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Condamnat la 78 de luni de închisoare, Năstase a fost eliberat.
A executat doar 18 luni. I-au mai rămas 60. Adică 5 ANI !

Adrian Năstase a plecat joi din 
Penitenciarul Jilava, după ce Tri-
bunalul Ilfov a decis, defi nitiv, ca 
fostul premier să fi e eliberat con-
diţionat, pentru că a executat o 
treime din pedeapsa de patru ani 
şi şase luni de închisoare.

Instanţa a respins contestaţia 
Direcţiei Naţionale Anticorupţie 
şi a menţinut decizia Judecători-
ei Sectorului 4, prin care s-a sta-
bilit ca fostul premier Adrian Năs-
tase să fi e eliberat condiţionat.

Tribunalul Ilfov a dispus pune-
rea de îndată în libertate a lui Adri-
an Năstase, acesta urmând să ple-
ce joi din Penitenciarul Jilava.

Judecătoria Sectorului 4 a de-
cis, în 23 iulie, că Adrian Năsta-
se, condamnat la patru ani şi şa-
se luni de închisoare, după con-
topirea pedepselor din dosarele 
„Zambaccian” şi „Trofeul calită-
ţii”, poate fi  eliberat condiţionat, 
în urma executării unei treimi din 
pedeapsă.

Propunerea a fost înaintată Ju-
decătoriei Sectorului 4 de comi-
sia responsabilă din Penitencia-
rul Jilava.

Instanţa a apreciat că există 
premisele că timpul executat a 
fost sufi cient pentru reeducarea 
lui Adrian Năstase şi că acesta, 
prin participarea activă la pro-
gramele desfăşurate în vederea 
pregătirii graduale pentru libera-
re, şi-a format şi consolidat o ati-
tudine corectă faţă de valorile 

sociale, faţă de ordinea de drept 
şi faţă de regulile de convieţuire 
socială.

Năstase a avut de executat 2 
ani (pentru prima pedeapsă), la 
care s-au adăugat 4 ani (din a 
doua pedeapsă), plus 6 luni (un 
spor de pedeapsă), ceea ce ar fi  
însemnat 78 luni de închisoare. 
Cum până acum a executat 18 
luni, înseamnă că a scăpat de 
resptul pedepsei de 60 de luni, 
adică cinci ani!

Zilele filmului maghiar
Perioada: 19 – 23 august

Casa Tranzit, Cinematograful Arta, 
Universitatea Sapienta

Festivalul Internaţional 
de Tango Argentinian 

„Tango Cazino”
Perioada: 21 – 24 august

monitorul weekendde

Declarația săptămânii

„Eu aș fi extrem de îngrijorat dacă aș fi 
pornit la drum cu Pleșu, Patapievici, 

Liiceanu, Cărtărescu, Mihăieș, Baconschi, 
Voinescu, Ionuț Popescu, MRU, Macovei, 

Marian Preda, Lăzăroiu, Diaconescu, 
Ciuparu și mulți alții ca ei și aș termina 
cu Udrea, Marin Anton și Gelu Vișan”

A. PAPAHAGI | fondator PMP

Cum să momești un investitor 
să vină cu banii?

Aeroportul a fost salvat,
creditul a fost aprobat

Investitorul care ar urma să construiască 
hidrocentrala Tarniţa-Lăpuşteşti va fi scutit 
de mai multe taxe. Pagina 5

Accesarea creditului va permite 
funcţionarea normală a Aeroportului 
Internațional „Avram Iancu” Cluj. Pagina 3

Campania pentru Cotroceni și „răzgândelile” preşedintelui
Unul dintre fondatorii PMP explică de ce „nu înțelege să dea strălucire” unui „proiect viciat”. Pagina 4

Înregistrările convorbirilor dintre 
funcționarii din Consiliul Județean 
demonstrează că toată conducerea 
Consiliului Județean - Ioan Oleleu, 
Mariana Rațiu și Siomona Gaci - știa 
că se lucrează la Apron 4. AU TĂCUT 
UN AN, iar acum se fac că nu știu 
nimic! Pagina 3

Oleleu, de ce-ai tăcut ?
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Unde mergem în weekend?
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EVENIMENTE PE TOT 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Zilele fi lmului maghiar
Perioada: 19 – 23 august
Casa Tranzit, Cinematograful 
Arta, Universitatea Sapienta

Seri de vară clujene
Perioada: 1 – 30 august
„Seri de Vară Clujene“ aduce 
şi anul acesta seri de jazz, blu-
es, folk, pop, operă şi opere-
tă, oferite de artişti clujeni. 
Noutatea din acest an constă 
în două locaţii noi de specta-
col.

Vizite ghidate la muzee în cadrul 
Zilelor Culturale Maghiare
Perioada: 19 – 24 august
Vizite ghidate în limba româ-
nă şi engleză la expoziţiile co-
memorative dedicate împlini-
rii a 100 de ani de la izbucni-
rea primului război mondial. 
Ghizii îi aşteaptă pe clujeni la 
Muzeul de Istorie a UBB şi la 
Muzeul de Istorie al 
Transilvaniei, după următorul 
program:
Vineri, 22 august, ora 11:00 
(Muzeul de Istorie al 
Transilvaniei, ghidaj în limba 
română) și tot ora 11:00 
(Muzeul de Istorie a 
Universităţii Babeș-Bolyai, 
ghidaj în limba engleză).
Sâmbătă, 23 august, ora 
13:00 (Muzeul de Istorie al 
Transilvaniei, ghidaj în limba 
română).
Duminică, 24 august, ora 
11:0 (Muzeul de Istorie al 
Transilvaniei, ghidaj în limba 
română).
În perioada 17-24 august, 
Muzeul de Artă, Muzeul 
Naţional de Istorie al 
Transilvaniei, Muzeul de 
Istorie a UBB, Muzeul de 
Mineralogie, Muzeul Botanic 
și Muzeul Zoologic pot fi  vizi-
tate gratuit.

Concurs de identitate vizuală – 
Cluj-Napoca CCE 2021
Perioada: 18 august – 08 
septembrie

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

Tabăra de creaţie „Artă fără 
frontiere“
Perioada: 17 – 24 august
Turda

Expoziţia Ars incognita. 
Fascinanta lume a unui iconar 
din secolul XVIII
Perioada: 07 – 31 august
Muzeul Etnografi c al 
Transilvaniei

Expoziţia „Natură Statică“
Perioada: 24 iulie – 7 sep-
tembrie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca

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

Tabără etnografi că de vară 
2014

Perioada: 1 iulie – 29 august
Parcul Etnografi c Naţional 
Romulus Vuia

Preselecţia Artiştilor Ascunşi
Perioada: 28 iulie – 28 au-
gust
Compania de teatru, acroba-
ţie şi jonglerie „Famous“ din 
Cluj Napoca organizează pre-
selecţie pentru noi membri.

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

Laszlo Toth – Expoziţie 
retrospectivă
Perioada: 18 august – 18 oc-

tombrie
Galeria Quadro

Expoziţia Zero G, semnată de 
artista Monica Romanca
Perioada: 21 august – 11 
septembrie
Diverta Hubertus – Cluj

Festivalul Internaţional de 
Tango Argentinian „Tango 
Cazino“
Perioada: 21 – 24 august
În perioada 21-24 august 
2014 vor avea loc şi activităţi 
gratuite pentru publicul larg. 

DUMINICĂ
Revând Market
Expo Transilvania – ora 8:00

Primul festival din România dedicat în totalitate 
cvartetelor de coarde şi unul dintre foarte puţi-
nele festivaluri de acest gen din Europa va avea 
loc la Cluj-Napoca, în Iulius Parc, între 29 şi 31 
august. Evenimentul e organizat de Asociaţia 
Teatrul Imposibil, cu sprijinul Iulius Mall şi al 
Primăriei şi Consiliului Local Cluj-Napoca.
Prima ediţie a QuartFest se va bucura, în cele trei 
seri de festival, de prezenţa a 9 cvartete româ-
nești apreciate la nivel naţional și internaţional: 
Rua Quartet, Cantabile Quartet, Four Seasons 
Quartet, Grazioso Quartet, Napocensis Quartet, 
Nuages Quartet, Q Quartet, Unique Quartet, 
Accord Quartet. Concertele se vor desfășura în fi e-
care dintre cele trei zile de festival între 19:00 și 
22:00, iar accesul la evenimente este liber.

Festivalul promovează muzica de cvartet, un gen 
muzical extrem de iubit în toată lumea, pentru 
care au compus, începând cu sfârșitul secolului 
al XVIII-lea, nume ca Luigi Boccherini, Joseph 
Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart sau Ludwig 
van Beethoven.

QuartFest promovează muzica de calitate și își 
propune, prin ediţiile care urmează să aibă loc, 
să atingă standardele artistice și organizatorice 
impuse de marile festivaluri europene dedicate 
genului. QuartFest își dorește să atragă tinerii în-
spre acest gen muzical printr-o abordare dinami-
că, proaspătă și pe deplin adaptată sensibilităţii 
contemporane. Astfel, paleta de creaţii muzicale 
interpretate va fi  una diversă, cuprinzând atât 
clasici, cât și concerte de cover-uri după piese 
contemporane sau abordări inedite ale celor in-
trate în canonul muzical tradiţional.

Asociaţia Teatrul Imposibil este o organizaţie 
non-guvernamentală, fără scop patrimonial, în-
fi inţată în Cluj-Napoca în 2003, care are ca scop 
promovarea culturii românești prin organizarea 
sau sprijinirea de manifestări teatrale, plastice, 
audio-vizuale și alte manifestări culturale, în ve-
derea stabilirii unui dialog între cultura româ-
nească și valorile europene și universale. Nu în 

ultimul rând, Asociaţia dorește să promoveze ti-
nerii creatori, precum și să promoveze explora-
rea unor tematici și medii neconvenţionale.

Program QuartFest (29-31 august, Iulius Parc, 
pe ponton):
VINERI, 29 august
19:00 Q Quartet
20:00 Four Seasons Quartet
21:00 Cantabile Quartet
SÂMBĂTĂ, 30 august
19:00 Accord Quartet
20:00 Nuages Quartet
21:00 Unique Quartet
DUMINICĂ, 31 august
19:00 Napocensis Quartet
20:00 Grazioso Quartet
21:00 Rua Quartet

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

DE-A LUNGUL ISTORIEI

22 august

1233: Prima menţiune do-
cumentară a unui ban de 
Severin, în persoana lui 
Luca.

1456: A început a doua 
domnie a lui Vlad Ţepeș în 
Ţara Românească (până în 
noiembrie 1462).

1911: Este descoperit furtul 
pânzei Mona Lisa, capodo-
pera lui Leonardo da Vinci 
de la Muzeul Luvru.

1941: Ion Antonescu a fost 
numit mareșal.

23 august

1595: Bătălia de la 
Călugăreni, încheiată cu vic-
toria armatelor muntea-
no-transilvănene conduse 
de Mihai Viteazul.

1944: Al Doilea Război 
Mondial: România a ieșit 
din alianţa cu Puterile Axei, 
trecând de partea aliaţilor. 
Mareșalul Ion Antonescu, 
conducător al statului, a 

fost arestat în urma loviturii 
de stat organizate de regele 
Mihai I al României și s-a 
format un guvern condus 
de Constantin Sănătescu.

1973: Ilie Năstase devine li-
der mondial al clasamentu-
lui ATP, poziţie păstrată 
timp de 40 săptămâni.

24 august

79: Erupţia Vezuviului. 
Orașele Pompei, 
Herculaneum și Stabiae 
sunt acoperite de lavă. 
Moare și enciclopedistul C. 
Plinius Secundus, autorul 
„Istoriei naturale”.

1960: Se înregistrează cea 
mai scăzută temperatură 
vreodată pe Pământ: -88,3 
°C (la Staţia Vostok)

1991: Ucraina își declară in-
dependenţa faţă de 
Uniunea Sovietică.

ISSN 2065 – 6408

Editor: SC MONITORUL DE CLUJ SRL
office@monitorulcj.ro, fax 0264/597703

Director general I Sorin Stanislav
Director editorial I Paul Niculescu

REDACŢIA
Editori coordonatori: Sorin Mărghitaș (ediţia tipărită), Bianca Preda (online)

monitorul de cluj folosește serviciile text și foto
ale agenţiilor de presă Agerpres și Mediafax.

ADMINISTRAŢIE & PUBLICITATE

ADRESA REDACŢIEI
SIGMA Business Center Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 109, etaj I

Telefoane: 0264-597.700, 0264-59.77.03; 0364-401.531; fax: 0264-59.77.03
E-mail: redactia@monitorulcj.ro; reclama@monitorulcj.ro; 

mica.publicitate@monitorulcj.ro
Publicitate: 0264-599.416; Abonamente: 0264-59.77.03

CENTRE DE MICA PUBLICITATE:
Sediul redacţiei – SIGMA Business Center – str. Republicii nr. 109, Et. 1

Librăria BIBLOS (standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

Abonamentele la monitorul de cluj se pot face 
la sediul redacţiei, prin Poșta Română, Apex SRL

Potrivit articolului 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolului aparţine autorului.
Articolele marcate cu  reprezintă materiale publicitare, iar monitorul de cluj 

nu își asumă responsabilitatea pentru conţinutul acestora. De asemenea, în cazul unor 
agenţii de presă și personalităţi citate responsabilitatea juridică le aparţine.

Tiparul executat la Garamond Tipografie SRL.

Gabriela Dragotă – social / administraţie
Anca M. Colibășanu – politică
Cristina Oltean –  naţional / internaţional
Andreea Leder – social / sănătate
Anndreea Popa – economic

Hafia Veciunca – sport
Otilia Mureşan – fotoreporter
Daciana Derda –  corespondent Turda, 

Câmpia Turzii
Mircea Danciu, Ionuţ Hușanu – dtp

Director Marketing – Mihaela Fleșariu
Mica publicitate – Iuliana Nagy

Secretariat – Iulia Todea
Contabilitate – Camelia Petrean
IT – Radu Moraru

Redactor responsabil de număr: Sorin Mărghitaș
marghitas@monitorulcj.ro, tel.: 0264/59.77.00 int. 125

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

QuartFest: Primul festival de cvartete din România 
va avea loc la Cluj, între 29 şi 31 august
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Omul de afaceri Dinu 

Patriciu, care a decedat în 

19 august, într-o clinică 

din Londra, va fi  înmor-

mântat în România, au 

declarat joi, pentru 

Mediafax, surse apropiate 

familiei acestuia.

„În mod cert va fi  înmor-

mântat în România, probabil 

la Bellu, unde familia are o ca-

pelă”, au spus sursele citate.

Nu a fost stabilită data la ca-

re va avea loc înmormântarea 

lui Dinu Patriciu, pentru că nu 

se ştie când vor fi  încheiate for-

malităţile la Londra pentru ca 

trupul neînsufl eţit al omului de 

afaceri să fi e adus în România.

Omul de afaceri Dinu Patri-

ciu a murit la vârsta de 64 de 

ani, pe 19 august, într-o clini-

că londoneză.

„Dinu Patriciu a murit în-

conjurat de membrii familiei, 

în urma unei infecţii pulmona-

re, pentru care fusese spitalizat 

în ultimele zile”, potrivit unui 

comunicatul remis Mediafax la 

momentul respectiv.

„Pe această cale, familia fa-

ce un apel îndoliat la respecta-

rea dorinţei defunctului, ca ul-

timul său drum să ocolească 

neînţelegerile, lipsa de decen-

ţă şi agresivitatea de care aces-

ta a avut prea mult parte în ul-

timii ani de viaţă şi suferinţă”, 

se mai spunea în comunicatul 

familiei Patriciu.

Dinu Patriciu suferea de mai 

mulţi ani de cancer. În decem-

brie 2012, el a fost supus unui 

transplant de fi cat.

Patriciu a avut afaceri în do-

meniile petrolier, bancar, imo-

biliar şi media. Omul de afa-

ceri deţinea active imobiliare 

în Germania, Suedia şi Polo-

nia, evaluate la circa 1,1 mili-

arde de euro în mijlocul crizei.

Dinu Patriciu va fi înmormântat în România

După ce Mihai Seplecan, 

fostul preşedinte interimar 

al Consiliului Judeţean 

Cluj anunţa miercuri că 

există riscul ca Aeroportul 

Internaţional Avram Iancu 

Cluj să se închidă în cazul 

în care creditul de la CEC 

Bank nu va fi  aprobat, la o 

zi distanţă a venit cu 

anunţul că respectivul cre-

dit a fost aprobat.

„Este o veste extraordinar 

de bună pentru clujeni, pen-

tru proiectele privind dezvol-

tarea durabilă a judeţului Cluj. 

O veste proastă pentru cei ca-

re au încercat să falimenteze 

această instituţie. Poate acum 

vor încerca să găsească o so-

luţie să nu mai pună beţe în 

roate activităţii noii majorităţi 

create la nivelul CJ Cluj şi se 

vor gândi la interesele cluje-

nilor şi nu ale lor”, a declarat 

Mihai Seplecan, fostul preşe-

dinte interimar al Consiliului 

Judeţean Cluj şi preşedinte al 

PNL Cluj.

Scenariul prăpăstios de 
miercuri

Cu o zi înainte, Seplecan 

anunţa că există riscul ca Ae-

roportul să se închidă dacă 

creditul de la CEC Bank nu 

va fi  aprobat. „Dacă acest îm-

prumut nu va fi  aprobat, in-

stituţia riscă să fi e executată 

silit, putând ajunge în impo-

sibilitatea de a-şi mai desfă-

şura activitatea. Atrag atenţia 

asupra faptului că de decizia 

CEC Bank depinde chiar stra-

tegia de dezvoltare a judeţu-

lui care este strâns legată de 

benefi ciile şi oportunităţile de 

investiţii favorizate de exis-

tenţa acestei instituţii”, a de-

clarat Mihai Seplecan.

Pentru ce vor fi  folosiţi 
cei 50 milioane lei

În şedinţa de Consiliu Ju-

deţean de joi, 31 iulie a aces-

tui an, a fost aprobată garan-

tarea de către forul judeţean a 

unui credit de 50 milioane lei 

pentru plata lucrărilor la pis-

ta de 2.100 metri. Creditul de 

50 milioane lei a fost garantat 

de Consiliul Judeţean şi a fost 

aprobat iniţial în luna ianua-

rie a acestui an, dar în proiec-

tul de hotărâre din iarnă nu a 

fost precizată perioada de 20 

de ani a creditului de la CEC 

Bank. Astfel, în şedinţa din 31 

iulie a fost aprobată modifi ca-

rea hotărârii de Consiliu Jude-

ţean în care a fost omisă pre-

cizarea perioadei de 20 de ani. 

Potrivit conducerii Aeroportu-

lui, accesarea respectivului cre-

dit permite funcţionarea nor-

mală a Aeroportului şi nu ar 

crea blocaje. David Ciceo, di-

rectorul Aeroportului Interna-

ţional Avram Iancu Cluj-Na-

poca s-a arătat de acord cu în-

fi inţarea unei comisii care să 

cerceteze situaţia de la pista 

Aeroportului, dar cu condiţia 

ca activitatea instituţiei să nu 

fi e blocată de băncile şi credi-

torii Aeroportului.

Creditul pentru Aeroportul 
Internațional Cluj a fost aprobat

Conversaţiile telefonice 

dintre Mariana Raţiu, 

director tehnic al 

Consiliului Judeţean Cluj, 

şi Simona Gaci (SIMO), 

secretarul judeţului, arată 

că lucrările la APRON 4 se 

derulau ilegal, dar cu şti-

inţa conducerii judeţului.

În propunerea de arestare 

a lui Horea Uioreanu, unul din 

principalele argumente ale 

DNA este că platforma de par-

care aeronave APRON 4 s-a 

construit „în lipsa oricăror for-

me legale şi transparente de 

evaluare şi acordare a unei ast-

fel de lucrări fi nanţate din bani 

publici, prin ignorarea princi-

piilor concurenţei şi transpa-

renţei stabilite de legiuitor”, 

dar înregistrările convorbirilor 

dintre funcţionarii din Consi-

liul Judeţean demonstrează ce-

va mai grav: toată conducerea 

Consiliului Judeţean ştia că se 

lucrează la APRON 4.

Cu toate acestea, pentru 

APRON 4 exista deja un cer-

tifi cat de urbanism, emis „la 

pachet” cu documentele pen-

tru autorizarea lucrărilor la 

pista de 3.500 de metri, reie-

se dintr-o conversaţie telefo-

nică dintre Mariana Raţiu, di-

rector tehnic al Consiliului ju-

deţean Cluj, şi Simona Gaci, 

secretarul judeţului, înregis-

trată potrivit rechizitoriului 

DNA în luna martie, şi citată 

de Gazeta de Cluj.

„Şi vezi că din câte ştiu, 

certifi catul de urbanism pe 

APRON l-am dat noi”, îi spu-

nea Mariana Raţiu colegei sa-

le Simona Gaci, care o apro-

ba, indicând exact momentul 

emiterii documentului: „Da, 

da, da. Ăla de anul trecut, da. 

Da, da, da.”

Se temeau că afl ă presa!

Potrivit rechizitoriului ci-

tat de Gazeta de Cluj, la data 

de 20 martie 2014, sub sem-

nătura lui Horea Uioreanu, la 

Consiliul Judeţean Cluj a fost 

depusă cererea de emitere a 

autorizaţiei de construire pen-

tru obiectivul APRON 4 (plat-

forma de parcare pentru ae-

ronave) însoţită de documen-

taţia aferentă.

„După înregistrarea cererii 

de autorizare, arhitectul şef al 

judeţului, Claudiu Salanţă, a 

anunţat că va efectua la data 

de 26 martie 2014 o vizită la 

aeroport pentru verifi cări la 

şantierul constructorului. 

Anunţul efectuat de arhitec-

tul şef a determinat o stare de 

agitaţie şi îngrijorare în rân-

dul celor implicaţi în lucrări-

le ilegale. Urmare vizitei de 

pe şantier, Salanţă a consta-

tat că s-au realizat lucrări la 

platforma de parcare aerona-

ve APRON 4, în lipsa oricărei 

autorizaţii emise de Consiliul 

Judeţean”, scrie în rechizito-

riul anchetatorilor.

Potrivit documentelor, 26 

martie e tocmai data la care 

Simona Gaci (secretar al ju-

deţului) şi Mariana Raţiu (di-

rectorul tehnic al CJ Cluj) vor-

besc despre APRON şi se tem 

că informaţii potrivit cărora 

lucrările au fost deja efectua-

te vor apărea în presă.

Dragnea ştia tot, dar nu 
semna nimic

Într-o discuţie ulterioară, 

din 6 aprilie, cele două func-

ţionare vorbesc din nou des-

pre APRON, iar Mariana Ra-

ţiu recunoaşte că APRON 4 

apare în toate actele, „inclu-

siv la d-l Dragnea din mai.”

Mariana Raţiu îi spune Si-

monei Gaci că APRON-ul s-a 

discutat inclusiv la întâlnirile 

cu Dragnea, dar „bineînţeles 

că pe nici una Dragnea nu 

semnează, pe nici o hârtie…”. 

„O făcut licitaţie la APRON 4? 

Când modul lor de operare nu 

ţi se pare că nu respectă ni-

mic?”, subliniază Raţiu, care 

se dovedeşte astfel că ştia de 

toate aceste probleme de un 

an de zile.

Oleleu, de ce-ai tăcut un an ?

Vicepreședintele Consiliului Județean, Ioan Oleleu, a interpretat tot timpul partitura intransigenței și corectitudinii

Înregistrările convorbirilor dintre funcționarii din Consiliul Județean demonstrează că toată conducerea 
Consiliului Județean - Ioan Oleleu, Mariana Rațiu și Simona Gaci - știa că se lucrează la APRON 4. Au tăcut 
un an, iar acum se fac că nu știu nimic!

„RAŢIU MARIANA: Și vezi că din câte știu, certifi catul de 
urbanism pe APRON l-am dat noi.

SIMO (GACI SIMONA): Da, da, da. Ăla de anul trecut, da. 
Da, da, da.

RAŢIU MARIANA: Și atunci? APRON-ul face legătura… 
Deci, înţelegi care… APRON-ul are legătură cu… 3500 supra-
faţă de mișcare, că nu poţi… Fără APRON nu pot să vină alea 
trei mii… pe 3500.

SIMO: Da, da, da, da.”
(...)
RAŢIU MARIANA: Da draga mea și certifi catul ăla de ur-

banism din august…
GACI SIMONA: Da.
RAŢIU MARIANA: Fai ce mă arde, ăla l-am dat pe tot.
GACI SIMONA: Pe tot.
RAŢIU MARIANA: Pe toată pista, pe suprafaţa de mişca-

re, inclusiv pe APRON.
GACI SIMONA: Inclusiv pe APRON l-am dat?
RAŢIU MARIANA: Da, da. Îhî.
GACI SIMONA: No, deci îi bine, stăm bine atuncea.
RAŢIU MARIANA: Da, dragă, da.
GACI SIMONA: Cum ne dăm cu stângu-n dreptu’.”

Gaci Simona recunoaște: 
„Cum ne dăm cu stângu-n dreptu' !”
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Senatorul Gigi Chiru, pre-

şedintele PDL Constanţa, 

cere demisia din partid a 

lui Emil Boc după ce aces-

ta şi-a declarat susţinerea 

pentru Elena Udrea la ale-

gerile prezidenţiale.

„Îi solicit public domnului 

Emil Boc să-şi dea demisia 

din PDL. Primarul Clujului a 

declarat că susţine la alegeri-

le prezidenţiale candidatul 

unui alt partid, într-un mod 

cu totul sfi dător, jignind inte-

gritatea şi onestitatea mem-

brilor PDL. Dacă vrea în PMP, 

să se ducă în PMP, să fi e băr-

bat, să aleagă şi să-şi dea de-

misia de onoare. În orice con-

text politic, atitudinea dom-

nului Boc este de neacceptat“, 

a afi rmat Gigi Chiru (foto).

Potrivit preşedintelui PDL 

Constanţa, Boc a ales să o sus-

ţină pe Elena Udrea, candidat 

al altui partid, deşi PDL i-a 

fost alături în perioada în ca-

re el a fost prim-ministru.

„PDL şi fi ecare membru 

am plătit electoral în urma gu-

vernării Boc, pentru ca el să 

vină, în mai puţin de un an, 

şi să trădeze de două ori par-

tidul al cărui preşedinte a fost. 

Mai mult, întregul PDL l-a sus-

ţinut pe Emil Boc în actul gu-

vernării, iar acesta alege as-

tăzi să o susţină pe Elena 

Udrea, candidatul unui alt par-

tid. Ştim bine că Elena Udrea, 

cel puţin în judeţul Constan-

ţa, a avut o relaţie mai mult 

decât instituţională cu Radu 

Mazăre şi cu Nicuşor Constan-

tinescu şi nu sunt singurii 

PSD-işti cu care colaborează 

foarte bine“, adaugă Chiru.

Marţi, Emil Boc a declarat 

că o va susţine pe Elena Udrea 

la alegerile prezidenţiale, pen-

tru că aceasta este „un adver-

sar redutabil, bătăios şi dur 

la adresa PSD şi a lui Victor 

Ponta“, care nu a ezitat nici-

odată să apere şi să creadă în 

proiectul de reformă şi mo-

dernizare a statului român pe 

care el l-a început împreună 

cu preşedintele Traian Băses-

cu.

Un lider al PDL cere 
demisia lui Boc

Experţii Partidului 

Mişcarea Populară şi 

Elena Udrea par să fi  

pregătit cu multă grijă 

detaliile pentru campa-

nia electorală. Un punc-

taj de comunicare publi-

că, parte a strategiei 

generale de comunicare 

politică, şi care cuprinde 

ideile care trebuiau 

transmise în spaţiul 

public, a „răsufl at”, fi ind 

dat publicităţii.

Ce cuprinde acest punc-

taj? Acesta cuprinde câteva 

dintre ideile discutate mier-

curi cu preşedintele. De ase-

menea, în acesta se face re-

ferire la Cristian Diaconescu 

şi totodată la susţinerea din 

partea lui Emil Boc:

„A fost o întâlnire la nivel 

înalt între doi preşedinţi, în-

tre actualul preşedinte al Ro-

mâniei şi viitorul preşedinte 

al României“.

Elena Udrea este mai mult 

decât o moştenitoare a lui Tra-

ian Băsescu, este „o femeie 

puternică şi determinată“.

Despre Cristian Diacones-

cu afl ăm că acesta este „un 

capitol închis“.

De asemenea, „Emil Boc o 

susţine pe Elena Udrea“.

O altă informaţie care tre-

buie transmisă este aceea că 

„Elena Udrea este un compe-

titor pentru turul II“.

O scrisoare „pierdută”
Cum a pregătit PMP strategia de comunicare 
pentru candidatura Elenei Udrea?

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Preşedintele Traian Băsescu 

a anunţat că o va susţine 

pe Elena Udrea, liderul 

PMP, la alegerile preziden-

ţiale. Aceasta deşi iniţial îşi 

oferise sprijinul pentru 

Cristian Diaconescu.

Gestul preşedintelui nu a 

rămas nesancţionat. Unul din-

tre fondatorii PMP, clujeanul 

Adrian Papahagi, a atacat dur 

alegerea lui Băsescu. În opi-

nia fostului vicepreşedinte al 

popularilor, preşedintele s-a 

dezis de toţi cei ca el.

Câteva lămuriri

Astfel, Adrian Papahagi a 

oferit şi o serie de lămuriri pri-

vind relaţia sa cu partidul şi cu 

preşedintele Traian Băsescu.

„Vreau să dau câteva lă-

muriri privind relaţia mea cu 

Traian Băsescu şi PMP.

Nu îi datorez nimic lui Tra-

ian Băsescu. Niciun leu, ni-

cio funcţie, nici măcar sprijin 

în campania electorală din 

2012, în competiţia internă 

din PDL sau PMP.

Nu i-am solicitat nicioda-

tă nimic, nu mi-a cerut nici-

odată nimic: nici să spun ce-

va anume, nici să scriu, nici 

să fac. M-a tratat mereu cor-

dial şi respectuos, l-am tratat 

mereu cu deferenţa cuvenită 

unui şef de stat şi unui om 

politic de mare talent.

Între noi a existat o legătură 

de respect reciproc, între doi 

gentlemen, bazată pe consen-

sul tacit asupra unor valori. I-am 

fost alături la referendum fi ind-

că apăram aceeaşi cauză şi fi -

indcă merita, obiectiv, sprijinul 

tuturor oamenilor de bună cre-

dinţă. I-am fost alături în crea-

rea Mişcării Populare fi indcă am 

crezut, văzând cine face parte 

din echipa fondatoare a FMP şi 

PMP, că vom putea crea un par-

tid altfel, deopotrivă nou şi re-

levant, reformist şi principial.

Îl respect pentru tot ceea 

ce a făcut pentru ţară, pentru 

lupta şi curajul lui. Nu m-am 

dezis de el şi voi continua să 

apăr principiile corecte pe ca-

re le-a slujit.

Ieri, însă, Traian Băsescu 

s-a dezis de toţi cei ca mine, 

de toţi cei pe care i-a numit 

cu un oarecare dispreţ "inte-

lighenţia" şi "deontologii". 

Acel gentlemen's agreement 

nerostit a fost anulat ieri.

Nu înţeleg să fi u cauţiunea 

morală a unor politicieni ca 

Elena Udrea, nici exponat de 

vitrină, nici "să dau străluci-

re" unui proiect viciat“, a scris 

Papahagi, pe facebook.

PMP, un vehicol 
al ambiţiei personale

Fondatorul PMP aminteş-

te şi de momentul demisiei 

sale din partid.

„În ce priveşte acţiunea 

mea în PMP: am demisionat 

din partid în luna februarie, 

după ce am observat că niciu-

nul dintre colegii din condu-

cerea Partidului şi Fundaţiei 

nu mă susţine într-o chestiu-

ne principială. Unii erau prea 

ocupaţi să-şi negocieze locul 

pe lista de europarlamentare, 

alţii nu percepeau deriva mo-

rală şi politică în care intra 

partidul sub conducerea in-

formală a Elenei Udrea. S-au 

trezit între timp cu toţii.

Revenirea mea în PMP a fost 

o ultimă încercare de a avea un 

cuvânt de spus şi de a opri de-

riva partidului. Ca singurul 

membru care se opusese pe fa-

ţă şi public liniei Udrea, am 

considerat o datorie să-i mai 

avertizez încă o dată pe cole-

gii alături de care pornisem la 

drum că partidul riscă să fi e 

transformat în vehicolul ambi-

ţiei personale a unui singur om. 

Între depunerea candidaturii şi 

congres, am afl at de la colegii 

din teritoriu cum fuseseră con-

stituite multe delegaţii, prin eli-

minarea membrilor iniţiali şi 

înlocuirea lor cu trupele doam-

nei Udrea. A avut loc şi o dis-

cuţie cu Traian Băsescu, din ca-

re am înţeles clar către cine se 

îndreaptă preferinţele sale. Tot 

ce mai puteam face era o ulti-

mă declaraţie publică, urmată 

de părăsirea unui proiect căru-

ia chiar cel care l-a inspirat îi 

dădea o menire cu care nu pu-

team fi  de acord“,a mai spus 

Papahagi.

Fostul vicepreşedinte al PMP 

mai subliniază că nu este nici 

nehotărât, nici oportunist.

„Nu sunt un om nehotă-

rât, nu sunt laş sau oportu-

nist. Dar trebuie să fi i idiot să 

continui o pseudo-luptă în-

tr-un proiect în care nu mai 

crezi. PMP arată azi exact aşa 

cum şi-o doresc Traian Băses-

cu şi Elena Udrea. Nu aşa ve-

deam eu proiectul.

În fi ne, nu sunt oportunist. 

Am făcut politică numai în 

opoziţie. În PDL, am susţinut 

moţiunea Reformiştii, deşi Va-

sile Blaga îmi propusese să fi u 

în echipa lui, cu perspective-

le aferente. Am părăsit PDL, 

unde eram apreciat de colegi 

şi de conducere, alienându-mi 

prieteni puternici, pentru a 

construi de la zero, cu eforturi 

infi nit mai mari, un proiect pe 

care îl speram mai bun, mai 

curat, mai doctrinar, mai pros-

păt decât PDL. După încheie-

rea episodului PMP nu am dat 

curs invitaţiilor domnilor Mi-

hai-Răzvan Ungureanu şi Va-

sile Blaga de a mă alătura lor, 

fi indcă mi s-ar fi  părut un gest 

oportunist. S-ar putea spune 

mai degrabă că sunt contrao-

portunist.

Cu asta sper că am lămu-

rit poziţia mea din ultimii doi 

ani şi că am răspuns diverse-

lor reproşuri şi critici. Multe 

lucruri pe care le-am trăit, vă-

zut şi auzit nu se pot spune 

aici, din respect pentru cei a 

căror încredere o am. Va ve-

ni însă şi vremea memoriilor, 

iar eu sunt fi lolog: notez to-

tul în carneţel, cu ghilimele“, 

a încheiat Papahagi.

Moştenitoare 
dezmoştenită 
este cea legitimă

Într-o altă postare pe face-

book, Papahagi mai arată că pe 

de altă parte, Monica Macovei- 

pe care o susţine de altfel – can-

didează în numele unor prin-

cipii pe care astăzi Traian Bă-

sescu nu le mai reprezintă. „Tra-

ian Băsescu a capitulat în faţa 

Elenei Udrea: într-un fel, l-a în-

vins şi pe el sistemul.

Pe Monica Macovei nu a 

învins-o sistemul. Continuă 

să se lupte cu el.

Moştenitoarea dezmoşte-

nită este cea legitimă. Cea de-

semnată a preluat doar pasi-

vul. Capitalul simbolic s-a 

transferat singur la Monica 

Macovei.

Avem ce vota la toamnă. Re-

stul, sunt zvârcolirile sistemu-

lui care nu se predă: nimic mai 

mult“, a mai scris Papahagi.

„Răzgândelile” preşedintelui
Unul dintre fondatorii PMP spune că „nu înțelege să dea strălucire” 
unui proiect viciat.
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Începând de luna viitoare, 

de pe rafturile magazine-

lor ar trebui să dispară 

aspiratoarele cu putere 

mai mare de 1600 de W.

Uniunea Europeană va in-

terzice vânzarea aspiratoare-

lor puternice, pe motiv că ele 

consumă prea mult, scrie pu-

blicaţia Daily Mail, citată de 

incont.ro. Astfel, începând din 

luna septembrie vor dispărea 

încet de pe rafuri aspiratoare-

le cu motoare care depăşesc 

1.600 W, iar până în 2017 vor 

trebui să existe pe piaţă doar 

aparate de aspirat cu motoa-

re sub 900 W, potrivit unor 

reglementări ale Comisiei Eu-

ropene. Magazinele care au 

pe stoc produse de acest tip 

vor putea în continuare să le 

vândă, însă producţia lor va 

fi  oprită odată ce noile regle-

mentări vor intră în vigoare.

Aspiratoarele vor fi  clasifi ca-

te de la A la G, în funcţie de cât 

de mult zgomot fac şi de efi ci-

enţa energetică pe aspiraţie. Re-

prezentanţii CE susţin că aspi-

ratoarele din nouă generaţie vor 

trebui să fi e la fel de efi ciente, 

dar cu un consum semnifi cativ 

mai mic de curent. De altfel, cu 

toate că un astfel de aspirator 

va fi  probabil mai scump decât 

cele actuale, comisarii europeni 

susţin că preţul se va amortiza 

repede, în paralel cu scăderea 

facturii la energie.

Preşedintele CE, Jose Ma-

nuel Barroso, a declarat că no-

ile norme vor economisi ener-

gie echivalentă cu cea produ-

să de patru centrale nucleare.

Noile reguli ale CE scumpesc aspiratoarele

Data de 25 august este 

termenul limită pentru 

declararea şi efectuarea 

plăţilor obligaţiilor fi scale 

aferente perioadei fi scale 

precedente, reamintesc 

reprezentanţii Direcţiei 

Generale Regionale a 

Finanţelor Publice 

(DGRFP) Cluj.

În vederea evitării aglome-

raţiei la ghişeele organelor fi s-

cale în zilele premergătoare 

scadenţei la plata şi declara-

rea obligaţiilor fi scale, DGR-

FP Cluj-Napoca recomandă 

contribuabililor să utilizeze 

metoda de depunere on-line 

a declaraţiilor. Cei care nu de-

pun declaraţiile on-line sunt 

rugaţi să se prezinte din timp 

la ghişeele organelor fi scale. 

„De asemenea, în vederea des-

făşurării în condiţii optime a 

operaţiunilor de plată/încasa-

re, respectiv pentru evitarea 

aglomeraţiei la ghişeele de la 

unităţile Trezoreriei Statului, 

rugăm contribuabilii să efec-

tueze achitarea obligaţiilor fi s-

cale prin unităţile bancare”, 

se arată într-un comunicat al 

instituţiei.

În cazul în care agenţii eco-

nomici înregistrează obligaţii 

fi scale restante la data de 31 

august, aceştia vor fi  publi-

caţi pe site-ul Ministerului Fi-

nanţelor Publice.

Luni e ultima zi pentru plata 
obligaţiilor fiscale

Leul şi-a continuat apreci-

erea faţă de euro, în a 

patra şedinţă consecutivă, 

cursul scăzând, faţă de 

începutul săptămânii, cu 

peste doi bani.

Media euro a coborât de la 

4,4244 la 4,4147 lei, care re-

prezintă minimul atins înce-

pând cu sfârşitul lunii iulie. 

Miercuri, piaţa valutară s-a 

închis la 4,42 lei, nivel în ju-

rul căreia aceasta s-a deschis 

ieri. Pe parcursul zilei, tran-

zacţiile s-au realizat la un mi-

nim de 4,4120 lei şi un ma-

xim de 4,4180 lei. La ora 14:00 

tranzacţiile se realizau la 

4,4110 – 4,4140 lei.

Evoluţia leului nu a fost in-

fl uenţată de deprecierea euro 

faţă de dolar, provocată de pu-

blicarea unor date slabe pri-

vind anumite sectoare econo-

mice din zona euro, cât şi în-

cetinirea industriei prelucră-

toare din China.

Cursul dolarului american 

a scăzut de la 3,3291 la 3,3272 

lei iar cel al francului elveţi-

an de la 3,6552 la 3,6457 lei.

În regiune, moneda polo-

neză se deprecia faţă de euro 

la 4,185 – 4,194 zloţi, iar cea 

maghiară stagna la 314,1 – 

314,9 forinţi.

Perechea euro/dolar cobo-

ra până la 1,3242 dolari, cel 

mai scăzut nivel al său din 

data de 10 septembrie 2013, 

maximul atins fi ind de 1,3276 

dolari.

Aprecierea dolarului s-a con-

solidat după publicarea minu-

telor ultimei întâlniri a Comi-

tetului monetar al Rezervei Fe-

derale americane, care s-a des-

făşurat la fi nalului lui iulie, din 

care reiese că programul de re-

laxare cantitativă, prin care s-a 

sprijinit economia SUA, s-ar pu-

tea încheia mai devreme decât 

s-a estimat anterior. De aseme-

nea, mai mulţi ofi ciali au ară-

tat că ar dori să fi e scurtată pe-

rioada „considerabilă” de men-

ţinere a ratei dobânzilor aproa-

pe de 0%. De aceea, investito-

rii aşteaptă cu interes discursul 

de astăzi al preşedintelui Fed, 

Janet Yellen, care ar putea cla-

rifi ca politica monetară a băn-

cii centrale americane.  (R.G.)

Euro a scăzut la 4,41 lei
PIAŢA VALUTARĂ

Compania care va admi-

nistra viitoarea hidrocen-

trală Tarniţa-Lăpuşeşti, 

proiect de peste 1 miliard 

de euro, va fi  scutită de 

mai multe taxe şi tarife, 

iar unitatea de producţie 

a electricităţii va fi  decla-

rată de interes strategic 

naţional.

Compania care va opera 

unitatea de producţie şi sto-

care a electricităţii de la Tar-

niţa, judeţul Cluj, nu va plă-

ti taxa de cogenerare, achizi-

ţia de certifi cate verzi, tariful 

pentru transportul energiei, 

respectiv componenta de ex-

tragere de energie electrică 

din reţea, tarifului pentru ser-

viciul de sistem, potrivit unui 

proiect de ordonanţă elaborat 

de Departamentul pentru Ener-

gie, relatează Mediafax.

De asemenea, compania va 

fi  exceptată de la plata apei 

utilizate în procesul de pro-

ducţie a electricităţii, taxă per-

cepută de Apele Române. Spre 

exemplu, Hidroelectrica, cel 

mai mare producător de ener-

gie în hidrocentrale din Româ-

nia, plăteşte anual 80 milioa-

ne de euro pentru apa utiliza-

tă în procesul de producţie.

Fără taxe la scoaterea 
terenurilor din circuit

Totodată, în vederea con-

strucţiei hidrocentralei, scoa-

terea, defi nitivă ori tempora-

ră, a terenurilor din circuitul 

agricol şi, respectiv, din fon-

dul forestier naţional, va fi  ex-

ceptată de la plata taxelor.

„În condiţiile în care nece-

sarul de terenuri pentru con-

struirea unei centralele hidro-

energetice cu acumulare prin 

pompaj este de ordinul sute-

lor de hectare, iar costurile cu 

taxele pot depăşi 100.000 eu-

ro/hectar, taxarea acestora 

constituie o barieră în sine 

pentru decizia promovării unei 

astfel de investiţii de utilitate 

publică”, se spune în nota de 

fundamentare.

Proiectul de la Tarniţa-Lă-

puşteşti se va întinde pe o su-

prafaţă de 205 hectare, astfel 

că societatea care va construi 

centrala va fi  scutită de plata 

a 20,5 milioane euro ca taxă 

pentru scoaterea terenurilor 

din circuitul agricol şi din fon-

dul forestier.

„Condiţii deosebit 
de favorabile”

Nota de fundamentare a 

proiectului de act normativ 

precizează că România este 

singura ţară din Uniunea Eu-

ropeană care, deşi dispune de 

condiţii naturale „deosebit de 

favorabile” pentru construc-

ţia şi operarea centralelor hi-

droenergetice cu acumulare 

prin pompaj, nu deţine o ast-

fel de centrală.

În prezent, în Comunitatea 

Europeană sunt în funcţiune 

170 de centrale de pompaj, cu 

o putere instalată totală de 

45.000 MW. Comparativ, Ro-

mânia deţine unităţi de pro-

ducţie a energiei de circa 

20.000 MW.

Alte 60 de centrale de 

pompaj se afla în diverse fa-

ze de construcţie. Centrale-

le de pompaj sunt necesare 

dezvoltării sectorului ener-

getic european, în mod de-

osebit integrării capacităţi-

lor de producere a energiei 

electrice pe baza energiei 

eoliene şi a energiei solare, 

potrivit notei de fundamen-

tare.

Compania de proiect, Hi-

dro Tarniţa, anunţa, în urmă 

cu o săptămână, că sunt mai 

mulţi investitori interesaţi de 

acest proiect evaluat la peste 

1 miliard de euro. Acţionarii 

Hidro Tarniţa sunt Electrica şi 

Complexul Energetic Hune-

doara, fi ecare cu câte 50% din 

acţiuni.

Hidrocentrala ar urma să 

fi e construită, pe parcursul a 

5-7 ani, la 30 de kilometri de 

oraşul Cluj-Napoca, pe valea 

râului Someşul Cald.

Lista investitorilor precali-

fi caţi va fi  publicată în 14 no-

iembrie.

Cum se momește un investitor ?
Investitorul care ar urma să construiască hidrocentrala cu acumulare prin pompaj Tarniţa-Lăpuşteşti va fi 
scutit de mai multe taxe.
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Care este cel mai mare 

angajator de pe piaţa 

românească? Statul. Ce 

cere statul la angajare? 

Competenţe? Abilităţi? 

Experienţă? Nu. Cere 

diplome, atestări, certifi -

cări, hârtii. Nimic altceva.

Acolo unde există cerere 

de diplome trebuie să apară 

şi oferta. Aşa se explică trans-

formarea întregului sistem de 

educaţie de la noi într-o in-

dustrie de diplome. Avem nu 

fabrici de diplome, avem o în-

treagă industrie de diplome. 

Asta fi indcă cel mai mare an-

gajator de la noi (peste 1 mi-

lion de angajaţi), statul, cere 

doar diplome angajaţilor sau 

viitorilor angajaţi.

În sistemul privat, din cau-

za infl aţiei de diplome, valoa-

rea acestora a scăzut simţitor, 

apropiindu-se de zero. Oricum, 

în sistemul privat, la angajare 

nu se lua în considerare doar 

diploma, se testau şi compe-

tenţele, se verifi ca şi experien-

ţa. În schimb, la statul-angaja-

tor diploma e vitală. Ea, împre-

ună cu pilele, face diferenţa la 

angajare, face diferenţa de sa-

lariu (indiferent de pile, nu poţi 

avea salariu pentru studii su-

perioare fără diplomă de studii 

superioare), face diferenţa la 

promovare (nu poţi fi  şef fără 

master), face diferenţa la dis-

ponibilizare (cei fără studii su-

perioare sunt primii pe listele 

de disponibilizare).

Competenţele se deprind 

greu, cu investiţii fi nanciare 

şi de timp mari. Iar roadele 

se văd peste ani de zile. Nu 

te faci arhitect sau programa-

tor peste noapte. Poţi obţine 

o diplomă de profi l de la Spi-

ru Haret, dar nu-ţi va folosi 

decât dacă vrei să te angajezi 

la stat, arhitect şef al Capita-

lei sau programator-şef al Gu-

vernului. Acolo nu ai nevoie 

de competenţe. Însă dacă vrei 

să lucrezi în sistemul privat 

atunci chiar trebuie să ştii ar-

hitectură sau programare. Că-

ci piaţa nu consumă diplome. 

Clientul vrea o casă sau un 

soft, nu-i poţi da în loc de ca-

să sau soft o copie legalizată 

după diploma ta obţinută la 

Spiru Haret sau la cine ştie ce 

altă fabrică de diplome priva-

tă sau de stat.

Diplomele, în schimb, se 

obţin uşor iar investiţia fi nan-

ciară ţi-o scoţi înzecit. Atâta 

timp cât există un angajator 

care nu-ţi cere decât diplomă 

şi şpagă la angajare, de ce să 

te chinui chiar să înveţi ceva, 

să-ţi pierzi ani din viaţă prin 

şcoli şi făcând ucenicie, in-

vestind timp şi bani? Este mult 

mai simplu să te foloseşti de 

această extraordinară oportu-

nitate care este statul maxi-

mal. Câştiguri maxime cu in-

vestiţii minime.

În consecinţă, cererea de 

diplome creează la rândul ei 

altă cerere de diplome. Ca să-ţi 

faci o fabrică de diplome nu 

ai nevoie de profesori capabili, 

ai nevoie de ştampile recunos-

cute. Trebuie doar să angajezi 

sute de diplome de profesori, 

făcute la propria ta fabrică de 

diplome sau la altele (profeso-

rii nu-s importanţi, fi indcă tu 

nu oferi învăţătură) şi să-ţi fi e 

recunoscute ştampilele de că-

tre stat. Cum obţii recunoaş-

terea de către stat? Simplu. Ori-

ce politician care se respectă 

este profesor universitar. An-

gajezi trei sferturi din Parla-

ment şi jumătate din Guvern 

pe salarii grase (în fapt, comi-

sion din jaf) şi astfel cîştigi re-

cunoaşterea ştampilei şi pro-

tecţia statului.

Cel mai mare jucător de pe 

piaţa muncii nu cere compe-

tenţe, cere diplome. Milioane 

de diplome de bacalaureat, li-

cenţă, master sau doctorat. 

Apropo de doctorat, sistemul 

de educaţie la rândul său este 

nu numai producător de diplo-

me pe bandă rulantă ci şi con-

sumator pentru familiile sale. 

E valabil şi pentru sistemul de 

sănătate (aici am devenit chiar 

exportatori de diplome – în 

Franţa de exemplu).

25% din locurile de mun-

că de pe piaţă aparţin statu-

lui. Unul din patru! Nu cu-

nosc statistici privind cererea 

de studii superioare însă n-ar 

fi  de mirare ca mai mult de 

jumătate din locurile de mun-

că cu studii superioare să fi e 

oferite de Stat. Asta înseam-

nă că mai mult de jumătate 

din absolvenţii sistemului uni-

versitar nu au nevoie de com-

petenţe pentru a se angaja, ci 

doar de diplome. Această sta-

re de fapt nu se va schimba 

decât atunci când vom avea 

500 000 de angajaţi la stat şi 

nu peste un milion, ca acum, 

nu se va schimba decât atunci 

când la angajarea în sistemul 

public se vor lua în conside-

rare, atât cât se poate, şi com-

petenţele, nu numai diplome-

le.  (Articol scris de Mirel-
Valentin AXINTE și preluat 
de pe Cincinnatus.ro)

Industria de diplomeSpitalele vor avea până la 

sfârşitul acestei săptămâni 

ser antirabic, a declarat joi 

pentru Agerpres directorul 

Departamentului de comu-

nicare al Ministerului 

Sănătăţii, Oana Grigore.

Unităţile sanitare achizi-

ţionează aceste produse di-

rect de la distribuitori sau 

producători.

„În urma semnalelor primi-

te, MS s-a interesat la producă-

torul autorizat Sanofi  – Pasteur 

care a spus că există pe piaţă 

50.000 de doze de vaccin anti-

rabic. Serul antirabic, care este 

diferit de vaccin, a fost recepţi-

onat ieri. (...) Până la sfârşitul 

săptămânii se va găsi în spitale, 

astfel încât să nu mai existe pro-

bleme”, a spus Oana Grigore.

Serul antirabic va ajunge în spitale

Care este rezultatele împrejurării în care cel mai mare jucător 
de pe piaţa muncii nu cere competenţe, cere diplome.
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Artistul britanic Josh 

Record va cânta în deschi-

derea concertului James 

Blunt, evenimentul prin-

cipal al Festivalului 

Internaţional de Muzică 

şi Artă Transilvania – 

TiMAF 2014.

Evenimentul va avea loc 

în Sala Polivalentă din 

Cluj-Napoca, în data de 31 

octombrie 2014.

În anul 2013, Josh Record 

a lansat EP-ul „The War” ce 

i-a adus recunoaşterea publi-

cului din Marea Britanie şi cri-

tici favorabile, Zane Lowe, re-

numitul DJ şi prezentator al 

BBC Radio 1 considerându-l 

ca fi ind „The Hottest Record 

of 2013”. Tot în 2013, artistul 

a semnat contractul cu casa 

de discuri Virgin Records şi a 

lansat un nou EP, „Bones”, ce 

se bucură de asemenea de 

aprecierea publicului şi a cri-

ticilor din domeniul muzical. 

Anul acesta, pe 14 iulie, Josh 

Record a lansat albumul de 

debut „Pillars”, urmat de un 

turneu de promovare în luna 

octombrie.

Josh Record s-a născut în 

Gloucestershire, Marea Brita-

nie, a urmat cursurile colegiu-

lui de artă „BRIT School” iar 

cel care l-a inspirat de-a lun-

gul timpului în cariera muzi-

cală a fost tatăl său, angajat 

al forţelor armate în Malta şi 

Germania ca şi DJ.

Biletele pentru concertul 

artiştilor James Blunt şi Josh 

Record, evenimentul princi-

pal al TiMAF 2014 pot fi  achi-

ziţionate din magazinele Ger-

manos, Inmedio, Diverta, Poş-

ta Română şi on-line, de pe 

www.bilete.ro si www.my-

ticket.ro.

TiMAF – 50 de locaţii, 
peste 200 de voluntari

Cea de a patra ediţie a 

Festivalului Internaţional de 

Muzică şi Artă Transilvania 

va avea loc sub deviza 

„stART” în perioada 3 – 19 

octombrie 2014 şi va cuprin-

de spectacole cu artişti in-

ternaţionali si naţionali, pe-

treceri, competiţii de muzi-

că, dans, fashion şi graffi ti, 

„Caravana Artelor” şi repre-

zentaţii ale tuturor artelor. 

Evenimentele vor avea loc 

în peste 50 de locaţii din 

Cluj-Napoca, cu implicarea 

a peste 200 de voluntari.

Ecrane de 16 mp

Inaugurarea ofi cială a Să-

lii Polivalente din Cluj-Na-

poca, ce va avea loc în 31 

octombrie, va aduce în faţa 

clujenilor şi un videobox cu 

patru ecrane de câte 16 me-

tri pătraţi fi ecare, acesta fi -

ind principalul punct de 

atracţie al sălii.

Lucrările la Sala Polivalen-

tă sunt realizate de fi rma si-

biană CON-A şi se ridică la 

88 milioane lei iar preţul vi-

deobox-ul este de câteva su-

te de mii de euro şi este de 

producţie germană. Sala are 

o capacitate de 7.000 de lo-

curi, iar la concerte va ajun-

ge la 10.000 de locuri prin 

demontarea tribunei dinspre 

strada Uzinei. Sala Polivalen-

tă este dotată şi cu podea de-

montabilă pentru diverse com-

petiţii sportive şi concerte. 

Odată cu fi nalizarea lucrări-

lor la Sala Polivalentă va fi  

dată în folosinţă şi o parcare 

de 450 de locuri.

Josh Record cântă în deschiderea 
concertului James Blunt

Josh Record se va afl a în turneul de promovare al albumui de debut, „Pillars”

Inaugurarea oficială a Sălii Polivalente din Cluj-Napoca va avea loc în 31 octombrie cu un concert James Blunt
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Cumpăr casă/vilă cu un singur 
nivel în Grigorescu (P-ţa 14 iulie, 
Donath, E. Grigorescu, O. Goga), 
Gheorgheni (Arieșului, Artelor, V. 
Lupu, T. Ionescu, Albinii), Bulga-
ria (P-ţa 1848, Clujana), suprafa-
ţa utilă între 100-150 mp, pod, 
garaj, teren/grădină min. 400 
mp, front minim de 16 m, aproa-
pe de mijloacele de transport în 
comun. Tel. 0748-111295. (2.7)

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

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

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

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

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

CASE/CABANE

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

¤ Vând casă și teren în supr. de 70 
mp, în Florești, str. A. Iancu. Are 
toate utilităţile, gaz, apă, curent. 
Relaţii la tel. 0749-813005, 
0742-097455. (5.5)

¤ Vând urgent casă în zona Valea 
Ierii, la preţul de 5000 euro, în 
stadiu de fundaţie cu materiale 
gratis, de 4000 euro. Tel. 
0736-577060. (5.5)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

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

Tureni. Exclus agenţii.

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

TERENURI

¤ Cumpăr 500 mp teren pentru 
construcţie vilă sau de 1500 mp 

pentru construcţie case înșiruite, 
liber sau cu casă demolabilă, în 
zona Grigorescu (P-ţa 14 Iulie, E. 
Grigorescu, Donath, O. Goga), 
Gheorgheni (Arieșului, Artelor, V. 
Lupu, T. Ionescu, Albinii), Bulgaria 
(P-ţa 1848, Clujana), front min. 
16 m. Tel. 0748-111295. (2.7)

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

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deuşu, 
intravilan, zonă liniştită. Preţ – 
18 Euro mp. Informaţii telefon: 
0722-990855.
¤ Vând teren central în supr. de 
100 mp, front 20 ml la drum de 
servitute, cu C.F. și C.U., P+6, preţ 
250 euro mp. Inf. suplimentare la 
tel. 0745-251703.

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

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

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

plan, situat într-o poiană.

Informații la tel. 
0756-091346.

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ P.F. dau în chirie apartament cu 
2 camere, în supr. de 54 mp, ultra-
central, renovat recent, zona P-ţa 
Mihai Viteazul, geamuri la stradă, 
curte interioară, contorizat, C.T., 
cheltuieli mici, pretabil pentru ca-
binete, sediu fi rmă, depozit sau lo-
cuit. Tel. 0764-471829. (1.7)

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

Caut de închiriat garsonieră,

mobilată, de preferinţă zona 
FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

CASE

¤ Caut chirie pentru două per-
soane. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0264-454257. (5.7)

SPAŢII

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

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

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

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

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

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

SCHIMBURI

CASE

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

¤ Caut de lucru ca ŞOFER, experi-
enţă 18 ani (şi pe comunitate), 
cat. B şi C, cunoscător al lb. ger-

mane şi engleze. Rog şi ofer serio-
zitate. Sunaţi la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

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

Telefon 0756-312841, 
Cosmin.

SERVICII

¤ Reparaţii la domiciliul clientu-
lui: frigidere congelatoare, vitri-
ne frigorifi ce, clime auto. Depla-
sări în afara loc. Cluj-Napoca, re-
duceri pentru pensionari și stu-
denţi, garanţie. NON-STOP! Inf. 
și relaţii suplimentare la tel. 
0755-367251. (1.7)

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

MEDICALE

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

CURSURI

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

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

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

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

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

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

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

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

Informaţii la 0733-040936. (2.7)

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

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

PIESE AUTO

¤ Cumpăr cauciuc ”Hankook”, 
indicativ 866 – 205/60/R15, 
stare bună sau nou. Sunaţi la 

tel. 0744-653097. (2.7)

MOBILIER

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

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

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

UZ CASNIC

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

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

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

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

ELECTRO

¤ Vînd foarte ieftin: contactori în-
tre 10-400 A, ISOL-uri de 16-630 
A, strea triunghi 63 A, AC 3, 40 A, 
motoare mici de 0,55-0,75/1500; 
1,5/1000, de 380 V, manometru 
cu contact 0-600 bari. Tel. 
0722-886013. (1.7)

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

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

¤ Vând mașină de cusut electrică 
“Nicoleta”, nouă. Preţ la aprecie-
rea cumpărătorului. Inf. suplimen-
tare la tel. 0740-014558. (7.7)

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

DIVERSE

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

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

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

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

¤ Vînd cactus cu înălţimea de 
2,3 m, un palmier de 2 m, plan-
tă ornament cu frunză lată de 
1,7 m, toate deosebit de fru-
moase, pentru interior. Informa-
șii la tel. 0722-518119. (2.7)

¤ Vând vin de colecţie Italia 1960, 
1964, 1971, 1974. Inf. suplimen-
tare la tel. 0741-386266. (2.7)

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

¤ Vând/desfi nţez gospodărie: 
raft din metal, 3 bare 4/4, 18 ml 
pătrat, 18 ml ţeavă cupru ½, co-
turi T-uri, ţeavă PVC Ø 32, Ø 40, 
6 kg cositor, altele, toate ieftin. 
Inf. la tel. 0748-193982. (2.7)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

¤ Vând două biciclete unul băr-
bătesc, marca ”Set Rocco”, plus 
scaun pentru copil, preţ 230 RON 
și una de damă, marca ”Neuzer”, 
preţ 160 RON. preţuri negociabi-
le, scaun mașină de copil la pre-
ţul de 80 lei, negociabil. Inf. la 
tel. 0264-487028. (2.7)

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

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

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

COLECŢIONARI

¤ Vând peste 500 de plicuri circu-
late în România între anii 
2002-2010 (faună, biserici, perso-
naje, animale, sport, avioane, 
etc), preţ 0,30 RON/buc, negocia-
bil. Inf. la tel. 0755-920694. (2.5)

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

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (tablou, 
icoană veche, mașină de scris, ra-
dio, râșniţă, ceas cu pendulă, mo-
nede, mojar, etc). Ofer 5-30 ron. 
Sunaţi la tel. 0740-876853. (2.5)

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

¤ Vând sobe de teracotă antice, cu 
ornamente deosebite, de culoare 
galbenă, maro și albă, și candela-
bre antice. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0744-219124. (2.5)

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

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

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

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

PIERDERI

¤ S.C. Servelect S.R.L. înregistra-
tă la O.R.C. Cluj nr. 
J12/1421/2005, C.U.I. RO 
17481529, declar că s-a pierdut 
certifi cat constatator din 
14.04.2005 conform declara-
ţie-tip model 2 nr. 
23921/12.04.2005 și certifi cat 
constatator din 10.09.2007 con-
form declaraţie-tip model 2 nr. 
57573/04.09.2007. Le declarăm 
nule. (1.1)

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

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

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

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

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

Monitorul de Cluj angajează

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

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

ANUNŢ PUBLIC

S.C. CIKAUTXO RO RUBBER & PLASTIC S.R.L., 
în calitate de titular, anunţă publicul interesat asupra deciziei 
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire 
fabrică de subansambluri auto, împrejmuire şi utilităţi“, 
aplasat în municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 
163, judeţul Cluj.

Proiectul acordului de mediu si informaţiile relevante 
pentru luarea deciziei pot fi  consultate la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, 
Cluj-Napoca, luni între orele 900-1630, marţi-joi între orele 
900 – 1400, vineri între orele 900-1200, precum și la 
următoarea adresă de internet www.apmcj.anpm.ro.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, în zilele de luni-joi între 
orele 800-1630 și vineri între orele 800-1400, în termen 
de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la 
data de 28.08.2014.

ŞCOALA POSTLICEALĂ F.E.G. 
CLUJ-NAPOCA

face înscrieri cu sau fără Diplomă de bacalaureat şi fără 
limită de vârstă

CALIFICĂRI PROFESIONALE:

-Asistent medical generalist -Agent fi scal
-Asistent medical de farmacie -Funcţionar bancar
-Asistent medical de igienă -Asistent de gestiune
-Asistent medical de laborator -Agent vamal
-Asistent medical de radiologie -Analist programator
-Asistent medical de nutritie și dietetică
-Stilist
-Asistent medical de balneofi ziokinetoterapie
-Tehnician maseor
-Asistent pentru ocrotirea persoanelor varstnice
-Cosmetician
-Ergoterapeut
-Proiectant decoraţiuni interioare
-Pedagog de recuperare

PENTRU INFORMAŢII NE PUTEŢI GĂSI
-LA TEL. 0760/663940, e-mail: scoala_feg@yahoo.com
-LA SEDIUL ŞCOLII: STR. AL. VLAHUŢĂ, NR. 12-14 ( LICEUL 

ONISIFOR GHIBU ) CARTIER GRIGORESCU, CLUJ-NAPOCA
-PE SITE-UL NOSTRU: www.feg.ro

UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

Cabinet veterinar

Str. Constantin Brâncuşi nr. 47, Cluj-Napoca
Pentru programări: 0264-418599
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Biserica din localitatea 

clujeană Borşa, ocrotită de 

„Sfi nţii Arhangheli Mihail 

şi Gavriil” a fost resfi nţită 

astăzi, în Duminica a 10-a 

după Rusalii. Slujba a 

început la ora 9:00 şi a fost 

ofi ciată de Arhiepiscopul 

şi Mitropolitul Clujului, 

Înaltpreasfi nţitul Părinte 

Andrei. La eveniment au 

participat personalităţi din 

partea instituţiilor admi-

nistrative locale şi centra-

le, precum şi clerici din 

parohiile afl ate în vecină-

tate.

Slujba de sfi nţire a fost ur-

mată de Sfânta Liturghie, să-

vârşită de Mitropolitul Cluju-

lui, înconjurat de un sobor de 

peste 20 preoţi si diaconi, pe 

o scenă special amenajată în 

curtea bisericii.

Un bun creştin ar trebui 
să citească zilnic din 
Sfânta Scriptură!

În cadrul cuvântului de în-

văţătură, Înaltpreasfi nţitul Pă-

rinte Andrei le-a spus sutelor 

de credincioşi prezenţi că fă-

ră credinţă este cu neputinţă 

a-i plăcea lui Dumnezeu: „În-

trebarea este dacă este slabă 

credinţa noastră, pentru că pe 

ucenicii Domnului îi vedem 

apropiindu-se de El şi rugân-

du-L: „Doamne sporeşte-ne 

credinţa”! Atunci, cum creş-

te credinţa noastră? Pe de o 

parte, este darul lui Dumne-

zeu – ea pogoară de sus. Sâm-

burele credinţei l-am primit 

când am fost botezaţi, dar, la 

darul lui Dumnezeu venit de 

sus trebuie pus umărul! Efor-

tul nostru, zbuciumul nostru 

de a căuta, întăreşte credin-

ţa”. Ierarhul a adăugat că pen-

tru a spori în credinţă, pe lân-

gă participarea la sfi ntele sluj-

be, creştinii trebuie să citeas-

că zilnic din Sfânta Scriptură.

Lucrările de reabilitare, 
7,5 miliarde de lei vechi

Biserica parohiei Borşa a 

fost construită între anii 

1898-1900 şi este ocrotită 

de „Sfinţii Arhangheli Mi-

hail şi Gavriil”. În ultimii 6 

ani a fost reabilitată şi re-

staurată, după cum am aflat 

de la părintele paroh Ştefan 

Moldovan, care slujeste în 

acest locaş de cult de 37 de 

ani. „Lucrările de restaura-

re ale bisericii din Borşa au 

început în anul 2008. Loca-

şul de cult a fost acoperit 

cu tablă, am pus încălzire 

centrală, am montat un nou 

clopot şi l-am retencuit în 

interior şi-n exterior. De ase-

menea, biserica a fost înzes-

trată cu o pictura în tehni-

ca frescă, a fost schimbat 

iconostasul şi tot mobilie-

rul. Aceste lucrări, împreu-

nă cu altele realizate în preaj-

ma bisericii, printre care se 

numără şi ridicarea unui mo-

nument al eroilor în cimiti-

rul satului, s-au ridicat la 7, 

5 miliarde de lei vechi”. Pă-

rintele paroh a precizat că 

înainte ca această biserică 

să fie construită, locuitorii 

din Borşa s-au închinat în-

tr-o alta din lemn, salvată 

de urgia generalului Bukow 

şi adusă în anul 1787 din 

localitatea Stoboru, comita-

tul Cojocna. Biserica respec-

tivă există şi astăzi în loca-

litatea Adalin, comuna Dra-

gu, judeţul Sălaj.

„Crucea Transilvană” 
pentru părintele Ştefan 
Moldovan

Lucrările de restaurare 

ale bisericii au fost săvârşi-

te cu ajutorul localnicilor 

dar şi a unor sponsori căro-

ra, la finalul Sfintei Litur-

ghii, Înaltptreasfinţitul An-

drei le-a înmânat diplome 

de aleasă cinstire. De ase-

menea, părintelui paroh Şte-

fan Moldovan, pentru reali-

zările parohiei pe plan pas-

toral-misionar şi adminis-

trativ-gospodăresc, Mitropo-

litul Andrei i-a conferit dis-

tincţia ”Crucea Transilvană” 

pentru clerici.

Biserica din Borșa, 
resfințită de 
Mitropolitul Clujului

Catedrala mitropolitană din 

centrul orașului Cluj-Napoca 

a sărbătorit vineri, 15 august 

2014, Adormirea Maicii Dom-

nului în mod festiv, acest ma-

re praznic fiind hramul 

locașului de cult. 

Procesiune cu icoana Mai-
cii Domnului, în ajun

Slujbele au început încă de 

joi, 14 august, din ajunul săr-

bătorii, când de la ora 18 a 

fost săvârșită Slujba Priveghe-

rii și Prohodul Maicii Domnu-

lui. La fi nal, credincioșii în 

frunte cu soborul de preoți, 

au merge în procesiune cu 

icoana Maicii Domnului și au 

înconjurat Catedrala, intonând 

cântări duhovnicești, potrivit 

părintelui Teofi l Roman, ecle-

siarhul Catedralei Mitropoli-

tane. În ziua de hram, vineri, 

la ora 8:30, a început Slujba 

Acatistului Adormirii Maicii 

Domnului, după care s-au ci-

tit Ceasurile, iar cu începere 

de la ora 10 a fost săvârșită 

Sfânta Liturghie în sobor de 

preoți și diaconi.

Hramul catedralei, în 
amintirea zilei istorice de 15 
august 1916

Catedrala mitropolitană din 

Cluj-Napoca este primul edi-

fi ciu bisericesc românesc de 

amploare ridicat în inima țării 

reîntregite. Așezat în centrul 

capitalei culturale a Transil-

vaniei, locașul de cult  a fost 

construit între anii 1923-1933, 

din inițiativa vrednicului de 

pomenire Episcopul Nicolae 

Ivan. Catedrala din Cluj are 

deasupra ușilor de la intrare, 

o icoană în mozaic ce repre-

zintă Adormirea Maicii Dom-

nului, hramul bisericii. 

Hramul Catedralei a fost 

ales de Episcopul ctitor Ni-

colae Ivan, în cinstea Maicii 

Domnului, ca semn de prețuire 

și de cinstire și de iubire pe 

care întotdeauna creștinii 

ortodocși români le-au avut 

față de Maica Domnului, dar 

în același timp și întru amin-

tirea istoricei zile de 15 au-

gust 1916, când oștirile ro-

mâne au pornit războiul cel 

mare și greu pentru dezrobi-

rea și eliberarea fraților de 

sub stăpâniri străine, cum se 

precizează în actul comemo-

rativ întocmit și așezat în pia-

tra de temelie a catedralei 

noastre.

Hramul Catedralei mitropolitane din Cluj-Napoca

† Arhiepiscopul şi Mitropolitul 
BARTOLOMEU

Viaţa lui Constantin 

Brâncoveanu stă, în întregi-

me, sub semnul excepţiei.

După o mărturie a vremii, 

nu avea decât un an când s’a 

întâmplat răscoala seimenilor 

şi dorobanţilor, îndreptată şi 

împotriva neamului brâncove-

nesc, pe care se jurase să l ex-

termine. Casele Brâncovenilor 

se afl au pe malul bucureştean 

al Dâmboviţei, sub dealul Mi-

tropoliei. Răsculaţii au forţat 

intrările, l au ucis pe Papa în 

pragul porţii şi au năvălit, cu 

săbiile goale, în căutarea prun-

cului. Atunci, într’o clipă, unei 

slugi i a venit în minte să ia 

un alt copil, de la sânul unei 

ţigănci, şi să l pună înaintea 

turbaţilor; aceştia l au tăiat în 

bucăţi şi s au dus. Constantin 

a crescut orfan de tată, mân-

tuit prin jertfi rea unui alt ne-

vinovat, ca într’o lungă pribe-

gie egipteană de la faţa sânge-

roşilor Irozi ai vremii lui.

A trăit într’un secol în ca-

re luptele pentru putere erau 

crâncene. Nu exista „os de 

domn” care să nu se socoteas-

că îndreptăţit la tron şi care să 

se dea în lături de la orice mij-

loc pentru a l dobândi, de la 

intriga măruntă până la trăda-

re şi asasinat. Descendent al 

Basarabiior şi nepot al lui Ma-

tei, Constantin nu s’a gândit 

nici o clipă că ar putea să am-

biţioneze la stăpânirea ţării. Şi 

a petrecut tinereţea studiind 

bogăţia cărţilor şi administrân-

du şi averea imensă, moşteni-

tă de la bătrâni şi sporită prin 

propriile i chiverniseli. Când 

boierii divanului i au îmbiat 

tronul – consemnează croni-

carul – el a răspuns: „Mie nu 

mi trebuie domnie, căci eu ca 

un domn sunt în casa mea”.

În timp ce imensa majori-

tate a pretendenţilor ajungeau 

pe tron prin numire directă 

de către Poarta Otomană – în 

urma unor demersuri din ca-

re nu lipseau pâra, vicleşugul, 

adularea şi peşcheşul – Brân-

coveanu a fost ales de sfatul 

boierilor şi aclamat de popor. 

Îndătinatele daruri – şi obli-

gatorii – i au urmat alegerii, 

dar nu au precedat o.

Între moartea lui Mihai Vi-

teazul (1601) şi alegerea lui 

Brâncoveanu (1688) tronul Ţă-

rii Româneşti a cunoscut nu 

mai puţin de douăzeci şi pa-

tru de schimbări de domnie, 

ceea ce înseamnă o medie de 

trei ani şi jumătate pentru fi -

ecare. Constantin a domnit, fă-

ră întrerupere, aproape un sfert 

de secol, înscriind astfel unul 

din foarte rarele cazuri de paş-

nică longevitate politică.

E adevărat că Brâncovea-

nu nu era un ascet (deşi por-

tretul său ni l înfăţişează mai 

degrabă ca atare) şi că la cur-

ţile sale înfl oreau belşugul, 

rafi namentul culinar şi stră-

lucirea vestimentară, dar tre-

buie să observăm că viaţa lui 

se consuma în limitele unei 

morale severe, izvorâtă dintr 

o evlavie funciară. Dacă vo-

ievozii acelor timpuri nu şi re-

fuzau petrecerile zgomotoa-

se, adulterul, copiii din fl ori 

şi trista glorie a beizadelor 

besmetice, Constantin întreţi-

nea cultul familiei şi exercita 

un riguros control asupra mo-

ravurilor curţii. Doamna Ma-

rica era un model de virtute, 

coconii săi deprinseseră pati-

ma bibliotecii, domnul însuşi 

era un cărturar; creştinismul 

său însemna mult mai mult 

decât un factor de politică ex-

ternă, era trăire personală.

Ca nimeni altul a ştiut să 

şi apropie valorile culturale. 

E deajuns să ne gândim la Ivi-

reanul Antim, devenit un cla-

sic al literaturii române, şi la 

grecul Constantinos, căruia îi 

datorăm marea şcoală de pic-

tură bizantină; veneţianul Del 

Chiaro era nu numai un sim-

plu secretar aulic, ci şi un mâ-

nuitor al condeiului.

Brâncoveanu a avut, prin 

excelenţă, vocaţie de ctitor. 

Nici înainte şi nici după el nu 

a fost un altul stăpânit de atâ-

ta patimă a întemeierii. De 

obicei, un voievod îşi zidea 

în principal o biserică necro-

polă (destinată, în acelaşi timp, 

să i legitimeze descendenţa 

şi, prin aceasta, domnia) şi 

apoi unul sau mai multe aşe-

zăminte cu rol strategic sau 

ca prinos de recunoştinţă în 

urma unei victorii militare. 

Constantin a iubit sfi ntele fru-

museţi mai întâi pentru ele 

însele, aşa cum păstorul îşi 

iubeşte fl uierul pe care l a 

odrăslit. Din Severin până’n 

Râmnicul Sărat şi din câmpia 

Dunării până’n Ţara Făgăra-

şului, pământul românesc e 

semănat cu biserici, paracli-

se, mânăstiri şi schituri care, 

laolaltă, mărturisesc despre o 

epocă ce s’a numit, pe drept 

cuvânt, a artei brâncoveneşti.

Marele domn a avut, în ega-

lă măsură, vocaţia păcii. Prac-

tic vorbind, nu a purtat nici 

un război. Cele două trei cam-

panii militare, de scurtă dura-

tă, i au fost impuse şi nu au 

înregistrat bătălii propriu zise. 

Geniu al diplomaţiei rafi nate, 

s’a priceput să ţină cumpăna 

la încrucişarea a trei vaste im-

perii, aşa cum numai republi-

ca Veneţiei a ştiut s’o facă în 

hotarele ei. Istoria l a obligat 

să le plătească turcilor enor-

me sume de bani, dar inima 

şi alianţele sale au fost întot-

deauna de partea creştinilor. 

Pictura militantă de la Hurezi 

îl denunţă pe Mahomed în 

ipostaza de duşman al lui Hris-

tos, dar şi pe Constantin cel 

Mare ca biruitor asupra lui Ma-

xenţiu. Pe lama uneia din să-

biile domnitorului, afl ată în 

1926 într’o colecţie pariziană, 

se poate citit inscripţia: „Tu, 

împărate, neînvins, Cuvânt al 

lui Dumnezeu, Stăpâne Atot-

ţiitorule, dă cununa izbânzii 

asupra potrivnicilor, Voievo-

dului şi credinciosului domn 

Constantin precum ai dat o al-

tădată împăratului Constantin 

cel Mare”. Dacă ar fi  fost să 

poarte, într’adevăr, un război, 

e limpede împotriva cui şi ar 

fi  dorit o biruinţă. A preferat 

să rămână un domn al păcii.

Destinul de excepţie al lui 

Brâncoveanu este atestat, în fi -

nal, de martiriul său. Indiferent 

de cauzele care l au târât în fi -

oroasa temniţă din Stambul 

(uneltirile Stolnicului, setea de 

putere a lui Ştefan Cantacuzi-

no şi ambiţiile nemăsurate ale 

soţiei sale Păuna, nepotolita 

foame de bani a turcilor), oda-

tă ajuns în pragul tragediei, 

Constantin şi a asumat o în 

semnifi caţia ei profundă şi in-

tegrală. Ar fi  greşit să credem 

– cum au încercat unii – că a 

murit apărându şi averile. În 

ajunul execuţiei le pierduse pe 

toate şi, după obiceiul otoman, 

drama s’ar fi  încheiat cu sur-

ghiunirea pe viaţă, pe undeva 

prin marginile Anatoliei, aşa 

cum sfârşeau atâţia dintre dom-

nitorii maziliţi. Brâncoveanu a 

murit apărându şi credinţa creş-

tină, singurul bun care i mai 

rămăsese şi pe care nu a ac-

ceptat în nici un chip să l piar-

dă, chiar când fi ii săi cădeau 

înainte i sub securea călăului. 

E o moarte de martir în adevă-

ratul înţeles al cuvântului.

Dacă procesul de canoni-

zare a sfi nţilor nu a pornit ni-

ciodată de sus în jos, ci de jos 

în sus, adică de la mărturia şi 

evlavia credincioşilor simpli, 

omologată apoi printr’o deci-

zie a Bisericii, geniul baladesc 

al poporului român a intuit 

de la început caracterul sacru 

al morţii lui „Brâncoveanu 

Constantin, / Boier vechi şi 

domn creştin”, aureola celui 

ce şi refuzase salvarea prin 

compromis moral: „Lasă ţi le-

gea creştinească / Şi te dă’n 

legea turcească”, preferând 

nemurirea sufl etului, cununa 

cea neveştejită, asemenea mi-

ilor de mucenici care l prece-

daseră... Pe lista sfi nţilor ro-

mâni ce urmau să fi e canoni-

zaţi în 1955 se afl a şi nume-

le lui Brâncoveanu, dar deci-

zia – ca şi în cazul lui Daniil 

Sihastrul – a fost amânată. E 

limpede însă că din calenda-

rul sfi nţeniei româneşti nu pu-

tea lipsi Marele Martir Con-

stantin.

CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, 
martir al bisericii şi neamului
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BERBEC
Este momentul să vă ocupaţi de situaţia fi nanciară. Partenerul de viaţă vă 
susţine și este convins că veţi reuși. Aveţi de semnat documente ofi ciale. Vă 
sfătuim să fi ţi prudent. 

TAUR
Profunzimea ideilor și ambiţia vă ajută în activitatea profesională și în afaceri. 
Rezolvaţi cu ușurinţă toate problemele de la serviciu sau din familie. Totuși, evitaţi 
speculaţiile de orice fel! 

GEMENI
Aveţi posibilitatea să fi nalizaţi proiecte îndrăzneţe, mai ales în domeniul 
afacerilor. Sunt șanse mari să evoluaţi pe plan profesional și social. Prietenii 
vă susţin, impresionaţi de entuziasmul și optimismul de care daţi dovadă. 
Relaţiile cu colaboratorii sunt foarte bune. 

RAC
Aveţi mai multe întâlniri de afaceri, care se vor dovedi fructuoase. Dimineaţă 
primiţi o veste bună, din cauza căreia vă schimbaţi planurile pentru mâine. Vă 
recomandăm să nu vă ieșiţi din fi re. Nu vă vărsaţi nervii pe partenerul de viaţă! 

LEU
Șefi i vă apreciază seriozitatea și ideile constructive. Nu este exclus să fi ţi pro-
pus pentru o mărire de salariu. Puteţi să faceţi planuri pe termen lung și să in-
vestiţi. Vă recomandăm să profi taţi de conjunctura favorabilă în care vă afl aţi. 

FECIOARĂ
Zi prielnică schimbărilor importante pe plan profesional. S-ar putea să fi ţi propus 
pentru o plecare în străinătate, la un schimb de experienţă sau un curs de perfec-
ţionare. Aveţi ocazia să încheiaţi contracte avantajoase și să faceţi cunoștinţă cu 
persoane importante. 

BALANŢĂ
Aveţi toate șansele să rezolvaţi problemele fi nanciare ale familiei. 
Sinceritatea vă ajută să vă consolidaţi relaţiile și să vă faceţi noi prieteni. Vă 
recomandăm să evitaţi discuţiile în contradictoriu cu o femeie mai în vârstă. 

SCORPION
Sunt șanse să aranjaţi o colaborare avantajoasă, care să vă aducă venituri 
considerabile. Relaţiile cu partenerul de viaţă urmează un curs ascendent. 
Vă sfătuim să nu vă contraziceţi cu o rudă mai în vârstă, care dorește să se 
amestece în viaţa dumneavoastră.

SĂGETĂTOR
Este posibil să luaţi o hotărâre importantă și defi nitivă, cu privire la ruperea unor 
relaţii. În viitor, se va dovedi că aţi procedat corect. Planurile dumneavoastră vor fi  
încununate de succes, dar vă sfătuim să aveţi răbdare. Acceptaţi munca în echipă! 

CAPRICORN
La serviciu, șefi i vă apreciază ideile. Este posibil chiar să fi ţi premiat. În a doua 
parte a săptămânii s-ar putea să aveţi mici probleme de sănătate. Nu este cazul 
să vă faceţi griji, dar vă recomandăm să vă odihniţi. 

VĂRSĂTOR
Într-una din aceste zile aveţi șanse să vă afi rmaţi la serviciu. Din păcate, s-ar 
putea să vă atrageţi invidia colegilor. Nu este exclus să aveţi discuţii cu per-
soana iubită, pentru că acordaţi prea multă atenţie activităţii profesionale. 
Vă recomandăm să nu neglijaţi problemele partenerului de viaţă. 

PEŞTI
Pot apărea schimbări neașteptate în viaţa dumneavoastră. Aveţi prieteni ca-
re vă susţin, la fel ca și familia. Este o zi favorabilă studiului, comunicării și 
călătoriilor de afaceri. Vă recomandăm să vă ascultaţi intuiţia. Nu vă asu-
maţi prea multe riscuri! 
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Horoscopul săptămânii

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

WEEKEND la TV
vineri, 22 august

TVR 1
11:30 Politi că și delicateţuri (emis. mag.) (r)
12:20 Discover România
12:30 Lumea și noi (doc.)
13:00 Benefi ciar România (emis. mag.)
13:30 M.A.I. aproape de ti ne (emis. info.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
15:30 Oameni ca noi (rep.)
16:00 Documentar TVR 1
16:50 Legendele palatului, prinţesa Ja Myung (sud cor., 
2009, s. rom., ep. 29, 30)
18:10 Post meridian (emis. info.)
Ep. 2: Temple și zei în Kuala Lumpur
18:45 Harem (sua, 1986, avent. f, ep. 3)
19:35 Discover România (r)
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:10 Festi valul Internaţional de Folclor "Cântecele mun-
ţilor" (III)
23:10 Hibrid (can.-fra.-sua, 2009, thrill.)

ANTENA 1
13:00 Observator (emis. info.)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality show) - Sezonul 3
16:00 Observator (emis. info.)
17:00 Poft iţi pe la noi! (div.)
19:00 Observator (emis. info.)
20:00 Observator special (emis. info.)
20:30 Vedete la apă (emis. con.)

PRO TV
13:00 Ști rile Pro TV
13:45 Tânăr și neliniști t (sua, 1973, s. tv, ep. 4779)
14:45 Maeștrii iluzionismului (sua, 2009, reality show)
15:15 Povestea lui Lucky (sua, 1999, avent. f)
17:00 Ști rile Pro TV
17:30 Trăiește-ţi vara (div.)
19:00 Ști rile Pro TV
20:30 Killer Elite: Înfruntarea (sua- aus., 2011, acţiune)
22:45 Elicopter la pământ (sua, 2001, dr. răzb.)

KANAL D
12:30 Ști rile Kanal D (emis. info.)

13:30 Iancu Jianu, haiducul (rom., 1981, avent. f)
15:45 Teleshopping (promo)
16:30 Nuntă cu surprize (2011, reality show) (r)
18:45 Ști rea zilei (emis. info.)
19:00 Ști rile Kanal D (emis. info.)
20:00 Dragoste la prima vedere (tur., 2013, s. dr.)
22:15 O iubire de-o vară (div.)

ACASĂ TV
13:00 Spune-mi că ești  a mea (mex., 2013, s. rom.) (r)
14:30 Legături riscante (sua, 2012, s. dr.) (r)
15:30 Minciuna (mex., 1998, ser.)
16:30 Rosa Diamante (sua-mex., 2012, s. rom.)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Soţ de închiriat (sua, 2013, s. rom.)
19:30 Pentru că te iubesc (mex., 2013, s. rom.)
20:30 Spune-mi că ești  a mea (mex., 2013, s. rom.)
22:00 Legături riscante (sua, 2012, s. dr.)
23:00 Casa de alături (sua, 2011, s. de acţ.)

TRANSILVANIA
12:30 Tonik Show (div.) (r)
13:30 Liga I: AFC ASA 2013 Tg. Mureș - CS Concordia Chiaj-
na (emis. sport) (r)
15:30 Fotbal Look (emis. sport) (r)
16:30 Ști ri Look TV (emis. info.)
17:00 Top Goluri. Top Ratări (emis. sport) (r)
17:30 Fotbal Look (emis. sport)
18:30 Liga I: FC Brașov - AFC ASA 2013 Tg. Mureș (emis. 
sport)
20:30 Fotbal Look (emis. sport)
21:00 Liga I: CS Concordia Chiajna - FC Dinamo 1948 Bucu-
rești  (emis. sport)
23:00 Fotbal Look (emis. sport)

sâmbătă, 23 august
TVR 1

12:00 S.O.S pe Marea Neagră (f. doc.) (r)
13:00 Ora Regelui (program cult., col., a-n)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:35 37° C (emis. info.)
16:10 Legendary - eroul din fi ecare (sua, 2010, f. dr.)
18:00 Exclusiv în România (emis. info.)
18:50 TeleEnciclopedia (emis. info.) (r)

20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:10 Willie Boy (sua, 1969, west.)
22:55 Sushi
23:00 Profesioniști i... (talk show)

ANTENA 1
13:00 Observator (emis. info.)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality show) - Sezonul 3
16:00 Observator (emis. info.)
17:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality show) - Sezonul 3
19:00 Observator (emis. info.)
20:00 Mr. Bean (engl., 1990, s. com.)
20:30 Dragonul de aur (sua, 1996, acţiune)
22:30 Amor la Roma (sua, 2010, com. rom.)

PRO TV
13:00 Ști rile Pro TV
13:05 Masterchef - Proba celebrităţii (emis. culinară) (r) - 
15:45 Goana după iubiţel (sua, 2003, com.)
17:15 Dansuri de stradă (engl., 2010, f. muzical)
19:00 Ști rile Pro TV (emis. info.)
20:30 Las fi erbinţi (rom., 2011, s. com.)
22:30 Lupta cu înălţimile (sua, 2000, acţiune)

KANAL D
12:30 Ști rile Kanal D (emis. info.)
13:15 Teleshopping (promo)
13:45 Pasti la de râs (2011, div.) (r)
14:30 Dragostepunctro (reality show)
15:45 Romeo și Julieta (fra., 2002, musical)
17:45 D-Paparazzi (mag. life-style) (r)
18:45 Ști rea zilei (emis. info.)
19:00 Ști rile Kanal D (emis. info.)
20:00 Asta-i România! (emis. info.)
21:30 Deschide Camera Comorilor (quiz) (r)
22:45 Tărâmul morţii (sua, 2008, horror)

ACASĂ TV
12:45 Teleshopping (promo)
13:00 Spune-mi că ești  a mea (mex., 2013, s. rom.) (r)
14:30 Legături riscante (sua, 2012, s. dr.) (r)
15:30 Minciuna (mex., 1998, ser.)
16:30 Rosa Diamante (sua-mex., 2012, s. rom.)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Soţ de închiriat (sua, 2013, s. rom.)

19:30 Pentru că te iubesc (mex., 2013, s. rom.)
20:30 Spune-mi că ești  a mea (mex., 2013, s. rom.)
22:00 Legături riscante (sua, 2012, s. dr.)
23:00 Casa de alături (sua, 2011, s. de acţ.)

TRANSILVANIA
12:00 Liga I: FC Brașov - AFC ASA 2013 Tg. Mureș (emis. 
sport) (r)
14:00 Fotbal Look (emis. sport) (r)
14:30 Liga I: Cs Concordia Chiajna - Fc Dinamo 1948 Bucu-
rești  (emis. sport) (r)
16:30 Fotbal Look (emis. sport) (r)
17:30 Cinema Live (emis. mag.)
18:00 Povești le României
19:00 Celebrity
20:00 Ști ri Look TV (emis. info.)
20:30 Speed: Raliuri (r)
21:00 Liga I: FC Steaua București  - FC Ceahlăul Piatra Neamţ 
(emis. sport)
23:00 Fotbal Look (emis. sport)

duminică, 24 august
TVR 1

12:00 Viaţa satului (program cult.)
13:00 Tezaur folcloric (progr.muz.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:30 Politi că și delicateţuri (emis. mag.)
15:30 Dincolo de hartă (doc.)
16:30 Festi valul Internaţional de Folclor "Cântecele 
munţilor"
18:00 Lozul cel mare (div.)
18:30 Festi valul Internaţional de Circ de la Massi
18:50 Mălăele de 5 stele (div.)
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:10 Arbitraj (sua-pol., 2012, f. dr.)
23:05 Garantat 100% (talk show)

ANTENA 1
13:00 Observator (emis. info.)
13:15 Next Star (emis. con.)
16:00 SuperBingo Metropolis (emis. con.)
19:00 Observator (emis. info.)
20:00 Mr. Bean (engl., 1990, s. com.)
20:30 Chihuahua de Beverly Hills (sua-mex., 2008, com.)

22:30 Vedete la apă (emis. con.) (r)

PRO TV
13:00 Ști rile Pro TV
13:05 Patru nunţi și o provocare (2013, div.)
15:00 Dansuri de stradă (engl., 2010, f. muzical) (r)
17:00 Săracele fete bogate (sua, 2006, com. rom.)
19:00 Ști rile Pro TV (emis. info.)
20:30 Jocurile foamei (sua, 2012, acţiune)
23:15 Gărzi de corp și asasini (chi.-hongk., 2009, acţiune)

KANAL D
12:30 Ști rile Kanal D (emis. info.)
13:15 Teleshopping (promo)
13:45 Pasti la de râs - Medicament fără efecte secunda-
re (div.) (r)
14:30 Jumătatea mea ști e (emis. con.) (r)
17:00 Asta-i România! (emis. info.) (r)
18:45 Ști rea zilei (emis. info.)
19:00 Ști rile Kanal D (emis. info.)
20:00 Ochii din umbră (reality show)
21:30 O mărit pe mama soacră! (div.)
23:00 D-Paparazzi (mag. life-style) (r)

ACASĂ TV
13:00 Spune-mi că ești  a mea (mex., 2013, s. rom.) (r)
14:30 Legături riscante (sua, 2012, s. dr.) (r)
15:30 Minciuna (mex., 1998, ser.)
16:30 Rosa Diamante (sua-mex., 2012, s. rom.)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Soţ de închiriat (sua, 2013, s. rom.)
19:30 Pentru că te iubesc (mex., 2013, s. rom.)
20:30 Spune-mi că ești  a mea (mex., 2013, s. rom.)
22:00 Legături riscante (sua, 2012, s. dr.)
23:00 Casa de alături (sua, 2011, s. de acţ.)

TRANSILVANIA
12:00 Celebrity (r)
13:00 Big Boletus (div.) (r)
14:00 Tonik Show (div.) (r)
18:00 Casa Poporului (talk show) (r)
19:00 Big Boletus (div.) (r)
20:00 Celebrity (r)
21:00 Liga I: Cs U Craiova - Fc Petrolul Ploiești  (emis. sport)
23:00 Fotbal Look (emis. sport) 
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320.000 euro 
pentru Liga 
Campionilor în HD
Societatea Română de 
Televiziune (SRTv) vrea să în-
chirieze, cu aproximativ 
320.000 de euro, un car High 
Defi nition (HD) și un generator 
Twin Pack cu personalul de de-
servire aferent, pentru meciuri-
le de fotbal din Champions 
League și cele ale echipei naţi-
onale.
Anunţul privind acest contract 
de achiziţii publice a fost publi-
cat recent pe site-ul e-licitatie.
ro.
Contractul va fi  atribuit prin lici-
taţie deschisă, criteriul de atri-
buire fi ind preţul cel mai scă-
zut. TVR va fi nanţa acest con-
tract din surse proprii iar valoa-
rea estimată fără TVA a con-
tractului este de 320.000 de 
euro. Contractul va avea o du-
rată de 16 luni începând de la 
data atribuirii sale.
Termenul limită pentru primi-
rea ofertelor este 3 septem-
brie, ora 11.00. Acestea vor fi  
deschise în aceeași zi, de la ora 
11.15, la sediul din București al 
Televiziunii Române.

Cinci pugilişti la 
Gym Mar Strong
Secţia de box a CS “U” Cluj par-
ticipă cu trei cadeţi și doi juniori 
la ediţia a III-a a Galei de box 
“Cupa Gym Mar Strong”.
Competiţia se va desfășura 
mâine, 23 august, cu începere 
de la ora 17:00, la Baza 
Sportivă 5×5 fotbal (lângă sala 
Sporturilor Antonio Alexe), iar 
în caz de ploaie la sala de box 
(Str. Spiru Haret, Nr. 1) din 
Oradea.
„Este o verifi care foarte utilă a 
stadiului de pregătire în vede-
rea participării cu succes la 
competiţiile ofi ciale, mai ales 
pentru cei trei cadeţi care vor 
participa la campionatul naţio-
nal, din perioada 8-14 septem-
brie, de la Sulina”, a declarat 
antrenorul pugiliștilor, Iosif 
Hercz.
Sportivii care vor participa la 
“Cupa Gym Mar Strong” sunt: 
Dorin Doghi (junior – categoria 
48 kg), Alin Lingurar (junior – 
52 kg), Alin Bodea (cadet – 54 
kg), Samuel Șanta (cadet – 38 
kg) și Gianina Topan (cadetă- 
60 kg).

Miriuţă: „Nu e uşor 
la CFR”
Tehnicianul echipei sportive din 
Gruia, Vasile Miriuţă, a partici-
pat la eveniment din cadrul 
Zilelor Culturale Maghiare care 
se desfășoară zilele acestea la 
Cluj, unde s-a întâlnit și cu o 
parte a suporterilor echipei pe 
care o antrenează. Acesta a dis-
cutat deschis despre durata 
contractului său cu formaţia din 
Gruia și despre obiectivul său la 
CFR.
„Nu este ușor să lucrezi la CFR 
Cluj, asta știe toată lumea. 
Sunt și au fost antrenori care 
au plecat după 3-4 luni. Mă 
bucur că antrenez această echi-
pă, sper să și rămân aici. Mai 
am un an de zile contract cu 
CFR Cluj, valabil până în 30 iu-
nie", a afi rmat Miriuţă. 
Antrenorul actual al CFR Cluj, 
Vasile Miriuţă, i-a luat locul lui 
Grigoraș pe fi nalul anului trecut 
(23 decembrie 2013).

Pe scurt
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Vedeta României care a 

jucat în NBA a declarat, 

după meciul dintre selec-

ţionata României cu 

Slovacia, în preliminariile 

CE din 2015, că a fost 

mândru să se afl e la acest 

meci în tribune.

Ghiţă Mureşan (foto) a de-

clarat pentru Mediafax că „echi-

pele care joacă prost şi câştigă 

încântă mai mult decât cele ca-

re joacă foarte bine şi pierd”.

„Meciul a fost în situaţia în 

care s-a ridicat adrenalina. Tot 

meciul mi-a plăcut. Slovacia a 

mers la 10-11 puncte, mai ales 

după pauză, pentru că Româ-

nia a făcut câteva greşeli, dar 

apoi ai noştri i-au controlat bi-

ne pe slovaci. Mi-a plăcut mult 

sfertul patru, când ai noştri au 

preluat controlul. Cea mai bu-

nă echipă se vede pe fi nal. Sil-

văşan a făcut nişte lucruri foar-

te frumoase în seara asta. Mă 

bucur că am asistat la meciul 

de la Sibiu. Echipele care joa-

că prost şi câştigă încântă mai 

mult decât cele care joacă foar-

te bine şi pierd. Asta arată că 

ştiu să lupte până în ultima 

secundă”, a declarat Mureşan 

baschetbalistul.

Echipa naţională de bas-

chet masculin a României a 

învins, miercuri, la Sibiu, re-

prezentativa Slovaciei, cu sco-

rul de 90-86 (38-43), în al pa-

trulea meci din grupa preli-

minară F a Campionatului Eu-

ropean din 2015.

Ghiță Mureșan, mândru 
de echipa României

Abonamentele pentru 

sezonul 2014-2015 vor fi  

puse la vânzare începând 

de luni, 25 august 2014, şi 

vor acoperi competiţiile în 

care va fi  angrenată echi-

pa U-Banca Transilvania: 

FIBA Euro Challenge, Liga 

Naţională de Baschet 

Masculin (LNBM) şi Cupa 

României.

Acestea se vor vinde în pe-

rioada 25 august – 30 septem-

brie 2014 (excepţie făcând zi-

lele de 1 şi 2 septembrie, când 

nu se vor putea elibera abo-

namente).

„Costurile abonamentelor 

rămân neschimbate faţă de 

sezoanele trecute şi, la fel ca 

şi anii trecuţi, vom avea re-

duceri şi facilităţi pentru ve-

chii abonaţi. Ca şi o noutate, 

în acest an clienţii Bancii Tran-

silvania vor benefi cia de re-

duceri la abonamente. La ce-

rerea mai multor suporteri ai 

clubului nostru, din acest se-

zon plata abonamentelor se 

poate face şi cu cardul, direct 

la sediul clubului”, au comu-

nicat reprezentanţii clubului 

clujean.

Pentru a evita drumurile 

inutile la sediul clubului, abo-

naţii vor primi pe loc cardul 

de abonat.

Preţuri abonamente: Sec-

toarele de jos ale tribunelor – 

300 lei; Sectoarele de sus ale 

tribunelor – 150 lei; Copii in-

tre 7-14 ani – 50 lei.

Abonaţii vechi vor avea 

prioritate la achiziţionarea ti-

chetelor pentru sezonul 

2014-2015 şi îşi vor putea păs-

tra locurile din sezonul trecut 

în perioada 25 august – 29 au-

gust 2014. Abonaţii fi deli ca-

re nu se afl a în Cluj şi nu îşi 

pot achiziţiona în timp util 

noile tichete îşi pot rezerva în 

perioada 25 august – 29 au-

gust 2014, prin email, locuri-

le dorite (offi ce@u-mobitelco.

ro), cu menţiunea că acestea 

trebuie achitate până în 10 

septembrie, după care locuri-

le neachitate fi  puse la vân-

zare liberă.

Preţuri abonamentelor pen-

tru abonaţii vechi: Sectoarele 

de jos ale tribunelor – 250 lei; 

Sectoarele de sus ale tribune-

lor – 125 lei;  Copii intre 7-14 

ani – 50 lei.

Orice suporter al echipei 

U-Banca Transilvania care plă-

teşte cu cardul Băncii Transil-

vania va avea reducere la pla-

ta abonamentelor. Astfel pre-

ţurile abonamentelor pentru 

clienţii BT care plătesc cu card 

BT sunt: Sectoarele de jos ale 

tribunelor – 275 lei; Sectoare-

le de sus ale tribunelor – 135 

lei; Copii intre 7-14 ani – 50 lei

Aceştia îşi vor putea cumpă-

ra abonamentele în perioada 3 

septembrie – 30 septembrie.

Şi fanii care nu sunt clienţi 

ai Bancii Transilvania pot fa-

ce plata cu cardul (emis de 

alte bănci), preţurile pentru 

aceştia fi ind: Sectoarele de jos 

ale tribunelor – 300 lei; Sec-

toarele de sus ale tribunelor 

– 150 lei; Copii intre 7-14 ani 

– 50 lei.

Actele se depune la secre-

tariatul clubului, situat în in-

cinta Sălii Sporturilor ”Horia 

Demian”, Str. Splaiul 

Independenței nr.6, în incin-

ta sălii, pe partea dreaptă (Tri-

buna A), sub tribuna ofi cială 

de luni până vineri între ore-

le 10:00-16:00

Abonamentele la baschet, 
puse spre vânzare de luni
U-Banca Transilvania Cluj a anunțat care vor fi prețurile abonamentelor pentru meciurile 
echipei de seniori care vor avea loc în următorul sezon competițional.


