”, a afi rmat antre-

norul echipei din Gruia.

Vasile Miriuță a mărturisit 

că înainte de meci câțiva ju-

cători au veni la el și i-au de-

dicat meciul ceea ce l-a im-

presionat pe antrenor.

Acesta este adevărul. Dacă 

vii la muncă trebuie să 

muncești. Eu nu am spus ni-

ciodată că conducerea este de 

vină și nu am să o spun nici-

odată. Sunt probleme. Trebu-

ie să se facă eforturi pentru că 

altfel este foarte greu să-i mo-

tivezi zi de zi. Știți cum e? Vă 

spun un secret. Au venit mai 

mulți la mine astăzi și mi-au 

spus: „Mister, jucăm pentru 

noi și jucăm pentru tine.” Deci 

când jucătorii pe care îi antre-

nezi îți spun că „jucăm pen-

tru tine” mai mare bucurie în 

viața asta nu-ți trebuie. Deci 

în primul rând joacă pentru ei 

și apoi joacă și pentru tine”, a 

spus antrenorul.

După victoria din această 

etapă jucătorii echipei CFR 

Cluj, alături de antrenor, vor 

ieși să se distreze pentru a săr-

bătorii victoria, declară Miriuță.

„Acum este mai bine că am 

câștigat și luni seara voi ieși 

cu ei la un restaurant, vom 

bea, vom mânca, vom aduce 

un DJ și ne vom distra. Așa 

e bine, să ne distrăm. Când e 

muncă, e muncă dar când e 

distracție, e distracție”, a de-

clarat Vasile Miriuță.

În acest moment CFR Cluj 

se situează pe locul 2, cu 25 

de puncte, în spatele rivalei 

Steaua București.

Victorie pe „stomacul gol” în Gruia

După primele două repri-

ze în care au pierdut setu-

rile cu 22-25 şi respectiv 

23-25, clujencele antrena-

te de Dănuţ Ciontoş au 

reuşit să se mobilizeze şi 

să întoarcă scorul, acestea 

învingând echipa oaspete 

în următoarele trei seturi 

cu scorul de 25-13, 25-15 

și 15-8.

Antrenorul echipei de vo-

lei feminin a clubului Unive-

sitatea Cluj, Dănuț Ciontoș a 

declarat după meci că a fost 

un meci spectaculos cu răs-

turnări de situație și că este 

fericit pentru că jucătoarele 

antrenate de el s-au mobilizat 

în a doua parte a meciului și 

au reușit să învingă.

„Ținând cont că după un 

an de zile este primul meci 

acasă în Divizia A cred că a 

fost un meci spectaculos, un 

meci cu răsturnări de scor, am 

fost conduși cu 2-0, am înce-

put mai greu, dar fetele s-au 

mobilizat și am reușit să ega-

lăm și să câștigăm. Fetele au 

jucat exact cum trebuia și prin 

asta am reușit să anihilăm 

unele părți bune ale adversa-

rele. Startul a fost unul mai 

lent, fetele având puține emoții 

după trecerea din Divizia B în 

Divizia A și s-au mobilizat 

puțin mai greu”, a declarat 

după meci antrenorul echipei 

de volei feminin, Dănuț 

Ciontoș.

Următorul meci pentru vo-

leibalistele Universității Cluj 

va avea lor pe sâmbătă, 25 

octombrie, când vor întâlni 

echipa CSM București.

Spectacol în voleiul feminin
Voleibalistele Universităţii Cluj au câştigat primul meci pe teren propriu de la revenirea 
în Divizia A1 împotriva echipei CSM Lugoj, cu scorul de 3-2.


