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Un neamţ 
pentru Cotroceni
Primarul Sibiului, Klaus Johannis a fost 
desemnat candidatul PNL în cursa pentru 
preşedinţie. Pagina 3

ADMINISTRAŢIE

Dezbatere publică pentru 
plimbarea câinilor
Primăria Cluj-Napoca vrea să amendeze 
drastic proprietarii de câini care încalcă 
prevederile noului regulament. Pagina 4

ECONOMIE

Cât de tentant este 
Clujul pentru afacerile 
străinilor?
Clujul se menţine în top atât în ceea ce 
priveşte numărul înmatriculărilor de fi r-
me cu participare străină la capitalul soci-
al, cât şi în cel al radierilor. Pagina 5

SOCIAL

Vrea să zboare din nou
Răzvan Petrescu, copilotul avionului im-
plicat în accidentul aviatic produs în Apu-
seni, a revenit, ieri, la Cluj-Napoca, pen-
tru o radiografi e. Paginile 6-7

Cele 1001 de povești despre Bike Sharing
Proiectul de închiriere a bicicletelor rămâne, în continuare, doar un vis frumos al clujenilor. Pagina 3
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

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

Monitorul de Cluj a discutat cu Alexandru Velea, premiantul clujean de la 
olimpiada de informatică din Taiwan, pentru a afla care este prețul care trebuie 
plătit pentru a face performanță. Răspunsurile le puteți afla în paginile 6 și 7.

Un elev clujean a fost premiat la olimpiada de informatică din Taiwan

Care este adevăratul
preț al succesului?

ECONOMIE

Vineri este termenul limită
pentru plata obligaţiilor fiscale

ACTUALITATE

Cine este vinovat pentru tragedia din 
Ucraina, în opinia lui Traian Băsescu

Vineri, 25 iulie, este termenul 
limită pentru declararea şi efectu-
area plăţilor obligaţiilor fi scale afe-
rente perioadei fi scale precedente.

Pentru evitarea aglomeraţiei la 
ghişeele organelor fi scale în zilele 
premergătoare scadenţei la plata şi 
declararea obligaţiilor fi scale, Di-
recţia Generală Regională a Finan-
ţelor Publice Cluj sugerează con-
tribuabililor să depună declaraţiile 
on-line. „Contribuabilii care nu de-
pun declaraţiile on-line sunt rugaţi 
să se prezinte din timp la ghişee-
le organelor fi scale. De asemenea, 
în vederea desfăşurării în condiţii 
optime a operaţiunilor de plată/
încasare, respectiv pentru evita-
rea aglomeraţiei la ghişeele de la 
unităţile Trezoreriei Statului, ru-
găm contribuabilii să efectueze 
achitarea obligaţiilor fi scale prin 
unităţile bancare”, se arată într-un 

comunicat al DGRFP Cluj. Calen-
darul obligaţiilor fi scale pe luna 
iulie 2014 este publicat pe pagina 
de internet a instituţiei. „Reamin-
tim agenţiilor economici că, în si-
tuaţia în care vor înregistra obli-
gaţii fi scale restante la data de 
31.07.2014, vor fi  publicaţi pe si-
te-ul Ministerului Finanţelor Pu-
blice – conform Legii nr. 161/2003 
cu modifi cările şi completările ul-
terioare”, atrage atenţia conduce-
rea Direcţiei de Finanţe.

Preşedintele Traian Băsescu 
a prezentat, ieri seară, mai mul-
te sancţiuni impuse de Consi-
liul European pentru Rusia, ca 
urmare a doborârii avionului în 
regiunea ucraineană Doneţk.

El a susţinut că din păcate, Fe-
deraţia Rusă este partenerul tero-
riştilor în această operaţiune lega-
tă de uciderea a 298 de persoane.

„Consiliul European solicită 
examinarea posibilităţii de a viza 
persoane sau entităţi care furni-
zează activ sprijin material sau fi -
nanciar liderilor ruşi responsabili 
de destabilizarea Crimeei sau a 
Ucrainei. Consiliul European so-
licită BEI să suspende noi opera-
ţiuni fi nanciare în Rusia, trecân-
du-se la etapa 3 de sancţiuni. Pe 
lângă interdicţii de călătorie se va 
trece şi la sancţiuni către compa-
nii“, a spus Traian Băsescu.

Preşedintele a mai declarat că 
în urma analizei, în ceea ce pri-
veşte prăbuşirea avionului respon-
sabilitatea aparţine în mod direct 
grupării teroriste din estul Ucrai-
nei. „În opinia noastră, din punc-
tul de vedere al României, în es-
tul Ucrainei se desfăşoară un răz-
boi hibrid. Din păcate, Rusia este 
partenerul teroriştilor responsabili 
de tragedia din estul Ucrainei“, a 
completat preşedintele.

Băsescu a mai spus că UE tre-
buia să facă mai mult în ceea ce 
priveşte confl ictul din Ucraina, spu-
nând că sacţiunile trebuiau intro-
duse „de multă vreme“, pentru a 
descuraja „lejeritatea cu care Ru-
sia alimentează confl ictul generat 
de terorişti în estul Ucrainei“.

El a mai afi rmat că „e timpul 
ca Europa să pună pe primul 
plan siguranţa cetăţenilor ei“.

Detalii în pagina 5
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Reprezentanţii PDL reu-

niţi ieri în şedinţa 

Colegiului Director au 

votat pentru fuziunea 

prin absorbţie cu Forţa 

Civică, înregistrându-se 

doar un vot împotrivă şi 

două abţineri.

În urma fuziunii prin ab-

sorbţie dintre PDL şi Forţa Ci-

vică (FC), Gabriela Rădoiu, fos-

tul preşedinte al FC Cluj, va 

ocupa funcţia de prim-vicepre-

şedinte al PDL Cluj. De aseme-

nea, Mihai Răzvan Ungureanu 

va primi o funcţie de prim-vi-

cepreşedinte al partidului.

Mihai Răzvan Ungureanu a 

declarat, duminică, într-o confe-

rinţă de presă, că va pune umă-

rul la întărirea PDL şi a dreptei, 

precizând că viitoarea fuziune 

între PNL şi PDL este ceea ce aş-

tepta şi că nu există compromis 

care să nu se poată face, adău-

gând că se vorbeşte mult despre 

unitatea dreptei dar se face foar-

te puţin în acest sens.

„Am decis să primesc func-

ţia de prim-vicepreşedinte în ca-

drul PDL“, a spus Ungureanu, 

precizând că, în discuţiile avute 

cu PDL, şi-a exprimat opţiunea 

de a fi  doar membru simplu dar, 

din respect pentru colegii săi din 

Forţa Civică şi ca garanţie a im-

plicării totale a acestui partid în 

construcţia de viitor politic a 

dreptei, se vede nevoit să accep-

te această funcţie.

De altfel, Mihai Răzvan Un-

gureanu a precizat că aceas-

tă funcţie de prim-vicepreşe-

dinte are caracter temporar, 

pentru că, în urma contopirii 

celor două partide, echipa de 

conducere a noului partid va 

avea o cu totul altă structu-

ră, în urma alegerilor interne.

Ungureanu a mai declarat 

că nu renunţă la candidatura 

la Preşedinţie şi că pune la 

dispoziţia deciziei PNL şi PDL 

această candidatură, dar şi 

proiectul său politic.

Forța Civică 
se dizolvă în PDL
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Colegiul Director al PDL a aprobat fuziunea prin absorbţie cu Forța Civică.
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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UTI Grup asigură serviciile 

de întreţinere şi administra-

re tehnică a echipamentelor 

şi sistemelor care asigură 

funcţionarea celui mai 

mare stadion din Romania 

construit după standardele 

Elite, cu o capacitate de 

55.000 de locuri şi o supra-

faţă de 108.000 mp. – Arena 

Naţională din Bucureşti.

De la începutul lunii iulie, 

UTI Grup a devenit furnizorul 

de servicii tehnice de exploa-

tare, întreţinere curentă şi ad-

ministrare pentru Arena Naţi-

onală din Bucureşti. Contrac-

tul a fost atribuit prin licitaţie 

deschisă, de către Primăria 

Municipiului Bucureşti, pro-

prietarul clădirii, pentru o pe-

rioada de patru ani, cu o va-

loare estimată de 34 de mili-

oane de lei. Conform acordu-

lui cadru, vor fi  semnate pa-

tru contracte subsecvente, câ-

te unul pentru fi ecare dintre 

cei patru ani de colaborare.

În cadrul contractului UTI 

va asigura serviciile de exploa-

tare pentru sistemele, instala-

ţiile şi echipamentele care asi-

gură funcţionarea complexului 

sportiv, atât în mod curent, cât 

şi în timpul evenimentelor, ser-

viciile de întreţinere curentă, 

mentenanţă preventivă dar şi 

serviciile tehnice administrati-

ve, conexe exploatării arenei: 

gestiunea utilităţilor şi inven-

tarierea tehnică a sistemelor.

Contractul prevede de ase-

menea, achiziţia, montarea şi 

întreţinerea unor instalaţii per-

formante pentru creşterea ca-

lităţii gazonului şi menţinerea 

în parametri optimi a suprafe-

ţei de joc: instalaţie de aerare, 

fertilizare şi drenare a gazonu-

lui şi instalaţie de însoleiere 

artifi cială (prin iluminare arti-

fi cială cu radiaţii UV pentru 

stimularea fotosintezei).

Prin externalizarea servicii-

lor de întreţinere tehnică, se ob-

ţin o serie de benefi cii, atât pen-

tru proprietarul şi administrato-

rul clădirii, Primăria Municipiu-

lui Bucureşti, cât şi pentru uti-

lizatorii acesteia, precum: opti-

mizarea consumurilor şi creşte-

rea duratei de viaţă a echipa-

mentelor, creşterea efi cienţei 

energetice şi reducerea costuri-

lor de regie, creşterea siguran-

ţei în exploatare şi a confortu-

lui utilizatorilor, sau asigurarea 

funcţionarii permanente, în con-

diţii optime, a echipamentelor.

De asemenea, prin gestiu-

nea unui singur furnizor de 

servicii specializate şi adap-

tate nevoilor acestui obiectiv, 

administratorul clădirii va pu-

tea urmări şi controla efi cient 

costurile indirecte provenite 

din exploatarea celui mai ma-

re stadion din Romania con-

struit la standarde Elite.

Compania a realizat monta-

jul instalaţiilor şi sistemelor teh-

nice din cadrul complexului 

sportiv, în calitate de antrepre-

nor tehnic, în perioada 2009-2011 

şi a asigurat, de la lansare pâ-

nă în prezent asistenţa tehnică 

permanentă, alocând o echipă 

dedicată acestui obiectiv.

UTI Grup asigură întreținerea tehnică a Arenei Naționale

Mihai Răzvan Ungureanu va avea funcția de prim-vicepreședinte al PDL
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HOLA! VUELING 
ATERIZEAZĂ LA CLUJ
ȘI TE DUCE DIRECT 

LA BARCELONA 
ȘI LA ROMA.

REZERVĂ PE VUELING.COM
Pentru mai multe detalii despre preţuri şi cursele noastre directe 
sau cu escală spre alte destinații, intră pe www.vueling.com, 
sau contactează agenția ta de turism. Zboară!

UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

Intenţionând să lege 

Cluj-Napoca de comunele 

învecinate Floreşti şi 

Apahida prin piste de 

bicicletă, cât şi de a le 

pune bicicliştilor staţii de 

self-service la dispoziţie, 

Bike Sharing promitea să 

aducă îmbunătăţiri mari 

trafi cului pe două roţi din 

oraş. Deocamdată, însă, 

benzile promise există 

doar pe hârtie, iar staţiile 

sunt inoperabile şi pradă 

vandalismului.

Bike Sharing a fost conce-

put încă din anul 2011, atunci 

când cele trei primării – Cluj-Na-

poca, Floreşti şi Apahida – au 

semnat un contract de fi nan-

ţare pentru proiectul în valoa-

re de 17 milioane lei, având ca 

termen de fi nalizare data de 

16 august 2013. În total, 105 

străzi trebuie dotate cu piste 

speciale însumând un total de 

59,75 kilometri, 50 de staţii de 

self-service (43 în Cluj-Napo-

ca, 4 în Floreşti şi 3 în Apahi-

da), cât şi 540 de biciclete. Pen-

tru a intra în posesia biciclete-

lor gratuite, cetăţenii vor pri-

mi un card în momentul în ca-

re intră în posesia lor, care tre-

buie să fi e returnate din locul 

de unde au fost împrumutate.

Amânări peste amânări

Dar, la aproape un an de la 

trecerea termenului, prin oraş 

se pot remarca doar câteva ur-

me ale proiectului, anume sta-

ţiile pentru biciclete. În mo-

mentul de faţă însă, acestea 

sunt inutilizabile şi, servesc 

deocamdată doar ca şi încă un 

spaţiu bun pentru lipitul afi -

şelor sau al mâzgăliturilor.

În luna martie a acestui 

an, Primăria a lansat o lici-

taţie online prin care căuta o 

fi rma care să opereze şi să 

întreţină sistemul de bike-sha-

ring pe o perioadă de 4 ani 

a cărui valoare era de 

7,207,855 lei, dar până acum 

nu s-a anunţat câştigătorul. 

„În momentul de faţă, pro-

iectul Bike-Sharing se afl ă în 

faza de derulare; se lucrează 

la staţiile pentru biciclete şi 

la piste. Licitaţia pentru ad-

ministrarea reţelei de bicicle-

te este în faza de adjudeca-

re. Termenul de fi nalizare a 

proiectului depinde de cele-

lalte elemente din cadrul aces-

tuia”, a declarat Oana Buza-

tu, purtătorul de cuvânt al 

Primăriei Cluj-Napoca.

Bicicliştii sunt furioşi

Dacă reprezentanţii Primă-

riei spun că proiectul este în 

derulare şi se respectă terme-

nele, asociaţiile locale de ci-

clism au multe de criticat când 

vine vorba de întârzieri. „Es-

te vorba de mai multe aspec-

te. Primul, suntem foarte dez-

amăgiţi de modul în care Pri-

măria a gestionat situaţia. Du-

rează de atâţia ani şi este amâ-

nat mereu şi mereu. Pe noi 

nu ne interesează neapărat 

partea de închiriere a bicicle-

telor, ci mai degrabă cea ca-

re vizează noile piste”, a de-

clarat Radu Mititean, directo-

rul executiv al Clubului de Ci-

cloturism Napoca.

El a mai spus că autorită-

ţile locale refuză să facă pu-

blic proiectul Bike Sharing. 

„Al doilea este faptul că ceea 

ce se întâmplă în cazul de fa-

ţă este, de fapt, un simptom. 

Proiectul este ţinut secret, Pri-

măria refuză să-l facă public. 

I-am şi dat în judecată acum 

doi ani pe această temă şi am 

câştigat, dar cu toate acestea, 

ei tot nu furnizează documen-

tele, care sunt de interes pu-

blic, în fi nal,” a continuat 

acesta. „Iar al treilea aspect 

este faptul că Primăria se fo-

loseşte de această situaţie pen-

tru a bloca dezvoltarea altor 

proiecte de construcţie a pis-

telor, care au fost discutate 

deja din 2008-2009. Acestea 

nu se mai fac pentru că ar fi  

deja incluse în proiectul Bike 

Sharing şi se creează astfel un 

confl ict”, a explicat directorul 

executiv al Clubului de Ciclo-

turism Napoca.

De fapt, ce îşi doresc bici-

cliştii este ca rezultatul fi nal 

să fi e unul de calitate. „Spe-

răm ca acest proiect să se fi -

nalizeze nu neapărat repede, 

ci bine din punct de vedere 

calitativ, că altfel s-ar com-

promite total toată ideea,” a 

conchis Mititean.  (Flavia 
DIMA – studentă  la Jurna-
lism, FSPAC – UBB, anul II)

La Sfântul Bike Sharing !

Proiectul de Bike-sharing dorește să pună la discreția clujenilor 540 de biciclete

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

110 membri ai Delegaţiei 

Permanente, printre care şi 

unii liberali clujeni, au optat 

pentru Iohannis, în timp ce 

pentru Antonescu au optat 

doar 55 de membri.

Diferenţa de voturi dintre 

Crin Antonescu şi Klaus Io-

hannis nu a fost o surpriză, 

sondajul intern al PNL dân-

du-l favorit pe primarul Sibi-

ului încă de zilele trecute. De-

legaţia PNL Cluj a optat pen-

tru Iohannis, în proporţie de 

90%, pentru că acesta „are 

toate şansele să devină pre-

şedinte“. Iohannis ar urma să 

intre într-un alt sondaj, cu 

candidatul PDL la prezidenţi-

ale, pentru desemnarea unui 

singur candidat după ce ali-

anţa dintre cele două partide 

va fi  încheiată.

Iohannis, candidatul 
dreptei

Conducerea PNL Cluj a sus-

ţinut încă de zilele trecute că 

votul de la Cluj va fi  unul ma-

joritar în favoarea lui Iohan-

nis. Secretarul general al or-

ganizaţiei judeţene a PNL Mi-

hai Seplecan are încredere că 

Iohannis va fi  şi candidatul 

dreptei la prezidenţiale. „Vo-

tul PNL Cluj a fost în propor-

ţie de 90% pentru Iohannis. 

Aşteptăm congresul de la sfâr-

şitul săptămânii, în privinţa 

fuziunii cu PDL. Dar sunt con-

vins că Iohannis va fi  şi can-

didatul dreptei la alegerile din 

noiembrie“, a spus Seplecan.

Invitaţie pentru Iohannis

O poziţie diferită a venit, 

încă de săptămânile trecute, 

din partea deputatului Radu 

Zlati, cel care a reuşit să câş-

tige un mandat de deputat 

sprijinit de Antonescu. Parla-

mentarul de Gherla a susţinut 

desemnarea lui Crin Antones-

cu pentru poziţia de candidat 

la prezidenţiale şi l-a invitat 

pe Iohannis să se retragă din 

cursa pentru Cotroceni. Con-

vins de succesul unui tandem 

Iohannis-Antonescu, Zlati a 

spus chiar că Antonescu ar 

trebui să fi e candidatul parti-

dului pentru prezidenţiale, iar 

Iohannis să rămână preşedin-

te al PNL si viitor premier da-

că Antonescu ajunge la Co-

troceni.

Iohannis, candidatul PNL în cursa pentru Cotroceni

Fostul lider al PNL, Crin 
Antonescu, a susţinut ieri 
că „toată lumea este ferici-
tă“, după votul din 
Delegaţia Permanentă a 
PNL, dar că nu a fost încă 
cucerit de proiectul Klaus 
Iohannis, pentru că acesta 
nu există, este în formare.

„Toată lumea este mulţu-
mită, domnul Iohannis pen-
tru că a fost desemnat, parti-
dul pentru că a făcut desem-
narea și eu pentru că ceea ce 
am solicitat, și anume, aceas-
tă pronunţare printr-un vot 
clar, corect, exact, elegant s-a 
făcut și vedeţi înainte“, a 
spus Crin Antonescu.

Referitor la o eventuală 
susţinere pentru Klaus 
Iohannis, Antonescu a spus: 
„Atâta timp cât sunt mem-
bru al PNL, cu atât mai mult 
ca fost președinte, evident 
că știu ce am de făcut“, a 
mai spus Crin Antonescu.

„Eu cred că este un scor 
normal, în limitele norma-
lului pentru câștigător. Ce 
voiaţi, chiar să nu voteze 
nimeni cu mine?“, a com-
pletat fostul lider al PNL.

Toată lumea 
este fericită

Proiectul de închiriere a bicicletelor rămâne, în continuare, doar un vis al clujenilor.
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22.07.2014, Cluj-Napoca
Comunicat de presă

privind începerea proiectului
,,Diversifi carea activității SC NOVO MANAGEMENT SA prin înfi ințarea 

atelierului mobil de mentenanță predictivă, retrofi ting, reparații și punere în 
funcțiune de mașini unelte și utilaje’’

SC NOVO MANAGEMENT SA implementează începând cu data de 26.06.2014 
proiectul ’’Diversifi carea activității SC NOVO MANAGEMENT SA prin înfi ințarea 
atelierului mobil de mentenanță predictivă, retrofi ting, reparații și punere în 
funcțiune de mașini unelte și utilaje’’, număr de referință: 
NV/1/4/4.3/1032/20.03.2014, SMIS 52640, fi nanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL 
REGIONAL 2007-2013, Axa prioritară 4 ,,Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri 
regional și local’’, Domeniul major de intervenție 4.3 ,,Sprijinirea dezvoltării 
microîntreprinderilor’’, program gestionat de către Ministerul Dezvoltării Regionale 
și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management prin Organismul 
Intermediar Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Valoarea toatală a proiectului: 1.160.431,68 lei, din care valoarea cererii 
nerambursabile: 843.090,00 lei.

Durata de implementare a proiectului: 12 luni.
Locul implementării proiectului: Cluj-Napoca, str. Izei, nr. 2, județul Cluj.
Obiectivul general al proiectului: Creșterea cifrei de afaceri și a profi tabilității 

SC NOVO MANAGEMENT SA prin diversifi carea gamei de activități economice 
desfășurate.

Obiectivele specifi ce ale proiectului:
Operaționalizarea unui atelier mobil de mentenanță predictivă, retrofi ting, 

reparații și punere în funcțiune de mașini unelte și utilaje;
Dotarea SC NOVO MANAGEMENT SA cu echipamente și dispozitive moderne, care 

să permită dezvoltarea și furnizarea unei game de servicii de înaltă calitate;
Crearea unui număr de (6) șase noi locuri de muncă;
Creșterea cu 25% a cifrei de afaceri față de anul 2013 a SC NOVO MANAGEMENT 

SA într-un interval de 3 ani de la data punerii în funcțiune a atelierului mobil.
Date de contact: SC NOVO MANAGEMENT SA, Cluj-Napoca, Str. Izei, nr. 2, tel. 

0744.24.94.24, 0745.11.99.55, persoana de contact: Nora Varvarichi.

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

Comunicat de presă

‚,Dezvoltarea microîntreprinderii Dettra Organizațion SRL prin 
dotarea cu echipamente moderne destinate organizărilor de 

evenimente și mobilier tip birou’’

Mun.Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, nr.27, jud.Cluj
Data publicării: 22 iulie 2014

S.C. DETTRA ORGANIZATION S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Colinei, nr.26, 
ap.U16, jud.Cluj, derulează începând cu 30.06.2014 proiectul ‚,Dezvoltarea 
microîntreprinderii Dettra Organizațion SRL prin dotarea cu echipamente 
moderne destinate organizărilor de evenimente și mobilier tip birou’’, cod SMIS 
53413, fi nanțat prin Programul Operațional Regional, în baza contractului de 
fi nanțare nr. 4537/30.06.2014 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și 
Aministrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția de 
Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Proiectul sus-menționat este implementat de către S.C. DETTRA ORGANIZATION 
S.R.L., la sediul secundar din Mun.Cluj-Napoca, str.Avram Iancu, nr.27, pe o 
perioadă de 12 luni și are o valoare totală de 1.099.391,75 lei, din care 886.606,26 
lei reprezintă fi nanțare nerambursabilă.

Obiectivul general vizează creșterea competitivității societății Dettra Organization 
prin dotarea cu mobilier de birou și echipamente performante, necesare în 
organizarea diverselor evenimente, în următorul an, în vederea creșterii calității 
serviciilor și a prestării de servicii diversifi cate adaptate la cererea de pe piață.

Efectul estimat al implementării se va refl ecta în viabilitatea economică a fi rmei, 
obținerea unui randament sporit al activității precum și diversifi carea serviciilor de 
organizare evenimente, contribuind astfel la creșterea competitivității economice 
a Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest în domeniul respectiv.

Date de contact: Dl. Buta Ioan-Bogdan, Administrator, Tel: 0740.143.945, e-mail: 
butabogdan@yahoo.com.

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

Preşedintele Partidului 

Social Democrat (PSD) 

Cluj, Remus Lăpuşan, a 

declarat, luni, că în calita-

tea sa de şef al grupului 

consilierilor social-demo-

craţi din Consiliul 

Judeţean (CJ) Cluj va pro-

pune premierea elevilor 

clujeni care au obţinut 

media 10 la Evaluarea 

naţională şi la 

Bacalaureat, dar şi a pro-

fesorilor clujeni cu nota 10 

la examenul de defi nitivat.

„Atât eu cât şi consilierii 

judeţeni, indiferent de parti-

dul din care fac parte şi care 

vor să ni se alăture, vrem să 

iniţiem un proiect de hotărâ-

re prin care cei 20 de elevi din 

judeţul Cluj care au nota 10 

la Evaluare naţională să fi e 

premiaţi cu câte 1.000 de lei. 

Mai sunt zece elevi are au lu-

at 10 la Bacalaureat, iar pe 

aceştia să îi premiem cu câte 

2.000 de lei. Pentru prima da-

tă dorim să îi premiem şi pe 

profesorii care au luat nota 10 

la defi nitivat. Sunt 7 profesori 

în Cluj din 57 la nivel naţio-

nal. Tot cu 2.000 de lei să îi 

premiem şi pe aceştia”, a de-

clarat într-o conferinţă de pre-

să Remus Lăpuşan.

Proiectele de hotărâri pri-

vind premierea elevilor şi pro-

fesorilor cu nota 10 va fi  su-

pus votului plenului CJ în şe-

dinţa din 31 iulie.

Lăpuşan vrea lămuriri

De asemenea, Remus Lă-

puşan a mai cerut lămurirea 

situaţiei aeroportului clujean, 

care este cel mai important 

obiectiv de investiţii pentru 

forul judeţean şi care acum a 

intrat în vizorul DNA.

El a arătat că, din 2012 în-

coace, CJ Cluj a alocat pentru 

investiţiile de la Aeroportul In-

ternaţional Avram Iancu circa 

50 de milioane de euro.

Lucrările de la aeroportul 

clujean au intrat în vizorul 

DNA odată cu reţinerea şi ares-

tarea preşedintelui CJ, Horea 

Uioreanu.

În ultimele zile, angajaţi ai 

Aeroportului Internaţional 

Avram Iancu Cluj au iniţiat o 

serie de proteste împotriva 

unei intenţii a CJ Cluj de a nu 

mai garanta un credit necesar 

aeroportului.

Protestatarii susţin că acţi-

unile lor sunt organizate ca 

urmare a unor documente ale 

CJ Cluj referitoare la fi nanţa-

rea pistei aeroportului.

PSD vrea să cumpere cu bani 
interesul elevilor şi al profesorilor

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Noul regulament referitor 

la plimbarea şi circulaţia 

câinilor cu stăpân pe 

domeniul public va intra 

în dezbatere publică.

Reprezentanţii Primăriei 

Cluj-Napoca au hotărât, în sfâr-

şit, organizarea unei dezbateri 

publice privind noul regula-

ment referitor la plimbarea şi 

circulaţia câinilor cu stăpân pe 

domeniul public din oraş. Po-

trivit reprezentanţilor Biroului 

Mass-Media din cadrul Primă-

riei, este cert că dezbaterea va 

avea loc la începutul lunii au-

gust, mai exact în 6 august, la 

ora 15.00. Astfel, toţi cei inte-

resaţi să vină cu sugestii şi ob-

servaţii trebuie să se prezinte 

la dezbaterea publică. Noul re-

gulament va intra în vigoare 

doar după dezbatere.

Dezbaterea va fi  organiza-

tă după ce sute de clujeni au 

trimis sesizări, reclamaţii şi 

observaţii cu privire la noul 

regulament. Reprezentanţii 

Primăriei au precizat că au 

primit aproximativ 200 de se-

sizări scrise.

Ce prevede noul 
regulament

Noul regulament a fost pos-

tat pe site-ul Primăriei în luna 

mai, iar acum s-a luat decizia 

organizării dezbaterii publice. 

Potrivit noilor prevederi din 

document, proprietarii de câi-

ni care încalcă regulile vor fi  

sancţionaţi cu amenzi între 

200 şi 600 lei. Câinii nu au vo-

ie să fi e lăsaţi liberi în niciun 

loc din municipiu, cu excep-

ţia pădurilor Făget, Hoia, Lom-

bului şi spaţiilor îngrădite pen-

tru plimbarea patrupedelor. 

Regulamentul mai arată că toţi 

câinii vor fi  plimbaţi cu botni-

ţă şi lesă pe domeniul public, 

cu excepţia celor mici care vor 

fi  purtaţi doar cu lesă.

Proprietarilor de patrupede 

le este prezentată o listă a tu-

turor locurilor unde nu au vo-

ie cu animalul: toate spaţiile 

verzi cu excepţia celor destina-

te plimbării câinilor, în perime-

trul şcolilor, unităţilor de ali-

mentaţie publică, unităţilor sa-

nitare, ştranduri, terase, pieţe 

şi terenuri de sport, în mijloa-

cele de transport în comun, în 

locurile de joacă pentru copii, 

în orice altă locaţie, zonă sau 

perimetru aparţinând domeniu-

lui public sau privat al muni-

cipiului Cluj-Napoca semnali-

zat prin indicatoare/panouri 

care interzic accesul câinilor.

În document se mai spune 

că proprietarii câinilor nu are 

voie să îşi cheme animalul în 

mod repetat, cu voce tare ca 

să nu îi deranjeze pe ceilalţi 

cetăţeni. De asemenea, atunci 

când activitatea câinelui de-

vine un deranj pentru ceilalţi 

oameni, stăpânul trebuie să 

pună punct acelei activităţi.

Dezbatere pentru 
plimbarea câinilor
Primăria Cluj-Napoca vrea să amendeze drastic proprietarii 
de câini care încalcă prevederile noului regulament.
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Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”
-co-fi nanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

COMUNICAT DE PRESĂ

Modernizare TIC pentru SC Gensoft Consulting SRL

Data: 22.07.2014
Localitatea: Cluj-Napoca

S.C. Gensoft Consulting S.R.L, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Dorobanților, Nr. 
112, Bloc G2, Ap. 123, cod poștal 400609, jud. Cluj, derulează, începând cu data 
de 30.06.2014, proiectul “Modernizare TIC pentru SC Gensoft Consulting SRL”, 
cofi nanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de 
fi nanțare nr. 2TIC3.1.1/250/5/30.06.2014, încheiat cu Ministerul Fondurilor 
Europene, Autoritate de Management pentru Programul Operațional Sectorial 
,,Creșterea Competitivității Economice’’ (POS CCE) prin Agenția de Dezvoltare 
Regională Nord – Vest în calitate de Organism Intermediar pentru POS CCE.

Proiectul este fi nanțat prin Programul Operațional Sectorial „Creșterea 
Competitivității Economice”, Axa Prioritară III „Tehnologia Informației și 
Comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, Domeniul Major de Intervenție 
1 „Susținerea utilizării tehnologiei informației și comunicațiilor”, Operațiunea 1 
„Sprijinirea accesului la Internet și la serviciile conexe”.

Valoarea totală a proiectului este de 61.730,92 lei, din care asistența fi nanciară 
nerambursabilă este de 39.462,30 lei.
Proiectul se implementează în localitatea Cluj-Napoca pe o durată de 4 luni.
Obiectivul proiectului este: upgradarea conexiunii de internet broadband și 
achiziția de echipamente TIC, care duc la creșterea competitivității fi rmei SC 
GENSOFT CONSULTING SRL prin utilizarea de TIC performante.

Detalii suplimentare puteți obține de la:
Nume persoană contact: Gheorghe Nemeș
Funcție: Administrator
Tel: 0744-557.237, Fax: 0264-410090,
e-mail: nemesgheorghe@hotmail.com

Evoluţia descendentă a 

leului faţă de principalele 

valute a continuat şi ieri, 

pe fondul menţinerii unui 

nivel mai scăzut al apeti-

tului pentru risc din par-

tea investitorilor străini.

Euro, care a crescut la fi na-

lul săptămânii trecute până la 

4,4580 lei, a deschis şedinţa 

la 4,4480 lei. Pe parcursul zi-

lei tranzacţiile s-au realizat la 

un minim de 4,44 şi un ma-

xim de 4,4560 lei, BNR anun-

ţând o medie de 4,4488 lei, fa-

ţă de 4,4410 lei, vinerea trecu-

tă. Cursul a crescut astfel la 

un nou maxim al ultimelor 11 

săptămâni, pentru ca în par-

tea a doua a zilei cotaţiile să 

fi e de 4,4440 – 4,4470 lei.

Cursul dolarului american 

a crescut de la 3,2828 lei la 

3,2898 lei, cel mai ridicat ni-

vel de la începutul lunii mar-

tie. La rândul său, francul el-

veţian a urcat de la 3,6577 lei 

la 3,6617 lei, nou maxim al 

ultimelor 11 săptămâni.

Rămâne de văzut dacă eu-

ro va trece consistent de pra-

gul psihologic de 4,45 lei, în 

condiţiile în care se aşteaptă o 

creştere a nivelului de nume-

rar la casele de schimb valutar. 

La aceasta se adaugă decizia 

BNR de a elibera 500 milioane 

de euro din rezervele minime 

obligatorii în valută ale bănci-

lor, ceea ce ar trebui să se re-

fl ecte în evoluţia cursului.

Monedele din regiune erau 

stabile în faţa euro. Cea po-

loneză stagna la 4,145 – 4,153 

zloţi iar cea maghiară la 309,3 

– 309,9 forinţi.

Paritatea euro/dolar, care a 

scăzut vineri sub pragul psi-

hologic de 1,35 dolari, la 1,3491 

dolari, evoluţie datorată rein-

fl amării tensiunilor dintre Oc-

cident şi Rusia, după doborâ-

rea avionului Boeing 777 al 

Malaysia Airlines, se redresa 

ieri la 1,3513 – 1,3547 dolari.

În condiţiile în care riscu-

rile geopolitice sunt foarte ri-

dicate, având în vedere şi con-

fl ictul din fâşia Gaza, dintre 

Israel şi Palestina, este de aş-

teptat ca plasamentele în va-

lori considerate drept „sigure” 

precum dolarul, yenul sau au-

rul, să crească.

În piaţa de la Sibiu, euro se 

tranzacţiona pe septembrie la 

1,3531 – 1,3541 dolari iar pe 

decembrie la 1,3549 dolari.

Pentru realizarea acestui 

articol au fost folosite date şi 

informaţii disponibile până 

ieri la ora 14.  (R.G.)

Euro la maximul ultimelor 11 săptămâni

Compania E.ON Energie 

România a anunţat că 

din această lună intro-

duce un nou model de 

factură.

Noul format al facturii in-

clude elemente noi, anunţă 

reprezentanţii companiei, cum 

ar fi  codul de încasare, care 

trebuie menţionat atunci când 

se achită factura şi care înlo-

cuieşte codul de abonat ce tre-

buia specifi cat până acum. 

„Codul de încasare diferenţi-

ază un loc de consum de al-

tul, în cazul consumatorilor 

cu mai multe puncte de con-

sum şi permite alocarea plă-

ţii exact pe locul de consum 

pentru care clientul doreşte 

să achite”, explică reprezen-

tanţii E.ON.

De asemenea, s-a introdus 

evidenţierea totalului de pla-

tă cu cod de bare, introdus 

pentru eliminarea neplăceri-

lor generate de eventuale re-

stanţe care pot duce la pena-

lităţi. De asemenea,o altă no-

utate este apariţia pe factură 

a datei de expirare a verifi că-

rii/reviziei periodice a insta-

laţiei de utilizare.

Un nou model de facturi E.ON Gaz

PIAŢA VALUTARĂ

Numărul străinilor care 

au ales să investească în 

fi rme cu sediul la Cluj a 

ajuns la 133 în primele 

cinci luni ale acestui an.

În luna mai, 29 de fi rme 

cu participare străină la capi-

talul social au fost înmatricu-

late în judeţul Cluj, potrivit 

datelor Ofi ciului Naţional al 

Registrului Comerţului 

(ONRC), reprezentând circa 

5,5 % din numărul total de 

astfel de fi rme înmatriculate 

în luna mai în ţară. Astfel, 

Clujul se clasează pe poziţia 

a patra din acest punct de ve-

dere, după Bucureşti, Timiş 

şi Ilfov. Valoarea capitalului 

social subscris a fost de circa 

20.000 de lei. În paralel însă, 

15 fi rme din Cluj cu partici-

pare străină la capitalul soci-

al au fost radiate în luna mai, 

arată statisticile ONRC.

Datele înregistrate la Regis-

trul Comerţului mai arată că, 

în clasamentul primelor 40 de 

societăţi după participarea stră-

ină la capitalul social total sub-

scris, în echivalent valută, în 

luna mai, se afl ă doar trei com-

panii din Cluj. Este vorba des-

pre dezvoltatorul imobiliar TCT 

High Developments SRL, care 

se clasează pe locul 12 în top. 

Ţara de rezidenţă a investito-

rului majoritar este Cipru iar 

valoarea capitalului social sub-

scris este de 26 milioane de 

lei. TCT High Developments a 

fost dezvoltatorul Solaris Sho-

ping park din Turda. În 2009, 

societatea de construcţii 

Kriskon Târgu-Mureş, cea ca-

re a ridicat Solaris Shopping 

Park, a solicitat scoaterea la 

vânzare a complexului comer-

cial al companiei TCT High 

Developments pentru neplata 

unei datorii de 1,7 milioane de 

euro. Krikson a cerut intrarea 

în procedură de executare si-

lită a TCT, iar în 2010 compa-

nia a apărut în Buletinul In-

solvenţei.

Producătorul de electrocas-

nice De’Longhi se clasează pe 

poziţia 15 în topul ONRC, in-

vestitorii fi ind italieni iar ca-

pitalului social subscris – de 

circa 20 milioane de lei.

A treia companie din judeţ 

care a reuşit să intre în top 

este compania de transport 

Arcese Transport SRL, inves-

titorii fi ind tot din Italia, iar 

valoarea capitalului social fi -

ind de 6 milioane de lei.

Situaţia pe lunile anterioa-

re din 2014 arată că, lunar, în 

Cluj, la ONRC au fost înma-

triculate în medie 25 de fi rme 

cu participare străină la capi-

tal, în timp ce media radieri-

lor a fost de 20 pe lună.

La sfârşitul anului trecut, 

în Cluj erau înregistrate aproa-

pe 8.000 de fi rme cu partici-

pare străină la capitalul soci-

al, valoarea acestuia fi ind de 

2 miliarde de lei, respectiv 

635.277 de euro.

Cu toate că statisticile ara-

tă că oamenii de afaceri stră-

ini par optimişti atunci când 

vine vorba despre busine-

ss-uri la Cluj, ambasadorul 

grec la Bucureşti, Grigorios 

Vassiloconstandakis, a de-

clarat ieri că o problemă cu 

care se confruntă toţi inves-

titorii din România este lip-

sa de fi nanţare, soluţia fi ind 

crearea unor structuri care 

să-şi asume sarcina creşterii 

absorbţiei fondurilor euro-

pene.

Cât de tentant este Clujul 
pentru afacerile străinilor ?
Clujul se menţine în top atât în ceea ce priveşte numărul înmatriculărilor de firme cu participare străină 
la capitalul social, cât şi în cel al radierilor.
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Alexandru Velea, elev la 

Liceul de Informatică 

„Tiberiu Popovici” din 

Cluj-Napoca a cucerit 

medalia de argint la 

Olimpiada Internaţională 

de Informatică, organiza-

tă în Taiwan.

România se poate mândri 

că are cei mai buni elevi la 

informatică din lume. Luni, 

patru elevi români s-au întors 

acasă cu o medalie de aur, do-

uă de argint şi una de bronz 

de la Olimpiada Internaţiona-

lă de Informatică care s-a des-

făşurat în Taiwan, la Taipei, 

în perioada 13-20 iulie.

Printre elevii premiaţi se 

numără şi Alexandru Velea din 

Cluj-Napoca, elev al Liceului 

de Informatică „Tiberiu Popo-

vici”. După ani de muncă, mii 

de ore petrecute în faţa calcu-

latorului, mult efort şi trudă, 

Alexandru va aduce la Cluj 

medalia de argint pe care a ob-

ţinut-o la această olimpiadă.

Alexandru: 
Sunt foarte mândru

Alexandru a ajuns la aero-

portul din Bucureşti luni la 

orele amiezii, însă în Cluj nu 

va reveni decât sâmbătă. Es-

te foarte mândru de premiul 

pe care l-a obţinut şi se de-

clară mulţumit de faptul că a 

avut şansa să participe la acest 

concurs.„A fost foarte bine la 

această olimpiadă. Olimpiada 

în sine e un lucru unic la ca-

re nu oricine poate să parti-

cipe. Sunt foarte mândru că 

am ajuns să particip şi trebu-

ie să precizez că a fost ceva 

foarte diferit comparativ cu 

olimpiadele care se desfăşoa-

ră în România”, a declarat 

pentru Monitorul de Cluj, Ale-

xandru Velea, elevul clujean 

care a câştigat medalia de ar-

gint în Taiwan.

Alexandru s-a pregătit luni 

întregi pentru această olimpia-

dă. „Înainte de orice competi-

ţie mă pregătesc cam şase-şap-

te ore pe zi. Probele de la olim-

piadă au fost destul de difi cile”, 

a mai adăugat Alexandru Velea.

Premii după premii

Pasiunea lui Alexandru pen-

tru informatică a început în 

clasa V-a când s-a înscris în-

tr-un grup care îi pregătea la 

această materie. Un an mai 

târziu, elevul clujean a reuşit 

să ocupe locul III la Olimpia-

da Naţională de Informatică, 

iar în anul 2011 a participat la 

concursul de Informatică „Ti-

beriu Popoviciu”, unde a con-

curat cu elevi de liceu şi un-

de a câştigat premiul întâi.

Tot în anul 2011, Alexan-

dru a luat locul III la concur-

sul naţional „Campion 2011” 

şi a reuşit performanţa să fi e 

singurul elev clujean care a 

făcut parte din lotul naţional 

al României la Balcaniada de 

Informatică pentru Juniori.

Alexandru, 
mândria familiei

Alexandru a adus în sânul 

familiei sale multă bucurie. „Mă 

simt foarte bine şi sunt foarte 

mândră de fi ul meu. E rezulta-

tul muncii lui şi a efortului pe 

care l-a depus de-a lungul tim-

pului. Cum arată o zi normală 

din viaţa lui? În afara progra-

mului şcolar el munceşte foar-

te mult timp pe calculator şi par-

ticipă la diverse concursuri. În 

timpul liber citeşte sau se întâl-

neşte cu prietenii. Este un copil 

foarte sociabil”, a povestit pen-

tru Monitorul de Cluj, Ramona 

Velea, mama lui Alexandru.

„Mă pregătesc
Ce spune Alexandru Velea, elevul clujean premiat la olimpiada 

Copilotul avionul prăbuşit î
Răzvan Petrescu, copilo-

tul avionului implicat în 

accidentul aviatic produs 

în Apuseni, a mers, luni, 

la Spitalul Judeţean de 

Urgenţă din Cluj-Napoca, 

pentru o radiografi e la un 

picior, el întâlnindu-se, 

pentru prima dată după 

accident, cu doctorul 

Valentin Calu, afl at în tre-

cere prin oraş.

„Mă simt binişor. Am venit 

pentru o radiografi e la picio-

rul stâng, să vedem cum s-a 

depus calciul. E bine, dar mai 

necesită timp, oasele nu au 

fost bine aliniate şi necesită 

timp până se depune calciul 

în întregime pentru a susţine 

greutatea. Medicii mi-au spus 

că nu s-a consolidat sufi cient 

ca să susţină întreaga greuta-

te, astfel încât voi continua tra-

tamentul şi voi reveni la con-

trol peste şase săptămâni. 

M-am întâlnit cu doctorul Va-

lentin Calu, prima oară după 

accident, a fost emoţionant şi 

am fost foarte bucuros că l-am 

văzut”, a declarat, ieri, la Spi-

talul Clinic Judeţean de Urgen-

ţă (SCJU), Răzvan Petrescu, 

copilotul avionului implicat în 

accidentul din ianuarie, din 

Munţii Apuseni.

El speră ca la următorul 

control să primească veşti mai 

bune de la medicii clujeni, ast-

fel încât să poată face analize 

la o clinică de specialitate din 

domeniul aviaţiei, de la Bucu-

reşti, care să îi permită să ur-

ce, din nou, la manşă.

„Abia aştept să zbor, un-

deva în septembrie-octombrie. 

Mi-e tare dor, mă simt ca un 

peşte pe uscat. Sper, de ase-

menea, să le pot face şi o vi-

zită moţilor din comuna Ho-

rea şi să mă întâlnesc în spe-

cial cu cei trei salvatori”, a 

afi rmat copilotul, citat de co-

respondentul Mediafax.

Întâlnire la Cluj

Răzvan Petrescu s-a întâl-

nit la spital cu medicul Valen-

tin Calu, afl at în concediu şi 

în trecere prin Cluj.

Ieri a avut loc, la nivel naţi-

onal, examenul de ocupa-

rea a posturilor de profesori 

titulari sau suplinitori.

La nivelul judeţului Cluj 

un număr de 1357 de can-

didaţi şi-au depus dosarele 

de participare la acest exa-

men 2014 potrivit Inspec-

toratului Şcolar Judeţean 

(ISJ) Cluj. Examenul a în-

ceput la ora 10 şi a durat 

patru ore, timp în care pro-

fesorii au trebuit să îşi re-

dacteze subiectele.

Potrivit instituţiei de învă-

ţământ, la nivel judeţean, au 

fost scoase la concurs 71 de 

posturi didactice pe perioadă 

nedeterminată.

Examenul pentru profeso-

rii clujeni a avut loc în patru 

centre de examinare a profe-

sorilor şi anume:în funcţie de 

profi lul instituţiei pentru ca-

re au optat să obţină un post. 

Aceste centre sunt: Şcoala 

Gimnazială ,,Ion Agarbicea-

nu” Cluj-Napoca – pentru pos-

turile de predare în învăţă-

mântul preşcolar şi primar; 

Liceul Technologic Special 

“SAMUS” Cluj-Napoca – pen-

tru posturile de predare în in-

stituţiile de învăţământ spe-

cial; Colegiul Tehnic „Edmond 

Nicolau” Cluj-Napoca – pen-

tru posturile de predare în in-

stituţiile de învăţământ cu pro-

fi l tehnologic şi Colegiul Teh-

nic Energetic Cluj-Napoca – 

pentru posturile de predare în 

instituţiile de învăţământ cu 

aria curiculară limbă şi comu-

nicare (fi lologice).

1300 de profesori clujeni 
la examenul de titularizare

Alexandru Velea spune că probele au fost „destul de difi cile“
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Costurile pentru noua tera-

pie a hepatitei C, de care ar 

putea benefi cia din toamnă 

şi bolnavii din România, tre-

buie discutate la nivel euro-

pean, pentru o abordare 

unitară, până acum niciun 

pacient din UE neavând 

acces la terapie, a declarat 

ieri ministrul Sănătăţii, 

Nicolae Bănicioiu.

„În România nu s-a ajuns la 

terapii noi. Acum vorbim de ac-

tualizarea permanentă a listei 

de compensate. Acum avem un 

mecanism de evaluare a noilor 

molecule, ceea ce ne va condu-

ce la introducerea noii terapii. 

În toamnă vom avea o listă de 

medicamente compensate fi na-

lizată. Evident principala pro-

blemă, ca la orice tratament ino-

vator, este cea legată de costuri. 

Căutăm soluţii legate de costuri, 

dar cred că este o problemă ca-

re excede cadrul României. Es-

te o problemă care trebuie tra-

tată la nivel european. Există 

ţări cu posibilităţi de cumpăra-

re mai mari, altele mai reduse. 

Sigur că abordarea trebuie să 

fi e una comună. Mi-aş dori să 

fi e o discuţie la nivelul Uniunii 

Europene şi cu precădere pen-

tru ţările care au cea mai mare 

incidenţă şi care pot crea pro-

bleme în toată UE”, a declarat 

ministrul Sănătăţii, prezent la 

Ambasada Italiei, cu ocazia lan-

sării de către Fundaţia Renaşte-

rea a programului naţional de 

prevenire şi conştientizare a pro-

blematicii hepatitei în România.

Potrivit ministrului Sănătăţii, 

interesul autorităţilor este acela 

de a asigura acces la tratament 

pentru pacienţii din România.

„Cred că fi ecare patologie 

trebuie abordată în mod speci-

al şi cu o strategie aplicată pe 

fi ecare direcţie. A fost o greşea-

lă că a fost abordat totul la ni-

vel general. Hepatita nu poate 

fi  abordată la un loc cu onco-

logia. Trebuie să avem gândire 

diferenţiată şi stategie bine gân-

dită pe partea de hepatită. De 

multe ori, ruralul este cel mai 

afectat”, a adăugat Bănicioiu.

Se înfi inţează „Registrul 
naţional pentru 
hepatopatiile virale”

Managerul Institutului Na-

ţional de Boli Infecţioase „Ma-

tei Balş” din Capitală, profe-

sor dr. Adrian Streinu Cercel, 

a ţinut să precizeze că pentru 

prima dată România va avea 

„Registrul naţional pentru he-

patopatiile virale”.

„Domnul ministru Nicolae 

Bănicioiu a semnat ordinul pen-

tru înfi inţarea Registrului naţio-

nal pentru hepatopatiile virale. 

Acesta reprezintă piatra de te-

melie în construcţia noi strategii 

privind eradicarea în cinci-zece 

ani a celor două virusuri, hepa-

tita B şi hepatita C”, a explicat 

Adrian Streinu Cercel.

Potrivit medicului, pentru 

virusul hepatitic B, România 

are un instrument foarte im-

portant, respectiv vaccinarea, 

care trebuie susţinută pentru 

imunizarea întregii populaţii.

„Vaccinarea împotriva hepa-

titei B a început în 1995 şi a dus 

în 15 ani la scăderea incidenţei 

de la 9-10 la sută, la 3-4 la sută. 

Virusul hepatitic C nu recunoaş-

te un vaccin în spate. Dar avem 

în spate o modă a tatuajelor, pier-

cing-ului, sex neprotejat. În mo-

mentul de faţă, discutăm de me-

dicamente direct active, care au 

un rezultat foarte bun din punct 

de vedere al vindecării. Vinde-

care funcţională din punct de ve-

dere al hepatitei B şi în termeni 

reali pentru virusul hepatitei C. 

Niciun efort pentru a atinge aces-

te două deziderate nu este prea 

greu pentru a nu putea să-l pu-

nem în aplicare. Cred că trebu-

ie să ne îndreptăm şi spre auto-

rităţile locale”, a mai spus Stre-

inu Cercel.

„Un tratament care poate 
eradica o boală gravă”

Conferenţiar dr. Liana Ghe-

orghe, şef de clinică la Institutul 

Clinic Fundeni, a spus că, la ni-

vel mondial, la fi ecare 30 de se-

cunde se pierde o viaţă din ca-

uza hepatitelor B şi C. În Româ-

nia sunt 900.000 de persoane ca-

re au virusul hepatitic B şi 650.000 

cu virusul hepatitic C, iar cei mai 

mulţi au fost infectaţi înainte de 

1990 sau până 1995.

Preşedintele Agenţiei Na-

ţionale a Medicamentului şi 

a Dispozitivelor Medicale, dr. 

Marius Savu, a spus că în sfâr-

şit se vorbeşte despre un tra-

tament care vindecă.

„Este primul tratament din 

ultimii ani care vindecă. Un 

tratament care poate eradica 

o boală gravă. Şi tot pentru 

prima dată, un grup de lucru 

la nivel european se va ocupa 

de acest tratament”, a mai spus 

Marius Savu.

El a precizat că, până în 

toamnă, se va fi naliza noua 

listă de medicamente com-

pensate, iar noua terapie pen-

tru vindecarea hepatitei C es-

te în atenţia autorităţilor.

Cei de acasă 
i-au ţinut pumnii

Colegii şi profesorii lui Ale-

xandru au avut încredere în el 

şi l-au susţinut pe toată perioa-

da desfăşurării concursului, 

chiar dacă au făcut acest lucru 

de la mii de kilometri distanţă.

„Suntem mândri de rezul-

tatul pe care l-a obţinut Ale-

xandru şi ne onorează. Ne aş-

teptam să se întoarca acasă 

cu un premiu pentru că ştiam 

că s-a pregătit intens. Credem 

în el, ne-am pus toată speran-

ţa în el şi i-am ţinut cu toţii 

pumnii. Este un elev foarte 

bun, silitor şi serios. Nu ştiu 

exact ce premii va primi, dar 

din experienţa anilor trecuţi 

pot să vă spun că atunci când 

aveam premianţi la olimpia-

dele internaţionale, Ministe-

rul Educaţiei oferea premii în 

bani atât şcolii unde studiază 

elevul, elevului bineînţeles cât 

şi profesorului care l-a pregă-

tit”, a declarat pentru Moni-

torul de Cluj, Simona Haidu, 

directorul Liceului de Infor-

matică „Tiberiu Popovici” din 

Cluj-Napoca.

ISJ Cluj: Alexandru 
e un copil foarte bun

Cuvinte de laudă la adresa 

lui Alexandru vin şi din partea 

reprezentanţilor Inspectoratu-

lui Şcolar Judeţean Cluj. „Ale-

xandru este un copil foarte bun, 

foarte silitor şi ştiu că a obţi-

nut punctaj maxim la una din-

tre olimpiadele de informatică. 

Acestă medalie vine ca o con-

fi rmare a rezultatelor bune ca-

re se obţin la nivelul judeţului 

Cluj. S-a văzut acest lucru şi la 

olimpiada de biologie, la cea 

de informatică şi la rata de pro-

movabilitate a bacalaureatu-

lui”, a declarat pentru Monito-

rul de Cluj, inspectorul şef a 

Inspectoratului Şcolar Judeţean 

Cluj, Valentin Cuibus.

La Olimpiada Internaţiona-

lă de Informatică din Taiwan 

au participat un număr de 303 

de elevi din 86 de state. Me-

dalia de aur la această olim-

piadă a fost câştigată de bis-

triţeanul Rareş Darius Buhai, 

elev în clasa a XI-a la Cole-

giul Naţional „Liviu Rebrea-

nu”, care este multiplu me-

daliat internaţional, fi ind câş-

tigătorul medaliilor de aur şi 

la precedentele două ediţii.

Medaliile de argint au fost 

obţinute de Andrei Heidelba-

cher, elev în clasa a XII-a la 

Colegiul Naţional “C. D. Lo-

ga” din Timişoara (laureat cu 

argint şi anul trecut) şi de Ale-

xandru Velea, elev în clasa a 

XI-a la Liceul de Informatică 

„Tiberiu Popoviciu” din 

Cluj-Napoca. Medalia de bronz 

a intrat în posesia lui Dan-Mi-

hai Gheorghe, elev în clasa a 

XII-a la Liceul Internaţional 

de Informatică din Bucureşti.

Costurile pentru noua terapie a hepatitei C 
sunt discutate la nivel europeanc 6-7 ore pe zi”

de informatică din Taiwan, despre cum se obţine performanţa.

„Mi-a făcut plăcere să îl re-

văd pe Răzvan, cu el nu am 

reuşit să mai vorbesc după 

accidentul aviatic decât o sin-

gură dată. Cu restul medici-

lor m-am mai întâlnit. A fost 

o întâlnire plăcută şi cu me-

dicii de la SCJU, nişte oameni 

deosebiţi, pentru care am tot 

respectul, îi consider mai mult 

decât nişte cadre medicale, 

sunt nişte prieteni”, a spus 

doctorul Valentin Calu, de la 

Spitalul „Elias” din Bucureşti.

El a menţionat că şi-a propus 

să meargă în perioada următoa-

re în comuna Horea, judeţul Al-

ba, la locul accidentului aviatic.

„Mă duc să revăd locul, să 

refacem traseul în sens invers, 

de data aceasta sănătoşi. Îmi 

doresc să îi revăd pe toţi mo-

ţii, dar în special pe unul care 

m-a cărat în braţe pe munte, 

un tip scund, dar extrem de ro-

bust, care m-a ridicat cu o sin-

gură mână de cureaua panta-

lonilor, de parcă eram un pisoi. 

Pe acel om chiar vreau să îl re-

întâlnesc şi să-i mulţumesc”, a 

menţionat Valentin Calu.

Răzvan Petrescu, rănit în ac-

cidentul aviatic din Munţii Apu-

seni, a fost internat timp de o 

lună la Spitalul Judeţean de Ur-

genţă din Cluj, fi ind externat 

în 21 februarie. După externa-

re, el a venit de mai multe ori 

la control la spitalul din Cluj.

Cinci răniţi şi doi morţi

Pilotul Adrian Iovan şi stu-

denta Aurelia Ion şi-au pier-

dut viaţa în accidentul avia-

tic produs în 20 ianuarie, în 

Munţii Apuseni, într-o zonă 

accidentată, la peste 1.400 de 

metri altitudine, la graniţa din-

tre judeţele Cluj şi Alba.

În accident au fost răniţi, 

pe lângă copilotul Răzvan Pe-

trescu, şi medicii Radu Zam-

fi r de la Spitalul Fundeni, Va-

lentin Calu de la Spitalul Eli-

as, Cătălin Pivniceru de la Spi-

talul „Sfânta Maria” şi Sorin 

Ianceu de la Spitalul Munici-

pal din Beiuş, judeţul Bihor.

Echipa medicală din avion 

mergea de la Bucureşti la Ora-

dea, unde urma să preleveze 

fi catul de la un donator de 

peste 60 de ani care suferise 

un accident vascular cerebral.

Epava avionului şi victime-

le au fost găsite de trei local-

nici, după căutări care au du-

rat aproximativ cinci ore şi la 

care au participat pompieri 

salvatori, jandarmi montani, 

poliţişti, salvamontişti, anga-

jaţi ai Parcului Naţional Mun-

ţii Apuseni şi localnici.

Cercetările în dosarul ac-

cidentului din Apuseni sunt 

efectuate de procurorii mili-

tari din Parchetul Înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie, după ce 

Parchetul Curţii de Apel Alba 

Iulia şi-a declinat competen-

ţa, în 4 februarie, din cauză 

că trebuie audiate persoane 

din instituţii centrale ale sta-

tului cu atribuţii în gestiona-

rea situaţiilor de urgenţă.

în Apuseni: „Abia aştept să zbor!”
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând garsonieră conf. 1, în 
cart. Gheorgheni-Detunata, nefi -
nisată, etaj intermediar, pret 
32.000 euro, negociabil. Inf. la 
tel. 0745-251703. (1.10)

¤ Vând sau schimb garsonieră, 
conf. 3, cart. Mănăștur, str. Tabe-
rei, et. 2, cu gars. conf. 2 sau ca-
să la ţară, baie proprie, cu chiri-
ași, plătesc diferenţa, preţ 10000 
euro, negociabil. Inf. suplimena-
tare la tel. 0264-551267. (1.7)

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
confort, et. ¼, central. Inf. supli-
mentare la tel. 0264-431115. (1.7)

¤ PF vând ap. 4 camere în Mă-
năștur, decomandate, geam ter-
mopan, balcon termopan, gre-
sie, faianţă, parchet, ușă metali-
că. Preţ negociabil. Tel. 
0748-089138 (2.5)

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

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând casă/vilă în cart. Andrei 
Mureșanu, str. Vulcan nr. 4, 4 
camere + dependinţe. Inf. su-
plimentare la tel. 
0740-812113. (1.5)

¤ Vând urgent casă intravilan, 
întabulat, 2100 mp, comuna 
Mociu, sat Crișeni, zona centra-
lă, preţ 20000 RON, negociabil. 
Inf. suplimentare la tel. 
0742-183181. (1.7)

¤ Cumpăr casă/vilă singur în cur-
te în Grigorescu (P-ţa 14 iulie, E. 
Grigorescu, Donath, O.Goga), 
Gheorgheni (Arieţului, Artelor, V. 
Lupu, T. Ionescu, Albini), Bulgaria 
(P-ţa 1848, Clujana) cu un singur 
nivel, suprafaţă utilă 100-150 
mp, pivniţă, pod, garaj, teren sau 
grădină min 400 mp, front min 
16 m, aproape de mijloacele de 
transport în comun. TEL 
0748-111294 (2.5)

¤ Cumpăr casă/vilă singur în cur-
te în Grigorescu (P-ţa 14 iulie, E. 
Grigorescu, Donath, O.Goga), 
Gheorgheni (Arieţului, Artelor, V. 
Lupu, T. Ionescu, Albini), Bulgaria 
(P-ţa 1848, Clujana) cu un singur 
nivel, suprafaţă utilă 100-150 
mp, pivniţă, pod, garaj, teren sau 
grădină min 400 mp, front min 
16 m, aproape de mijloacele de 
transport în comun. TEL 
0748-111294 (4.6)

¤ Vând casă în zonă rezidenţială, 
în cart. Borhanci, Aleea Violetelor 
nr. 1, teren în supr. de 607 mp, la 
parter, living, bucătărie, baie, 
WC, cămară, la etaj 3 camere, ba-
ie, balcon, terasă, hol, baie, WC. 
Inf. la tel. 0264-550331 sau 
0725-442163. (7.7)

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 
de 3200 mp, comuna Mociu, sat 
Roșien, întăbulat, central, utili-
tăţi, preţ 20000 RON, negociabil. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0740-183181. (1.7)

¤ Vând teren agricol în supr. de 
10000 mp, lângă Gara Cojocna, 
are utlităţi la șosea asfaltată, 
preţ 5 euro/mp, negociabil. Inf. 
suplimentare la tel. 
0744-529107. (1.7)

¤ Cumpăr teren 500 mp pentru 
construcţie case înșiruite liber 
sau cu casă demolabilăîn zona 
Grigorescu (P-ţa 14 iulie, E. Gri-
gorescu, Donath, O.Goga), Ghe-
orgheni (Arieţului, Artelor, V. Lu-
pu, T. Ionescu, Albini), Bulgaria 
(P-ţa 1848 Clujana), Front min 
A6M, Aproape de mijloace de 
transport în comun. Tel 
0748-111294 (2.5)

¤ Cumpăr teren agricol/ pășune/ 
mlăștinos. Rog oferte serioase. 
Tel 0741-244133 (2.3)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii în Cluj-Napoca, str. Bercaș 
nr. 34, supr. 3900 mp, cu front 
de 19,5 și 200 m lungime, cu 
C.F., P+2 sau case înșiruite, cu 
toate utilităţile pe teren, preţ ne-
gociabil. Tel. 0741-100529 (2.5)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii în Cluj-Napoca, str. Dealul 
Fînaţelor FN la 100 m de staţia 
autobuz nr. 39 în suprafaţă de 
6200mp front la stradă de 160m 
cu toate utilităţile pe tren. Merită 
văzut, preţ negociabil. Tel. 
0741-100529 (2.5)

¤ P.F. vând teren în A. Mureșa-
nu, 500 mp, front 19ml, toate 
utilităţile, P+2E. preţ 165000 eu-
ro. Tel. 0740-987363 (2.5)

¤ 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.

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii în Cluj-Napoca, str. Dealul 
Fînaţelor FN la 100 m de staţia 
autobuz nr. 39 în suprafaţă de 
6200mp front la stradă de 160m 
cu toate utilităţile pe tren. Merită 
văzut, preţ negociabil. Tel. 
0741-100529 (4.6)

¤ Cumpăr Teren 500 mp pentru 
construcţie case înșiruite liber 
sau cu casă demolabilăîn zona 
Grigorescu (P-ţa 14 iulie, E. Gri-
gorescu, Donath, O.Goga), Ghe-

orgheni (Arieţului, Artelor, V. Lu-
pu, T. Ionescu, Albini), Bulgaria 
(P-ţa 1848 Clujana), Front min 
A6M, Aproape de mijloace de 
transport în comun. Tel 
0748-111294 (4.6)

¤ Vând teren construcţii de 1060 
mp, 7500 mp și 3000 mp, toate 
în cart. Mănăștur, str. Câmpului, 
toate cu acte în regulă. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0748-193982. (7.7)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii în Cluj-Napoca, str. Bercaș 
nr. 34, supr. 3900 mp, cu front 
de 19,5 și 200 m lungime, cu 
C.F., P+2 sau case înșiruite, cu 
toate utilităţile pe teren, preţ ne-
gociabil. Tel. 0741-100529 (4.6)

¤ 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. suplimen-
tare la tel. 0745-251703.

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ Vând teren în intravilanul Cluju-
lui, 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.

¤ 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.

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.

SCHIMBURI

TERENURI

¤ Schimb teren agricol în supr. 
de 10000 mp, lângă Gara Cojoc-
na, are utilităţi la șosea asfaltată, 
cu casă la ţară, lângă Cluj. Sunaţi 
la tel. 0744-529107. (1.7)

APARTAMENTE

¤ P.F. schimb ap. cu 3 camere, 
str. Nicolae Titulescu (Pata), con-
fort sporit, supr. 90 mp, P/4, 
parter înalt, geamuri termopan, 
balcon închis, parchet, ușă meta-
lică, centrală, cu casă sau teren. 
Sunaţi la tel. 0744-219124. (7.7)

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

SC Betak SA
Angajează

muncitori necalifi caţi
Relaţii la sediul fi rmei 

Cluj-Napoca Bd. Muncii nr 
16 sau la tel 0264-415718 

între orele 8.00-16.00. 
(4.5)

¤ Tânără, nefumătoare, caut loc de 
muncă, în domeniile babysitter, cu-
răţenie, menaj ușor. Ofer și cer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 0741-455348.

Angajez persoane pentru 
cules cireșe, în zona livada 

Steluța (pomi înalți).
Sunați la tel. 0758-356073.

¤ Tânără, caut loc de muncă în 
domeniul gastronomic, experien-
ţă de 3 ani, cu diplomă, în hote-

luri sau pensiuni, numai în 
Cluj-Napoca. Ofer și rog seriozita-
te. Tel. 0753-913845.

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

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

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

Telefon 0756-312841, 
Cosmin.

SERVICII

¤ Reparaţii LA DOMICILIUL CLI-
ENTULUI: frigidere, congelatoa-
re, vitrine frigorifi ce, Cluj-Napo-
ca. Reduceri pentru pensionari 
și studenţi! NON-STOP!!! tel: 
0755-367.251 (2.3).

¤ Tineri căsătoriţi de la ţară în-
grijim persoană contra locuinţă. 
Rugăm seriozitate. Tel: 
0741-244133 (2.3).

¤ P.F. efectuez transport mărfuri 
generale cu ”Ford Transit” deca-
potabil, de 1500 kg, la cele mai 
mici preţuri, materiale de con-
strucţii, molozi, cherestea la 
rampa de gunoi Pata-Rât. Preţ 
mic, negociabil. Tel. 
0741-100529. (4.6)

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

CURSURI

¤ P.F.A înscriu pentru califi care la 
Cercul Militar Cluj cursanţi pentru: 
fotograf, cameraman, acustici-
an-DJ, depanator radio-tv și orga-
nizator de protocol și evenimente. 
Detalii și programări pentru seria 
septembrie-decembrie 2014 la te-
lefon: 0725521945. (2.6)

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Căutăm tractor Porsche, e-mail: 
info@h-roehrs.de, nr. telefon: 
0049-171-4020051. (1.17)

¤ Vând Trabant 601, an fabr. 
1981, verifi care tehnică + asigu-
rare, stare perfectă de funcţiona-
re, preţ la aprecierea cumpărăto-
rului. Tel 0740-323.779 (2.5)

¤ Vând cart 270 cmc, stare per-
fectă, motor Honda, înscris în cir-
culaţie, se poate circula pe dru-
muri accidentate. Preţ 750 euro. 
Tel 0751-044086 (2.2)

¤ VÂND SUPERNOVA 
asigurare şi revizie tehnică la zi, an 
fabricaţie 2001, km reali 79.000, 
motor 1,4, injecţie benzină (Rena-
ult Clio), tinichigeria şi vopsitul fă-
cută recent. Preţ 1.200 Euro. Infor-
maţii la telefon 0766-484.462.

UZ CASNIC

¤ Vând mașină de tâmplărie de tă-
iat și găurit, nou. Inf. suplimentare 
la tel. 0364-881964. (1.7)

¤ Vând mașină de cusut electrică 
“Nicoleta”, nouă, stare perfectă, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0740-014558. (1.7)

¤ Vând mașină de tricotat nouă, 
marcă germană ”Brother”, cu un 
pat, preţ la aprecierea cumpărăto-
rului. Inf. suplimentare la tel. 
0740-323779. (1.7)

¤ Vând moară mică pentru uz cas-
nic. Inf. la tel.0749-041124. (1.7)

¤ Vând mașină de cusut rusească. 
Inf. la tel. 0748-193982. (1.7)

¤ Vând mașină de cusut ”Singer”, 
seria N 167709 și încălzitor de apă 
de 5 l, de montat pe robinet. Pre-
ţuri negociabile. Inf. la tel. 
0264-487028. (7.7)

¤ Vând mașină de cusut marca 
”Neckermann”, producţie germană, 
în perfectă stare de funcţionare, 
preţ 2500 RON. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0364-882575. (7.7)

ELECTRO

¤ Vând TV “Goldstar” și radio 
vechi. Sunaţi la tel. 
0364-881964. (1.7)

¤ Vând 4 pick-up-uri, magneto-
fon, cântare pentru piaţă, 4 
lămpi cu picior, 500 casete au-
dio, toate foarte ieftin. Inf. la 
tel. 0748-193982. (1.7)

¤ Vând mașină de cusut electri-
că “Nicoleta”, nouă. Inf. la tel. 
0740-014558. (1.7)

¤ Vând orgă ”Altarus 3000”, în 
stare foarte bună, video ”Pana-
sonic”, recorder NV-J35. Inf. su-
plimentare la tel. 
0748-193982. (7.7)

¤ Vând TV „Goldstar” și radio, ambe-
le vechi. Relaţii la tel. 0364-881964.

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

MOBILIER

¤ Vând două canapele tapiţate, 
noi, lemn cu furnir, o masă ro-
tundă, dulap haine cu trei uși, 
masă rotundă. Inf. la 
tel.0749-041124. (1.7)

¤ Vând canapea și scrin ”Madri-
gal”, nefolosite. Inf. suplimenta-
re la tel. 0264-431115. (1.7)

¤ Vând mobilă sufragerie, cana-
pea extensibilă, cu husă de piele, 
măsuţă hol + 4 scaune, cuier hol 
cu ladă, pentru încălţăminte, 10 
scaune din PVC și dulap de metal 
cu 3 uși. Inf. suplimentare la tel. 
0748-193982. (7.7)

DIVERSE

¤ Vând storcător de struguri. Inf. 
la tel. 0748-193982. (1.7)

¤ Vând ţuică de prune de 52° în 
jud. Bihor, de cea mai bună cali-
tate. Inf. la tel. 0740-323779. 
(1.7)

¤ Vând masă și ax pentru circulă, 
plante aloe vera mărime de la 1 
la 4 ani, motor pentru mașină de 
spălat. Inf. la tel.0749-041124. 
(1.7)

¤ Vând/donez 6 covoare, casete 
video. Inf. la tel. 0748-193982. 
(1.7)

¤ Vând un aspirator pentru zu-
grăvit, imprimantă nouă, mașină 
de scris Olympia și fi er de călcat 
profesional Philips. Tel 
0741-386.266. (2.5)

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

¤ Cumpăr obiecte vechi. Tel 
0741-244133. (2.2)

¤ P.F. vând garaje subterane, în 
cart. Bună-Ziua, str. M. Zaciu nr. 
10-18 cu C.F. în regulă, cu ușă auto-
mată, primul proprietar, preţ nego-
ciabil. Inf. la tel. 0741-100529 (4.6)

¤ Vând URGENT blugi de toate cu-
lorile și mărimile, în stare foarte 
bună, preţ 7 RON/buc. Inf. la tel. 
0264-591965. (7.7)

¤ Vând scule de grădină, șape, gre-
ble, lopeţi, stropitoare, rangă, 
menghină, scule, electrozi, drujbă. 
Inf. la tel. 0748-193982. (7.7)

¤ Vând coniac de 47° și rachiu de 
fruncte de 53°, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Calitate super. Su-
naţi la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând patine role din piele nr. 
36-38, aproape noi, preţ 30 RON. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând aparat de făcut Kürtös 
Kalacs, cu 6 role, pe curent 
220V, nou, marcă străină, apa-
ratul este nou. Preţ negociabil. 
Tel. 0741-100529 (4.6)

¤ Vând ţeavă din cupru 15 ml, ø 
1/2, fi er pătrat de 4 cm, 12 ml, 5 
kg cositor, 20 ml jgheaburi. Relaţii 
la tel. 0748-193982. (7.7)

¤ Vând două carpete și un covor cu 
dim. 270 x 3 m, la preţul de 60 
RON. Inf. la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând frigider, masă, aspirator, 
radiouri, costum naţionale, diferite 
obiecte, dantele, lucruri de mână, 
etc. Inf. la tel. 0721-096181. (7.7)

¤ Vând un lămâi (copăcel) de apar-
tament sau birou, aprox. 1 m, foar-
te ramifi cat. Dacă dispuneţi de loc și 
lumină sunaţi la tel. 0754-708973. 
Preţ negociabil. (7.7)

¤ Vând vin alb demisec, preţ 8 
RON/l, producţie proprie, canti-
tate mare. Inf. suplimentare la 
tel. 0722-515094. (7.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös ka-
lács, cu 6 role pe curent 220 V, 
nou, marcă străină. Preţ negocia-
bil. Inf. la tel. 0741-100529. (7.7)

¤ Vând familii de albine, roiuri de 
albine și polen crud. Inf. suplimen-
tare la tel. 0722-515094. (7.7)

¤ Desfinţez gospodărie: vând 10 scau-
ne PVC, scule pentru grădinărit, furtun 
apă, două răngi din fier, 20 m fier pă-
trat, 12 m ţeavă din cupru, banc de lu-
cru, dulap de metal cu 3 uși, rafturi ex-
punere marfă și roabă din metal. Inf. 
la tel. 0748-193982. (7.7)

¤ Ofer loc de veci în Cimitirul Cor-
doș. Inf. la tel. 0740-082073. (7.7)

¤ Cumpăr tocător de sfeclă furaje-
ră, ofer preţul pieţii. Sunaţi la tel. 
0741-100529. (7.7)

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

DONAŢII

¤ Donez lemne de foc, fag-brad. 
Inf. la tel. 0748-193982. (7.7)

ANIMALE

¤ Vând 2 porci de tăiat pentru 
crescut, aprox. Între 100-200 kg, 
pe ales, din 10 bucăţi, hrănit cu ce-
reale și lucernă. Fără concentrat, 
preţ 10 RON/kg, în cart. Gheor-
gheni-Sopor, preţ 10 RON/kg. Asi-
gur loc de sacrifi care în Cluj-Napo-
ca. Inf la tel 0741-100529 sau 
0751-095924. (4.6)

¤ Caut gazdă pentru PISIC sterilizat, 
deparazitat, vaccinat, cu carnet de 
sănătate completat la zi. Este foarte 
cuminte, educat, iubitor și dornic 
de mângâieri. O companie foarte 
plăcută. A fost crescut numai în 
apartament și hrănit cu mâncare 
uscată (boabe). Asigurăm pentru 
un an hrana, nisipul și asistenţa 
medicală. Tel 0757-350321 (5.7)

MATRIMONIALE

¤ Domn serios nefumător, antial-
colic, 65 de ani, 176/80 doresc să 
cunosc o doamnă pentru o relaţie 
serioasă. Tel.: 0746-851.982 (3.3)
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LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL , desemnată în 
calitate de lichidator judiciar al ECOLUTION S.R.L. – în 
faliment, in bankruptcy, en faillite, organizează licitaţie 
publică cu strigare pentru vânzarea bunului imobil afl at în 
patrimoniul debitoarei constând în teren Situat în Cluj 
Napoca, B-dul. Muncii, FN, jud. Cluj;

Licitaţia va avea loc în data de 25.07.2014 ora 15:00, 
in Cluj-Napoca, str. Emil Racoviţă nr. 38 ap.1. Documentaţia 
de înscriere va putea fi  depusă până la ora 15:00, în ziua 
anterioară licitaţiei. În caz de neadjudecare licitaţia se va 
repeta în datele de 08.08.2014, 22.08.2014, 05.09.2014. 
Preţul de pronire în cadrul acestor licitaţii este de 503.609,21 
lei + TVA. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel : 
0745.265.440

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:20 Oameni care au schimbat 
Lumea
12:30 Lumea și noi (doc.) - Des-
tinul unui actor: Dinu Ianculescu
13:00 EURO polis (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Maghiara de pe unu 
(emis. mag.)
16:50 Legendele palatului: Luna 
îmbrăţișează Soarele (sud cor., 
2012, s. rom., ep. 23)
17:30 Legendele palatului: Luna 
îmbrăţișează Soarele (sud cor., 
2012, s. rom., ep. 24)
18:10 Vreau să fi u sănătos 
(emis. mag.)
18:45 Nimic prea bun pentru un 
cowboy (can., 1998, com. rom., 
ep. 10)
19:35 Oameni care au schimbat 
Lumea (r)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Dr. House (sua, 2004, 
ser., sezonul 7, ep. 12)
21:55 Dincolo de celebritate
22:10 Un an din viaţă (engl., 
2010, com.)

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 Acces direct (talk show) 
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special (emis. 
info.) 
20:30 Poftiţi pe la noi!
23:00 Un show păcătos (div.) 

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV
14:00 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, ep. 4756)
15:00 Maeștrii iluzionismului 
(sua, 2009, reality show)
15:30 America în carantină 
(nz.-sua, 2006, f. dr.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (div.)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Joc în doi (sua, 1997, ac-
ţiune)
22:30 Știrile Pro TV

23:05 Chuck (sua, 2007, s. de 
acţ., sezonul 5, ep. 7)
0:00 Poliţiștii din Houston (sua, 
2010, s. poliţist, sezonul 1, ep. 8)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine (rea-
lity show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Plaja lui Teo (mag. de div.)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Feriha (tur., 2011, s. dr.)
22:15 WOWbiz (div.)

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 Lara (cro., 2011, s. dr.)

TRANSILVANIA

12:30 Tonik Show (div.)
13:30 Fotbal: FC Rapid Bucu-
rești / Cs U Craiova - Fc Steaua 
București (r)
15:30 Fanatik Show (talk 
show) (r)
16:30 Știri Look TV (emis. info.) (r)
17:00 Fanatik Show (talk show) 
18:00 Fotbal: Cs Gaz Metan Me-
diaș - Cs Pandurii Tg. Jiu – Cupa 
Ligii Adeplast
19:00 România de la A la Z 
(emis. mag.)
20:00 Știri Look TV (emis. info.) 
20:30 Liga Magazin (emis. mag.)
21:30 Fanatik Show (talk show) 
22:30 Speed: Raliul Deltei (r)
23:00 Fighting Rookies (emis. 
sport)

AVEŢI PROBLEME DE AUZ?

Cu ocazia deschiderii noului nostru cabinet de audiologie 

şi protezare auditivă

firma Romsound, vă oferă în data de 6-7 August 2014 următoarele 

servicii GRATUITE: – Testări auditive

– Proba cu proteze auditive

– Consiliere pentru probleme de auz

Adresa cabinetului:  Str Moţilor nr 87 

(în incinta Centrului Medical Interservisan)

Pentru programări sunaţi la:  

0751 – 178 012 sau 0751-178 005

ÎN ATENŢIA PUBLICULUI CĂLĂTOR !
Din cauza lucrărilor de reabilitare executate pe str. Oa-

șului la podul Nadăș, începând cu data de 23.07.2014 tra-
seul liniei 26 se modifi că (dus și întors), după cum urmea-
ză: str. Decebal – str. Oașului – str. Gării – str. F-cii de Chi-
brituri – str. Maramureșului. Autobuzele vor opri în toate 
staţiile CTP de pe traseu. Ca urmare a modifi cării traseu-
lui, orarul va fi  următorul:

Plecări cart. Grigorescu: 5,03 – 5,22 – 6,15 – 6,35 – 
7,20 – 7,50…12,25 – 12,55 – 13,30 – 14,05 – 14,40 – 
15,15 – 15,50 – 16,30… 20,30 – 21,35 ;

Plecări B-dul Muncii: 5,35 – 5,55 – 6,47 – 7,10 – 7,55 
– 8,25…12,57 – 13,30 – 14,05 – 14,40 – 15,15 – 15,50 
– 16,25 – 17,10… 21,02 – 22,10.

De asemenea, pentru a veni în sprijinul călătorilor, în-
cepând cu data de 23.07.2014 autobuzele de pe liniile 
24B, 28B și 43P vor opri în staţia CORA, comună cu linii-
le care circulă pe traseele metropolitane.

Începând cu data de 23.07.2014, la cererea publicului 
călător, se modifi că, în orarul liniei 43B, plecarea de la ora 
7,25 din cart. Grigorescu. Noua oră de plecare va fi  7,20.

Cabinet veterinarvettttttttttteeeeeeeeeerriinaaaaaaaaaaar

Str. Constantin Brâncuşi nr. 47, Cluj-Napoca
Pentru programări: 0264-418599
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Cu sediul în Tg.Mureş, str. Salcâmilor nr.23

Organizează în fi ecare joi la ora 9 la sediul Sucursalei, 

licitaţie publică pentru vânzare de
ŢEAVĂ UZATĂ

rezultată în urma lucrarilor de R.K. si interventii la sonde.

Licitaţia se va organiza în fi ecare joi până la epuizarea stocului.
Informaţii suplimentare 0265/402032 – Serviciul Mecano Energetic.

S.N.G.N. ‘’ROMGAZ‘’ S.A. 
– SUCURSALA TG.MUREŞ

Comunicat de presă

„Dezvoltarea microîntreprinderii CSC CONSTRUCTION SRL prin 
dotarea cu echipamente moderne și mobilier tip birou destinate 

activităților de editare”
Mun.Cluj-Napoca, str.Universității, nr.3, ap.27, jud.Cluj

Data publicării: 22 iulie 2014

S.C CSC Construction S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str.Universității, nr.3, ap.27, 
jud.Cluj, derulează începând cu 30.06.2014 proiectul ”Dezvoltarea microîntreprinderii 
S.C. CSC Construction S.R.L. prin dotarea cu echipamente moderne și mobilier de 
tip birou, destinate activităților de editare”, cod SMIS 53863, fi nanțat prin Programul 
Operațional Regional, în baza contractului de fi nanțare nr. 4455/30.06.2014 încheiat 
cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Aministrației Publice, în calitate de Autoritate de 
Management, prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism 
Intermediar.
Proiectul sus-menționat este implementat de către S.C. CSC Construction S.R.L.pe o 
perioadă de 12 luni și are o valoare totală de 187.452,33 lei, din care 160.548,05 lei 
reprezintă fi nanțare nerambursabilă.
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea competitivității microîntreprinderii 
CSC CONSTRUCTION prin dotarea cu echipamente tehnologice și aplicații informatice 
necesare desfășurării activității, în vederea creșterii calității și diversifi cării serviciilor 
prestate.
Implementarea proiectului va determina menținerea unei stări inovatoare continue 
a societății cu efecte favorabile asupra dezvoltării și creșterii competitivității în 
Regiunea Nord-Vest în domeniul altor activități de editare, precum și la creșterea 
numărului de locuri de muncă în regiune.
Programul Operațional Regional este implementat la nivel național de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Aministrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, 
iar la nivel regional de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, organism 
intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.
Date de contact: Dl. Achim C. Cornel-Cosmin, Administrator, Tel: 0726381813, e-mail: 
achim.co@gmail.com.
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția ofi cială a Uniunii 

Europene sau a Guvernului României”

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”
-co-fi nanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNȚ DE PRESĂ

ANUNȚ DE ÎNCEPERE PROIECT “CREȘTEREA COMPETITIVITĂȚII SOCIETĂȚII PRIN 
ACHIZIȚIONAREA DE UTILAJE PERFORMANTE ȘI INOVATIVE“

Cluj Napoca, 22.07.2014

S.C. BOCCARDO ENTREPRISE S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj Napoca, str. 
Dumitru Georgescu Kiriac, nr. 7, derulează, începând cu data de 07.04.2014, 
proiectul “Creșterea competitivității societății prin achiziționarea de utilaje 
performante și inovative“, co-fi nanțat prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională, în baza contractului de fi nanțare încheiat cu Ministerul Fondurilor 
Europene, desemnat ca Autoritate de Management a Programului Operațional 
Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”, prin Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul 
Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice”.

Valoarea totală a proiectului este de 4.751.629,16 lei, din care asistența fi nanciară 
nerambursabilă este de 2.314.011,97 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Cluj-Napoca pe o durată de 20 de luni.

Obiectivul proiectului este creșterea competitivității și productivității S.C. 
BOCCARDO ENTREPRISE S.R.L. bazându-se pe principiile dezvoltării durabile.

Detalii suplimentare puteți obține de la:
Nume persoană contact Caba Ramona
Funcție: Director economic
Tel. 0264-413.916, Fax: 0264-410.173, e-mail: fi nanciar@boccardo.ro

Rusia riscă să se confrun-

te cu o izolare crescândă 

după catastrofa avionului 

malaysian, în condiţiile în 

care opinia publică occi-

dentală se mobilizează 

împotriva preşedintelui 

Vladimir Putin.

Prăbuşirea avionului ma-

laysian, cel mai probabil do-

borât de o rachetă, şi moar-

tea celor 298 de pasageri în 

estul Ucrainei, într-o zonă de 

lupte între separatiştii proruşi 

şi forţele guvernamentale 

ucrainene, reprezintă o schim-

bare în criza care durează de 

mai bine de opt luni şi ar pu-

tea avea consecinţe politice şi 

economice imprevizibile pen-

tru Rusia.

„Se constată o confrunta-

re majoră între Rusia şi Occi-

dent. Izolarea Rusiei se va ac-

centua în mod constant”, a 

declarat Iuli Nisnevici, expert 

la Universitatea de studii eco-

nomice din Moscova.

„Cred că dacă ancheta va 

incrima Moscova, chiar şi in-

direct, Rusia va nega respon-

sabilitatea”, afi rmă economis-

tul rus Serghei Guriev. „Dacă 

ancheta va acuza Rusia, aceas-

ta va reprezenta o catastrofă 

pentru ţară”, subliniază, la 

rândul său, expertul indepen-

dent Evgheni Gontmaher.

Moscova,
pe urmele Iranului

În afară de responsabilita-

tea uneia dintre cele două părţi 

în catastrofa aviatică din Ucrai-

na, analiştii consideră că di-

vergenţele dintre Rusia şi Oc-

cident vor lua amploare. „Si-

tuaţia se va înrăutăţi”, explică 

Gontmaher, care consideră că 

Rusia ar putea fi  izolată ase-

menea Iranului. „Mă tem că 

ne îndreptăm spre o astfel de 

evoluţie”, a apreciat expertul.

Pe de altă parte, dacă an-

cheta va confi rma responsabi-

litatea Moscovei în catastrofa 

aviatică din Ucraina, Vladimir 

Putin riscă să se confrunte cu 

un val de critici şi pe plan in-

tern, ceea ce va reprezenta o 

lovitură pentru popularitatea 

sa, afl ată în acest moment la 

cel mai ridicat nivel.

Moartea celor 298 de per-

soane în tragedia aviatică din 

estul Ucrainei riscă „să fi e în-

ceputul sfârşitului pentru pre-

şedintele rus”, afi rmă, la rân-

dul său, jurnalistul de opozi-

ţie Ivan Iakovina, pe site-ul 

de ştiri Novîie Vremia.

O lovitură de imagine 
pentru Rusia

Pe lângă disputele privind 

desfăşurarea anchetei, exper-

ţii consideră că tragedia avi-

atică a afectat deja imaginea 

Rusiei în străinătate.

Premierul australian Tony 

Abbot a sugerat, sâmbătă, că 

preşedintele rus ar putea să nu 

mai fi e invitat la summitul G20 

organizat în Australia în noiem-

brie dacă nu va coopera pen-

tru a asigura buna desfăşurare 

a anchetei privind prăbuşirea 

avionului Malaysia Airlines.

Participarea Rusiei la sum-

mitul G8 a fost deja suspen-

dată în urma anexării Crime-

ei în martie, iar summitul ca-

re urma să fi e organizat du-

pă Jocurile Olimpice de la So-

ci, la începutul lunii iunie, a 

fost anulat.

Potrivit experţilor, liderii eu-

ropeni, până acum divizaţi în 

privinţa poziţiei faţă de Rusiei, 

ar putea urma atitudinea Wa-

shingtonului în ceea ce priveş-

te consolidarea sancţiunilor.

De altfel, premierul brita-

nic David Cameron a decla-

rat că Occidentul „ar trebui 

să-şi schimbe fundamental 

poziţia” faţă de Rusia. Înaina-

tea catastrofei din Ucraina, 

Statele Unite şi Uniunea Eu-

ropeană a adoptat deja noi 

sancţiuni împotriva Moscovei. 

Ofi cialii de la Washington au 

vizat în special sectoarele ru-

se ale apărării, energiei şi cel 

bancar.

Vladimir Putin riscă izolarea internaţională după 
catastrofa aviatică din Ucraina.

Catastrofa aeriană
devine una politică
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14 medalii au obţinut 

atleţii CSU Cluj la 

Campionatele Naţionale.

Atleţii Clubului Sportiv Uni-

versitea Cluj s-au întors cu o 

tolbă plină cu medalii de la 

Campionatele Naţionale de 

seniori şi tineret, desfăşurate 

în weekend, la Piteşti.

Sportivii clujeni şi-au ad-

judecat în total 14 medalii, 

dintre care 5 de aur4 de ar-

gint şi 5 de bronz.

Rezultatele înregistrate 
de atleţii CSU

Marian Pop a ieşit campi-

on naţional la aruncarea su-

liţei atât la seniori,cât şi la ti-

neret, cu rezultatul de 73.74 

m. Răzvan Roman s-a înco-

ronat şi el campion la proba 

de decathlon, având urmă-

toarele rezultate: 100 m – 

11.32 sec.; săritura în lungi-

me – 7.17 m; aruncarea gre-

utăţii – 11.86 m; săritura în 

înălţime – 1.92 m; 400 m – 

50.30 sec.; 110 m garduri – 

14.90 sec.; aruncarea discu-

lui – 33.30 m; prăjină – 4 m; 

aruncarea suliţei – 47 m; 1.500 

m – 4.58 min.

Alexandru Tufă a pus mâ-

na pe titlul de vicecampi-

on naţional la săritura în 

înălţime (seniori), cu rezul-

tatul de 2.18 m. Sanda Bel-

gyan a ieşit şi ea vicecam-

pioană naţională la 400 m 

garduri, cu rezultatul de 

59.32 sec. (seniori), cuce-

rind şi locul 1 la tineret. La 

200 m a obţinut locul 2 la 

tineret, cu timpul de 24.57 

sec., iar la 400 m s-a clasat 

pe locul 3 (tineret), cu re-

zultatul de 53.97 sec.

Camelia Gal a obţinut lo-

cul 3 la 400 m (seniori) şi lo-

cul 2 la tineret, cu rezultatul 

de 53.65 sec. La 200 m, spor-

tiva de la CSU a terminat pe 

poziţia a 3-a (tineret), cu tim-

pul 24.75 sec. Miruna Scrip-

ciuc a cucerit medalia de bronz 

la aruncarea suliţei (tineret), 

iar Andrei Martin a luat bron-

zul la aruncarea discului (ti-

neret), cu rezultatul de 54.67 

metri . (Radu BĂRĂIAN 
student la Jurnalism, FS-
PAC-UBB, anul II)

S-au întors cu o tolbă de medalii

Rus şi Bălgrădean, 
out de la Dinamo
Laurenţiu Rus și Cristian 
Bălgrădean și-au reziliat con-
tractele cu Dinamo. „Ei și-au 
exprimat dorinţa de a pleca de 
la Dinamo încă din iarnă, îm-
preună cu Grigore. Începând de 
azi (n.red.) sunt jucători liberi 
și își pot căuta echipe”, a preci-
zat Constantin Anghelache. 
„Dacă nimeni nu a vrut să-i 
cumpere pe acești doi jucători, 
de unde să iau bani? Eu zic că 
o să câștig bani pe viitor, pen-
tru că nu le mai plătesc salariile 
pe 2-3 ani”, a susţinut preșe-
dintele „câinilor”. Laurenţiu 
Rus, în vârstă de 29 de ani, și-a 
început cariera la Universitatea 
Cluj ca junior, el mai evoluând 
la Liberty Salonta, FC Sopron 
(Ungaria), Petrolul Ploiești și 
FCM Târgu Mureș. Fundașul se 
afl a lîn lotul lui Dinamo din 
2009. Cristian Bălgrădean (26 
de ani), în schimb, a ajuns la 
Dinamo în 2010. Portarul ro-
mân a mai jucat la Minerul 
Lupeni, FC Brașov, Liberty 
Salonta, UTA și Unirea Urziceni.

Wozniacki, 
învingătoare 
la Istanbul
Daneza Caroline Wozniacki a 
câștigat turneul feminin de te-
nis de la Istanbul, dotat cu pre-
mii în valoare de 250.000 do-
lari, obţinând primul titlu în cir-
cuitul WTA din luna octombrie 
a anului trecut. Wozniacki (N. 
1), fost lider mondial, ajunsă 
pe locul 15 în ierarhia profesio-
nistă, s-a impus în fi nala dispu-
tată duminică, cu 6-1, 6-1, în 
faţa italiencei Roberta Vinci (N. 
2), adjudecându-și al 22-lea ti-
tlu din carieră.

Pe scurt

Hafia VECIUNCA
sport@monitorulcj.ro

Gregory Tade şi Guima 

sunt singurii atacanţi de 

careu pe care se poate 

baza CFR în acest moment.

CFR Cluj s-a făcut de râs 

în Cupa Ligii. Neavând un lot 

numeros şi valoric, Vasile Mi-

riuţă a trebuit să apeleze la 

juniori în confruntarea cu CS-

MS Iaşi. Lipsa de experienţă 

şi-a spus însă cuvântul în rân-

dul puştilor clujeni. Ferovia-

rii nu au putut opune rezis-

tenţă moldovenilor, deşi 

aceştia au revenit în Liga I 

după un an în care au evo-

luat în eşalonul secund. Tru-

pa lui Marius Lăcătuş s-a 

impus cu 4-2 fără să pună 

piciorul pe acceleraţie.

Stă doar în doi 
atacanţi de careu

Golurile formaţiei din Gru-

ia au fost înscrise de brazili-

anul Christian (din penalty) 

şi de Alexandru Păun, un puş-

ti de 19 ani, care a bifat doar 

patru prezenţe în Liga I până 

acum. Deşi CFR a transferat 

nu mai puţin de 10 jucători, 

Miriuţă întâmpină difi cultăţi 

în a alcătui un prim 11. Din-

tre cei aduşi, doar doi s-au 

impus ca titulari: Ionuţ Larie 

(fundaş central) şi Mateo Su-

sic (fundaş dreapta). Compar-

timentul cel mai descoperit e 

cel ofensiv. Ogbu Chuka a ple-

cat în China, iar nou-venitul 

Guima este în urmă cu pre-

gătirea fi zică. Gregory Tade 

se confruntă şi el cu proble-

me medicale, în timp ce Flo-

rin Costea este departe de for-

ma care l-a consacrat.

„Dintre jucătorii care au 

venit în această vară, niciu-

nul nu este peste titularii de 

anul trecut. Am 14 jucători 

buni, dar n-am ce face, trebu-

ie să umblu cu grijă cu ei, pre-

cum cu ouăle de Paşti, să nu 

se spargă. E clar, am neapă-

rată nevoie de un atacant sau 

doi, compartimentul ofensiv 

este descoperit. Am vorbit cu 

cei din conducere, le-am zis 

să-mi aducă doi atacanţi, sper 

să îi transferăm, pentru că 

avem nevoie neapărat”, a 

transmis Miriuţă.

„Putem trece 
de Jagodina”

CFR a ratat deja un obiec-

tiv, dar Miriuţă nu disperă. 

Tehnicianul băimărean e con-

vins că „vişiniii” au forţa ne-

cesară să acceadă în grupele 

Europa League, chiar şi cu 

problemele existente la echi-

pă. Clujenii trebuie mai întâi 

să treacă de Jagodina. În man-

şa tur, disputată pe stadionul 

„Dr. Constantin Rădulescu”, 

cele două combatante au re-

mizat, 0-0. Returul are loc joi, 

de la ora 21.30.

„Ne dorim foarte mult să 

ne califi căm mai departe în 

cupele europene. Avem forţa 

necesară să trecem de Jago-

dina, ei nu au făcut altceva 

decât să se apere la Cluj. Pu-

tem să înscriem în Serbia. Aca-

să am fost lipsiţi de şansă, 

ne-am creat multe ocazii, dar 

din păcate nu le-am fructifi -

cat”, a subliniat fostul antre-

nor al Ceahlăului.

„Aduceţi-mi urgent un atacant!”
Rămas fără Ogbu, plecat în China, Vasile Miriuţă le-a cerut şefilor din Gruia să-i aducă 
cel puţin un atacant pentru a nu risca ratarea tuturor obiectivelor.

Vasile Miriuţă va avea parte de un sezon de foc la cârma CFR-ului

VASILE MIRIUŢĂ | antrenor CFR Cluj

 „Dintre jucătorii care au venit în această vară, 
niciunul nu este peste titularii de anul trecut. 
Am 14 jucători buni, dar n-am ce face, 
trebuie să umblu cu grijă cu ei, precum 
cu ouăle de Paşti, să nu se spargă“



SPORTSPORT.
marți, 22 iulie 2014

Continuă în tricoul 
alb-negru

Amber Jones a ajuns în orașul 
de sub Feleac la începutul aces-
tui an și va continua alături de 
echipa pregătită de Florin 
Covaciu și în sezonul 
2014-2015. „Am semnat con-
tractul și voi juca pentru al doi-
lea an la rând în România. 
Sunt foarte entuziasmată de 
faptul că mă voi întoarce acolo 
și că sunt capabilă să-mi conti-
nui cariera de baschetbalistă 
profesionistă. Vreau să mulţu-
mesc familiei, prietenilor, su-
porterilor și în mod special 
agentului meu care m-a ajutat 
pe parcursul acestei evoluţii și 
crede în mine”, a scris conducă-
toarea de joc pe o reţea de so-
cializare. În sezonul precedent, 
Amber a îmbrăcat de 12 ori 
echipamentul alb-negru, timp 
în care a contabilizat medii de 
11.2 puncte, 4.0 recuperări, 
2.0 pase decisive, 1.8 intercep-
ţii, dar și 4.8 mingi pierdute, 
totul în aproximativ 30 de mi-
nute jucate în medie pe parti-
dă. (Radu BĂRĂIAN)

Halep stagnează 
pe locul 3 WTA
Simona Halep se menţine pe 
locul 3, cu 6.785 de puncte, în 
clasamentul WTA. Halep este 
devansată doar de americanca 
Serena Williams (9.231 p) și de 
chinezoaica Na Li (6.960 p). În 
ierarhia pe acest an, care con-
tează în vederea participării la 
Turneul Campioanelor de la 
Singapore, Simona este în con-
tinuare pe locul doi, după ru-
soaica Maria Șarapova. În cla-
samentul WTA de simplu, 
Sorana Cîrstea se menţine pe 
locul 29 (1.521 de puncte), 
Monica Niculescu a urcat pe 58 
(935 de puncte), iar 
Irina-Camelia Begu a coborât 
pe 64 (888 de puncte). 
Alexandra Dulgheru a urcat pe 
96 (637 de puncte), Alexandra 
Cadanţu se afl ă pe 131 (469 
de puncte), iar Cristina-Andreea 
Mitu ocupă locul 194 (297 de 
puncte). În ierarhia de dublu, 
cel mai bine clasată sportivă 
din România este Monica 
Niculescu, care se menţine pe 
locul 42, cu 1.850 de puncte.

Pe scurt

SPORT

Miriuță cere 
întăriri în atac
Rămas fără Ogbu, Vasile Miriuță 
le-a transmis șefi lor din Gruia să-i 
transfere cel puțin un atacant pâ-
nă la startul Ligii I. Pagina 11

De nota „14”
Sportivii CSU Cluj au cucerit 
nu mai puțin de 14 medalii la 
Campionatele Naționale de 
Atletism. Pagina 11

La startul ediţiei 

2014-2015 din LNBM se 

vor regăsi doar 13 echi-

pe, după ce Farul 

Constanţa, Ştiinţa 

Bucureşti şi Concordia 

Chiajna nu s-au înscris 

din motive fi nanciare.

Clujul va avea două repre-

zentante în Liga Naţională de 

Baschet Masculin, după ce 

formaţiile „U” BT şi CSU s-au 

înscris pentru sezonul com-

petiţional 2014-2015, care va 

debuta în toamnă.

În noua ediţie de campi-

onat erau rezervate 16 lo-

curi. Cu toate acestea, ulti-

mele două clasate din sezo-

nul precedent, Concordia 

Chiajna şi Farul Constanţa, 

respectiv nou-promovata Şti-

inţa Bucureşti, nu s-au în-

scris în campionat, invocând 

probleme fi nanciare.

Cele 13 formaţii care se vor 

duela în sezonul 2014-2015 din 

LNBM sunt următoarele: CSU 

Asesoft Ploieşti, CSM Oradea, 

BC Mureş, „U” BT Cluj, CSU 

Sibiu, BCM U Piteşti, SCM U 

Craiova, CS Energia Târgu Jiu, 

Steaua CSM EximBank Bucu-

reşti, BC Timişoara, Gaz Me-

tan Mediaş, BC Timba Timi-

şoara şi CS Universitatea Cluj.

În 25 iulie va avea loc la 

Oradea şedinţa Biroului Fede-

ral din cadrul FRB, acolo un-

de se va trage la sorţi progra-

mul competiţional.

Parteneriatul dintre 
cele două echipe clujene, 
în continuare incert

Mircea Cristescu, preşe-

dintele executiv al formaţiei 

„U” BT, a vorbit despre par-

teneriatul dintre echipa pe 

care o conduce şi Clubul Spor-

tiv Universitatea Cluj.

„Poate lumea m-a înţeles pe 

mine greşit, eu nu am nimic 

împotriva acestui parteneriat, 

doar că e foarte greu să fi i par-

tener cu o echipă ce activează 

în LNBM. Nu e vorba de un 

branding comun, ceea ce ar tre-

bui să facem, dar rămâne de 

văzut. Am avut discuţii cu dom-

nul Vasu (Ovidiu Vasu, direc-

tor CSU Cluj, n.red.) pe tema 

aceasta şi o să vedem. E foar-

te greu acum, căci fi ecare echi-

pă trebuie să aibă satelitul ei. 

Cu alte cuvinte, va trebui să 

vedem dacă putem să facem 

patru echipe. Noi avem echipa 

cu care dorim să tragem pen-

tru fruntea clasamentului şi, bi-

neînţeles, ne trebuie şi satelit. 

De partea cealaltă, am vorbit 

de planuri. Am putea colabo-

ra pe anumite teme, le-am pu-

tea împrumuta câţiva jucători, 

rămâne de văzut ce se va în-

tâmpla”, a declarat Cristescu 

pentru site-ul de specialitate to-

talbaschet.ro.  (Radu 
BĂRĂIAN, student la Jurna-
lism, FSPAC-UBB, anul II)

„U” BT și CSU Cluj s-au înscris în Liga Națională

Hafia VECIUNCA
sport@monitorulcj.ro

Conducerea „şepcilor 

roşii” va scoate clubul din 

insolvenţă dacă „studen-

ţii” reuşesc să se califi ce 

în cupele europene.

Universitatea Cluj a dema-

rat în trombă în noul sezon. 

Formaţia pregătită de Mihai 

Teja s-a califi cat în sferturile 

Cupei Ligii, competiţie pe ca-

re şi-a propus să o câştige. 

Victima ardelenilor a fost Pe-

trolul, una dintre pretenden-

tele la titlu în acest an. „Stu-

denţii” au etalat un joc spec-

taculos, alert, plăcut ochiului, 

surprinzător însă dacă ne gân-

dim la evoluţia „alb-negrilor” 

în partidele de verifi care. Din 

cele 9 jocuri amicale, „U” a 

reuşit să câştige doar 4.

„Avem gânduri măreţe”

Victoria în faţa lupilor „gal-

beni” le-a dat aripi universi-

tarilor. Clujenii şi-au propus 

obiective mult mai îndrăzne-

ţe faţă de sezonul trecut, când 

s-au bătut la evitarea retro-

gradării. „E o victorie impor-

tantă pentru noi, în faţa unui 

adversar foarte bun din Ro-

mânia. Trebuie să-i felicit pe 

băieţi pentru determinare, pen-

tru modul cum au jucat. Sunt 

bucuros că am pornit cu un 

succes. Asta vreau de la jucă-

torii mei: determinare, atitu-

dine şi caracter. Sunt mulţu-

mit de băieţi. Am avut o lu-

nă de cantonament şi se ve-

de munca depusă. Dacă nu 

fentezi fotbalul, rezultatele nu 

au cum să nu apară. «U» Cluj 

îşi doreşte performanţă în acest 

sezon, are gânduri măreţe. Să 

vedem dacă vom putea reali-

za acest lucru”, a declarat Mi-

hai Teja la Look TV.

Kovacs, viitorul star 
în alb-negru

Eroul „alb-negrilor” a fost 

Lorant Kovacs, cel care a 

punctat decisiv spre fi nalul 

primei reprize. Mijlocaşul a 

fost descoperit de Mihai Geor-

gescu, cel care i-a lansat în 

fotbalul mare şi pe Costel 

Gâlcă (antrenor Steaua), Răz-

van Raţ (PAOK), Alexandru 

Maxim (Stuttgart), Vlad Chi-

richeş (Tottenham), Mihai 

Răduţ (Steaua) sau Andreas 

Calcan („U” Cluj). „Sunt fe-

ricit că am reuşit să câşti-

găm şi să marchez. Sper să 

nu mă opresc aici şi să mai 

înscriu goluri. Cel mai tare 

mă bucur însă că am trecut 

de Petrolul, o echipă foarte 

bună, cu jucători de clasă. 

Pentru suporteri nu contea-

ză cine marchează, impor-

tant e să câştige echipa. La 

fel şi pentru mine. Conduce-

rea ne-a spus că obiectivul 

este clasarea între primele 8 

formaţii, iar noi vom face to-

tul pentru a-l îndeplini. Ori-

ce jucător îşi doreşte să joa-

ce în cupele europene. Sunt 

fotbalişti de mare valoare 

acolo. Noi o luăm pas cu 

pas. Mai avem mult de mun-

că”, a precizat Kovacs la Look 

TV. „Kovacs a demonstrat şi 

anul trecut că este un fotba-

list foarte bun. Mă bazez pe 

el. A crescut foarte mult, iar 

uşor, uşor are tot mai multă 

personalitate în joc şi asta 

este foarte bine pentru vii-

torul lui”, l-a lăudat Teja pe 

tânărul mijlocaş.

Au renăscut din propria cenușă

„Studenții” sunt puși pe cai mari în acest sezon

„U” Cluj a produs surpriza începutului de sezon după ce a eliminat Petrolul în optimile Cupei Ligii. 

HELMUTH DUCKADAM | președintele 
de onoare al Stelei

„Universitatea Cluj va fi  surpriza campionatului. 
Sunt convins de asta. Au o echipă frumoasă  și un 
antrenor foarte bun, dornic să facă performanță“

Ajuns la fi nal de contract, Zsolt Szilagyi și-a agățat ghete-
le-n cui. Fundașul central a evoluat întreaga sa carieră doar 
în tricoul alb-negru. Clujeanul a fost ovaționat la scenă des-
chisă de fanii „șepcilor” înaintea partidei de duminică seară. 
Fostul fotbalist a fost premiat de conducerea clubului pentru 
devotamentul arătat în cei 16 ani de activitate. Sisi a primit 
o placă și un buchet de fl ori din partea lui Vlad Munteanu. La 
festivitatea de premiere a participa și Alin Rațiu, fundaș care 
a fost forțat să-și încheie cariera din cauza unei accidentări 
groaznice.

Elogii pentru „Sisi”


