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ACTUALITATE

Decizie finală pentru 
Aeroportul din Cluj
Aeroportul Internaţional Avram Iancu 
Cluj-Napoca riscă să fi e executat silit, ce-
ea ce înseamnă că ar putea ajunge să îi fi e 
blocată activitatea. Pagina 2

ADMINISTRAŢIE

De ce e România „mai 
catolică decât Papa”?
În privinţa procedurilor legate de fi nanţă-
rile europene, autorităţile noastre se com-
plică multe prea mult. Pagina 4

ECONOMIE

Embargoul impus 
Rusiei, în efecte şi cifre
Uniunea Europeană ar putea pierde 6,7 
miliarde de euro şi 130.000 de locuri de 
muncă. Pagina 5

POLITICĂ

Război non-stop
Hărţuiala acuzaţiilor încrucişate a foştii 
parteneri de guvernare continuă. Pagina 6

Președintele interimar al județului 
a fost mazilit pentru a doua oară

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

Monitorul de Cluj vă prezintă o analiză a ceea ce se mai întâmplă prin hipermarketuri 
şi farmacii în privinţa modului de promovare a produselor si de indicare a preţurilor. 
Analiza a fost realizată de Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor România. Pagina 5

Ce se poate ascunde în spatele cuvintelor: reducere, produse gratis, preț special?

Cum ne păcălesc
comercianții ?

ACTUALITATE

Boala lui Dinu Patriciu a fost 
agravată de eşecurile în afaceri

POLITICĂ

Băsescu anunţă că susţine PMP 
şi candidatura Elenei Udrea

Medicul curant al lui Dinu 
Patriciu, Mihai Voiculescu, a 
spus că omul de afaceri a fost 
extrem de supărat după eşecul 
suferit în afacerea lanţului de 
magazine Mic.ro şi i s-a înrău-
tăţit astfel boala, dar şi că şi-a 
periclitat sănătatea din cauza 
stilului de viaţă, în special a ali-
mentaţiei.

Mihai Voiculescu, şeful Cli-
nicii de medicină internă şi ne-
frologie a Institutului Clinic 
Fundeni, a povestit că l-a cu-
noscut pe Patriciu în '91 – '92 
şi i-a fost medic până când aces-
ta a făcut transplantul de fi cat, 
în 2012.

„Dinu era un timid. Un timid 
elegant, artist, sensibil. La bază 
era un artist: desena, picta, co-
lecţiona fl uturi. (...) Viaţa lui a 
fost extrem de complexă, resur-
sele lui fi ind atât de diverse a 

putut să atingă culmi atât în do-
meniul arhitecturii pe care o iu-
bea aşa de mult, în domeniul 
business-ului unde a reuşit în 
prima parte a activităţii lui de 
business performanţe excepţio-
nale. Dar în acelaşi timp a înţe-
les că trebuie să se şi retragă de 
acolo unde nu mai poate perfor-
ma, e vorba de politică, în 2003 
a acceptat că activitatea de po-
litician şi în acelaşi timp de om 
de afaceri nu mai sunt lucruri 
compatibile şi a abandonat po-
litica în favoarea economicului”, 
a spus Voiculescu, adăugând că 
eşecul suferit cu lanţul de ma-
gazine a fost puternic resimţit 
de Patriciu, înrăutăţindu-i-se 
chiar boala de fi cat.

Omul de afaceri Dinu Patri-
ciu, în vârstă de 64 de ani, a 
murit la Londra, suferind de mai 
mulţi ani de cancer.

Referindu-se la Udrea, preşe-
dintele a spus, la B1 TV, că a 
fost un ministru bun, având pes-
te 600 de proiecte, de care „va 
profi ta în campanie”, şi care a 
avut „cea mai bună absorbţie 
pe fonduri europene”.

„Este un om pragmatic şi ex-
trem de loial”, a spus Băsescu des-
pre Udrea, adăugând: "Este un 
om foarte hotărât şi cu o rezisten-
ţă incredibilă şi fi zică pentru a 
umbla prin ţară şi la atacuri”. 

Băsescu a arătat că a fost un 
susţinător fără rezerve al PMP, 
inclusiv în alegerile europarla-
mentare.

„Aţi văzut foarte bine şi în 
alegerile pentru Parlamentul 
European, nu m-am dat în lă-
turi de la nicio susţinere, asu-
mându-mi acest partid. Cate-
goric, susţin candidatul la func-
ţia de preşedinte al României 
al acestui partid”, a precizat 
Băsescu.

Detalii în pagina 5
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După acest gest de mare „curaj”, prefectul Gheorghe Vușcan a decis că este momentul 
să își refacă forțele și a plecat în concediu de odihnă. Pagina 3
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Activitatea Aeroportului 

Internaţional Avram 

Iancu Cluj-Napoca ar 

putea fi  oprită dacă CEC 

Bank nu va aproba credi-

tul pentru plata lucrărilor 

la noua pistă. Banca va 

lua o decizie în acest 

sens, joi.

Fostul preşedinte interimar 

al Consiliului Judeţean Cluj, 

Mihai Seplecan atrage aten-

ţia că aprobarea creditului es-

te vitală pentru Aeroport. „Da-

că acest împrumut nu va fi  

aprobat, instituţia riscă să fi e 

executată silit, putând ajun-

ge în imposibilitatea de a-şi 

mai desfăşura activitatea. 

Atrag atenţia asupra faptului 

că de decizia CEC Bank de-

pinde chiar strategia de dez-

voltare a judeţului care este 

strâns legată de benefi ciile şi 

oportunităţile de investiţii fa-

vorizate de existenţa acestei 

instituţii”, a declarat Mihai 

Seplecan, preşedinte PNL Cluj 

şi fost preşedinte interimar al 

Consiliului Judeţean Cluj.

PSD: Seplecan este 
somnambul

Potrivit fostului şef interi-

mar al forului judeţean, săp-

tămâna trecută comisia forma-

tă din funcţionari ai Consiliu-

lui Judeţean şi ai Aeroportu-

lui Internaţional Cluj trebuia 

să trimită actele necesare acor-

dării liniei de credit către CEC 

Bank, dar acestea au fost tri-

mise incomplet. „Se încearcă 

distrugerea credibilităţii unei 

proprietăţi a judeţului Cluj, 

proprietate în care s-au inves-

tit, din 2004 încoace, banii con-

tribuabilului clujean”, este de 

părere Mihai Seplecan.

În replică, membrii PSD 

Cluj spun că fostul preşedin-

te interimar al Consiliului Ju-

deţean este amnezic şi som-

nambul. „Oare săptămâna tre-

cută nu aţi deţinut funcţia de 

vicepreşedinte cu atribuţii de 

preşedinte interimar al Con-

siliului Judeţean Cluj? Oare 

în fi şa postului pe care l-aţi 

ocupat nu intra şi verifi carea 

acestei situaţii? Pentru ce v-au 

plătit contribuabilii clujeni 

dle. Seplecan în zilele în ca-

re aţi „coordonat” activitatea 

Consiliului Judeţean Cluj? Spe-

răm că nu pentru continua-

rea unor blaturi politice cu 

amicii din PDL”, acuză soci-

al democraţii clujeni.

Seplecan dă vina 
pe social democraţi

Liderul PNL Cluj conside-

ră că Aeroportul Internaţional 

se afl ă în această situaţie din 

cauza consilierilor judeţeni ai 

PSD Cluj “care sunt foarte 

porniţi să pună pe butuci acest 

bun al judeţului, deşi clamea-

ză în mod fals că apără inte-

resul cetăţenilor”.

„Sunt din ce în ce mai con-

vins că se încearcă deliberat fa-

limentarea Aeroportului Inter-

naţional Cluj, cu scopul ca aces-

ta să fi e scos din patrimoniul 

Consiliului Judeţean Cluj şi dat 

vreunui om de afaceri apropi-

at de interesele fi nanciare ale 

PSD”, adaugă Seplecan.

Fostul preşedinte interimar 

al Consiliului Judeţean subli-

niază că în cazul în care linia 

de credit nu va fi  aprobată va 

face tot posibilul ca toţi cei 

vinovaţi să plătească pentru 

această tentativă de submina-

re a economiei ce poate adu-

ce grave prejudicii dezvoltă-

rii regionale, producând pa-

gube clujenilor.

Decizie finală pentru Aeroport
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj-Napoca riscă să fie executat 
silit, ceea ce înseamnă că ar putea ajunge să fie blocată activitatea.
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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!

13 iulie

Clinica Ginecologie 1
0.22 Luci Gabriel
0.35 Gânga Sofi a Elena
5.00 Cîmpean Victor Patrik
9.18 Adam David Nicolas
11.22 Kiss Dorottya
12.45 Szabo Katalin
16.31 Pintea Patric Alexandru
19.10 Veroș Daria
20.45 Juhasz Petra Zsofi a
Bebeluşul vedetă a fost 
Cîmpean Victor Patrik 
(4,400 kg, 60 cm)

Clinica Dominic Stanca
13.40 Cazan Marian
16.25 Popa Mihai
17.25 Triopn Elias
19.35 Pop Tudor Cristian
Bebeluşul vedetă a fost Popa 

Mihai (3,400 kg, 55 cm)

Clinica Ginya
15.44 Koszorosz Nandor 
Istvan

14 iulie

Clinica Ginecologie 1
4.32 Medrea Mădălina 
Alexandra
11.09 Simon Eliza Izabela
14.37 Cîmpean Sara
17.17 Soporan Dragoș 
Sebastian
20.23 Bartalis Anna
22.13 Popuţă Maria Anastasia
Bebeluşul vedetă a fost 
Medrea Mădălina Alexandra 
(3,800 kg, 53 cm)

Clinica Dominic Stanca
0.25 Fărcaș Vișinel

1.00 Răzoare Lucas
2.10 Ciupuliga Alesia Lucy
2.40 Leșan Luiza
4.00 Lăcătuș Antonia
9.30 Apahielian Luca
11.55 Nicoară Adiana
Bebeluşul vedetă a fost 
Apahielian Luca (4 kg, 57 cm)

Clinica Ginya
22.07 Tonea Diana

15 iulie

Clinica Ginecologie 1
6.22 Peteleu Andrei Ionuţ
9.50 Mureșan Luca Emilian
9.10 Tat Paula
11.45 Streang David Eduard
12.14 Catargiu Eliza
17.13 Rognean Elena
19.30 Grosu Andrei

Bebeluşul vedetă a fost Tat 
Paula (3,650 kg, 52 cm)

Clinica Dominic Stanca
0.30 Hutan Abel
1.25 Purcel Sorina
3.30 Mănescu Nicolas
4.35 Șomoni Vanda
6.25 Isac Daria
9.10 Gomoș Diana
9.15 Stroie Cătălin
9.30 Kovacs David
10.55 Abrudan Raul
12.15 Mureșan Izabela
15.20 Teglaș Alessia
17.55 Abrudan Andreas
18.40 Părduţ Vlad
19.05 Cristea Sara
Bebeluşul vedetă a fost 
Mănescu Nicolas (4,100 kg, 
57 cm)

bun venit pe lume !

Angajați aeroportului au manifestat în fața Consiliului Județean pentru a cere susținerea activității lor
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În ședinţa de Consiliu Judeţean de joi, 31 iulie a acestui 
an, a fost aprobată garantarea de către forul judeţean a unui 
credit de 50 milioane lei pentru plata lucrărilor la pista de 
2.100 metri. Creditul de 50 milioane lei a fost garantat de 
Consiliul Judeţean și a fost aprobat iniţial în luna ianuarie a 
acestui an, dar în proiectul de hotărâre din iarnă nu a fost 
precizată perioada de 20 de ani a creditului de la CEC Bank. 
Astfel, în ședinţa din 31 iulie a fost aprobată modifi carea 
hotărârii de Consiliu Judeţean în care a fost omisă precizarea 
perioadei de 20 de ani. Potrivit conducerii Aeroportului, ac-
cesarea respectivului credit permite funcţionarea normală a 
Aeroportului și nu ar crea blocaje. David Ciceo, directorul 
Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj-Napoca s-a ară-
tat de acord cu înfi inţarea unei comisii care să cerceteze situ-
aţia de la pista Aeroportului, dar cu condiţia ca activitatea 
instituţiei să nu fi e blocată de băncile și creditorii Aeroportului.

De ce este nevoie de acești bani?

DATORIE

50.000.000 lei
De această sumă are nevoie Aeroportul 
Internațional „Avram Iancu“ din Cluj pentru a 
putea achita investițiile realizate până acum și 
pentru a-și continua astfel activitatea.
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Începând de astăzi, 37 de 

copii şi tineri cu suferinţă 

renală cronică merg în 

vacanţă la mare în tabăra 

„Zâmbet de Copil”- In 

memoriam Daniela 

Liteanu.

Tabăra se desfăşoară în pe-

rioada 21 – 31 august pentru 

37 de copii şi tineri care su-

feră de insufi cienţă renală 

cronică tratată prin hemodi-

aliză, dializă peritoneală sau 

transplant renal şi care pro-

vin din 9 centre de dializă de 

pe teritoriul României. „Aceş-

ti copii bolnavi se vor bucu-

ra 10 zile de un tratament 

special ca rezultat al combi-

naţiei dintre grija plină de 

dragoste a personalului unor 

centre de tratament moder-

ne unde vor efectua şedinţe-

le de dializă de care depind 

pentru supravieţuire şi con-

diţiile de recreere deosebite 

menite să îi facă să uite pen-

tru câteva zile de boală. Acest 

proiect unic la nivel naţional 

implică un efort de organiza-

re extrem de mare şi necesi-

tă un suport fi nanciar ma-

jor”, a declarat Emanuel Un-

gureanu preşedintele Asoci-

aţiei pentru Solidaritate şi 

Empatie Claudia Safta, orga-

nizatorul taberei. Tabăra es-

te organizată de Primăria 

Cluj-Napoca, Asociaţia pen-

tru Solidaritate şi Empatie 

„Claudia Safta”, Betfair Ro-

mania Development SRL şi 

Fresenius Medical Care Ro-

mania. Primăria Cluj-Napo-

ca a alocat 33.000 de lei pen-

tru susţinerea acestui proiect, 

diferenţa de costuri fi ind aco-

perită din campaniile umani-

tare: „Zumbathon Caritabil”, 

desfăşurat în cadrul „Zilelor 

Clujului” şi a competiţiei ca-

ritabile „Swimathon 2014”, 

organizată de Fundaţia Co-

munitară Cluj.  G.D.

Copiii dependenți de 
dializă pleacă la mare

14 studenţi ai 

Universităţii Babeş-Bolyai 

şi ai Universităţii Tehnice 

din Cluj-Napoca au fost 

premiaţi de compania 

Bosch cu un zbor deasu-

pra judeţului Cluj cu un 

avion de mici dimensiuni 

şi cu oportunitatea de a 

pilota avionul pentru 

câteva clipe.

Premiul a fost acordat ce-

lor trei echipe câştigătoare ale 

concursurilor UBBots 2014 

(premiul I şi al II-lea) şi Battle-

Lab Robotica 2014, pentru re-

alizarea unor roboti inteligenţi. 

În alegerea proiectelor câşti-

gătoare, juriul Bosch, format 

din specialişti din cadrul de-

partamentului de cercetare şi 

dezvoltare Bosch din Cluj, a 

ţinut cont de mai multe as-

pecte, printre care se numără 

complexitatea algoritmilor de 

image processing, complexi-

tatea software şi hardware, 

precum şi impresia generală 

asupra proiectului.

Tehnologiile folosite de stu-

denţi în realizarea roboţilor 

din cadrul celor două compe-

tiţii sunt similare celor folosi-

te de inginerii Bosch din Cluj. 

Prin dezvoltarea de algoritmi 

de procesare a imaginilor pen-

tru sistemele avansate de asis-

tenţă pentru şoferi, inginerii 

români vor contribui la reali-

zarea viziunii Bosch de con-

ducere autonomă şi fără ac-

cidente. Această viziune pre-

supune, de asemenea, activi-

tăţi în domeniul sistemelor de 

asistenţă la parcare, de frâna-

re automată şi de manevrare 

a autovehiculelor.

Robotul care 
debarasează mese

Competiţia UBBots – „Ziua 

Roboţilor Inteligenţi”, organi-

zată de UBB, este un concurs 

în cadrul căruia studenţii din 

anul al treilea cu specializarea 

Informatică se pot înscrie în 

echipe de 3 – 5 persoane cu 

un robot pe care l-au constru-

it chiar ei. Ediţia UBBots 2014 

a avut opt echipe participan-

te, cu proiecte din ce în ce mai 

futuriste: robotul stivuitor, ro-

botul care prepară cocktailuri, 

robotul care strânge tăvile goa-

le lăsate pe mese, robotul ca-

re face cartofi  prăjiţi, coşul de 

gunoi inteligent, robotul ospă-

tar, robotul care vopseşte un-

ghiile şi cel care face curăţe-

nie pe mese.

Locul întâi a fost acordat 

echipei care a realizat un ro-

bot capabil să strângă tăvile 

goale de pe mese, locul al doi-

lea revenindu-i unei alte echi-

pe care a construit un robot 

ospătar.

Sumo între roboţei

BattleLab Robotica 2014 es-

te o competiţie la nivel naţi-

onal organizată de Facultatea 

de Inginerie Electrică din ca-

drul Universităţii Tehnice din 

Cluj-Napoca în colaborare cu 

asociaţia studenţească BEST 

Cluj-Napoca. În cadrul aces-

tei competiţii se pot înscrie 

echipe formate din patru stu-

denţi, indiferent de anul de 

studiu sau de facultatea ur-

mată (din Cluj sau oricare alt 

centru universitar din ţară). 

Echipele înscrie în concurs su-

mo-roboţi inteligenţi proiec-

taţi chiar de ele, care să fi e 

capabili să îşi învingă adver-

sarii prin eliminarea din are-

na special creată. Concursul 

este organizat în sistem de 

turneu. Echipa câştigătoare, 

numită „Bullet”, a realizat un 

sumo-robot autonom care, du-

pă mai multe runde, a reuşit 

să învingă toţi ceilalţi roboţi 

din competiţie.

Creatorii de roboţi inteligenţi, 
în zbor deasupra Clujului

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Joaca de-a şoarecele şi 

pisica între prefectul 

Gheorghe Vuşcan şi consi-

lierul judeţean PNL, 

Mihai Seplecan,ales pre-

şedinte interimar al 

Consiliului Judeţean Cluj 

este în plină desfăşurare.

După ce în luna iunie a fost 

ales şef interimar al forului 

judeţean, ulterior numirea lui 

fi ind atacată de prefect, la sfâr-

şitul lunii iulie a fost desem-

nat pentru a doua oară preşe-

dinte al Consiliului Judeţean, 

dar scenariul s-a repetat. De 

data aceasta însă, prefectul 

l-a demis şi apoi a plecat în 

concediu.

Mihai Seplecan îl acuză pe 

Gheorghe Vuşcan că blochea-

ză activitatea judeţului. “În 

numele contribuabililor clu-

jeni, în interesul dezvoltării 

durabile a judeţului, i-am so-

licitat prefectului Gheorghe 

Vuşcan să nu mai continue 

jocul politicianist al Partidu-

lui Social Democrat şi să res-

pecte noua majoritate din Con-

siliul Judeţean Cluj. I-am ex-

plicat domnului prefect de ce 

Clujul are nevoie de o majo-

ritate stabilă care să dea so-

luţii pentru ca Aeroportul In-

ternaţional Cluj să nu intre în 

insolvenţă, pentru a se fi na-

liza groapa de gunoi, pentru 

a se recondiţiona şi asfalta 

drumuri”, declară Seplecan.

Prefectul dă 
„bir cu fugiţii”

Consilierul judeţean con-

sideră că prefectul îşi bate joc 

de contribuabili alegând să 

plece în concediu. „După cum 

am şi declarat acum câteva 

zile, prefectul Gheorghe Vuş-

can a ales să-şi bată joc de 

aşteptările celor care-i plă-

tesc salariul, a semnat ataca-

rea în Contenciosul adminis-

trativ a numirii mele în func-

ţia de vicepreşedinte al Con-

siliului Judeţean Cluj şi în 

cea de preşedinte cu atribu-

ţii de interimar, după care a 

dat bir cu fugiţii în concediu. 

A şters-o să se relaxeze în 

concediu şi pentru a-mi ob-

strucţiona căile legale de atac 

căci, în lipsa motivării con-

testaţiilor depuse de către In-

stituţia Prefectului în Conten-

ciosul administrativ, eu nu 

am ce ataca”, a spus Mihai 

Seplecan.

Mazilitul vrea 
satisfacţie. 
Şi postul înapoi!

Fostul preşedinte interimar 

al forului judeţean a precizat 

că se va lupta în justiţie cu 

prefectul. „Îl înştiinţez că mă 

voi lupta pe calea justiţiei cu 

metehnele domniei sale pen-

tru a pune în drepturi noua 

majoritate constituită la nive-

lul Clujului. Mai mult, pentru 

a atrage un semnal de alarmă 

privind politizarea pe faţă a 

activităţii Instituţiei Prefectu-

lui Cluj, lucru interzis de nor-

mele europene şi tratatele sem-

nate de către România ca par-

te a Uniunii Europene, voi se-

siza aceste aspecte şi la Co-

misia de la Veneţia, şi la Con-

gresul puterilor locale şi regi-

onale al Consiliului Europei”, 

a conchis Seplecan.

Seplecan — mazilire cu repetiție

Prefectul Gheorghe Vușcan l-a demis pe președintele Consiliului Județean Cluj, după care a plecat în concediu să se relaxeze

Prefectul l-a demis pe președintele Consiliului Județean și a plecat în concediu
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Suspecţi de toxiinfecţie 

alimentară, 15 copii, care 

fuseseră cazaţi la 

Pensiunea Casa Olarului 

din oraşul Baia Sprie, au 

fost internaţi la Spitalul 

de Boli Infecţioase din 

municipiul Baia Mare.

Copiii sunt din Cluj-Napo-

ca, iar înainte de a acuza stări 

de greaţă, vărsături şi ameţeli 

au participat la o tabără de 

olărit şi o excursie la un lac 

din apropierea localităţii, con-

sumând apă în exces din ca-

uza căldurii toride.

Medicii Spitalului de Boli 

Infecţioase susţin că starea de 

sănătate a copiilor este stabi-

lă şi li se administrează un 

tratament perfuzabil.

„Copiii au ajuns în urmă 

cu aproape 24 de ore la spital 

acuzând stări de greaţă, ame-

ţeli şi vomă după ce la masa 

de seară au consumat papri-

caş de pui şi cremeş. Probabil 

că starea de rău să fi  fost de-

terminată de consumul exce-

siv de apă din cauza căldurii. 

Starea copiilor este stabilă şi 

decurs de câteva ore ar putea 

fi  externaţi”, a declarat ieri 

pentru Agerpres medicul Ale-

xandru Mercea de la Spitalul 

de Boli Infecţioase Baia Mare.

Proprietarul pensiunii, ce-

ramistul Daniel Leş, susţine 

că, cel mai probabil, indiges-

tia alimentară să se fi  produs 

pe fondul consumului exage-

rat de apă, al oboselii şi căl-

durii.

El a susţinut că toate ali-

mentele servite de copii la ma-

să au fost cumpărate şi pre-

parate cu puţin timp înaintea 

servirii mesei.

Autorităţile sanitar-veteri-

nare au luat probe din alimen-

tele consumate pentru a sta-

bili în urma analizelor cauza 

posibilă a incidentului.

Copii din Cluj, internați 
în spital la Baia Mare

Cvartetul „Transilvan” din 

Cluj-Napoca va cânta la 

Oradea suite folclorice 

româneşti, aşa cum le-au 

prezentat în lume repre-

zentând România, într-un 

concert extraordinar ce 

deschide în avans stagiu-

nea fi larmonicii orădene.

Programat pe 2 septembrie, 

la Filarmonica din Oradea, re-

citalul extraordinar numit „Bi-

juterii muzicale” va cuprinde 

adevărate bijuterii muzicale, 

într-un segment clasic (lucrări 

compuse de Mozart, Elgar, 

Dvorak ş.a.), muzică de fi lm 

şi în a treia parte, cu totul spe-

cial, suite folclorice româneşti.

„O formaţie de muzică 

clasică de elită va interpre-

ta nişte suite folclorice. Acest 

lucru este neobişnuit pentru 

că zona interpreţilor este des-

tul de bine delimitată. Cine 

face muzică clasică nu prea 

se ocupă de... şi invers. Aces-

ta este ineditul acestui con-

cert, cu atât mai mult cu cât 

chiar şi ei au anumite rezer-

ve. La statutul şi ţinuta lor... 

n-ar fi  trebuit să abordeze. 

Dar s-a întâmplat ca, repre-

zentând de multe ori Româ-

nia, la Bruxelles sau în alte 

părţi, aceste suite cântate 

atât de rafi nat au fost apre-

ciate de cei mai mari artişti 

ai lumii, care au spus: dacă 

aş şti să cânt aşa ceva, nu 

aş avea nicio ezitare. Asta a 

fost o încurajare şi un în-

demn pentru ei să nu le fi e 

ruşine că abordează acest re-

pertoriu”, a spus miercuri, 

în conferinţă de presă, diri-

jorul Romea Rîmbu.

Managerul general al Filar-

monicii Oradea, Todor Albert, 

şi-a manifestat încântarea de 

a-i avea ca oaspeţi, noua sta-

giune (ce va începe pe 18 sep-

tembrie) fi ind astfel devansa-

tă cu un concert de mare ţi-

nută artistică, oferit de o for-

maţie de elită a ţării, alcătui-

tă din patru profesori univer-

sitari: Nicuşor Silaghi, Marius 

Suărăşan, Vasile Jucan, rec-

tor al Academiei de Muzică 

„Gheorghe Dima” din Cluj-Na-

poca şi violonistul Gabriel Cro-

itoru, cu vioara lui Enescu.

Dirijorul Romeo Rîmbu a 

precizat că, în calitate de pro-

fesori universitari, unii mem-

bri ai cvartetului au fost invi-

taţi la începutul lunii septem-

brie la Universitatea Oradea 

( într-o comisie de titulariza-

re), motiv pentru care a apă-

rut ideea unui concert extra-

ordinar, care să fi e îmbinat şi 

cu un scop caritabil. Astfel, 

fondurile strânse din încasa-

rea biletelor vor fi  folosite de 

Clubul Rotary pentru a ame-

naja una sau două săli ca spa-

ţii de joacă pentru copiii in-

ternaţi în Spitalul municipal 

din Oradea.

Cvartetul Transilvan, înfi -

inţat în anul 1987, susţine de 

peste 25 de ani o intensă ac-

tivitate artistică, apreciată cu 

numeroase premii şi distinc-

ţii pe plan naţional şi interna-

ţional.

Cvartetul Transilvan 
va deschide 
stagiunea orădeană

Şefa Reprezentanţei 

Comisiei Europene în 

România, Angela Filote, a 

declarat ieri, la Alba 

Iulia, că România are „o 

apetenţă de a fi  mai cato-

lică decât Papa în privinţa 

procedurilor legate de 

fi nanţările europene” şi 

cere autorităţilor române 

simplifi carea acestora.

Angela Filote a declarat, 

într-o conferinţă de presă, că 

procedurile legate de fi nanţă-

rile europene „vin deja des-

tul de complicate de la Bru-

xelles”, iar autorităţile româ-

ne ar trebui să încerce să le 

simplifi ce, transmite cores-

pondentul Mediafax.

„O problemă generală pe ca-

re am discutat-o şi cu autorită-

ţile române de mai mute ori, a 

apetenţei României de a fi  mai 

catolică decât Papa în privinţa 

procedurilor legate de fi nanţă-

rile europene. Se ştie că aces-

te proceduri deja vin destul de 

complicate de la Bruxelles. Noi 

suntem însă conştienţi de fap-

tul că povara birocratică este 

prea mare şi, de aceea, pentru 

noua perioadă 2014-2020 am 

introdus mai multe măsuri de 

simplifi care. Facem în acelaşi 

timp un apel la autorităţile ro-

mâne să meargă în aceeaşi di-

recţie, de simplifi care, şi în ni-

ciun caz să nu complice şi mai 

mult lucrurile", a spus Filote.

Grad de absorbţie 
nesatisfăcător

Şefa Reprezentanţei CE în 

România a explicat că se aş-

teaptă ca aceste măsuri con-

crete de simplifi care a proce-

durilor legate de fi nanţările 

europene să ducă la creşterea 

ratei de absorbţie.

„Este vorba aici, în princi-

pal, de o problemă de capa-

citate a administraţiei publi-

ce care se ocupă de manage-

mentul fi nanţărilor europene 

la nivel central şi avem mai 

multe semnale că problema 

aceasta este înţeleasă şi se iau 

măsuri de simplifi care şi din 

partea autorităţilor române. 

Desigur, ceea ce aşteptăm es-

te ca dincolo de aceste decla-

raţii de intenţie să vedem niş-

te măsuri concrete care vor 

ajuta la creşterea ratei de ab-

sorbţie a fi nanţărilor, pe de o 

parte, şi de pe altă parte, poa-

te o mai bună calitate a aces-

tor fi nanţări. Pentru că, până 

la urmă, nu ne interesează 

numai să fi e cheltuiţi banii cu 

orice preţ, ci ei să producă 

acea schimbare pozitivă pe 

care şi-o doreşte şi cetăţea-

nul”, a mai spus Filote.

Ea a precizat că gradul de 

absorbţie al fondurilor euro-

pene este „nesatisfăcător”, pre-

cizând însă că explicaţia obiec-

tivă ar fi  că România a plecat 

un pic „mai de departe” decât 

celelalte state membre.

România, pe ultimul loc

„Nu m-aş pronunţa pe es-

timare, pentru că este o esti-

mare. Mă pronunţ pe situaţia 

care este la zi şi este bineînţe-

les nesatisfăcător acest grad. 

România este pe ultimul loc. 

Există şi explicaţii foarte obiec-

tive. Nu trebuie să uităm de 

unde a plecat România, pen-

tru că a plecat un pic mai de 

departe decât celelalte state 

membre. Pe de altă parte, exis-

tă un paradox. E o mare ne-

voie de fi nanţare publică. De 

multe ori ni se spune că nu se 

pot rezolva toate problemele, 

pentru că nu sunt bani şi ră-

mân bani publici care vin de 

la UE necheltuiţi. Deci, aici un-

deva, între aceste două repe-

re trebuie găsite nişte soluţii 

inclusiv pe plan naţional, ast-

fel să crească rata de absorb-

ţie”, a spus Filote.

Ea a adăugat că problema 

trebuie rezolvată la nivel na-

ţional deoarece Comisia Eu-

ropeană şi-a făcut treaba şi a 

simplifi cat cadrul legislativ şi 

procedural pentru noua peri-

oadă de fi nanţare.

„Şi spun plan naţional, pen-

tru că, din partea noastră, a Co-

misiei Europene, noi ne-am fă-

cut treaba, deci am simplifi cat 

major cadrul legislativ şi pro-

cedural pe noua perioadă şi aş-

teptăm să vedem acelaşi lucru 

şi din partea autorităţilor româ-

ne”, a mai spus Filote.

Ea a mai spus că apelul CE 

este ca regulile care se stabi-

lesc să fi e discutate înainte cu 

benefi ciarii de fi nanţări, cu 

cei care ar trebui să foloseas-

că aceste fonduri.

„Pe partea noastră, apelul 

nostru este ca regulile care se 

stabilesc să fi e discutate îna-

inte cu benefi ciarii de fi nan-

ţări, cu cei care ar trebui să 

folosească aceste fonduri, ast-

fel încât cea mai bună expe-

rienţă acumulată în primii şap-

te ani de aderare să producă 

lecţiile care să îmbunătăţeas-

că noua perioadă de fi nanţa-

re. De altfel, am văzut mai 

multe măsuri luate de Minis-

terul Fondurilor Europene ca-

re ar putea să simplifi ce pu-

ţin viaţa benefi ciarilor de fi -

nanţare”, a mai spus Filote.

Şefa Reprezentanţei Comi-

siei Europene în România, An-

gela Filote, se afl ă în perioada 

20 – 23 august într-o vizită în 

judeţul Alba. Ofi cialul european 

se va întâlni cu autorităţile lo-

cale şi cu reprezentanţi ai so-

cietăţii civile şi va vizita o se-

rie de proiecte din judeţ reali-

zate cu fi nanţare europeană.

De ce e România „mai 
catolică decât Papa”

Angela Filote spune gradul de absorbţie al fondurilor europene este „nesatisfăcător”

În privinţa procedurilor legate de finanţările europene, autoritățile 
noastre se complică multe prea mult.
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Raportul euro/leu a cobo-

rât la minimul acestei luni, 

în a treia şedinţă consecu-

tivă de apreciere pentru 

moneda naţională, pe fon-

dul unei creşteri a volume-

lor de tranzacţionare.

Cursul euro/leu a coborât 

de la 4,4333 la 4,4244 lei, pe 

o piaţă care s-a deschis în 

apropierea pragului de 4,43 

lei, care a reprezentat şi ma-

ximul zilei, faţă de 4,4280 lei 

la închiderea de marţi. Ordi-

nele de cumpărare de lei au 

împins euro spre pragul de 

4,42 lei, minimul atins fi ind 

de 4,4190 lei. tranzacţiile de 

la ora 14:00 se realizau la 

4,4180 – 4,4210 lei.

Aprecierea leului se bazea-

ză atât pe intrările mai mari 

de numerar la nivelul caselor 

de schimb cât şi pe menţine-

rea unei cereri constante de 

titluri de stat româneşti, care 

oferă randamente foarte atrac-

tive, mult mai mari decât ce-

le din zona euro sau SUA.

Dolarul american a crescut 

de la 3,3222 la 3,3291 lei, în 

contextul aprecierii lui faţă de 

moneda unică. Cursul francu-

lui elveţian a scăzut de la 

3,6615 la 3,6552 lei.

Monedele din regiune sta-

bile faţă de euro, continuând 

evoluţia de acum două zile. 

Cea poloneză se tranzacţiona 

la 4,179 – 4,188 zloţi iar cea 

maghiară la 313 – 313,4 forinţi.

Perechea euro/dolar scădea 

ieri la 1,3275 dolari, minimul 

ultimelor 11 luni, maximul zi-

lei fi ind de 1,3321 dolari.

Scăderea monedei unice es-

te consecinţa majorării plasa-

mentelor în cea americană, in-

vestitorii pregătindu-se pentru 

momentul în care Rezerva Fe-

derală americană va relua ci-

clul de creştere a dobânzilor 

din SUA, care se afl ă în prezent 

aproape de 0%. În schimb, BCE 

a anunţat că o creştere a do-

bânzilor ar urma să înceapă 

abia în 2016, având în vedere 

că economia zonei dă semne 

de reintrare în recesiune.

În piaţa la termen de la Si-

biu, euro scădea pentru sep-

tembrie la 1,3280 – 1,3310, re-

spectiv la 1,33 pentru decem-

brie şi martie viitor.

Pentru realizarea articolu-

lui au fost folosite date şi in-

formaţii disponibile până la 

ora 14.  (R. G.)

Euro la minimul acestei luni
PIAŢA VALUTARĂ

Asociaţia pentru Protecţia 

Consumatorilor (APC) 

România a realizat o ana-

liză a ceea ce se mai 

întâmplă prin hipermar-

keturi şi farmacii în pri-

vinţa modului de promo-

vare a produselor si de 

indicare a preţurilor.

Reprezentanţii APC Româ-

nia atrag atenţia că pe rafturi-

le tot mai multor magazine şi 

farmacii sunt prezentate pro-

moţii, reduceri sau gratuităţi 

menite să păcălească clientul 

şi să-i ia banii din buzunar, fă-

ră a-i oferi cu adevărat ceea ce 

promit. Asociaţia pentru Pro-

tecţia Consumatorilor din Ro-

mânia a realizat în cadrul 

„Campaniei Naţionale împo-

triva Practicilor Comerciale In-

corecte pe piaţa din România” 

o analiză a modului de pro-

movare a produselor din hi-

permarketuri şi farmacii. „Pen-

tru a vă feri de eventualele 

practici comerciale incorecte, 

APC România vă sfătuieşte să 

nu vă lăsaţi atraşi cu uşurinţă 

în capcana reducerilor, promo-

ţiilor. Solicitaţi infomaţii, citiţi 

etichetele şi veţi cumpăra în 

cunoştinţă de cauză”, se ara-

tă într-un comunicat al orga-

nizaţiei neguvernamentale.

Ce e „gratis” în farmacii?

Reprezentanţii APC dau 

exemplul unei farmacii Sen-

siblu, în vitrină căreia apare 

afi şat mesajul „Atenţie! Mii 

de produse gratis pentru pen-

sionari”.

„Mesajul poate constitui o 

practică comercială incorectă 

din prisma faptului că este unul 

general, consumatorii nefi ind 

informaţi asupra căror tipuri de 

produse se aplică gratuitatea, 

care sunt condiţiile pentru a 

benefi cia de această gratuitate 

şi care este disponibilitatea re-

spectivelor produse”, explică 

membrii asociaţiei.

Conform reglementărilor în 

vigoare, „o practică comercia-

lă este considerată ca fi ind în-

şelătoare dacă aceasta conţine 

informaţii false sau, în orice si-

tuaţie, inclusiv prezentarea ge-

nerală, induce în eroare sau es-

te susceptibilă să inducă în eroa-

re consumatorul mediu, astfel 

încât, în ambele ipoteze fi e îl 

determină, fi e este susceptibi-

lă a-l determina pe consuma-

tor să ia o decizie de tranzac-

ţionare pe care altfel nu ar fi  

luat-o, chiar dacă informaţiile 

sunt, în fapt, corecte în raport 

cu unul sau mai multe” dintr-o 

serie de elemente.

Hipermarketurile stau 
prost cu calculele

APC România mai dă un 

exemplu, de data aceasta din 

hipermarketul Auchan. Re-

prezentanţii asociaţiei se lea-

gă de faptul că există diferen-

ţe de preţ atunci când se cal-

culează preţul unitar pe pro-

dus versus preţul pachetului. 

Diferenţele de preţ sunt de 

cele mai multe ori nesemni-

fi cative şi insesizabile pentru 

cumpărător, dar „eroarea de 

calcul” poate aduce sume 

substanţiale la cantităţi mari 

vândute.

De exemplu, o ofertă de 

genul "8 la preţ de 6" la un 

tip de iaurt degresat se vinde 

cu 5,93 lei. Acelaşi iaurt, cum-

părat la bucată, costă 0,98 lei. 

Înmulţind 6 cu 0,98 lei obţi-

nem 5,88 lei, preţ care este 

mai mic decât 5,93 lei.

„O «reducere» asemănătoa-

re este practicată şi de hiper-

marketul Kaufl and: 1.200 g he-

ring costă înainte de aplicarea 

reducerii 21,99 lei; după apli-

carea reducerii de 11% la pre-

ţul vechi de 21,99 lei ar trebui 

să coste 19,57 lei, dar pe eti-

chetă apare 19,49 lei. Tot pe 

etichetă se menţionează că 1kg 

din acest produs costă 26,99 

lei, cu toate că în realitate 1kg 

din acest produs ar trebui să 

coste 16,31 lei, dacă 1200 g ar 

costa 19,57 lei”, se arată în 

analiza APC România.

La ce să fi ţi atenţi

„Chiar dacă vă atrage pre-

ţul, verifi caţi şi calitatea pro-

duselor afl ate la reducere. De 

exemplu, în cazul produse-

lor textile trebuie să aveţi în 

vedere următoarele aspecte: 

existenţa simbolurilor referi-

toare la modul de întreţine-

re, compoziţia fi broasă, ine-

xistenţa unor defecte cum ar 

fi : aspect neuniform al supra-

feţei, asimetrie evidentă, în-

cărcare electrostatică mare, 

asimetria buzunarelor sau lip-

sa cusăturilor de întărire sunt 

considerate defecte de gravi-

tate mare, devieri ale liniilor 

de coasere. În cazul produ-

selor alimentare trebuie să 

urmăriţi: termenul de valabi-

litate, cu cât acesta este mai 

mic ca durată, cu atât produ-

sul este mai sănătos, adică 

nu abundă în aditivi alimen-

tari. Atenţie şi la ingredien-

te, ţineţi cont de faptul ca 

producătorii au obligaţia le-

gală de a menţiona ingredi-

entele în ordinea descrescă-

toare a cantităţii, determina-

tă în momentul introducerii 

în fabricaţie”, a precizat conf. 

univ. dr. Costel Stanciu, pre-

şedintele APC România.

Asociaţia pentru Protecţia 

Consumatorilor din România 

este o organizaţie neguverna-

mentală, înfi inţată în 10 fe-

bruarie 1990.

Atenţie! Nu tot ce e în ofertă „se mănâncă”
Reducere, produse gratis, preț special sau alte mesaje de acest gen din magazine şi farmacii încearcă să le 
ia ochii clienţilor, dar şi banii din buzunar.

UE ar putea pierde 6,7 

miliarde de euro şi 

130.000 de locuri de 

muncă.

Uniunea Europeană (UE) 

ar putea pierde 6,7 miliarde 

de euro şi peste 130.000 de 

locuri de muncă, în urma in-

terdicţiilor la importurile de 

alimente din ţările UE impu-

se de către Rusia, potrivit unei 

estimări a grupului bancar 

ING din Olanda, scrie Medi-

afax.

De asemenea, embargoul 

impus de Rusia nu îi va afec-

ta doar pe exportatorii din UE, 

efectele măsurii dispuse de 

Moscova urmând să se extin-

dă inclusiv până la nivelul 

furnizorilor acestora, relatea-

ză Bloomberg.

UE a vândut către Rusia 

fructe în valoare de 1,26 mi-

liarde de euro şi legume în 

valoare de 769 milioane de 

euro în 2013.

În aceste condiţii, reduce-

rea afacerilor cu Rusia repre-

zintă o pierdere de aproxima-

tiv 6% din producţia totală a 

UE şi de 0,04% din Produsul 

Intern Brut al regiunii, potri-

vit analizei ING.

În ceea ce priveşte statele 

UE, cele mai afectate de in-

terdicţiile impuse de către gu-

vernul de la Moscova ar fi  Ţă-

rile Baltice. Astfel, Lituania ar 

putea înregistra o scădere a 

PIB-lui de 0,4%, Estonia de 

0,35% şi Letonia de 0,2%.

Germania ar pierde cei mai 

mulţi bani, 1,3 miliarde de eu-

ro, în urma opririi exporturi-

lor de alimente în Rusia. În 

acelaşi timp, Polonia ar putea 

pierde până la 23.000 de lo-

curi de muncă.

Pe de altă parte, inclusiv 

ţările din UE care nu exportă 

către Rusia se vor confrunta 

cu efectele negative ale em-

bargoului, dat fi ind că, pe fon-

dul unui surplus al producţi-

ei, preţurile la alimente vor 

scădea.

Rusia a interzis, la începu-

tul lunii august, importul de 

produse alimentare din ţările 

UE şi din Statele Unite, ca răs-

puns la sancţiunile economi-

ce impuse de către acestea 

Moscovei pe fondul confl ic-

tului din Ucraina.

În 18 august, Comisia Eu-

ropeană a decis să debloche-

ze 125 de milioane de euro 

pentru a-i ajuta pe producă-

torii de fructe şi legume din 

UE.

Efectele embargoului Rusiei în Europa

19 august 20 august

Euro 

4,4333 4,4244

Dolar 

3,3222 3,3291

100 Forinţi maghiari 

 1,4140 1,4115

Francul elveţian 

 3,6616 3,6552

Lira sterlină 

 5,5309 5,5395

Gramul de aur  

138,7925 138,5134
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Proiect susţinut din fonduri acordate de către Guvernul Norvegiei
prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 în cadrul domeniului de fi nanţare 

Inovare în Industria Verde România

Proiect: “Implementing superior effi ciency in wood fi nishing“
- Proiect cofi nanţat prin Fondurile Norvegiene (Norway Grants) –

Benefi ciar:
Sortilemn S.A., Gherla, România

Anunţ de demarare al proiectului

Gherla, 21.08.2014

1.  Sortilemn S.A., cu sediul în România, în judeţul Cluj, strada Clujului, nr 7, Gherla, număr 
de telefon: 004.0264.241.717, număr de fax: 004.0264.243.148, lansează începând cu data 
de astăzi implementarea proiectului “Implementing superior effi ciency in wood 
fi nishing“, proiect co-fi naţat în cadrul programului „Inovare în Industria Verde” conform 
Contractului de fi nanţare nr. MISTE – 2013/108236, încheiat cu Innovation Norway în 
calitate de operator al programului.

2.  Valoarea totală a proiectului de investiţii este de 545.145 euro, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă nu va depăţi suma de 268.000 euro, valoarea cofi nanţării nerambursabile 
fi ind de 49,161%.

3.  Proiectul se implementează la nivel local, prin integrarea unei noi linii de lăcuire pentru 
optimizarea lanţului de prelucrare şi furnizare a scaunelor şi paturilor din lemn pentru copii 
de la sediul Sortilemn S.A. Durata implementării proiectului este de 12 luni.

4. Obiectivele generale ale proiectului sunt:
■  Creşterea efi cienţei energetice prin reducerea consumului de energie, cu aproximativ 

30% faţă de situaţia actuală datorită timpului de uscare a lacului
■ Capacitatea superioară de fi nisare a produselor
■ Efi cienţă superioară de recuperare a lacului în exces rezultat din procesul de fi nisare
■  Reducerea numărului de produse cu defecte care trebuie re-introduse în procesul de 
fi nisare din cauza lăcuirii excesive

5. Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
■ Nume persoană contact: Lazăr Alina
■ Funcţie:manager proiect
■ Adresa: Sortilemn S.A., str. Clujului, nr. 7, Gherla, judeţ Cluj
■ Tel.: 004.0264.241.717, Fax: 004.0264.243.148, e-mail: af@sortilemn.ro

Pentru informaţii detaliate legate de programul de fi nanţare vizitaţi
http://www.norwaygrants-greeninnovation.no

Liderul UDMR Laszlo 

Borbely a declarat, potri-

vit RFI, că speră ca pro-

iectul de lege privind 

autonomia să fi e gata 

până la sfârşitul lunii 

august, precizând că 

Uniunea vrea să cunoască 

„şi punctul de vedere al 

majorităţii“ şi că, dacă va 

fi  nevoie, va fi  modifi cată 

Constituţia.

„Dacă o comunitate de pes-

te un milion de oameni vrea 

ceva, trebuie să discuţi cu ea 

civilizat, bazat pe argument“, 

a afi rmat, la RFI, vicepreşe-

dintele politic al UDMR, Las-

zlo Borbely, referindu-se la le-

gea privind autonomia. El a 

mai spus că dacă va fi  nevo-

ie de modifi carea Constituţi-

ei, acest lucru se va face.

Borbely a mai spus: „Aşa 

cum în Tirolul de Sud, în al-

te părţi ale Europei sunt dife-

rite feluri de autonomie, noi 

considerăm că o comunitate 

puternică, minoritatea ma-

ghiară are dreptul la unele fe-

luri de autonomie. Nu-i o no-

utate, din '93 există în progra-

mul nostru, acum am ajuns 

în faza în care să formulăm 

acest deziderat sub forma unui 

proiect de lege“.

„Nu cred că e o problemă 

să ai formulat un asemenea 

proiect. Nu e nici neconstitu-

ţional, nici împotriva altora să 

ai unele propuneri. Evident, 

dacă e nevoie să se modifi ce 

Constituţia, cu 66% în Parla-

ment se va modifi ca. Deci e o 

dispută mai lungă. În orice 

caz, este o zonă locuită în ma-

joritate de maghiari. Numai 

un exemplu vă dau şi nu mi-a 

răspuns nimeni din partea ma-

jorităţii româneşti: de ce nu se 

poate să avem de exemplu o 

limbă regională maghiară în 

România, atunci când şi Ro-

mânia şi Ungaria s-au prins de 

mână când Rada din Ucraina 

a respins acea lege în vigoare 

în Ucraina, legea limbilor re-

gionale, de care au profi tat şi 

minoritatea maghiară şi mino-

ritatea română din Ucraina. 

Păi, atunci noi de ce nu putem 

discuta când avem o comuni-

tate mare maghiară în Româ-

nia să avem în unele zone ale 

ţării, unde trăiesc în majorita-

te maghiari, o limbă regiona-

lă recunoscută?“, s-a întrebat 

vicepreşedintele politic al UD-

MR, citat de RFI.

Borbely e gata să modifice Constituția
pentru autonomia la care lucrează

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Liberalul Mihai Seplecan 

îi recomandă lui Remus 

Lăpuşan să facă bine să 

se trezească la realitate, 

să revină în România, 

ţara pe care au nenoro-

cit-o, ţara în care taxele 

şi impozitele au crescut 

împovărător în timp ce 

economia a fost prăbuşită 

prin teleguvernare, 

incompetenţă şi mite 

electorale.

„Să revină în ţara în care 

colegul său învinuitul Dan 

Şova, ex-ministru al unor Me-

galomanice Proiecte şi pur-

tător de cuvânt al PSD, are 

pe conştiinţă dispariţia a 

20.000 de locuri de muncă 

numai în ultimul an prin sis-

tarea investiţiilor în auto-

străzi. Să revină în ţara în ca-

re se inaugurează autostrăzi 

şi pe lung, şi pe lat, şi din-

tr-un capăt, şi din celălalt, în 

timp ce nu s-a făcut nimic 

pentru a se onora cele un mi-

lion de locuri de noi muncă 

promise. În timp ce-şi des-

chide frigiderul să îşi aducă 

aminte că în România există 

peste un milion de familii de 

români care trăiesc sub limi-

ta sărăciei şi nu au ce pune 

pe masă“, spune Seplecan, 

într-un comunicat de presă.

De ce l-a instigat PSD 
pe prefectul „apolitic“?

Seplecan îi mai transmite 

lui Lăpuşan să deschidă ochii 

la cum el şi colegii săi de par-

tid subminează economia ju-

deţului încercând să pună Ae-

roportul Internaţional Cluj în 

insolvenţă „pentru te miri ce 

partipriuri politico-economi-

ce de partid“.

„Mai bine ne-ar spune de 

ce l-a instigat pe prefectul zis 

apolitic al Clujului, Gheorghe 

Vuşcan, să blocheze hotărâ-

rile şi activitatea noii majori-

tăţi din Consiliul Judeţean 

Cluj. Să ne explice, conform 

legii, dacă tot se dau atât de 

iubitori de lege, cât de apoli-

tic este acest prefect care le 

face jocurile apoi o şterge în 

concediu fără să îi pese de 

adevăratele probleme ale ju-

deţului“, spune Seplecan.

Ce fumează Lăpuşan?

Şi Alin Tişe le-a răspuns, 

zilele trecute, social demo-

craţilor clujeni parafrazând 

şi o postare a „prietenilor” 

săi de pe o reţea de sociali-

zare. „L-aş întreba, (n.red- 

pe Remus Lăpuşan), citând 

prietenii de pe facebook, ce 

anume fumează, poate ne do-

rim şi noi?! În fi nal îi reco-

mand să se preocupe de pro-

iecte pentru clujeni şi pur şi 

simplu să mă lase în pace. 

Obsesiile cauzează grav să-

nătăţii!“, spunea, cu câteva 

zile în urmă, Alin Tişe.

Război non-stop
Hărțuiala acuzațiilor încrucișate a foştii parteneri 
de guvernare continuă
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Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi 

pentru Siguranţa 

Alimentelor (ANSVSA) 

are o nouă structură – 

Poliţia animalelor – în 

cadrul căreia lucrează opt 

inspectori în Capitală şi 

câte unul în fi ecare judeţ, 

care vor face controale 

privind bunăstarea ani-

malelor, de la ferme, la 

laboratoare.

Poliţia sanitar-veterinară a 

animalelor funcţionează ca 

serviciu, în cadrul Direcţiei 

generale control ofi cial din 

ANSVSA, după ce Guvernul 

a adoptat în şedinţa de marţi 

o hotărâre privind modifi ca-

rea Hotărârii Guvernului nr. 

1415/2009 privind organiza-

rea şi funcţionarea ANSVSA.

Directorul Direcţiei gene-

rale control ofi cial din ANS-

VSA, Maximilian Drăgan, a 

declarat pentru Mediafax că 

noua structură va fi  condu-

să de un şef serviciu ce ur-

mează să fi e desemnat prin 

concurs şi are prevăzute mi-

nim opt posturi de inspec-

tori în cadrul structurii cen-

trale a ANSVSA şi cel puţin 

câte unul la fi ecare direcţie 

sanitară veterinară şi pentru 

siguranţa alimentelor (DSV-

SA) judeţeană.

Numărul total de posturi 

în cadrul ANSVSA este de 

5.419, potrivit HG adoptate 

marţi.

Inspectorii din Poliţia sa-

nitar-veterinară a animalelor 

vor controla de la ferme, cres-

cătorii, abatoare, grădini zo-

ologice sau circuri, la labora-

toare unde se fac experimen-

te pe animale, pentru a veri-

fi ca dacă sunt respectate con-

diţiile privind bunăstarea ani-

malelor.

În această perioadă se va 

pune un accent deosebit pe 

adăposturile pentru câini fă-

ră stăpân, a mai spus Drăgan.

Pedepese cu închisoarea, 
de la trei luni la un an

Cele mai grave încălcări ale 

legislaţiei privind protecţia 

animalelor (Legea 205/2004), 

adică uciderea şi schingiuirea 

animalelor sau folosirea lor la 

lupte, pot fi  pedepsite cu în-

chisoare de la trei luni la un 

an, în aceste cazuri inspecto-

rii urmând să sesizeze orga-

nele de urmărire penală.

Pentru nerespectarea con-

diţiilor de creştere, adăposti-

re, hrănire sau asistenţă me-

dicală a animalelor prevăzu-

te de aceeaşi lege, inspectorii 

vor aplica amenzi de la 1.000 

la 5.000 de lei, a mai spus 

Drăgan.

La începutul acestei luni, 

un îngrijitor dintr-un adăpost 

de câini fără stăpân din Dej, 

judeţul Cluj, care maltrata ani-

malele, a fost amendat de in-

spectorii ANSVSA cu 3.000 de 

lei, fi ind sesizate în acelaşi 

timp instituţiile abilitate de 

cercetare penală.

Controalele în adăposturi-

le de câini fără stăpân vor con-

tinua şi vor fi  intensifi cate, în 

condiţiile în care serviciul Po-

liţia animalelor va deveni ope-

raţional şi la nivelul DSVSA 

judeţene, arătau atunci repre-

zentanţii ANSVSA.

Se înființează Poliția animalelor
Poliţia animalelor se va afla în subordinea ANSVSA și va avea câte un inspector în fiecare judeţ.

Se pregătesc 
cătuşele pentru 
Oleleu şi Lăpuşan?
Potrivit unor surse apropiate 
justiţiei, procurorii au redactat 
mandate de reţinere pentru 
Ioan Oleleu și Remus Lăpușan, 
doi membri din conducerea lo-
cală a PSD și membri în 
Consiliul Judeţean Cluj, afi rmă 
săptămânalul Gazeta de Cluj. 
Cei doi ar fi  acuzaţi în cauza 
disjunsă din dosarul de luare 
de mită al lui Horea Uioreanu. 
Potrivit acelorași surse, se fac 
presiuni de la București ca 
Remus Lăpușan să scape de 
justiţie, motiv pentru care aces-
tea nu au fost puse încă în exe-
cutare. Purtătorul de cuvânt al 
PSD Cluj, Horia Nasra, a răs-
puns informaţiilor publicate de 
Gazeta de Cluj, ţinând să subli-
nieze că „Afi rmaţiile din pre-
zentul articol sunt false și ca-
lomnioase, aceasta neavând 
nici o legătură cu realitatea.”

Ikea, aşteptată 
la Cluj
Cornel Oprișan, retail manager 
Ikea România, a declarat de cu-
rând că se afl ă în negocieri 
pentru deschiderea unei „noi 
unităţi”. Reprezentantul Ikea 
România nu a dorit să facă însă 
niciun fel de precizări legate de 
locaţia noului magazin. „Totuși, 
nu putem oferi mai multe 
amănunte pentru că nu dă bine 
în negocieri. Dar, cu siguranţă, 
urmează și al doilea magazin”, 
a menţionat Oprișan. Zvonurile 
potrivit cărora noul magazin 
Ikea ar putea fi  deschis la Cluj 
nu au întârziat să apară, ali-
mentate atât de dorinţa cluje-
nilor ca retailerul de mobilă și 
decoraţiuni interioare să-și în-
drepte atenţia spre Cluj. 

Pe scurt
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Sincere sentimente de compasiune și condoleanţe 
domnului Pop Ioan, în aceste momente de adâncă 

durere pricinuite de decesul mamei sale

POP MARIA.
Dumnezeu să o odihnească!

Membrii Consiliului de Administraţie al
Aeroportului Internaţional Avram Iancu Cluj RA.
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Proprietar, vând ap. cu 3 ca-
mere, str. Nicolae Titulescu (Pa-
ta), confort sporit, supr. 90 mp, 
P/4, termopan, balcon închis, 
parchet, ușă metalică, centrală, 
sau schimb cu casă sau teren. 
Tel. 0744-219124. (1.2)

¤ 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. (2.7)

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
ultracentral, supr. 70 mp, situat 
în Cluj-Napoca, str. Croiltorilor nr. 
16, vis-à-vis de Medicala III, spa-
ţion, luminos, la două minute de 
staţiile de autobus, terase și clu-
buri, bun pentru cabinet medical, 
notar, avocatură, birouri, dar și 
pentru locuit, preţ 75000 euro. 
Inf. la tel. 0745-429546. (5.7)

¤ Vând apartament 2 cam, conf 
2, Mănăștur, str. Gârbău nr. 13, 
et 1, fi nisat, izolat termic, conto-
rizat, baia cu cabină duș. Aproa-
pe de mijloacele de transport, 
zonă liniștită. Preț convenabil. Tel 
0745-098.235 (15.20)

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. (5.5)

¤ 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. (5.5)

¤ Vând casă la munte, Valea Ierii, 
cu toate dotările la 9999 euro. Inf. 
la tel. 0747-700044. (5.5)

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

¤ Vând URGENT teren intravilan în 
mun. Gherla, întabulat, cu utilităţi 

asigurate, situat în zonă locuită, cu 
front de 24 m la strada asfaltată. 
Parcela de 2000 mp poate fi  loti-
zată. Preţ la cursul pieţii, negocia-
bil. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel.0745-127969. (1.9)

¤ 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. (2.7)

¤ 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

¤ Proprietar, dau în chirie pentru 
locuinţă, ap. cu 2 camere dintr-o 
casă, pe str. Andrei Mureșanu, 
bucătărie, baie, 2 cămări, hol co-
mun cu vecinii, curte proprie 280 
mp, mobilat sau nemobilat. Ex-
clus activităţi comerciale sau sediu 
fi rmă. Tel. 0744-219124. (1.2)

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. (5.7)

SPAŢII

¤ Proprietar, în chirie spaţiu co-
mercial în supr. de 50 mp, P-ţa 
Mihai Viteazul, în același spaţiu 
cu Carmangeria CINA, între Ban-
ca Transilvania și Magazinul Fie-
rul, Germanos. Inf. la tel. 
0756-158360. (1.2)

¤ Dau în chirie spaţiu comercial 
în supr. de 300 mp, sau parţial 
60-90-180 mp, pe B-dul Eroilor, 
vitrină mare la stradă. Inf. supli-
mentare la tel. 0766-239803. 
(1.4)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial în cart. Mărăști, peste 
drum de P-ţa Mărăști, cu vitrină 
mare la stradă, în supr. de 80 
mp, între Farmacia Remedium și 
casa de schimb valutar. Tel. 
0766-297057. (1.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial pe str. Baba Novac, în-
tre Cinema Victoria și Prefectură, 
vitrină la stradă, 25-50 mp sau 
suprafeţe mai mari în curte. Tel. 
0756-158360. (1.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial, în Mănăștur, peste 
drum de BIG, 160 mp, cu vitrine 
foarte mari la stradă. Relaţii la 
tel. 0745-515415. (1.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
pentru birouri, în P-ţa Mihai Vi-
teazul, colţ cu Regele Ferdinand, 
60-160-200 mp, cu coridor exte-
rior și curte interioară 70 mp, în-
treg eteajul unei clădiri comercia-
le. Tel. 0766-297057. (1.2)

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, caut loc de muncă part-
time, în domeniul contabilitate pri-
mară, cunoștințe WINMENTOR. 
Sunați la tel. 0745-430079.

¤ Tânără, nefumătoare, caut loc de 
muncă, în domeniile babysitter, cu-
răţenie, menaj ușor. Ofer și cer seri-
ozitate. 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

¤ 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. (1.7)

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

MEDICALE

¤ Maestru profesor, efectuez tra-
tamente echilibrări energetice pe 
karmă, radiestezice și purifi cări 
de spaţii cu energie reiki. Tel. 
0749-366273. (1.7)

CURSURI

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând CART 270 cmc, stare per-
fectă, motor HONDA, înscris, în-
scris în circulaţie, se poate circula 
pe drumuri accidentate, preţ 750 
euro. Inf. suplimentare la tel. 
0751-044086. (1.7)

Vând moped ACTIV, marca First-Bi-
ke, cu motor de 50 cmc, în patru 
timpi, cu partu viteze, puţin rulat și 
cască moto, nouă, nr. 56. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0723-064864. (1.9)

¤ Vând barcă pneumatică de 6 
persoane, cu motor ”Yahama”, de 
25 C.P. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0264-541633. (1.9)

¤ Vând “Toyota Yaris”, diesel, an 
de fabricaţie 2007, ITP 2015, die-
sel, culoare albastru, la bord 
129000 km, unic proprietar, taxa 
de mediu plătită, în stare bună de 
funcţionare, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-028813. (1.7)

¤ Vând ”Dacia Logan MVC”, nou, 
0 km, culoare roșie, pe benzină. 
Inf. la tel. 0741-028813. (1.7)

¤ Vând ”Volkswagen Golf”, benzi-
nă, an de fabricaţie 2007, culoare 
argintiu, în loc. Bistriţa. Inf. supli-
mentare la tel. 0743-433704 sau 
0748-914032. (1.7)

¤ Vând CHEVROLET AVEO, model 
2013, 12.500 euro negociabil. 
Rulaj mic.

Informaţii la 0733-040936. (2.7)

¤ Vând ”Dacia Break” pentru ”Pro-
gramul Rabla”, preţ 1800 RON, 
negociabil. Inf. și relaţii la tel. 
0264-432680. (3.7)

¤ 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. (2.7)

MOBILIER

¤ Vând corpuri bonanza. Sunaţi 
al tel. 0744-763157. (1.7)

¤ Vând o masă, un dulap, dulap 
pentru încălţăminte și două foto-
lii. Sunaţi vă rog la 
0721-096181. (5.7)

¤ Vând dulap cu trei uși, masă 
rotundă nouă (culoare natur), 
două fotolii pentru plajă. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0264-454257. (5.7)

UZ CASNIC

¤ Vînd convenabil dălţi pentru 
sculptură în lemn și strungărie. Inf. 
la tel. 0723-064864. (1.9)

¤ Vând congelator cu 5 sertare. 
Inf. suplimentare la tel. 
0748-193982. (2.7)

¤ Vând convenabil scule aschie-
toare, burghie, freze, cuţite de 
strung, unei persoane serioase și 
interesate pentru aceste scule. Inf. 
la tel. 0743-330440. (2.7)

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

ELECTRO

¤ 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. (1.7)

¤ Vând TV color ”Sport”, nou, dia-
gonala 32 cm, video ”Panasonic”, 
cu casete, aproape nou, 2 antene 
parabolice, ieftin. Inf. la tel. 0748-
193982. (2.7)

¤ Vând TV color marca ”Nipon”, 
DVD nou, 5+1 boxe, preţ negocia-
bil. Inf. la tel. 0745-569336. (5.7)

¤ Vând mașină de cusut electrică 
“Nicoleta”, nouă. Preţ la aprecie-
rea cumpărătorului. Inf. suplimen-
tare la tel. 0740-014558. (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. suplimen-
tare la tel. 0741-386266. (2.7)

¤ Vând 32 coli de tablă zincată de 
Ø 0,5 mm, format 1000 x 2000 
mm. Inf. la tel. 0746-297102. (2.7)

¤ Vând coniac de 47° și rachiu 
de fruncte de 53°, preţ 30 RON, 
respectiv 25 RON. Calitate super. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (2.7)

¤ Vând ţigări elctronice, accesorii 
și soluţii, reparaţii. Inf. la tel. 
0764-471829. (3.5)

¤ Vând încălţăminte, articole 
sport, plapume, cuverturi, toate 
ieftin. Desfi nţez gospodărie. Tel. 
0748-193982. (2.7)

¤ 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. (2.7)

¤ Vând patine role din piele nr. 
36-38, aproape noi, preţ 60 RON. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (2.7)

¤ 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. (2.7)

¤ Vând un covor cu dim. 3 x 2 
m, și două carpete, la preţul de 
60 RON. Inf. la tel. 
0264-591965. (2.7)

¤ Vând URGENT 20 perechi de 
blugi de toate culorile și mărimi-
le, preţ 50 RON/buc. Inf. la tel. 
0264-591965. (2.7)

¤ Vând conductă metalică Dâ70 
mm, gâ5 mm, 6 buc x 9 m, pentru 
construcţii gard, sub preţul pieţii. 
Inf. la tel. 0264-432680. (3.7)

¤ Vând 2 perechi bocanci cu rotile, 
nr. 40, preţ minim 50 RON / pere-
chea. Inf. la tel. 0740-323770. (3.7)

¤ Vând 2 damigene și 2 costume 
naţionale. Inf. la tel. 
0721-096181. (3.7)

¤ Vând gheaburi și burlane din 
tablă galvanizată, preţ negociabil. 
Sunaţi la tel. 0264-432680. (3.7)

¤ Vând gâște și raţe albe tineret, 
foarte frumoase și sănătoase 
pentru creștere sau tăiere, gâștele 
sunt între 4,5 și 8kg. Sunaţi la tel. 
0764-471829. (3.7)

¤ Vând damigene pentru ţuică, 
costum naţional. Sunaţi vă rog la 
0721-096181. (6.7)

¤ Vând ceas cu cuc, rusesc, preţ 
negociabil. Inf. la tel. 
0745-569336. (5.7)

¤ 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. (2.7)

¤ Vând aparat pentru masaj 
multifuncţional, nou, plante 
aloe vera de patru ani. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0264-454257. (5.7)

¤ 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.

COLECŢIONARI

¤ Vând trofee de vânâtoare căpri-
or (ţap) și colţi de mistreţi, preţ ne-
gociabil. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0264-591965. (2.5)

¤ 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. (2.5)

¤ Vând cartele telefonice România 
și străine, peste 500 de 
modele(sport, faună, etc.), fără 
cip, preţ negociabil la cantitate. 
Tel. 0755-920694. (2.5)

¤ 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. (2.5)

¤ Vând colecţie de timbre, colecţie 
de ceasuri de buzunar, noi, cu lanţ, 
marca “Heritage”, brichete cu gaz, 
pixuri. Inf. la tel. 0759-020427. (2.5)

¤ 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. (2.5)

¤ Vând discuri pentru pick-up 
33/45 turaţi, muzică ușoară, popu-
lară, simfonică, toate în stare bună. 
Relaţii la tel. 0755-920694. (2.5)

¤ Vând benzi de magnetofon 
(BASF, AGFA, SONY) înregistrate o 
singură dată, 360/540 m, muzică 
ușoară. Tel. 0755-920694. (2.5)

¤ Colecţionari! Vând casete audio, 
video, discuri, benzi magnetofon. 
Tel. 0755-920694. (2.5)

URBANISM

¤ ANDREICA DAN VASILE anunţă 
iniţierea ”Planului Urbanistic De-
taliu pentru Elaborare PUD în 
baza legii 350/2001 actualizată 
şi construire casă unifamilială, 
îmrejmuire, amplasat în Cluj-Na-
poca, str. Lombului f.n., jud. 
Cluj.“ Consultarea propunerii se 
poate face la Primăria Cluj-Napo-
ca, Compartimentul Strategii Ur-
bane cam 62. (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.
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¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

ANUNŢ PUBLIC

RADU IOAN, titular al proiectului „Construire adăpost 
pentru ovine şi fanar“, propus a fi  amplasat în com. Cojocna, 
str. Sărăriei, nr. 9, jud. Cluj, anunţă publicul interesat asupra 
luării de către A.P.M. Cluj a deciziei etapei de încadrare în 
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, 
inclusiv a procedurii de evaluare adecvată, respectiv că proiectul 
nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu necesită 
parcurgerea celorlalte etape ale evaluării adecvate.

Proiectul deciziei 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, 
marţi-joi, între orele 9.00-14.00 și vineri între orele 
9.00-12.00, precum și la următoarea adresă de internet 
www.arpmcj.anpm.ro.

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

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

11:30 Exclusiv în România 
(emis. info.) (r)
12:20 Discover România
12:30 Lumea și noi (doc.)
13:00 De joi până joi (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Akzente (program cult.)
16:50 Legendele palatului, prin-
ţesa Ja Myung (sud cor., 2009, 
s. rom., ep. 27)
17:30 Legendele palatului, prin-
ţesa Ja Myung (sud cor., 2009, 
s. rom., ep. 28)
18:10 Lozul cel mare (div.) 
18:45 Trandafi rii sălbatici (can., 
2009, s. tv, ep. 3)
19:35 Discover România (r)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:10 Nașii - o istorie a mafi ei 
italiene
23:15 Sin City (sua, 2005, acţiu-
ne, col., a-n)

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 Poftiţi pe la noi! (div.) (r)
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special (emis. 
info.) 
20:30 Burlăciţa (reality show)
23:30 Premoniţia (sua, 2007, 
thrill.)

PRO TV

11:00 Răpirea: două zile de te-
roare (can., 2010, thrill.) (r)
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, ep. 4778)
14:45 Nimic în comun (sua, 
1986, com.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 Trăiește-ţi vara (div.)
19:00 Știrile Pro TV
20:15 Fotbal Europa League: 
Petrolul - Zagreb
22:00 Știrile Pro TV
22:35 Spartacus: Răzbunarea 
(sua, 2010, ser., ep. 6)
23:30 Cercul puterii (sua, 2006, 
acţiune)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Nuntă cu surprize (reality 
show) (r)
15:45 Teleshopping (promo)
16:30 Iancu Jianu, zapciul 
(rom., 1980, acţiune)
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.) (r)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Soţ de închiriat (sua, 
2013, s. rom.)
19:30 Pentru că te iubesc 
(mex., 2013, s. rom.)
20:30 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.)
0:00 Clona (braz., 2001, s. tv) 
(r)

TRANSILVANIA

11:30 Big Boletus (div.) (r)
Cu: Vali Coman
12:30 Tonik Show (div.) (r)
13:30 Liga I: AFC Astra Giurgiu - 
CSMS Iași (emis. sport) (r)
15:30 Fotbal Look (emis. sport) (r)
16:30 Știri Look TV (emis. info.) 
17:00 Fanatik Show (talk show) 
19:00 Nautic Show (ep. 12)
19:30 Vacanţă pe bani puţini 
(engl., s. doc., ep. 11)
20:00 Știri Look TV (emis. info.) 
20:30 Celebrity
21:30 Tonik Show (div.)
22:30 Top Goluri. Top Ratări 
(emis. sport) (r)
23:00 Faci pariu? (emis. info.)
0:00 Știri Look TV (emis. info.)

UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.
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Înregistrarea video care 

prezintă decapitarea unui 

jurnalist american în Irak 

pare a fi  autentică, anun-

ţă Biroul Federal pentru 

Investigaţii din SUA (FBI), 

conform GlobalPost.

„FBI a transmis familiei 

Foley că înregistrarea pare a 

fi  autentică”, se arată într-un 

comunicat ofi cial citat de Glo-

balPost, publicaţia din Bos-

ton la care lucra James Foley 

(foto).

Înregistrarea video postată 

marţi pe Internet surprinde un 

bărbat cu cagulă şi îmbrăcat în 

negru care îi taie capul jurna-

listului american James Foley, 

răpit de către terorişti islamişti 

în noiembrie 2012 în Siria.

Grupul terorist sunnit Sta-

tul Islamic (Stat Islamic în Irak 

şi Levant SI/SIIL) a revendi-

cat executarea jurnalistului, 

explicând că este vorba de un 

act de ripostă faţă de raiduri-

le aeriene americane din Irak.

Execuție „autentică”

Gruparea palestiniană 

Hamas a anunţat, ieri, că 

liderul aripii sale milita-

re, Mohammed Deif 

(foto), este în viaţă şi con-

duce în continuare opera-

ţiunile mişcării, după ce a 

fost ţinta unei tentative 

de lichidare într-un raid 

desfăşurat de Israel în 

Fâşia Gaza.

„Liderul Brigăzilor Ezzedi-

ne al-Qassam, Abou Khaled 

(numele de război folosit de 

Mohammed Deif), este în via-

ţă şi conduce operaţiunile mi-

litare”, a declarat un ofi cial 

apropiat de gruparea Hamas, 

sub acoperirea anonimatului.

Anterior, gruparea Hamas 

a anunţat, într-un comunicat, 

că va continua tirurile cu ra-

chetă asupra Israelului, iar 

„israelienii se vor întoarce aca-

să doar atunci când va deci-

de Mohammed Deif”.

Soţia şi fi ul lui Mohammed 

Deif, care, din 2002, este lide-

rul Brigăzilor Ezzedine al-Qas-

sam, au fost ucişi în noaptea 

de marţi spre miercuri într-un 

raid lansat de Israel în Gaza.

Un ministru israelian a afi r-

mat, ieri, că liderul aripii mi-

litare a Hamas, Mohammed 

Deif este o „ţintă legitimă”.

El a adăugat că nu ştie da-

că liderul Brigăzilor Ezzedine 

al-Qassam, aripa militară a Ha-

mas, care controlează Fâşia Ga-

za, a fost ucis în cursul acestui 

raid efectuat în noaptea de marţi 

spre miercuri, în oraşul Gaza.

Mohammed Deif a deve-

nit şeful aripii armate a Ha-

mas, Brigăzile Ezzedine 

al-Qassam, după moartea pre-

decesorului său, Salah She-

hade, în 2002 în urma unui 

raid. Israelul a încercat de 

cinci ori să-l asasineze, fără 

să reuşească.

Rusia efectua ieri impor-

tante teste de rachetă 

pentru care au fost 

mobilizaţi aproximativ 

800 de militari în sudul 

ţării, la câteva sute de 

kilometri de Ucraina, a 

anunţat un purtător de 

cuvânt militar.

„Astăzi vor fi  aproxima-

tiv 20 de lansări de rachete 

S-300 şi S-400”, a precizat 

colonelul Igor Klimov, citat 

de agenţia Interfax. Astfel de 

sisteme de apărare antiaeri-

ană şi antirachetă sunt me-

nite să „aducă lovituri ma-

sive unui eventual inamic şi 

să elimine obiective la joa-

să şi înaltă altitudine, pre-

cum şi obiective balistice”, 

a explicat el.

Aceste teste sunt realizate 

la baza Aşuluk, în regiunea 

Astrahan, nu departe de fron-

tiera cu Kazahstanul, la câţi-

va kilometri est de frontiera 

ucraineană.

Aceste manevre, care tre-

buie să permită simularea ri-

postei în caz de atac aerian, 

implică 800 de militari, potri-

vit colonelului Klimov.

Rachetele testate sunt di-

ferite de Buk, cea care potri-

vit experţilor ar fi  la originea 

prăbuşirii zborului MH17 al 

Malaysia Airlines la 17 iulie 

cu 298 de persoane la bord. 

Occidentalii şi Kievul acuză 

Rusia că a furnizat astfel de 

rachete rebelilor.

Rusia şi-a multiplicat exer-

ciţiile militare în ultimele 

luni în timp ce luptele care 

au loc de patru luni se in-

tensifi că în estul Ucrainei în-

tre forţele ucrainene şi sepa-

ratiştii proruşi, inclusiv în 

apropierea frontierei dintre 

cele două ţări.

NATO a apreciat la începu-

tul lui august că numărul mi-

litarilor ruşi mobilizaţi la fron-

tieră a trecut de la 12.000 la 

20.000 în trei săptămâni.

Hamas neagă uciderea liderului său

Rusia își testează rachetele balistice

Preşedintele francez 

Francois Hollande va pro-

pune „în perioada urmă-

toare” o conferinţă pe tema 

situaţiei de securitate din 

Irak şi a luptei împotriva 

grupării radicale sunnite 

Statul Islamic, apreciind că 

situaţia internaţională se 

afl ă în „cel mai difi cil” 

moment din 2001.

„Trebuie să pregătim o stra-

tegie globală împotriva aces-

tei grupări, care dispune de 

fi nanţări importante şi de ar-

me foarte sofi sticate şi ame-

ninţă ţări precum Irak, Siria 

sau Liban”, apreciază şeful 

statului francez, într-un inter-

viu publicat miercuri de coti-

dianul Le Monde.

„În acest context, voi pro-

pune în perioada următoare 

partenerilor noştri o conferin-

ţă pe tema situaţiei de secu-

ritate din Irak şi a luptei îm-

potriva Statului Islamic”, a 

adăugat el.

„Ne confruntăm nu doar 

cu o mişcare teroristă asemă-

nătoare Al-Qaida, dar cu un 

stat terorist, Statul Islamic. 

Trebuie să renunţăm la tradi-

ţionala dezbatere, dacă este 

sau nu cazul să intervenim”, 

a adăugat Hollande.

Potrivit transcrierii intervi-

ului publicat de Preşedinţia 

franceză, puţin diferită de ver-

siunea online a cotidianului Le 

Monde, şeful statului francez a 

menţionat încă din septembrie 

anul trecut o „iniţiativă” pri-

vind situaţia de securitate din 

Irak şi lupta împotriva grupă-

rii Statul Islamic (SI).

Franţa a anunţat săptămâ-

na trecută că va livra „arme 

sofi sticate” kurzilor irakieni, 

care au declanşat o ofensivă 

împotriva insurgenţilor din 

gruparea Statul Islamic care 

activează în Irak.

Întrebat despre riscul ac-

celerării demersurilor kurzi-

lor în vederea independenţei 

în acest context, preşedinte-

le Francois Hollande a afi r-

mat că Parisul se va „asigu-

ra că livrările de arme vor 

avea loc în deplin acord cu 

autorităţile de la Bagdad, ast-

fel încât să nu existe nicio în-

doială în legătură cu folosi-

rea armelor, în cadrul unui 

Irak unit”.

Franţa nu reproşează 
nimic SUA

Răspunzând unei între-

bări privind o eventuală „lip-

să de autoritate” a preşedin-

telui american Barack Oba-

ma în estul Europei şi în 

Orientul Mijlociu, şeful sta-

tului francez a declarat că 

„multă vreme au existat 

plângeri în legătură cu hi-

perputerea SUA şi interven-

ţionismul multiplu ameri-

can”. „Nu ne aflăm într-o 

poziţie prea bună pentru a-i 

reproşa lui Barack Obama 

că dă dovadă de prea mul-

tă timiditate”, a afirmat pre-

şedintele francez.

„Consider că situaţia inter-

naţională se afl ă în cel mai 

difi cil moment din 2001. Lu-

mea trebuie să ia toate măsu-

rile”, a adăugat el.

De asemenea, şeful statu-

lui francez a apreciat că, în 

aceste condiţii, „comunita-

tea internaţională are o foar-

te mare responsabilitate pen-

tru ceea ce se întâmplă în 

Siria”. „Dacă, în urmă cu doi 

ani, ar fi  fost acţiuni în ve-

derea realizării tranziţiei, nu 

ar mai fi  apărut Statul Isla-

mic. Dacă, în urmă cu un 

an, marile puteri ar fi  avut 

o reacţie pe măsură în urma 

folosirii armelor chimice (de 

către preşedintele Bashar 

al-Assad), nu ne-am fi  con-

fruntat cu această alegere 

groaznică între un dictator 

şi o grupare teroristă, când 

rebelii merită toată susţine-

rea noastră”, a subliniat şe-

ful statului francez.

Francois Hollande vrea conferinţă 
internațională pe tema Irakului
Potrivit președintelui francez, situaţia internaţională este în cel mai dificil moment din 2001 încoace.
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Dat afară de la echipa 

Petrolul Ploieşti de către 

antrenorul Lucescu Jr. 

după ce ar fi  luat două car-

tonaşe galbene în patru 

minute de joc, în semifi na-

la din Cupa României pier-

dută în faţa Astrei Giurgiu, 

Vlăduţ Morar (foto la 

minge) ar putea să ajungă 

la Universitatea Cluj.

Atacantul în vârstă de 21 

de ani a mai evoluat la „U” 

în perioada 2011-2012, a pri-

mit astăzi informaţia de la şe-

fi i clubului că i-a fost reziliat 

contractul, fără să precizeze 

motivele care au stat la baza 

deciziei.

„FC Petrolul Ploieşti a de-

cis să-i rezilieze contractul lui 

Vlad Morar, astfel că atacan-

tul în vârstă de 21 de ani va 

putea semna imediat un an-

gajament cu orice altă echipă 

care îl doreşte. FC Petrolul îi 

mulţumeşte lui Morar pentru 

efortul depus de la venirea sa 

la Ploieşti şi îi urează mult 

succes în continuare”, a no-

tat site-ul ofi cial al grupării 

ploieştene.

Jucătorul născut la Zalău 

declara după meciul din Cu-

pa României: „Îmi pare rău 

pentru acele cartonaşe. Am 

avut o dorinţă enormă să re-

vin pe teren, dar am clacat. 

Primul cartonaş l-am meritat, 

pentru cp am stat în faţa min-

gii, însă nu ştiu dacă îl meri-

tam şi pe al doilea.”

Vlăduţ Morar are în carie-

ra sa 32 meciuri jucate, din 

care 23 în Liga1, 6 în Cupa 

României şi 3 în Europa Lea-

gue Qualifi es, 1058 minute de 

joc şi 7 goluri marcate.

Vlăduț Morar s-a putea 
reîntoarce acasă

Preşedintele Ligii 

Profesioniste de Fotbal, 

Gino Iorgulescu, a prezen-

tat ieri ultimele date ale 

parteneriatului media 

încheiat de Liga 

Profesionistă de Fotbal cu 

Intel Sky Broadcast.

Gino Iorgulescu a arătat 

că mutarea meciurilor de pe 

DIGI Sport pe Look TV şi 

Look Plus este una benefi-

că, în acest moment peste 

trei milioane de români pu-

tând urmări meciurile din 

Liga1

„Dacă în anii trecuţi, şapte 

meciuri din Liga I erau dispo-

nibile doar pentru abonaţii unei 

anumite fi rme de cablu, în pre-

zent ele se văd la peste 20 de 

companii de cablu, dintre care 

amintesc: UPC, Dolce, Orange 

TV, Focus Sat, Ines. Astfel, în 

peste trei milioane de case se 

pot urmări astăzi la televizor 

meciurile din prima liga”, a de-

clarat Gino Iorgulescu.

Din statisticile arătate de 

preşedintele LPF, meciurile 

din Campionatul Naţional 

Liga I pot fi  văzute pe Look 

TV şi Look Plus, iar în urma 

parteneriatului încheiat cu 

Romtelecom, un număr im-

portant de meciuri poate fi  

urmărit şi pe Dolce Sport. În 

afară de cei trei milioane de 

abonaţi care urmăresc me-

ciurile pe cele trei posturi de 

televiziune se mai adaugă 

utilizatorii de internet.

Iorgulescu a explicat că 

spre deosebire de perioada 

anterioară, în afară de drep-

turile clasice de TV, azi sunt 

valorifi cate şi drepturile afe-

rente tehnologiilor moderne, 

respectiv drepturile de inter-

net şi de internet mobil.

„Repet, peste 20 de fi rme 

de cablu, trei posturi TV şi 

peste trei milioane de fami-

lii pot urmări meciurile din 

Liga I la televizor. De ase-

menea, cei 11 milioane de 

utilizatori de internet pot ur-

mări meciurile pe calculator 

sau mobil. Consider asta o 

reusita!”, a declarat preşe-

dintele LPF.

Trei milioane de Români 
urmăresc Liga1

Pe lângă fotbaliștii care 

au fost convocați în ulti-

ma perioadă la acțiunile 

echipei naționale, Gino 

Iorgulescu a rămas impre-

sionat și de doi jucători 

care au avut prestații 

excelente la echipele de 

club în ultima vreme atât 

în campionat cât și în 

cupele europene.

„Atât Mutu, cât și Sânmăr-

tean, au jucat foarte bine în 

ultima perioadă, au marcat 

goluri și și-au ajutat echipele 

să câștige. Eu cred că și-au 

demonstrat încă odată valoa-

rea și pot fi  o soluție pentru 

echipa națională. Sunt amân-

doi foarte tehnici, am văzut 

că în ultimele meciuri au fost 

printre cei mai buni de pe te-

ren și au făcut diferența. Doar 

că totul depinde de selecționer. 

El își asumă convocările dar 

și rezultatele. Eu, cel puțin, i-

aș selecționa pe cei doi pen-

tru aceste preliminarii”, a spus 

Iorgulescu.

Unul din oamenii care în-

cearcă să medieze confl ictul 

dintre Mutu și Victor Pițurcă 

este chiar fi ul selecționerului, 

Alex Pițurcă care este convins 

că "Briliantul" nu și-a spus 

încă ultimul cuvânt în trico-

ul primei reprezentative.

„Tata știe dacă trebuie să 

treacă sau nu peste discuția 

aia care a avut loc între ei. El 

nu o să facă niciodată convo-

cări în detrimentul naționalei 

și implicit al postului său. Sunt 

sigur că îi va selecționa pe ju-

cătorii cei mai în formă. Mai 

mult ca sigur că, dacă meri-

tă, Mutu va fi  convocat la 

națională. Mie unul mi-au plă-

cut prestațiile lui Adrian Mu-

tu din ultima perioadă, joacă 

și marchează ca în vremurile 

bune. Rămâne de văzut pe ci-

ne ne vom baza la meciul cu 

Grecia" a declarat fiul 

selecționerului.

Alex Pițurcă spune că un 

prim pas spre împăcare ar fi  

ca Mutu să-și ceară scuze.

„Cred că ar trebui să-și cea-

ră scuze dacă a greșit. Să se 

închidă scandalul pentru că 

ar fi  benefi c pentru ambele 

părți. Tata i-a fost alături de 

fi ecare dată până la confl ictul 

acesta. După scandalul "Co-

caina" tata l-a convocat pe 

Adi la națională deși nu avea 

echipă și nici nu mai jucase 

de câteva luni. L-a chemat 

pentru că avea valoare și la 

fel se va întâmpla și de aceas-

tă dată dacă va merita" a în-

cheiat Pițurcă junior.

Meciul dintre Grecia - Româ-

nia se va juca pe 7 septembrie.

Adrian Mutu la națională, 
doar dacă își va cere scuze
Președintele LPF declară că dacă ar fi în locul lui Pițurcă i-ar convoca pe Mutu 
și pe Sânmârtean la echipa naționalei pentru meciul cu Grecia.

LPF îşi deschide 
post de radio
Liga Profesionistă de Fotbal va 
înfi inţa în curând un post de ra-
dio care va transmite la început 
online meciurile din Liga I, în-
soţit de un site care va oferi și 
imagini live din studio, a anun-
ţat Marius Mitran, directorul 
departamentului de comunica-
re al LPF cu prilejul unei confe-
rinţe de presă.
Postul de radio și site-ul vor fi  
dedicate în cea mai mare parte 
fotbalului din Liga I, Cupei 
Ligii-Adeplast și Cupei 
României, iar dezvoltarea pos-
tului de radio va ajuta la crește-
rea imaginii fotbalului româ-
nesc. „Nu vă vom da prea mul-
te detalii, deocamdată, însă vă 
putem spune doar că emisiuni-
le vor fi  realizate de nume cu-
noscute în mass-media. Prin in-
termediul radio-ului, realizatorii 
emisiunilor vor intra în direct 
cu suporterii fotbalului româ-
nesc, pentru a afl a opiniile lor 
despre competiţiile organizate 
de LPF și FRF, despre meciurile 
disputate pe plan intern și in-
ternaţional”, a anunţat Marius 
Mitran, directorul departamen-
tului Imagine – Comunicare.

Gaz pe CFR
Gaz Metan Mediaș are un start 
de campionat reușit, Cu doar 
două victorii, antrenorul medi-
eșenilor, Cristi Dulca, este mul-
ţumit și declară că se așteaptă 
la un nou rezultat pozitiv în 
partida cu CFR Cluj.
El declară că meciul de luni cu 
CFR Cluj va fi  la un alt nivel, 
dar mai spune că „Cel mai bun 
să câștige, adică noi!”
„Pot să spun că anul acesta am 
învins o echipă a Botoșaniului, ca-
re a câștigat cu Astra, am obţinut 
o remiză cu Rapid, echipă care 
putea produce surpriza în ultime-
le minute la Ploiești și pot să 
spun că este un rezultat pozitiv 
pentru noi. Plus victoria cu 
Craiova, o echipă cu multe valori, 
o echipă foarte bună”, a spus 
Dulca în cadrul unei emisiuni.

Pe scurt

Adi Mutu speră să fi e convocat la echipa națională
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U16: Debut cu 
dreptul la CE
Selecţionata U16 a României a 
debutat la Campionatul 
European Divizia B de la 
Strumica. România a învins as-
tăzi Luxemburgul, scor 74-62 în 
cadrul Grupei A.
Juniorul U-Mobitelco Cluj, 
Andrei Mureșan a contribuit cu 
7 puncte și o pasă decisivă în 23 
de minute petrecute pe parchet.
Astăzi, România va juca în 
compania Angliei, cu începere 
de la ora 19.45.
Primele clasate din cadrul gru-
pei vor evolua pentru clasarea 
pe locurile 1-8, locurile 3-4 din 
grupa vor juca pentru clasa-
ment în zona 9-16, iar ultimele 
două poziţii din grupă se vor 
lupta pentru locurile 17-22 din 
clasamentul fi nal.

Pe scurt

SPORT

Adi Mutu, la 
națională dacă 
își cere scuze
Președintele LPF i-ar convoca 
pe Mutu și pe Sânmârtean la 
echipa naționalei pentru meciul 
cu Grecia. Pagina 11

Morar s-a putea 
reîntoarce acasă
Atacantul în vârstă de 21 de ani 
a mai evoluat la „U” în perioa-
da 2011-2012. Pagina 11
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PROMOVARE

Clubul Sportiv 

Universitatea Cluj a anun-

ţat programul competiţii-

lor care se vor desfăşura 

în acest weekend la Cluj.

Potrivit CS ”U” Cluj, echi-

pa de handbal masculin va 

disputa vineri, 22 august, un 

meci amical în compania for-

maţiei CSM Satu Mare. Me-

ciul va avea loc la Sala Spor-

turilor “Horia Demian” cu în-

cepere de la ora 12:30, iar in-

trarea va fi  liberă.

„Este un nou meci de ve-

rifi care foarte bun pentru pe-

rioada în care ne afl ăm acum. 

Încercăm să integrăm cât mai 

repede jucătorii nou veniţi şi 

sperăm la o evoluţie cel pu-

ţin la fel de bună ca şi la me-

ciul cu Steaua”, a declarat di-

rectorul sportiv al universita-

rilor, Liviu Jurcă.

La Săliştea Veche, va avea 

loc vineri şi sâmbătă Competi-

ţia Zonală de Anduranţă Ecves-

tră organizat de Clubul Sportiv 

Universitatea Cluj. Din partea 

CS “U” vor participa sportivii: 

Tudor Ciplea, Oana Tomoioa-

gă, Ema Borz, Rudolf Moricz 

şi Mugur Pop. Probele de con-

curs sunt de: 15km amatori, 

30km, 40km, 60km şi 80km. 

Această competiţie este orga-

nizată sub egida “U”95, prin 

care clubul doreşte să marche-

ze aniversarea a 95 de existen-

ţă. Pe parcursul zilei de sâm-

bătă, 23 august, publicul va pri-

mi materiale promoţionale cu 

însemnele clubului şi vor pu-

tea să se bucure de o demon-

straţie de zbor cu păsări răpi-

toare reabilitate de Mugur Gli-

ga, atelier de TIR cu arcul cu 

Mugur Pop şi plimbări călare 

gratuite pentru copii.

Tot la sfârşitul acestei săp-

tămâni, sportivul Călin Ne-

meş va participa la Târgu 

Mureş la Cupa Romsilva – Eta-

pă de concurs complet şi ob-

stacole, unde va încerca să se 

califi ce pentru fi nala de con-

curs complet.

Programul competițional 
CS Universitatea Cluj

Handbal masculin (Meci amical): „U” Cluj – CSM Satu Mare
Vineri, 22.08.2014, ora 12:30, Sala Sporturilor “Horia Demian”

Handbal feminin (Turneu amical)
Vineri – Sâmbătă, 22-23.08.2014, Brașov
Vor participa: Corona Brașov, “U” Alexandrion, HC Zalău și Unirea Slobozia

Patinaj viteză pe role (Campionatele Naţionale de Patinaj)
Vineri – Duminică, 22-24.08.2014, Târgu Mureș

Echitaţie (Etapa Zonala de Anduranţă Ecvestră)
Vineri – Sâmbătă, 22-23.08.2014, Săliștea Veche, Cluj

Echitaţie-Cupa Romsilva (Etapă de concurs complet și obstacole)
Vineri – Duminică, 22-24.08.2014, Târgu Mureș

Rugby-Super Liga CEC BANK (Play-out): “U” Cluj – Steaua București
Duminică, 24.08.2014, ora 10:00, Stadion “Iuliu Haţieganu”

Programul competițional

Boxerul român Ion Ionuţ, 

alias Jo Jo Dan, îl va 

înfrunta pe italianul 

Leonard Bundu într-un 

duel eliminatoriu, care 

va permite stabilirea 

challengerului obligato-

riu la titlul de campion 

mondial la categoria 

semimijlocie, versiunea 

IBF, deţinut de englezul 

Kell Brook.

Jo Jo Dan a confi rmat, pe 

contul său de Facebook aceas-

tă informaţie, data şi locul de 

desfăşurare a meciului nefi -

ind deocamdată stabilite.

„Super veste. Am spus Da 

pentru a efectua un meci eli-

minatoriu. Voi fi  super pregă-

tit... Sper să vină cât mai cu-

rând”, a scris pugilistul român.

În vârstă de 33 ani, Jo Jo 

Dan are în palmares 33 de vic-

torii şi 2 înfrângeri. El a câş-

tigat ultima sa luptă în mai 

2014, în faţa polonezului Lu-

kasz Janik, pe care l-a învins 

prin KO tehnic în runda a 5-a.

La rândul său Leonard Bun-

du (39 ani), boxer originar din 

Sierra Leone, are un palmares 

aproape imaculat, cu 31 de vic-

torii şi 2 egaluri, ultima sa „vic-

timă” fi ind englezul Frankie Ga-

vin, pe care l-a învins la punc-

te pe 1 august, la Wolverham-

pton (Anglia). Deţinător al titlu-

lui de campion european la se-

mimijlocie, Bundu i-a acuzat la 

începutul acestei săptămâni pe 

organizatorii meciului cu Gavin 

că nu l-au plătit după victoria 

împotriva britanicului.

Englezul Kell Brook a cu-

cerit, la sfârşitul săptămânii 

trecute, titlul de campion mon-

dial IBF la categoria semimij-

locie, după victoria la puncte 

asupra americanului Shawn 

Porter, la Carson (SUA).

JoJo Dan va lupta 
la categoria semimijlocie

Echipajul feminin de doi 

rame fără cârmaci, format 

din Denisa Tilvescu și 

Cristina Georgiana Popescu 

au câștigat aurul pe ultima 

sută de metri, cu timpul de 

3min. 37sec. 32/100, 

devansându-le pe adversa-

rele lor din China și 

Canada, ocupantele locuri-

lor doi, respectiv trei.

Denisa Tilvescu a declarat 

după premiere că încă de anul 

trecut a promis că anul aces-

ta nu va câștiga decât meda-

lii de aur.

„Mărturisesc că am intrat 

pe apă cu gândul să terminăm 

junioratul cu medalie de aur 

și am reușit. Până acum n-am 

mai spus nimănui, dar după 

argintul de anul trecut de la 

Mondiale am promis că anul 

acesta nu vom mai căștiga de-

cât aur. Am fost atât de bu-

curoasă încât pe podium nu 

mi-am putut stăpâni lacrimi-

le”, a declarat la fi nal Denisa 

Tilvescu.

La rândul ei Cristina Po-

pescu a declarat că au avut 

un start slab dar este bucu-

roasă că în fi nal au câștigat 

proba.

„Startul nostru a fost des-

tul de slab în comparaţie cu 

cel al adversarelor care au ple-

cat ca din puşcă. În prima ju-

mătate chiar eram pe undeva 

pe locurile doi-trei, dar am 

strâns din dinţi şi ne-am con-

centrat atât de tare să câşti-

găm încât la fi nal abia am pu-

tut coborî din barcă. Ne bu-

curăm cu atât mai mult cu cât 

cursele pe 1000 m nu sunt fa-

voritele noastre”, a precizat 

la rândul ei Cristina Georgia-

na Popescu.

O cursă asemănătoare au fă-

cut Ciprian Tudosă şi Gheor-

ghe Robert Dedu în fi nala mas-

culină de doi rame fără câr-

maci. Cu un sprint foarte bun 

pe fi nal au reuşit să treacă pri-

mii linia de sosire, cu timpul 

3min.11sec.27/100, învingând 

echipajele din Cehia sş Turcia, 

care au obţinut medaliile de ar-

gint, respectiv de bronz.

Ciprian Tudosă, care s-a 

prăbuşit pe ponton când a 

coborât din barcă, a avut pu-

terea să declare: „Concen-

trarea în timpul cursei a fost 

atât de mare încât în mo-

mentul în care am coborât 

din barcă am simţit cum îmi 

bubuie tâmplele. A trebuit 

să mă aşez pe ponton câte-

va secunde pentru că eram 

prea ameţit ca să pot sta în 

picioare. Acum însă nu con-

tează decât că suntem cam-

pioni. Am muncit pentru 

acest aur şi suntem bucuroşi 

că eforturile noastre s-au ma-

terializat în cea mai strălu-

citoare medalie”.

Partenerul său Gheorghe 

Robert Dedu a spus la rândul 

său: „Am intrat cu gândul să 

ieşim campioni, iar visul ni 

s-a împlinit”.

Cristian Maliş, antrenorul 

echipajelor campioane a pre-

cizat: „Ne-am pregătit un an 

de zile pentru aceste medalii. 

De obicei cursele pe 1000 de 

metri (n.r. — distanţa pe ca-

re se trage la JOT) nu sunt fa-

voritele noastre, dar în ulti-

mele două luni ne-am adap-

tat programul de antrenament 

pe această distanţă, iar fi na-

lul a fost fericit atât la fete cât 

şi la băieţi. Lupta a fost crân-

cenă, dar mă bucur că ambe-

le echipaje au reuşit să se mo-

bilizeze şi să câştige. Sunt pur 

şi simplu fericit”.

Aur pentru România la canotaj

Denisa Tilvescu şi Cristina Georgiana Popescu au luat aurul olimpic la dublu rame

Echipajele României de doi rame fără cârmaci, atât cel feminin cât și cel masculin, au cucerit 
medaliile de aur în concursul de canotaj din cadrul Jocurilor Olimpice de Tineret Nanjing 2014.


