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Chirurgie de vârf
la Cluj-Napoca
Cum a reuşit Clujul să ajungă, cu bani pu-
ţini, un renumit centru european de endo-
scopie. Pagina 2

SOCIAL

Sala Ecourilor de la 
Salina Turda, vizitabilă
Este vorba despre o suprafaţă de aproxi-
mativ 4.000 de metri pătraţi, deocamdată 
inaccesibilă turiştilor. Pagina 4
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S. Ghiţă şi E. Udrea,
legaţi de banii publici
Omul de afaceri Sebastian Ghiţă a câştigat 
un contract IT pe vrea când Elena Udrea 
era ministru interimar la Mediu. Pagina 5
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Preşedintele cifrelor
Care este intenţia de vot la prezidenţiale-
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Lansare nord-coreeană!
70.000 de aplaudaci pentru Victor Ponta. Pagina 6
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Primarul municipiului Cluj-Napoca a declarat în weekend-ul care a trecut 
că nu a ales să candideze la alegerile prezidențiale din 2014 întrucât le-a 
promis clujenilor că nu îi va părăsi a doua oară. Pagina 3

Emil Boc: Nu sunt
candidatul potrivit
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Accident în Bulgaria: Un român
a murit, alţi cinci sunt răniţi grav

POLITICĂ

Cum justifică Curtea Constituţională 
respingerea legii cartelelor pre-pay

Un autocar cu 25 de pasa-
geri români care circula de la 
Kusadasi spre România, s-a răs-
turnat, duminică dimineaţă, în 
pasul Republika, între localită-
ţile Gurkovo şi Veliko Târnovo, 
din Bulgaria, din primele infor-
maţii rezultând că accidentul 
s-a soldat cu decesul unei per-
soane şi rănirea gravă a altor 
cinci. Toţi pasagerii, inclusiv 
şase răniţi, au fost aduşi la Spi-
talul de Urgenţă Floreasca, ur-
mând ca una dintre femeile ră-
nite să fi e operată.

Ministerul Afacerilor Interne 
(MAI) anunţă că pe lângă cei 
şase răniţi aduşi la Spitalul Flo-
reasca, din Bulgaria, cu elicop-
tere, restul persoanelor care se 
afl au în autocarul implicat în 
accidentul de duminică au in-
trat deja în ţară, cu un alt au-

tocar, pus la dispoziţie de fi rma 
transportatoare.

Potrivit unor surse, dacă unii 
dintre pasageri vor dori să-şi fa-
că investigaţii medicale după 
sosirea la Bucureşti, ei vor fi  
duşi, duminică seară, la spital.

Pasagerii răniţi grav în acci-
dent au fost aduşi în Capitală în-
aintea celorlalţi, cu trei elicopte-
re – două SMURD şi unul al In-
spectoratului General de Aviaţie.

Cei şase răniţi au fost trans-
portaţi la Bucureşti după ce au 
fost stabilizaţi la un spital din Ve-
liko Târnovo. Potrivit medicilor, 
ei au traumatisme şi fracturi, în-
să sunt în stare stabilă. Operaţi-
unea de transport medical în ţa-
ră a fost coordonată, din dispo-
ziţia ministrului Afacerilor Inter-
ne, de către Departamentul pen-
tru Situaţii de Urgenţă din MAI.

CC precizează, referitor la de-
ciziile de neconstituţionalitate lu-
ate pentru Legea „Big-Brother” şi 
cea a cartelelor prepay, că puţi-
ne state europene au reglemen-
tat obligaţia identifi cării utiliza-
torilor de astfel de cartele şi că 
efi cacitatea acestei măsuri, a con-
statat CE, nu a fost dovedită.

„Puţine state europene au re-
glementat obligaţia identifi cării 
utilizatorilor de cartele preplăti-
te (doar şase) şi au susţinut op-
ţiunea adoptării de măsuri la ni-
velul U.E. pentru înregistrarea 
obligatorie a identităţii utilizato-
rilor de servicii preplătite, însă 
Comisia Europeană a constatat 
că efi cacitatea acestor măsuri na-
ţionale nu a fost dovedită, astfel 
că, în general, Comisia nu a fost 
convinsă de necesitatea de a ac-
ţiona în acest domeniu la nive-

lul UE (Raportul Comisiei Euro-
pene către Consiliu şi către Par-
lamentul European – COM(2011) 
225 fi nal din 18 aprilie 2011)”, 
arată plenul Curţii Constituţio-
nale (CC), în urma reacţiilor pri-
vind legea cunoscută ca „Big-Bro-
ther” şi legea cartelelor prepay.

CC prezintă, în acelaşi punct 
de vedere, mecanismul prin ca-
re a luat deciziile de neconsti-
tuţionalitate, în contextul legis-
laţiei europene.

Legea privind identifi carea 
utilizatorilor de cartele telefoni-
ce prepay a fost atacată la CC 
de Avocatul Poporului, pe raţi-
uni legate, între altele, de ocro-
tirea vieţii intime şi de faptul că 
actul normativ nu ar reglemen-
ta criteriile obiective de stabili-
re a duratei stocării datelor cu 
caracter personal.
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Medicii de la Institutul 

Regional de 

Gastroenterologie şi 

Hepatologie prof. dr. 

Octavian Fodor 

Cluj-Napoca au reuşit, în 

câţiva ani, să pună la 

punct tehnici medicale 

moderne la care alţi colegi 

din ţară doar visează.

Specialiştii de la Institutul 

Regional de Gastroenterologie 

şi Hepatologie prof. dr. Octavi-

an Fodor Cluj-Napoca au dove-

dit că în România se poate fa-

ce performanţă şi cu bani pu-

ţini şi că totul ţine de voinţă. În 

loc să se plângă că nu au apa-

rate super-performante, că sta-

tul le dă salarii prea mici sau 

prea puţini bani pentru spital, 

ei au ales să facă performanţă 

în condiţii imposibile la prima 

vedere. S-au specializat în stră-

inătate, au învăţat de la cei mai 

buni tehnici de ultimă oră şi 

le-au pus în practică acasă, la 

Cluj. “Noi totdeauna am fost în 

avangardă şi am introdus trata-

mente în acelaşi timp în care se 

introduceau în străinătate. De 

mult timp am făcut tratamente 

endoscopice pentru pancreati-

ta cronică, protezările biliare, 

protezările de esofag. Toate le-am 

făcut de ani buni”, afi rmă prof. 

dr. Marcel Tanţău (foto) din ca-

drul Institutului Regional de 

Gastroenterologie şi Hepatolo-

gie prof. dr. Octavian Fodor 

Cluj-Napoca.

Specialiştii clujeni au reuşit 

să fi e cu un pas înaintea cole-

gilor de la alte institute din ţa-

ră pentru că au fost tot timpul 

în contact cu noutăţile care apar 

în domeniu şi le-au aplicat cât 

de repede au putut şi în Cluj. 

“Pe lângă aceasta, fi ind un cen-

tru de formare, foarte mulţi en-

doscopişti se formează aici. Es-

te o şcoală mare de endoscopie 

în care foarte multe din aceste 

proceduri pot fi  învăţate şi de 

alţii”, spune profesorul Tanţău.

La Cluj se operează
o afecţiune foarte rară

Una dintre cele mai rare afec-

ţiuni care este operată la Cluj 

prin endoscopie este acalazia, 

o boală pentru care nu era ni-

cio soluţie până nu demult. “Noi 

avem un muşchi între esofag şi 

stomac care trebuie să se rela-

xeze când ne alimentăm pen-

tru ca alimentele să treacă în 

stomac şi după care să se con-

tracte ca să nu mai lase acidul 

să vină înapoi, să prevină refl u-

xul care ne-ar arde esofagul şi 

ar duce la esofagite sau cancer. 

La o categorie de pacienţi ră-

mâne contractat pentru că ne-

uronii care comandă relaxarea 

lui sunt nefuncţionali. Noi nu 

putem repune medicamentos 

comanda de repunere în func-

ţiune a acestui muşchi pentru 

că nu pot fi  înlocuiţi neuronii 

respectivi”, precizează Marcel 

Tanţău. În această situaţie, en-

doscopia a fost cea care a sal-

vat viaţa pacienţilor cu acala-

zie. “Atunci, inovaţia a venit cu 

ajutorul endoscopiei, acest muş-

chi putând fi  abordat din inte-

rior, spărgând mucoasa. Făcând 

un orifi ciu în mucoasă, pătrun-

dem, facem un tunel şi ajun-

gem la musculatura esofagului 

care poate fi  secţionată de că-

tre endoscopist. Se poate reali-

za această secţionare, printr-un 

orifi ciu al mucoasei esofagiene, 

ajungem la acel muşchi pe ca-

re îl putem vizualiza, diseca şi 

secţiona”, explică specialistul 

clujean.

Intervenţia se face doar 
de către super-experţi

În ţară, la ora actuală, nu se 

mai face această operaţie în ni-

ciun alt spital. Marcel Tanţău 

subliniază că nu orice specia-

list poate să facă această ope-

raţie. „Practic, în România, pro-

babil că vor trebui trei-patru 

centre pentru că patologia este 

rară şi fi ind atât de rară, expe-

rienţa se cumulează greu. Inci-

denţa este de aproximativ câte-

va sute în România. Chiar este 

nevoie de un nivel de top de 

endoscopie şi nu se poate dis-

cuta decât la super-experţi pen-

tru că este riscant acest mers pe 

aţă pentru că eşti departe şi poţi 

să perforezi, să ai complicaţii”, 

afi rmă profesorul clujean.

Chirurgie endoscopică
în cazul tumorilor

Pe lângă acalazie, chirurgia 

endoscopică este aplicată la in-

stitutul din Cluj şi în cazul tu-

morilor de diferite dimensiuni. 

„În momentul de faţă am tre-

cut la chirurgia endoscopică. 

Rezecăm şi tumori de tub di-

gestiv destul de întinse, prin di-

secţii, cu îndepărtarea comple-

tă şi de curând am început şi la 

tumori sub mucoasă, unde in-

trăm foarte profund în tubul di-

gestiv şi rezecăm chiar în mus-

culatură”, declară Tanţău. În 

Cluj, în momentul de faţă se re-

alizează aproape toate gesturi-

le endoscopice care se fac în 

orice alt centru şi într-o caden-

ţă foarte ridicată. „Noi ne con-

siderăm, fără falsă modestie, un 

centru european de endoscopie 

valoros şi acest lucru a fost con-

fi rmat de foarte mulţi străini ca-

re vin aici şi văd cazuistica. Atâ-

ta doar că dotarea noastră şi 

condiţiile nu sunt europene”, 

conchide specialistul clujean. 

Chirurgie de vârf
la Cluj-Napoca
Cum a reuşit Clujul să ajungă, cu bani puţini, un renumit
centru european de endoscopie.
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Compania E.ON Gaz atrage 

atenţia clienţilor săi să 

aibă grijă la persoanele 

care se pot da drept anga-

jaţi ai fi rmei de distribuţie 

a gazelor, pentru a-şi faci-

lita astfel accesul în locu-

inţele oamenilor.

Reprezentanţii companiei au 

transmis, printr-un comunicat 

de presă dat publicităţii vineri, 

că au observat cazuri în care falşi 

angajaţi au reuşit, sub pretextul 

verifi cării instalaţiei de gaze, să 

pătrundă în casele unor oameni.

„Rugăm consumatorii să 

anunţe de urgenţă Poliţia dacă 

persoanele care se prezintă în 

numele E.ON nu se pot legiti-

ma ca angajaţi ai companiei 

noastre sau ai partenerilor noş-

tri, ori dacă solicită sume de 

bani în numele companiilor 

E.ON. În zona de activitate a 

companiilor E.ON constatăm în 

continuare situaţii în care per-

soane care pretind că sunt an-

gajaţi ai E.ON, sub pretextul ve-

rifi cării, înlocuirii sau citirii con-

toarelor ori al verifi cării instala-

ţiei şi/sau a aparatelor alimen-

tate cu gaz, au pătruns în locu-

inţele unor consumatori şi au 

sustras bunuri sau au solicitat 

diverse sume de bani”, susţin 

reprezentanţii E.ON.

Pentru evitarea unor aseme-

nea situaţii, compania a făcut 

câteva precizări care îi pot aju-

ta pe clienţii săi să se ferească 

de falşii angajaţi. Astfel, com-

pania de distribuire a gazelor 

atrage atenţia că salariaţii şi ca-

re fac muncă de teren pot fi  

identifi caţi prin echipamentul 

inscripţionat E.ON şi prin legi-

timaţia de serviciu. Personalul 

prestatorilor de servicii poate 

fi  identifi cat prin legitimaţia 

de serviciu şi prin împuterni-

cirea din partea companiilor 

E.ON pentru a efectua opera-

ţiunile menţionate. Un alt fapt 

important pe care reprezen-

tanţii companiei îl amintesc 

este acela că prestatorii de ser-

vicii nu încasează bani de la 

domiciliul clienţilor.

E.ON Gaz avertizează asupra falşilor angajaţi
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Partida romilor de la 

Cluj consideră că romii 

din Harghita, Covasna şi 

Mureş îşi vor pierde 

identitatea şi legitimita-

tea dacă proiectul UDMR 

va fi  aplicat.

„Mai multe organizaţii, 

ONG-uri, dar şi organizaţia 

gaborilor cu pălărie, care 

sunt majoritatea în judeţul 

Mureş, se opun acestui pro-

iect lansat de UDMR. În ce-

le trei judeţe din Ţinutul Se-

cuiesc locuiesc aproximativ 

60.000 de romi“, a declarat, 

zilele trecute, Aurel Pascu, 

liderul regional din Transil-

vania al Partidei Romilor.

Mai mult, spune el, mai 

în glumă, mai în serios, da-

că proiectul va fi  aprobat, 

vor cere şi romii autonomie. 

„Vom cere şi noi o autono-

mie, noi am putea cere au-

tonomie în mai multe zone. 

Şi vom ajunge într-o Româ-

nie a ungurilor şi ţiganilor. 

Probabil că romii şi cu ma-

ghiarii vor decide preziden-

ţiabilul în România, iar pre-

şedintele va fi  jumătate ver-

de, jumătate negru…”, a con-

tinuat Pascu.

Vă reamintim, UDMR a 

prezentat joi, la Cluj, proiec-

tul autonomiei Ţinutului se-

cuiesc. Proiectul se va afl a 

în dezbatere cu socitatea ci-

vilă după care va intra în 

Parlament. Acesta este o 

adaptare a unui statut din 

Tirolul de Sud.

Liderul UDMR Kelemen 

Hunor a subliniat că proiec-

tul a fost gândit în limitele 

statului unitar român şi că 

UDMR nu se gândeşte la se-

paratism. Potrivit lui Kele-

men Hunor acesta „consti-

tuie un act politic, constitu-

ţional şi legitim“.

În ceea ce priveşte justi-

ţia, Kelemen Hunor a preci-

zat că va fi  un raport pro-

porţional.

Liderul UDMR a mai spus 

atunci că nu este vorba des-

pre un proiect guvernamental.

Romii din Transilvania
vor şi ei autonomie

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca Emil Boc a 

declarat zilele trecute, 

în cadrul emisiunii 

„Bună seara, România”, 

de pe B1 TV că nu a 

ales să candideze la 

alegerile prezidenţiale 

din 2014 întrucât le-a 

promis clujenilor că nu 

îi va părăsi a doua 

oară şi totodată pentru 

că nu se consideră can-

didatul optim pentru 

aceste alegeri.

„Nu candidez pentru că 

le-am promis clujenilor că a 

doua oară nu mai plec, iar ei 

mi-au făcut marea onoare de 

a-mi oferi votul lor a doua oa-

ră într-o atmosferă foarte grea. 

Şi apoi, nici nu cred că eu eram 

un candidat optim pentru ale-

gerile din 2014. Sunt un om 

realist şi ştiu când merită să 

îţi asumi o candidatură, când 

eşti credibil. Nu sunt acel can-

didat care să îl ceară timpul 

prezent”, a spus Emil Boc.

De ce Udrea
şi nu Johannis?

Fostul premier a subliniat 

că erau două soluţii favora-

bile pentru alegerile din no-

iembrie 2014. „Să se unifi ce 

dreapta din timp şi să aibă 

un candidat, era foarte bine 

şi ideal, sau fi ecare aleargă 

pe culoarul propriu, iar ale-

gerile vor simplifi ca procesul 

electoral şi candidaţii iar în 

turul doi vor fi  doar doi can-

didaţi”, a mai spus acesta.

Despre candidatul ACL la 

alegerile prezidenţiale, Klaus 

Iohannis, Emil Boc a afi rmat 

că nu are carisma necesară 

să convingă cetăţeanul, Ele-

na Udrea fi ind un candidat 

mai potrivit. „Iohannis nu are 

carisma necesară să convin-

gă cetăţeanul nehotărât sau 

pe cel care a votat cu altci-

neva, să-l voteze în turul doi. 

Elena Udrea are şansa de a 

inspira spiritul PDL, în 

schimb”, a completat acesta.

De altfel, Boc a explicat din 

nou, şi de ce nu a avut încre-

dere în fuziunea PDL-PNL. 

Emil Boc a declarat în cadrul 

aceleeaşi emisiuni tv că n-a 

crezut niciodată în fuziunea 

PNL cu PDL, varianta ideală 

fi ind o fuziune PMP – PDL. 

„N-am crezut niciodată în fu-

ziunea PNL – PDL. Două so-

luţii ar fi  fost mai bune pen-

tru PDL: era ideală o fuziune 

cu PMP şi cu siguranţă se du-

ceau cu un candidat în turul 

doi, sau cel mult să se fi  dus 

spre o alianţă cu PNL, nu o 

fuziune”, a declarat Emil Boc.

Boc spune că mai mulţi 

PDL-işti s-ar identifi ca mai 

mult cu Elena Udrea decât 

cu Klaus Iohannis. „Eu cred 

că există această posibilita-

te ca mulţi PDL-işti să se 

identifi ce mai mult cu Elena 

Udrea, ea decât cu Iohan-

nis”, a completat Boc.

Acesta a mai precizat că 

în Partidul Democrat Liberal 

nu mai există spiritul de în-

vingător pe care partidul l-a 

avut dintotdeauna.

De ce nu candidează Boc?
Primarul Clujului nu crede că este „candidatul optim” pentru Cotroceni.

Emil Boc și-a exprimat 
punctul de vedere cu privi-
re la proiectul UDMR pri-
vind autonomia „Ţinutului 
secuiesc“. Despre acest 
proiect Boc spune că este 
doar o formă a politicieni-
lor maghiari de a aduna 
voturi, gândit strategic 
odată cu organizarea refe-
rendumuluin din Scoaţia. 
„În primul rând, ei au cre-
zut că dacă își lansează 
proiectul în ziua referendu-
mului din Scoţia, dacă va 
trece vor fi  pe cai mari. 
Ghinion! Scoţia a spus nu, 
Europa răsufl ă ușurată, cel 
puţin pentru moment. 
Dacă începi măsuri secesio-
niste în Uniunea 
Europeană, se deschide cu-
tia pandorei, ceea ce e 
foarte riscant. Bine că s-a 
rezolvat”, a declarat acesta.

Autonomia 
Ţinutului Secuiesc,
un proiect total 
neconstituţional
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 Diagnoză electronică
 Curăţare și încărcare sistem climati zare
 Testare și curăţare fi ltre parti cule
 Revizii periodice
 Reparaţii mecanice complexe
 Tinichigerie

UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838. Publicaţia „Transylvanian 

Review of Administrative 

Sciences”, editată de către 

Departamentul de 

Administraţie Publică al 

Facultăţii de Ştiinţe 

Politice, Administrative şi 

ale Comunicării din cadrul 

Universităţii Babeş-Bolyai 

(UBB), ocupă locul 30 în 

topul mondial al revistelor 

academice de administra-

ţie publică, fi ind cea mai 

bine cotată revistă din 

Europa de Est.

Potrivit unui comunicat de 

presă, primul număr al revis-

tei a apărut în anul 1998 din 

dorinţa reprezentanţilor De-

partamentului de Administra-

ţie Publică de a oferi o publi-

caţie de specialitate cercetă-

torilor, practicienilor şi stu-

denţilor în domeniul ştiinţe-

lor administrative.

„Revista a fost, iniţial, răs-

punsul nostru la nevoia existen-

ţei publicaţiilor profesioniste în 

domeniul administraţiei publi-

ce. Calitatea ei a crescut cu fi e-

care număr, am ajuns, după 

cum se vede, să fi m printre ce-

le mai bune publicaţii de profi l 

din lume, iar acum nu putem 

decât să încercăm să urcăm în 

clasament, practicând în conti-

nuare un nivel de cercetare de 

elită”, a afi rmat decanul Facul-

tăţii de Ştiinţe Politice, Adminis-

trative şi ale Comunicării, pro-

fesorul Călin Hinţea.

De atunci, revista a abor-

dat teme interdisciplinare de 

interes atât pentru practicie-

nii, cât şi pentru teoreticienii 

domeniului. Revista „Transy-

lvanian Review of Adminis-

trative Sciences” are un bord 

internaţional, format din per-

sonalităţi în domeniu.

Prin intermediul unui pro-

iect fi nanţat de Fundaţia pen-

tru o Societate Deschisă, Revis-

ta Transilvană de Ştiinţe Admi-

nistrative este accesibilă pen-

tru orice persoană interesată, 

la adresa de web www.rtsa.ro.

Începând din anul 2005, 

revista apare atât în limba en-

gleză (Transylvanian Review 

of Administrative Sciences), 

cât şi în limba română (Re-

vista Transilvană de Ştiinţe 

Administrative).

Daciana DERDA
redactia@monitorulcj.ro

Un proiect ambiţios al con-

ducerii societăţii care admi-

nistrează Salina Turda este 

pe cale să se realizeze: 

legătura între mina Iosif 

sau Sala Ecourilor, cum a 

mai fost ea numită, şi mina 

Terezia. Publicul a putut 

vizita galeria care leagă 

cele două mine.

Galeria de legătură măsoară 

peste 50 m. fi ind săpată manu-

al timp de un an şi jumătate, 

pasul următor fi ind reprofi larea 

galeriei şi îndepărtarea cantită-

ţii impresionante de sare exis-

tente acolo.

La eveniment a fost prezent 

directorul societăţii. Salina Tur-

da Durgău SA- Vasile Tot în ca-

litate de gazdă, alături de invi-

taţii săi, primarul Tudor Ştefă-

nie, senatorul Alexandru Cor-

doş, deputatul Mircea Irimie, di-

rectorul general al Companiei 

de Apă Arieş- Matei Cristian, vi-

cepreşedintele Consiliului Jude-

ţean Cluj-Ioan Oleleu, Remus 

Lăpuşan- preşedintele PSD Cluj, 

deputatul Steluţa Cătăniciu, di-

rectorii de regii şi societăţi co-

merciale, consilieri locali, repre-

zentanţi ai presei.

„Finalizarea execuţiei aces-

tei galerii presupune etapa ur-

mătoare prin care noi vom fa-

ce legătura între mina Terezia 

şi Mina Iosif. După fi nalizarea 

profi lării acesteia şi după ce vom 

realiza o structură din lemn ca-

re să permită accesul de pe acest 

pod, la acea galerie, vom dori 

să aducem turişti să vizitez for-

ma în care arată astăzi, chiar 

dacă este neamenajată Mina Io-

sif, o mină de acelaşi calibru ca 

şi mina Terezia, mergem pe prin-

cipiul că trebuie să ducem şi 

persoane cu dizabilităţi de la ni-

velul galeriei Franz Josef, să-i 

transferăm în această mină, în 

acest scop avem proiectat un 

lift panoramic la fel cu cel din 

mina Rudolf. Finalitatea este 

fl uidizarea, confortul şi sigu-

ranţa vizitatorilor Salinei, as-

tea sunt elementele pe care do-

rim să le practicăm în moder-

nizarea obiectivului şi devolta-

rea sa ulterioară. Sunt necesa-

re aceste investiţii având în ve-

dere şi numărul foarte mare de 

turişti pe care-l avem, din 2010 

încoace, avem annual peste 

375.000 de persoane care vizi-

tează Salina Turda, numai în 

acest an, până ieri erau deja 

405.000 vizitatori, practic am 

depăşit toate recordurile de la 

redeschiderea obiectivului în-

coace”, subliniază Vasile Tot, 

directorul general al societăţii.

Salina Turda Durgău SA.

Tot a mai argumentat că lip-

sa unor circuite care să permi-

tă un fl ux mare de vizitatori 

este unul din motivele care au 

determinat conducerea socie-

tăţii să extindă spaţiul de vi-

zitare şi să ofere benefi cii în 

plus celor care trec pragul 

obiectivului turistic.

„Acest proces de dezvoltare 

şi modernizare nu se opreşte 

aici. După fi nalizarea minei Io-

sif avem în plan să punem în 

circuitul turistic şi Mina Ghize-

la. Acolo sunt probleme cu ac-

cesul, nu există decât o scară 

de acces, trebuie montat şi un 

lift pentru că normele ne impun 

că trebuie să avem două căi de 

circulaţie să putem scoate oa-

menii din mină în caz de nece-

sitate. Noi deja am demarat stu-

dii de fezabilitate, proiecte care 

să ne permită accesarea de fon-

duri europene, pentru că din re-

surse proprii nu vom reuşi să 

fi nanţăm proiectul. Partea noas-

tră de cofi nanţare este asigura-

tă deja, avem fonduri care să 

ne permită să demarăm noul 

obiectiv”, mai comentează Tot.

Mina Iosif din SalinaTurda 

este un obiectiv turistic mai 

puţin spectaculos decât Mina 

Rudolf sau Mina Terezia, dar 

şi această mină are farmecul 

şi particularităţile proprii. De-

numirea de Sala Ecourilor a 

fost dată Minei Iosif pentru 

efectul de reverberare a sune-

tului, datorată condiţiilor de-

osebite de propagare a sune-

tului, ca urmare a lipsei comu-

nicării Minei Iosif cu alte lu-

crări miniere majore.

O revistă a UBB, în topul mondial
al revistelor academice

Este vorba despre o suprafaţă de aproximativ 4.000 de metri pătraţi, 
deocamdată inaccesibilă turiştilor.

Sala Ecourilor din Salina Turda 
va fi vizitabilă în curând

Momentul în care s-a realizat străpungerea între cele două mine
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Firmele lui Sebastian 

Ghita au câştigat de la 

Agenţia pentru Protecţia 

Mediului un contract IT 

de 20 de milioane de 

euro prin procedura de 

licitaţie restrânsă acce-

lerată, declanşată în 

2009, exact atunci când 

Elena Udrea era minis-

tru interimar la Mediu, 

scrie Hotnews.ro, citând 

o anchetă RISE Project.

Când Ghiţă a ieşit ofi cial 

din ambele afaceri, în ace-

eaşi zi din februarie 2011, 

Teamnet şi Aseosoft se trans-

formaseră deja în corporaţii, 

funcţionând pe principiul di-

vizării operaţiunilor în fi rme 

satelit. Imediat, Ghiţă a fost 

înlocuit în acţionariate de un 

offshore cipriot pe care tot 

el îl deţinea, dar, ulterior, 

structurile de proprietate ale 

celor două holdinguri s-au 

schimbat, fi ecare în felul ei: 

grupul Asesoft a fost prelu-

at de rudele lui Ghita şi Team-

net – de prietenii lui Ghiţă.

A treia companie, Star Sto-

rage, este un mai vechi par-

tener al Teamnet Internatio-

nal, ambele participând îm-

preună şi în consorţiul care 

s-a angajat, tot la sfârşitul 

lui 2009, să creeze portalul 

eRomania pentru 10 milioa-

ne de euro.

Procedura de „licitaţie re-

strânsă accelerată” a fost de-

marată sub ministrul interi-

mar, Elena Udrea, care a ocu-

pat această funcţie în inter-

valul octombrie – decembrie 

2009, după retragerea PSD 

de la guvernare pe fondul 

campaniei prezidenţiale din 

acel an, afi rmă jurnaliştii de 

la RISE Project, citaţi de Hot-

news.ro.

Angajaţii lui Ghita

Autoritatea contractantă 

este Agenţia Naţională pen-

tru Protecţia Mediului 

(ANPM), instituţie la care, 

în timpul interimatului Ele-

nei Udrea, a fost numit vi-

cepreşedinte un fost anga-

jat al lui Sebastian Ghiţă, 

originar din Ploieşti: Con-

stantin Ciprian Ghioc. Îna-

inte, acelaşi Ghioc fusese 

consilier principal la corpul 

de control al ministrului 

când Ministerul Mediului 

era condus de Nicolae Ner-

mirschi (PSD).

În prezent, sub guvernul 

Ponta, Ciprian Ghioc înde-

plineşte funcţia de director 

general al Autorităţii de Ma-

nagement (AM) a POS Me-

diu – organismul care stabi-

leşte strategia de alocare a 

fondurilor europene pentru 

sectorul de mediu, subordo-

nat Ministerului Mediului. 

Soţia lui Ciprian Ghioc, Mi-

rela, este directoare în hol-

dingul Asesoft International 

şi benefi ciară a unui împru-

mut privat de 30.000 de lei, 

acordat chiar de fondatorul 

corporaţiei IT, mogulul Se-

bastian Ghiţă.

Şi Ciprian Ghioc a lucrat 

ani de zile în grupul Asesoft 

International: el a fost direc-

torul Asesoft Smart (una din-

tre fi rmele holdingului) din 

septembrie 2003 până în no-

iembrie 2008, când PSD a in-

trat la guvernare alături de 

PDL. Acela e momentul în 

care Ghioc a fost propulsat 

într-un post public, fi ind apoi 

menţinut şi avansat în struc-

tura ministerului chiar şi du-

pă ce PDL a rămas singur la 

guvernare, cu Udrea şef in-

termar la Mediu.

Din postura actuală de şef 

AM POS Mediu, Ciprian Ghi-

oc şi-a mai pus semnatura 

pe un contract atribuit în 

septembrie 2012 unei alte fi r-

me din reţeaua Ghiţă.

Licitaţie „restrânsă 
accelerată”

Anunţul de participare a 

fost publicat la 10 noiembrie 

2009, cu puţin înainte de ale-

gerile prezidenţiale, cand 

atentia publică era concen-

trată pe cu totul alte subiec-

te, nu pe modul de împărţi-

re al marilor contracte. La li-

citatie s-au înscris trei par-

ticipanţi: asocierea Asesoft 

International-Teamnet Inter-

national-Star Storage, asoci-

erea Siveco România – Ro-

mair-Adasa Sistemas precum 

şi Ness România.

Obiectul contractului: Im-

plementarea Sistemului In-

tegrat de Mediu. Valoarea 

contractului: 70.721.273 lei 

(la care se adauga TVA), adi-

că în total aprox. 20 de mi-

lioane de euro. Câştigătorul 

licitaţiei a fost declarat aso-

cierea Asesoft – TeamNet – 

Star Storage. Durata contrac-

tului: 24 de luni. Proiectul a 

fost fi nanţat de la bugetul de 

stat şi prin credite externe.

Omul de afaceri Sebastian Ghiţă a câştigat un contract IT de 20 mil. € 
prin „procedura de licitaţie restrânsă accelerată”, declanşată în 2009, 
exact atunci când Elena Udrea era ministru interimar la Mediu.

Ghiţă (PSD) şi Udrea,
legaţi de banul public!

În perioada analizată, vola-

tilitatea raportului euro/leu a 

fost de circa 0,5%.

Săptămâna a debutat nega-

tiv pentru leu, cursul euro cres-

când la 4,4209 lei, cotaţiile 

atingând maximul săptămânii 

de 4,4240 lei. În următoarele 

două şedinţe media s-a men-

ţinut în apropierea pragului de 

4,42 lei, pentru ca joi aceasta 

să scadă la 4,4098 lei.

Tendinţa de apreciere a leu-

lui a continuat şi vinerea trecu-

tă, cursul scăzând 4,4027 lei, cu 

aproape de 1,6 bani faţă de fi -

nalul săptămânii precedente. In-

vestitorii erau mai optimişti du-

pă anunţarea faptului că Scoţia 

va rămâne membră a Regatului 

Unit. Volumele de transfer au 

fost modeste, iar tranzacţiile s-au 

realizat între 4,3980 şi 4,4090 

lei, cotaţiile de pe fi nal fi ind de 

4,3990 – 4,4020 lei.

Evoluţia apreciativă a leu-

lui trebuie pusă pe seama creş-

terii plasamentelor în titluri de 

stat româneşti sau în depozi-

te, investitorii străini dorind să 

profi te de diferenţialul foarte 

mare de dobânzile dintre cele 

din zona euro şi cele practica-

te de băncile locale.

Majoritatea analiştilor eco-

nomici anticipează o scădere 

a dobânzii de politică mone-

tară a BNR, la şedinţa C.A. ca-

re se va desfăşura la fi nalul 

acestei luni. Aceasta ar urma 

să coboare de la 3,25%, nivel 

care a fost stabilit luna trecu-

tă, la 3%/an, profi tând de fap-

tul că BCE a scăzut, luna tre-

cută, dobânda sa cheie la mi-

nimul istoric de 0,05%.

Cursul dolarului american 

a fl uctuat între 3,4097 şi 3,4250 

lei, media de vineri fi ind sta-

bilită la 3,4182 lei. Media fran-

cului elveţian a crescut la în-

ceputul săptămânii la 3,6544 

lei, pentru a scădea la fi nalul 

ei la 3,6481 lei.

Perechea euro/dolar s-a tran-

zacţionat de luni până miercuri 

între 1,2910 şi 1,2970 dolari, pen-

tru ca începând de joi, după de-

claraţiile ofi cialilor Rezervei Fe-

derale americane, care au urmat 

după încheierea şedinţei Comi-

tetului său de politică monetară, 

să scadă spre 1,28 dolari.

Ofi cialii Fed au lăsat de în-

ţeles că dobânda-cheie din SUA 

va fi  majorată în cursul anului 

viitor anunţând, de asemenea 

că, începând din octombrie, pro-

gramul de achiziţii de obligaţi-

uni de stat sau ale companiilor 

va fi  încheiat. Reamintim, că în 

ultimii ani, banca centrală ame-

ricană a injectat mii de miliar-

de de dolari în pieţe, ceea ce a 

provocat deprecierea semnifi ca-

tivă a monedei americane. Ast-

fel, vinerea trecută euro a cobo-

rât la 1,2827 dolari, minimul ul-

timelor 14 luni, pieţele ameri-

cane închizând la 1,2832 dolari.

(Analiza cuprinde perioada 

15 – 19 septembrie). R. G.

Euro a coborât la 4,40 lei
PIAŢA VALUTARĂ

Elena Udrea a devenit în ultima perioadă o prezenţă 
obișnuită la RTV, post controlat de Sebastian Ghiţă. 
Întrebat într-un interviu HotNews.ro cum explică atenţia 
pe care i-o acordă România TV Elenei Udrea, Sebastian 
Ghiţă a răspuns: „Știţi că după alegeri în prima oră după 
exit-poll-uri doamna Udrea a stat în direct foarte mult? 
Știţi ce a făcut? Audienţă. Doamna Udrea. Vă place, nu 
vă place, este un personaj”.

Când l-am cunoscut pe Sebastian Ghiţă? Demult. Nici 
nu mai știu. Cred că prima oara l-am văzut acum ze-
ce-cincispreze ani. Nici nu cred că era căsătorit. L-am 
cunoscut la organizaţia PDL Ploiești. Era acolo un grup 
de tineri prieteni care se înţelegeau foarte bine între 
ei, el, Roberta Anastase, alţii... Nici nu înţeleg cum de 
a ajuns el până la urmă la PSD, fiindcă se înţelegea 
foarte bine cu cei de la PDL.

Elena Udrea: televiziune şi audienţă

Elena Udrea, fost ministru al Mediului
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Mulţi dintre cei adunaţi pe Naţional Arena din București din toate colţuri-
le ţării au fost mobilizaţi prin diverse mesaje care circulau pe reţelele de 
socializare sau prin e-mail.

Iată un exemplu:

„Bună! Sunt Catinca Chitu și te contactez în legătură cu participarea ta la 
evenimentul de mâine de pe Arena Naţională. Programul este în felul ur-
mător: ne întâlnim la Titan la 13:00, la 13:15 să ajungem pe strada 
Diham unde ne vom întâlni cu președintele organizaţiei din care fac par-
te. El ne va da, pentru fiecare, câte un bilet de acces, câte un tricou roșu 
și un steag al României, pe care la sfârșitul evenimentului le vom înapo-
ia. În timpul evenimentului stăm cuminţi, nu strigăm nimic chiar dacă cei 
din jur ne spun să facem asta, fumaţi o ţigară, beţi o cafea, un suc, ne 
vedem de treabă. După ce se termină evenimentul asta, ieșim repede ca 
să nu prindem aglomeraţia, mergem iar pe strada Diham de unde am lu-
at tricourile și steagurile și vă voi împărţi și „mulţumirile“ promise. Dacă 
vă ia presa la un interviu, spuneţi că aţi venit să îl susţineţi pe Dl. Ponta 
și dacă vă întreabă cât v-a dat ca să veniţi la eveniment, spuneţi că nu aţi 
primit nimic și că aţi fost invitaţi de prietenii voștri implicaţi în campania 
electorală. Nu daţi detalii. SPER SĂ NU FIM ABORDAŢI DE PRESĂ. Dacă 
aveţi întrebări, go ahead, le aștept cu mare drag!“.

Cum au fost racolaţi aplaudacii

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

„Conducătorul iubit” 

Victor Ponta şi-a lansat 

zilele trecute, pentru a 

treia oară, candidatura la 

prezidenţiale în faţa a 

peste 50.000 de persoane.

Evenimentul de pe Naţio-

nal Arena care a coinicis cu 

ziua sa de naştere ne-a adus 

aminte de epoca Ceauşescu, 

dar mai ales de ziua de 23 

august când românii se strân-

geau pentru a-l ridica în slă-

vi pe „marele nostru condu-

cător“ Nicolae Ceauşescu. 

După ce a abordat tema reli-

giei, de data aceasta Ponta 

le-a vorbit celor prezenţi des-

pre „marea unire a români-

lor”, schimbare şi despre cum 

o să „răsară soarele şi în ţa-

ra noastră”. Ca de obicei, nu 

au lipsit atacurile la adresa 

lui Traian Băsescu.

Criticat de opoziţia
de la Cluj

Festivismul dezgustător şi 

„demonstraţia de forţă” care 

au însoţit lansarea candida-

tului PSD Victor Ponta la Pre-

şedinţia României amintesc 

de aroganţa, puterea partidu-

lui-stat şi de siguranţa victo-

riei pe care o afi şa, în 2004, 

primul ministru de atunci, 

Adrian Năstase, au spus libe-

ralii clujeni.

Aceştia susţin că au în-

credere şi de această dată în 

capacitatea românilor de a 

nu încredinţa puterea totală 

unui partid care, dincolo de 

clişeele şi limbajul de lemn 

al noii generaţii de „baroni”, 

nu a însemnat altceva, în în-

treaga sa istorie postcomu-

nistă, decât „corupţie, clien-

telism, abuzuri administra-

tive, ipocrizie şi mediocrita-

te intelectuală, dovedită din 

plin, în ultima perioadă, şi 

de membrii Guvernului Pon-

ta”. „Cazul ministrului Edu-

caţiei, cu a sa „vulpe” care 

a avut grijă de Romulus şi 

Remus, întemeietorii Romei, 

nu este decât un episod din-

tr-un lung serial al politru-

cilor şi marionetelor PSD nu-

mite în funcţii înalte.

PNL Cluj atrage atenţia 

alegătorilor români să nu se 

lase înşelaţi de cuvintele şi 

imaginea de tânăr inocent 

a unui plagiator dovedit. Ci-

ne şi-a furat ieri titlul de 

doctor în ştiinţe, cine pro-

tejează astăzi lunga serie a 

baronilor corupţi ai PSD din 

întreaga ţară, de la prima-

rul Radu Mazăre, care înju-

ră justiţia, la preşedintele 

de Consiliu Judeţean Nicu-

şor Constantinescu, urmă-

rit internaţional, nu va avea 

nicio ezitare să fure mâine 

viitorul statului de drept şi 

speranţele de mai bine ale 

României.

Liberalii clujeni sunt con-

vinşi că, din fericire, parada 

de autocare şi oameni plătiţi, 

aduşi din toată ţara „în excur-

sie la Arena Naţională”, pen-

tru a sărbători cu fast de prost 

gust ziua de naştere a lui Vic-

tor Ponta, nu mai păcălesc pe 

nimeni şi nu se vor transfor-

ma în voturi“,au spus, ieri, 

reprezentanţii PNL Cluj.

Victor Ponta, candidatul mult-iubit
La cea de a treia sa lansare în cursa pentru Cotroceni, Victor Ponta a avut un discurs populist,
în care a abordat tema privind marea unire a românilor. A „unit“ pe stadion 70.000 de aplaudaci.
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Monica Macovei s-a înscris, 

ieri, ofi cial în cursa pentru 

Cotroceni.

„Am depus candidatura, am 

strâns peste 300.000 de semnă-

turi. Mulţumesc oamenilor din 

toată ţara care m-au ajutat. E 

bine că PSD şi PNL s-au oprit 

din întrecerea socialistă pentru 

că altfel strângeau mai multe 

semnături decât numărul vo-

tanţilor. Candidez pentru că 

vreau să fi u angajatul români-

lor şi nu tartor peste ţară“, a de-

clarat Macovei la BEC.

„Candidez pentru că vreau 

să garantez siguranţa naţională 

a ţării noastre. Vreau să ne luam 

înapoi banii furaţi, toate privati-

zările şi contractele cu statul tre-

buie verifi cate. Vreau ca Parla-

mentul să îşi reducă cheltuielile 

cu 50%. Candidez pentru că 

vreau să introduc votul electrnic 

şi prin corespondenţă pentru toţi 

românii şi din ţară şi din străi-

nătate”, a spus Macovei.

„Nu mai merge aşa. Mii de 

români pleacă din ţară, docto-

rii ne pleacă din ţară, investi-

torii ne pleacă din ţară, trăim 

în mizerie, demnitatea ne es-

te încălcată”, a transmis euro-

parlamentarul.

De asemenea, Monica Ma-

covei le-a adus „cadouri“ lui Pon-

ta şi Iohannis.

„Am ados cadouri pentru cei-

lalţi candidaţi: o pungă de pop-

corn pentru micul Ceauşescu de 

la Palatul Victoria ca să aibă ce 

mânca şi să mă urmărească cu 

atenţie că oricum nu se ocupă 

de treburile ţării. Pentru Iohan-

nis am adus o oglindă: îl rog să 

se privească în oglindă, să se 

gândească cum arată un om ca-

re vrea să fi e preşedintele Româ-

niei fără să spună nimic. Împo-

triva lor candidez şi îi vom în-

vinge. împreună vom câştiga. 

Voi sunteţi speranţa mea şi eu 

sunt speranţa voastră”, a subli-

niat candidatul independent, ca-

re a pecizat că nu i-a adus un 

cadou şi Elenei Udrea pentru că 

nu o consideră competiţie reală. 

Sociologul Barbu 

Mateescu face, pe blogul 

sociollogica.blogspot.ro, o 

„recapitulare“ a ultimelor 

studii în ce priveşte alege-

rile prezidenţiale.

Sociologul subliniază că de 

la începutul lui august şi până 

acum a fost „secetă“ în ceea ce 

priveşte sondajele făcute publi-

ce referitoare la candidaţii la 

preşedinţie. El are în vedere lu-

nile august şi septembrie.

Cum au stat, însă, în ulti-

mele luni, principalii candidaţi 

în cursa pentru Cotroceni, po-

trivit următoarelor sondaje: 

Avangarde (august), CCSCC 

(august), INSCOP (septembrie), 

CSCI (septembrie).

Ce spune analiza studiilor

Astfel, Barbu Mateescu îi 

are în vedere pe principalii 

candidaţi şi totodată, pe cei 

recent înscrişi în cursa pen-

tru prezidenţiale:

Ponta. 42-39-41-42. Scoruri 

în marjă şi foarte apropiate 

de cele de dinainte de euro-

parlamentare.

Peste 37% au luat în pri-

mul tur, din 1991 încoace, doar 

doi candidaţi: Iliescu (1992 – 

a câştigat) şi Năstase (2004 – 

a pierdut). Ambii se afl au la 

putere, în calitate de preşe-

dinte respectiv prim-ministru. 

De asemenea, ambii aparţi-

neau PSD-ului de azi. Dar as-

ta este altă discuţie.

În turul doi Ponta obţine 

victoria conform tuturor son-

dajelor, fi e pe muchie (CSCC: 

51%) fi e cu un scor sensibil 

mai mare (CSCI: 57%) sau la 

un scor între cele două valori 

(INSCOP: 54%).

Iohannis. 29-32-29-27. Am 

dubii că e vorba de un trend 

descendent, scorul de „27%” 

provine de la CSCI care, în son-

daje anterioare, îl arăta pe Io-

hannis la „4%”.

Dacă eşti pe locul doi sco-

rul contează un pic mai puţin 

decât capacitatea de a strânge 

voturi în turul decisiv de la vo-

tanţii candidaţilor de pe locu-

rile trei, patru, etc. şi de la cei 

care vin la vot exclusiv în tu-

rul doi. Conform tuturor son-

dajelor Iohannis reface o par-

te din diferenţa faţă de Ponta, 

dar insufi cient de mult.

Ca de obicei la alegerile pre-

zidenţiale din România, dife-

renţa dintre candidatul de pe 

locul doi şi cei de pe locurile 

trei, patru, etc. este semnifi ca-

tivă. Iohannis poate în teorie 

să piardă 5-8% şi tot să ajun-

gă în turul decisiv. Ceea ce ne 

duce la...

Tăriceanu. 10-9-7-9. Cu ex-

cepţia unui sondaj (INSCOP) 

fostul premier se afl ă pe locul 

trei. De văzut dacă în plan or-

ganizatoric va putea să ţină 

pasul sau dacă vom asista la 

o repetare a situaţiilor lui Me-

leşcanu din 2000 şi Oprescu 

din 2009 (scoruri bune în son-

daje, trend descendent în lu-

na de campanie, scor sub aş-

teptări la urne).

De asemenea, există o şan-

să bunicică să revedem scena-

riul „Diaconu” de la europar-

lamentare, ceva de genul:

Exit-poll-uri (toate!): Pon-

ta în jur de 41%, etc, Tăricea-

nu în jur de 5%, etc.

Rezultate BEC: Ponta 36,5%, 

etc, Tăriceanu 9,5%, etc.

Udrea. 5-6-8-6. Pe locul trei 

în sondajul INSCOP, în afara 

podiumului pe celelalte. Poten-

ţialul este considerabil mai ma-

re. Detalii la fi nalul postării.

Dan Diaconescu.  3-4-3-5. 

Epoca de glorie a apus, dar pro-

cenţelele sunt importante pen-

tru Ponta în turul doi.

Macovei. 3 – 2 – 3,5 – 3. 

Potenţialul e mult mai înalt, 

probabil că există probleme 

de notorietate a candidaturii 

(nu a candidatului).

Vadim. 4-2-3-2. Scorurile 

lui CVT din 2000 încoace: 28% 

– 12,5% – 5,5%. La fi ecare 

scrutin Vadim obţine fi x 44% 

din scorul de la scrutinul an-

terior (!). Dacă povestea con-

tinuă pe coordonatele astea 

în toamnă el ar obţine 2,4%.

Alţi candidaţi (Hunor, Ghi-
şe, etc). 4 – 5 – 5,6 – 6. Trend 

ascendent?

Alte observaţii:
a. Primii doi candidaţi se în-

dreaptă spre un scor cumulat 

de aproximativ 70%, un grad 

de polarizare medie a scenei 

politice şi electoratului (au 

fost şi alegeri la care suma a 

fost 78%, dar şi alegeri la ca-

re suma a fost 63%).

b. Se pare că vom avea un 

candidat de loc trei slab – in-

diferent care ar fi . Adică el/

ea va fi  aproape de recordul 

negativ de scor pentru acest 

loc (Stolojan, 2000: 11,8%), 

ceea ce va complica foarte 

mult construcţia mesajelor în-

tre turul unu şi turul doi, pre-

cum şi negocierile.

c. Demobilizarea susţinători-

lor preşedintelui este la cote 

apropiate de cele din toam-

na lui 2012. Din oamenii ca-

re au încredere mare sau foar-

te mare în Traian Băsescu 

sunt siguri că votează la pre-

zidenţiale Udrea sau Maco-

vei doar 36%. Prin compara-

ţie, din oamenii care au în-

credere mare sau foarte ma-

re în Ponta, sunt siguri că vin 

la vot pentru acesta 60%; la 

cei care au încredere mare 

sau foarte mare în Iohannis 

efi cienţa convertirii în votanţi 

e de 46,5%.

Macovei , candidat oficial

Care este intenţia de vot la prezidenţiale?

Preşedintele cifrelor



8 MICA PUBLICITATE monitorulcj.ro | luni, 22 septembrie 2014
—

 V
A

LA
B

IL
 P

E
N

TR
U

 P
E

R
S

O
A

N
E

 F
IZ

IC
E

 —

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 
str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS (standul de 
ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13 (lângă „alimentara sănătăţii“)

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanță pentru acuratețea sau conținutul anunțurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparține exclusiv autorilor anunțurilor.

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă în Chinteni, construc-
ţie 2003, se afl ă pe drumul princi-
pal, 3 camere, un dormitor, baie, 
bucătărie, cămără, două beciuri, 
centrală, gaz + centrală termică, 
lemne, garaj, încălzire + 1000 
mp, grădină cu pomi și legume. 
Inf. la tel. 0749-548801. (2.7)

¤ Vând casă cu 3 camere, garaj și 
șură, anexe, curte și grădină mare, 
teren 7 ha, la 27 km de Cluj-Napo-
ca, în com. Sânpaul, sat Sumurdu-
cu. Inf. la tel. 0753-057929. (5.5)

¤ Vând casă în Florești, str. Avram 
Iancu, 2 construcţii și teren teren 
în supr. de 750 mp, are toate uti-
lităţile la șoseaua Avram Iancu, la 
7 km de Cluj, se pretează ca și lo-
cuinţă, birouri, depozit, pensiune, 
atelier, etc. Inf. suplimentare la 
tel. 0749-813005. (4.7)

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

Tureni. Exclus agenţii.

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

¤ 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), Bulgaria 
(P-ţa 1848, Clujana), suprafaţa 
utilă între 100-150 mp, pod, ga-
raj, teren/grădină min. 400 mp, 
front minim de 16 m, aproape de 
mijloacele de transport în comun. 
Tel. 0748-111295. (6.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând teren în zona Popești-Vale, 
supr. 5800 mp, intravilan, cu utili-
tăţi, asfalt, front 65 ml, în Valea Sea-
că – Popești, la 4 km distanţă de 
Cluj, pentru construcţii case, vile, 
blocuri, depozite, vile, zonă frumoa-
să. Relaţii la tel. 0745-108915. (4.7)

¤ Vând teren în Făget, zona ”La 
Stâni”, cu intrare din Eugen Ionesco 
și str. Carierei, supr. 6000 mp, preţ 
20 euro/mp. Pentru inf. suplimenta-
re sunaţi la tel. 0745-108915. (4.7)

¤ P.F. cumpăr teren extravilan, 
agricol, pășune, mlăștinos. Sunaţi 
la tel. 0741-244133. (4.7)

¤ Vând teren în Coruș, supr. 2200 
mp, cu utilităţi, preţ 10 euro/mp. 
Inf. la tel. 0745-108915. (4.5)

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţii, str. Dealul Fânaţelor, la 100 m 
de autobuzul nr. 39, supr. 6200 
mp, front la stradă 160 m, cu toa-
te utilităţile pe teren, preţ negocia-
bil. Tel. 0741-100529. (4.7)

¤ Vând teren construcţii de 1060 
mp, 7500 mp și 3000 mp, toate în 
cart. Mănăștur, str. Câmpului, toate 
cu acte în regulă. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0748-193982. (5.5)

¤ Vând teren pentru construcţie 
casă, situat în Cluj-Napoca, str. 
Bradului nr. 32, în suprafaţă de 
600 mp. Inf. și relaţii suplimenatre 
la tel. 0744-636473. (5.5)

¤ Vând teren intravilan, supr. 
1000 mp, în Cluj-Napoca, str. Me-
diaș, bun pentru construcţii, utili-
tăţi, curent, apă, canal, preţ 60 eu-
ro/mp, negociabil. Inf. suplimen-
tare la tel. 0740-183181. (5.5)

¤ Cumpăr teren agricol, pășune. 
Inf. suplimentare la tel. 
0751-044086. (6.7)

¤ Cumpăr 500 mp teren pentru 
construcţie vilă sau de 1500 mp 
pentru construcţie case înșiruite, 
liber sau cu casă demolabilă, în 
zona Grigorescu (P-ţa 14 Iulie, E. 
Grigorescu, Donath, O. Goga), 
Gheorgheni (Arieșului, Artelor, V. 
Lupu, T. Ionescu, Albini), Bulgaria 
(P-ţa 1848, Clujana), front min. 
16 m. Tel. 0748-111295. (6.7)

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deuşu, 
intravilan, zonă liniştită. Preţ – 
18 Euro mp. Informaţii telefon: 
0722-990855.

¤ Vând teren central în supr. de 100 
mp, front 20 ml la drum de servitute, 
cu C.F. și C.U., P+6, preţ 250 euro mp. 
Inf. suplimentare la tel. 0745-251703.

¤ Vând 2 parcele de teren lângă la-
cul din Chinteni, supr. 613 mp, front 
18 ml la drum judeţean, preţ 15 eu-
ro mp. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0745-251703.

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

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

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

plan, situat într-o poiană.

Informații la tel. 
0756-091346.

SPAŢII

¤ P.F. vând două garaje subterane, 
în cart. Bună Ziua, str. M. Zaciu nr. 
10-18, cu C.F. în regulă, cu ușă auto-
mată, primul proprietar, preţ nego-
ciabil. Inf. la tel. 0741-100529. (5.7)

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, se-
midecomandat, cart. Mănăștur, 
str. Gârbău. Inf. și relaţii la tel. 
0742-128134. (5.5)

¤ Dau în chirie pe termen lung, 
apartament cu 2 camere, nemo-
bilat, centrală proprie, parcare, 
et. 1, bloc nou, în cart. Gheor-
gheni. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0742-665108. (5.5)

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, 
complect dotat, str. Viilor nr. 
27A (vis-a-vis de Recuperare). 
Inf. suplimentare la tel. 
0722-702968. (10.10)

Caut de închiriat garsonieră,

mobilată, de preferinţă zona 
FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SCHIMBURI

¤ P.F. schimb apartament în Ghe-
orgheni, 4 camere decomandate, 
2 băi, balcon, îngrijit, et. 4/4, fără 
probleme, cu apartament cu 2 ca-
mere lux, la et. 1 sau 2, cu balcon, 
pivniţă, plus diferenţă de preţ. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0728-061570. (7.7)

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

Căutăm: subantreprenori/
echipe/muncitori execuţie 
lucrări în construcţii şi 
inginer constructor.

Contact: 0785-210.934. 
(9.13*)

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

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

¤ Caut de lucru ca ŞOFER, 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

¤ Execut croitorie de lux pentru băr-
baţi, ultima modă, pentru toate vâr-
stele, costume de mire, fracuri, ble-
zere, etc., fac și transformări. Execu-
ţie ireproșabilă, tarif accesibil. Fost 
maistru specialist la “Casa de Mo-
dă”. Inf. la tel. 0364-882575. (1.2)

¤ Reparaţii la domiciliul clientului: 
frigidere congelatoare, vitrine frigo-

rifi ce, clime auto. Deplasări în afara 
loc. Cluj-Napoca, reduceri pentru 
pensionari și studenţi, garanţie. 
NON-STOP! Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0755-367251. (5.5)

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

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. (2.2)

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând ”Volkswagen Golf 4”, an de 
fabricaţie 2002, motor 1,6, 129000 
km la bord, benzină, stare bună, 
culoare argintie, în orașul Bistriţa 
Năsăud,bine îngrijită, preţ negocia-
bil. Inf. și relaţii suplimentare la tel 
0743-433704. (5.5)

¤ Vând Toyota Yaris, an 2007, 
129.000 km, diesel, preţ negocia-
bil. Tel 0741-028813. (5.5)

¤ Vând autoturism ”Trabant 601”, 
an fabricaţie 1981, verifi care tehnică 
+ asigurare până în martie 2015, sta-
re perfectă de funcţioare, preţ la 
aprecierea cumpărătorului. Inf. supli-
mentare la tel. 0740-323779. (5.5)

¤ Vând CART 270 cmc, stare perfec-
tă, motor HONDA, înscris, înscris în 
circulaţie, se poate circula pe drumuri 
accidentate, preţ 750 euro. Inf. supli-
mentare la tel. 0751-044086. (5.5)

¤ VÂND SUPERNOVA asigurare şi 
revizie tehnică la zi, an fabricaţie 
2001, km reali 79.000, motor 1,4, 
injecţie benzină (Renault Clio), tini-
chigeria şi vopsitul făcută recent. 
Preţ 1.200 Euro. Informaţii la tele-
fon 0766-484.462.

PIESE AUTO

¤ Vând set motor pentru “Dacia 
1300” și alternator nou de 12 V, în 
stare bună. Relaţii la tel. 
0746-297102. (5.7)

UZ CASNIC

¤ Vând convenabil unei persoane 
interesate și serioase, scule așchi-
etoare, cuţite strung, burghie, fre-
ze, scule de prindere, etc, din li-
chidarea unui atelier mecanic seg-
mentat. Rog seriozitate. Inf. la tel. 
0743-330440. (2.7)

¤ Vând congelator cu 5 sertare. 
Inf. suplimentare la tel. 
0748-193982. (6.7)

¤ Cumpăr calorifere vechi. Rog su-
naţi la tel. 0741-244133. (4.7)

¤ Vând mașină de tricotat nouă, 
marcă germană ”Brother”, cu un 
pat, preţ la aprecierea cumpărăto-
rului. Inf. suplimentare la tel. 
0740-323779. (5.5)

¤ Vând mașină de cusut electrică 
“Nicoleta”, nouă. Inf. suplimentare 
la tel. 0364-881964. (5.5)

¤ Vând 2 aragaze, aspirator, mași-
nă de scris. Inf. la tel. 
0721-096181. (5.5)

¤ Vând drujbă URAL-4, aproape no-
uă și cablu de tracţiune de Ø 9 mm . 
Inf. la tel. 0746-297102. (5.7)

¤ Vând drujbă URAL-4, aproape no-
uă și cablu de tracţiune de Ø 9 mm . 
Inf. la tel. 0746-297102. (6.7)

¤ Vând vană mică de baie, pătrată, 
din plastic, dim. 1/1, rezervor WC 
cu ţeavă de coborâre. Inf. tel. 
0744-605935. (7.7)

¤ Vând sobă teracotă, culoare ma-
ro. Inf. suplimentare la tel. 
0264-593488. (7.7)

¤ Aș avea nevoie de o plită albă, 
smălţuită, de dim. 60 x 50 cm, pen-
tru aragaz cu 4 ochiuri, fabricaţie satu 
Mare (an 1900). Plătesc contravaloa-
rea. Sunaţi la tel. 0728-061570. (7.7)

ELECTRO

¤ Vând motoare pompă Lotru-80 și 
Cris 65. Inf. la tel. 0746-297102. (5.7)

¤ Vând televizor ”Goldstar”, defect 
și calculator în stare de funcţionare. 
Inf. suplimentare la tel. 
0364-881964. (5.5)

¤ Vând TV color ”Sport”, nou, dia-
gonala 32 cm, video ”Panasonic”, 
cu casete, aproape nou, 2 antene 
parabolice, ieftin. Inf. la tel. 
0748-193982. (6.7)

¤ Vând orgă ”Altarus 3000”, două 
cutii electrolizi, 6 kg cositor, preţ 
foarte bun. Inf. și relaţii suplimenta-
re la tel. 0748-193982. (7.7)

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

MOBILIER

¤ Vând birou ”Bonanza”. Inf. supli-
mentare la tel. 0744-605935. (2.7)

¤ Vând trei blaturi de uși din scân-
dură de brad: 173/60 cm, 173/78 
cm, 190/83 cm. Inf. la tel. 
0744-605945. (5.5)

¤Vând dulap, o masă modernă, 2 
fotolii, dulap pentru pantofi . Inf. la 
tel. 0721-096181. (5.5)

¤ Vând dulap de haine, furnir de 
platin, lăţime 155 cm, adâncime 
60 cm, înâlţime 180 cm + 40 cm 
corpuri suprapuse.Sunaţi la tel. 
0744-605945. (5.5)

¤ Vând cuier cu ladă pentru încălţă-
minte, dulap expunere din melami-
nă, culoare albă, tip bibliotecă. Inf. 
la tel. 0748-193982. (7.7)

¤ Vând comodă anii 1970, fără va-
loare, cu cele două vitrine intacte, 
formată din trei corpuri suprapuse, 
lemn lăcuit, design simplu, rotund, 
are două oglinzi, preţ 30 RON. Nu 
asigur transport. Inf. la tel. 
0747-870288. (6.7)

¤ Vând scaune import Italia, canti-
tate mare, la jumate preţ, sunt de 
inox, preţ 50 RON. Inf. la tel. 
0736-577060. (7.7)

¤ Vând patru uși de interior, stare 
bună, vopsite în alb, cu feroneria în 
stare de funcţionare, trei modele 
pline fără toc, dim. 80 x 205, iar 
una cu geam și toc cu dim. 60 x 
105, preţ 20 RON/buc. Pentru inf. 
suplimentare sunaţi la tel. 
0747-870288. (6.7)

¤ Vând dulap haine cu trei uși, ma-
să rotundă nouă, culoare natur, ca-
napea extensibilă, nou tapiţată. Inf. 
și relaţii suplimentare la tel. 
0264-454257 sau 0749-041124. 
(7.7)

¤ Ieftin! Vând mobilă sufragerie, 
canapea cu husă din piele, o măsu-
ţă + 4 scaune. Inf. la tel. 
0748-193982. (7.7)

MEDICALE

¤ Vând ecograf ”Toshiba”, cu două 
sonde. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0744-605935. (2.7)

DIVERSE

¤ Vând cergă de maramureș, din 
lână groasă. Sunaţi la tel. 
0744-605935. (2.7)

¤ Vând URGENT 10 blugi, cu trico-
uri, de toate culorile și mărimile, la 
preţul de 30 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (2.7)

¤ Vând plasă din sârmă, folosite, 
cu ochiuri 5/5 cm, grosimea sârmei 
3 mm, 60 ml. Inf. suplimentare la 
tel. 0744-605935. (2.7)

¤ Vând cort de două persoane, cu-
loare albastră și doi saci de dormit, 
la preţul de 40 RON. Inf. suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (2.7)

¤ Vând barcă pneumatică “Saylor”, 
de 3 persoane, cu fund rigid “Tego”, 
vâsle, scaune gonfl abile, vestă de 
salvare; motor electric “Savylor”, 
nou; acumulator “Marine” de 80 
AM, pachet 300 euro fi x; 2 beţe te-
lescopice, compozit 3,5 m, putere 
80-150 gr; un băţ de 2,40 m -15-15 
gr din două părţi; “Shimano” și unu 
de 3 m – 40-80 gr, din două părţi 
“Silstar”, preţ pachet 300 euro fi x. 
Inf. la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (2.5)

¤ Vând o pereche de rotile pe bo-
canci, nr. 40, preţ 50 RON/buc. Su-
naţi la tel.0740-323779. (2.7)

¤ Vând stâlpi de gard din mestea-
căn, 3 m lungime, preţ 6 RON/ 
buc. Tel. 0747-700044. (2.5)

¤ Vând urgent răcitor lapte, 430 li-
tri, la preţul de 900 euro. Inf. la tel. 
0736-577060. (2.5)

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

CĂRŢI

¤ Cumpăr cărţi despre autoturismul 
”Dacia”. Ofer preţ bun. Rog sunaţi 
la tel. 0749-174082. (2.7)

¤ Vând cărţi în limba franceză, 
foarte ieftin. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0748-193982. (7.7)

ANIMALE

¤ Donez pui de pisică.
Informaţii suplimentare la tel. 
0723-732453. (1.5)

¤ Vând URGENT 70 oi turcane, preţ 
380 RON/buc. Inf. suplimentare la 
tel. 0741-311295. (5.7)

COLECŢIONARI

¤ Colecţionar cumpăr colecţii de in-
signe românești, cartonașe de be-
re, suc, băuturi, apă, cartoane pe 
care se pun paharele în localuri. Tel. 
0749-174082. (2.7)

¤ Vând benzi de magnetofon 
(BASF, AGFA, SONY) înregistrate o 
singură dată, 360/540 m, muzică 
ușoară. Tel. 0755-920694. (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 sobe de teracotă antice, cu 
ornamente deosebite, de culoare 
galbenă, maro și albă, și candela-
bre antice. Inf. și relaţii suplimenta-
re la tel. 0744-219124. (2.5)

¤ Colecţionar serios, cumpăr obiec-
te promoţionale ”Malboro”, briche-
te, afi șe, scrumiere, brelocuri (orice 
pe ce scrie ”Malboro”). Rog sunaţi 
la tel. 0749-174082. (2.7)

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

ACORD DE MEDIU

¤ S.C. Elm Imobilis S.A. în calitate 
de titular anunţă publicul intere-
sat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform HG 
1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru ”PUZ 
ansamblu de locuinţe şi servicii“, 
Cluj-Napoca, str. Între Lacuri, nr. 
12, jud. Cluj. Prima versiune a 
planului poate fi  consultată la se-
diul S.C. Dico şi Tigănaş birou de 
proiectare S.R.L., Cluj-Napoca, 
str. Brașov, nr. 23, jud. Cluj în zile-
le de luni-vineri, între orele 9-14 , 
din data de 18.09.2014. Publicul 
interesat poate transmite, în scris 
comentarii și sugestii, până la da-
ta de 07.10.2014, la A.P.M. Cluj, 
Calea Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B, 
cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax 0264-410716, e-mail regle-
mentari@apmci.anpm.ro. (2.2*)

LICIŢAŢII PUBLICE

¤ Primăria Comunei Poieni, organi-
zează la sediul acesteia, în data de 
joi 03.10.2014 ora 13.00., licitaţie 
publică deschisă pentru închirierea 
unui spaţiu comercial în suprafaţa 
de 60 mp format din 2 camere, hol, 
grup sanitar, situat în localitatea Po-
ieni zona blocuri clădire Dispensar 
Uman parter. Actele necesare și con-
diţiile de participare preţul de porni-
re sunt trecute în caietul de sarcini. 
Relaţii suplimentare la sediul primă-
riei, tel. 0264-255.010.

¤ PRIMĂRIA COMUNEI SÂNCRAIU 
anunţă licitaţie publică (prin strigare) 
pentru masă lemnoasă răşinoasă 
pe picior, în locul numit Dealu-Botii 
Pleșă cantitatea de masă lemnoasă 
247 mc (volum net), preţul de por-
nire 250 lei/mc, pasul de licitaţie 
10 lei, garanţia de contract şi cauţi-
une de exploatare în valoare de 
6.175 lei, 255 mc (volum net), pre-
ţul de pornire 250 lei/mc, pasul de 
licitaţie 10 lei, garanţia de contract 
şi cauţiune de exploatare în valoare 
de 6.375 lei şi 90 mc (volum net), 
preţul de pornire 200 lei/mc, pasul 
de licitaţie 10 lei, garanţia de con-
tract şi cauţiune de exploatare în 
valoare de 1.800 lei și în locul nu-
mit Boroleasa cantitatea de 103 mc 
(volum net), preţul de pornire 200 
lei/mc, pasul de licitaţie 10 lei, ga-
ranţia de contract şi cauţiune de 
exploatare în valoare de 2.060 lei 
și pentru masă lemnoasă de esen-
ţă tare (foioase) pe picior, în locul 
numit Osoiu cantitatea de 55 mc, 
preţul de pornire 70 lei/mc, pasul 
de licitaţie 5 lei, garanţia de con-
tract şi cauţiune de exploatare în 
valoare de 385 lei. 
Licitaţia va avea loc la sediul Primări-
ei Sâncraiu, în data de 30.09.2014, 
marţi, la ora 10,00. Condiţii de par-
ticipare: licenţă de exploatare, taxă 
de participare 25 RON și garanţia 
sus menţionată. Informaţii și caietul 
de sarcini (APV-uri) se găsesc la se-
diul Primăriei Sâncraiu nr. 340, tel./
fax: 0264-257588, zilnic între orele 
8-14. (1.1)

PIERDERI

¤ ATRISS COMIMPEX S.R.L. Cluj-Na-
poca, str. Grigore Alexandrescu nr. 
38, ap. 16, C.U.I. 3827348, 
J12/1521/1993, pierdut certifi cat 
înmatriculare. Se declară nul. (1.1)

¤ SOFIA PSIHOEDICATIONAL S.R.L. 
Cluj-Napoca, str. Prof. Dr. Gh. Mari-
nescu nr. 32, C.U.I. 29963351, 
J12/792/2012, piedut certicat 
constatator, punct de lucru 
Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 
21-23. Se declară nul.(1.1)

¤ ALIS HOLIDAYS S.R.L. Cluj-Napo-
ca, str. Calistrat Hogaș nr. 4, ap. 5, 
C.U.I. 30142635, J12/3535/2013, 
pierdut certifi cat constatator nr. 
29380/15.05.2014. Se declară 
nul. (1.1)
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NOTIFICARE

Notifi căm creditorii S.C. CHALET CONSTRUCT S.R.L., 
Sediul social: Cluj-Napoca, str. Jupiter, nr. 3, scara 3 ap. 23, 
Jud. Cluj, Număr de ordine în registrul comerţului 
J12/2653/2006, C.U.I. 18911276, conform Hotararii Civile 
nr. 2202/10.09.2014, pronunţată de Tribunalul Specializat 
Cluj în dosarul nr. 543/1285/2014.

Termene: depunere declaraţii de creanţă 31.10.2014; 
tabel preliminar 07.11.2014; contestaţii la tabelul preliminar 
– 5 zile de la data publicării tabelului preliminar în BPI; 
soluţionare raport 54 din Legea nr. 85/2006- 05.11.2014, 
tabel defi nitiv, solutionare contestatii 19.11.2014.

Informaţii suplimentare la administratorul judiciar TERPE 
CRISTINA, tel. 0745-206573. 

NOTIFICĂRI

Administratorul judiciar notifi că toţi creditorii că, 
prin Sentinţa civilă nr. 2127/01.09.2014, Tribunalul Specializat 
Cluj, în dosarul nr. 923/1285/2014, a dispus deschiderea 
procedurii generale a insolvenţei împotriva S.C. LENEL 
S.R.L., C.U.I.: 14245728, J12/1303/2001. Termen 
depunere cerere admitere creanţe: 01.10.2014.

Termen întocmirea tabelului preliminar al creanţelor: 
10.10.2014, termen depunerea contestaţiilor la tabelul 
preliminar: 7 zile de la publicarea în BPI. Termen soluţionarea 
contestaţiilor și defi nitivarea tabelului creanţelor: 20.10.2014. 
Termen examinarea stadiului procedurii: 03.11.2014, sala 
249, ora 11:00 Tribunalul Specializat Cluj.

Informaţii: 0726-166144.

Administratorul judiciar notifi că toţi creditorii că, 
prin Sentinţa civilă nr. 2264/15.09.2014, Tribunalul Specializat 
Cluj, în dosarul nr. 523/1285/2014, a dispus deschiderea 
procedurii generale a insolvenţei împotriva S.C. COSMIS 
STYLE S.R.L., C.U.I.: 27590493, J12/1714/2010. 
Termen depunere cerere admitere creanţe: 02.11.2014. 
Termen opoziţie: 10 zile de la primirea notifi cării. Termen 
întocmirea tabelului preliminar al creanţelor: 23.11.2014, 
termen depunerea contestaţiilor la tabelul preliminar: 5 zile 
de la publicarea în BPI. Termen soluţionarea contestaţiilor 
și defi nitivarea tabelului creanţelor: 08.12.2014. Termen 
examinarea stadiului procedurii: 13.10.2014, sala 249, ora 
12:00 Tribunalul Specializat Cluj.

Informaţii: 0726-166144.
ANUNŢ DE MEDIU

MOLDOVAN MARIN VIRGIL anunţă publicul interesat 
asupra depunerii Solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „CONSTRUIRE LOCUINŢE COLECTIVE, SERVICII 
ŞI DOTĂRI conform PUZ aprobat cu HCL nr. 467/17.07.2007.“, 
propus a fi  amplasat în jud. Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, str. 
Soporului nr. F.N.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanţilor, nr. 99 și la sediul S.C. BT Development 
Soporului S.R.L., Comuna Recea-Cristur, Str. Principală nr. 
277, în zilele de luni, intre orele 9:00-16:30, marţi-joi, între 
orele 9.00-14.00 și vineri între 9:00-14:00 și vineri între 
orele 9:00-12:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj.

ANUNŢ LICITAŢIE

Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA SPRL, cu 
sediul în Cluj – Napoca, Silver Business Center, Calea 
Dorobanţilor, nr. 48, etaj 6, jud. Cluj, având CIF RO 21057514, 
în calitate de administrator judiciar al SC ELECTRO DANIELLA 
IMPEX SRL – în reorganizare, in judicial reorganisation, en 
redressement, cu sediul în loc. Cluj Napoca, Str. TRAIAN VUIA 
236, J12/3384/1994, CUI 6466205, organizează licitaţie 
publică cu strigare, pentru valorifi carea pachetului de 83.090 
acţiuni deţinut la S.C. SZD ELECTRO S.R.L. (în insolvenţă, in 
insolvency, en procédure collective), cu sediul în Cluj – Napoca, 
str. Traian Vuia, nr. 236, jud. Cluj, J12/4648/2004, CUI 
17069103.

Preţul de strigare pentru întregul pachet de acţiuni este 
în cuantum de 20.770 lei.

Licitaţia va avea loc în 25.09.2014, ora 14:00, la sediul 
Casei de Insolvenţă Transilvania SPRL Cluj-Napoca menţionat 
anterior. În cazul nevalorifi cării se va organiza o noua licitatie 
in data de 02.10.2014, 09.10.2014 şi 16.10.2014 la același 
preţ, locaţie și oră.

Potrivit art. 6 din Actul Constitutiv la SC SZD ELECTRO SRL, 
“transmiterea părţilor sociale către persoane fi zice sau juridice 
din afara societăţii se poate face doar cu aprobarea asociaţilor”.

Caietele de sarcini pot fi  achiziţionate de la sediul 
administratorului judiciar, iar documentaţia de înscriere la 
licitaţie va trebui depusă cu cel puţin cu 24 de ore lucrătoare 
înaintea desfăsurării licitaţiei. Garanţia de participare la 
licitaţie este în cuantum de 10% din preţul de strigare, iar 
preţul caietului de sarcini este 500lei+TVA.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare și informaţii 
la telefon 0737.888.997.

ANUNŢ ANGAJARE

S.C. ACI CLUJ S.A.
ANGAJEAZĂ

Pentru proiectul „Modernizarea fundamentala a procesului 
de productie prin constructie Hala Fabrica Confectii Metalice 
si achizitie de echipament si tehnologii noi“

Director fabrica – inginer cu experienta in confectii 
metalice

1

Inginer tehnolog cu experienta in confectii metalice 2

Inginer ofertare/decontare 2

Inginer proiectare cu experienta in confectii metalice 2

Operatori echipamente 2

Sudori 6

Responsabil aprovizionare 1

Gestionar 1

Agent vanzari 1

TOTAL 18

CV-urile se depun la sediul societatii de pe Calea 
Dorobantilor, nr. 70, Cluj-Napoca, jud. Cluj sau se trimit prin 
fax: 0264-412 412, email: hr_aci@acicluj.com sau pe site 
www.acicluj.com.- sectiunea Cariere.

NOTIFICARE

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap. 1, jud. Cluj, CIF 
26619141, Nr. Matricol 2A0444, în calitate de lichidator 
judiciar

NOTIFICĂ
Deschiderea procedurii falimentului în formă simplifi cată 

împotriva debitoarei SC ROSIMEX S.R.L. prin încheierea civilă 
pronunţată la data de 11.09.2014 de către Tribunalul 
Hunedoara, în dosarul cu nr. 5432/97/2014.

Termenul limită pentru înregistrarea eventualelor opoziţii 
la deschiderea procedurii: 10 zile de la primirea prezentei 
notifi cari. Termenul limită pentru depunerea cererii de 
admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 24 
octombrie 2014. Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, 
întocmirea, afi șarea și comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 03.11.2014. Data limită pentru depunerea 
contestaţiilor cu privire la creanţele și drepturile de preferinţă 
trecute de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar este de 
7 zile de la publicarea în BPI a Tabelului Preliminar. Termenul 
pentru soluţionarea eventualelor opoziţii sau contestaţii și 
pentru defi nitivarea tabelului creanţelor este 28.11 2014. 
Prima adunare a creditorilor va avea loc la data 07.11. 2014, 
ora 12:00, la Tribunalul Hunedoara din Deva, Str. 1 Decembrie 
1918, nr. 35 jud. Hunedoara.

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:20 România în 5 minute 
(doc.) (r) - H.K. Zambaccian - Un 
Mecena al vremurilor sale
12:30 În grădina Danei (emis. 
culinară) (r)
13:00 Germana...la 1 (emis. info.) 
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., ep. 2)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Maghiara de pe unu 
(emis. mag.)
16:50 Legendele palatului, prin-
ţesa Ja Myung (sud cor., 2009, 
s. rom., ep. 67)
17:30 Legendele palatului, prin-
ţesa Ja Myung (sud cor., 2009, 
s. rom., ep. 68)
18:10 Vreau să fi u sănătos 
(emis. mag.)
18:40 România în 5 minute 
(doc.) (r) - H.K. Zambaccian - Un 
Mecena al vremurilor sale
18:50 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., ep. 2)
19:00 Meteo
19:10 Așa-i românul! (emis. mag.)
19:30 Starea naţiei (reality 
show) (r)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Vorbește liber! (emis. info.) 
22:00 Biziday (talk show)
22:50 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., ep. 2)
23:00 Starea naţiei (reality show)

ANTENA 1

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

PRO TV

12:30 Dădaca (sua, 1993, s. 
com., sezonul 3, ep. 6)
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr., ep. 6)
15:00 Conspiraţia tăcerii (sua, 
2010, f. dr.)

17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (div.)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 MasterChef (emis. con)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 Terra Nova ( aus.-sua, 
2011, s. avent., sezonul 1, ep. 13)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine (rea-
lity show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (div.) (r)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Trădarea (tur., 2010, s. dr.)
22:15 WOWbiz (div.)

ACASĂ TV

11:45 Pentru că te iubesc (mex., 
2013, s. rom.) (r)
13:00 Culorile iubirii (mex., 
2014, ser.) (r)
14:30 Legături riscante (sua, 
2012, s. dr.) (r)
15:30 Minciuna (mex., 1998, 
ser.)
16:30 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, ep. 4802)
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 Culorile iubirii (mex., 
2014, ser.)
22:00 Legături riscante (sua, 
2012, s. dr.)
23:00 Casa de alături (sua, 
2011, s. de acţ.)

LOOK TV

12:30 Fotbal Look (emis. sport) (r)
13:30 Liga 1: AFC Asa 2013 Tg. 
Mureș - FC Rapid București 
(emis. sport) (r)
15:30 Fotbal Look (emis. sport) (r)
16:30 Știri Look TV (emis. info.) 
17:00 Fanatik Show (talk show) 
19:00 Nautic Show (emis. sport, 
ep. 26)
19:30 Planeta verde (sua, 2010, 
s. doc., ep. 11)
20:00 Știri Look TV (emis. info.) 
20:30 Fotbal Look (emis. sport)
21:00 Liga 1: FC Universitatea 
Cluj - CS U Craiova (emis. sport) 
23:00 Fotbal Look (emis. sport)

ANUNŢ PUBLIC

Comşulea Ciprian Tudor şi asociaţii, în calitate 
de titulari, anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei 
de încadrare, conform H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru „Planul Urbanistic Zonal – Construire 
locuinţe familiale D+P+E (M)“ în municipiul Cluj-Napoca, 
str. Veseliei fn.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, din municipiul 
Cluj-Napoca, str. Calea Dorobanţilor, nr. 99, și la sediul 
proiectantului S.C. ARHIDOM S.R.L., din data 17.09.2014 
între orele 8–14.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și 
sugestii, până în data de 07.10.2014, la APM Cluj, str. 
Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, fax 0264- 412914, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro , în zilele de luni – vineri, 
între orele 8.00 -14.00.
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“În ceea ce priveşte pre-

zenţa forţelor armate ruse 

pe teren, confi rm că ele 

sunt în continuare pe teri-

toriul Ucrainei”, a decla-

rat generalul Breedlove, 

fără a preciza numărul de 

militari ruşi care ar fi  în 

Ucraina, informează 

Mediafax.

Generalul american a afi r-

mat că armistiţiul încheiat pe 

5 septembrie între separatişti 

şi forţele de la Kiev “există 

doar pe hârtie” şi că “ceea ce 

se întâmplă pe teren este cu 

totul altă istorie”. “Dar spe-

răm că această situaţie se va 

schimba”, a adăugat el.

“Fluxul neîncetat al forţe-

lor ruse şi al celor proruse 

peste frontieră face practic 

imposibilă estimarea numă-

rului lor”, a declarat genera-

lul, într-o conferinţă de pre-

să la Vilnius.

În cursul unei reuniuni de 

două zile, şefi i de stat major 

din cadrul NATO au discutat 

despre securitatea regională 

şi despre relaţiile lor cu Ru-

sia, în contextul în care o no-

uă încetare a focului a fost 

semnată la Minsk între sepa-

ratişti şi Kiev.

Generalul Breedlove şi-a 

exprimat, de asemenea, spe-

ranţa că memorandumul sem-

nat sâmbătă va avea rezulta-

te pozitive.

La începutul săptămânii, 

Breedlove a avertizat că Ru-

sia începe să utilizeze în Re-

publica Moldova şi în Trans-

nistria scenariul “războiului 

hibrid”, aplicat în Ucraina.

Reprezentanţii Kievului şi 

separatiştilor s-au înţeles, sâm-

bătă, asupra unui armistiţiu şi 

creării unei zone demilitariza-

te pe o rază de 30 de kilome-

tri în estul Ucrainei, au anun-

ţat cele două părţi după şapte 

ore de negocieri la Minsk.

Documentul de nouă punc-

te prevede, în special, înceta-

rea utilizării armelor şi o re-

tragere cu 15 kilometri de la 

linia de contact a artileriei gre-

le a celor două tabere, a pre-

cizat fostul preşedinte ucrai-

nean Leonid Kucima.

Forţe ruse în Ucraina,
afirmă surse NATO
Generalul american Philip Breedlove, comandantul forţelor aliate din 
Europa, a declarat sâmbătă, în cursul unei reuniuni NATO de la Vilnius, că 
forţele ruse se află „în continuare pe teritoriul Ucrainei”, relatează AFP.

Papa Francisc a salutat 

duminică, în cursul vizi-

tei la Tirana, coexisten-

ţa paşnică, în Albania, 

între musulmani şi creş-

tini, afirmând că 

„nimeni nu poate folosi 

pretextul religiei pentru 

a justifica violenţa”.

“Nimeni nu trebuie să se 

ascundă în spatele lui Dum-

nezeu ca în spatele unui scut 

pentru a comite acte de vio-

lenţă şi a avea ură! Nimeni 

nu trebuie să utilizeze pretex-

tul religiei pentru a avea ac-

ţiuni contrare demnităţii omu-

lui şi a drepturilor fundamen-

tale”, a spus Papa Francisc, 

conform AFP, salutând coe-

xistenţa armonioasă între creş-

tinii şi musulmanii din Alba-

nia, informează Mediafax.

“Salut o ţară de eroi care 

au sacrifi cat vieţile pentru in-

dependenţa naţiunii şi o ţară 

de martiri care au mărturisit 

credinţa în faţa persecuţiilor”, 

a declarat Papa Francisc, în 

vârstă de 77 de ani.

“Atmosfera de respect şi 

încredere între catolici, orto-

docşi, musulmani este un bun 

de mare preţ al acestei ţări, 

mai ales când sensul autentic 

al religiei este trădat de gru-

puri extremiste”, a subliniat 

şeful Bisericii Catolice.

Papa condamnă folosirea religiei 
pentru a justifica violenţa
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Clujeanca Alexandra 
Pop a câştigat medalia 
de argint la CE U21
Judoka Universităţii Cluj, 
Alexandra Pop a obţinut medalia 
de argint la categoria 48 de kg, la 
Campionatul European de Juniori 
U21, de la București. Alexandra a 
fost la 40 de secunde de victorie, 
însă a pierdut în prelungiri în faţa 
turcoaicei Dilara Lokmanhekim. 
„Am fost la 40 de secunde de vic-
torie, dar din păcate, nouă ne 
place să câștigăm prea mult cu 
un judo spectalos și de multe ori, 
din cauza asta pierdem. Și astăzi 
am riscat și am pierdut în prelun-
giri. Obiectivul nostru a fost înde-
plinit, deoarece am declarat și 
ieri, că ne propunem să venim 
acasă măcar cu o medalie”, a de-
clarat antrenoarea CS „U” Cluj, 
Gianina Andreica.

Universitatea Cluj
a fost scoasă de sub 
embargoul TV
În sfârșit suporterii Universităţii 
Cluj se vor putea putea bucura și 
în weekend de spectacolul meciu-
rilor disputate acasă, pe Cluj 
Arena. Potrivit Ligii Profesioniste 
de Fotbal, Universitatea Cluj va ju-
ca în etapa a 10-a, împotriva echi-
pei Pandurii Târgu Jiu, și în etapa 
a 12-a, împotriva echipei Viitorul 
Constanţa sâmbăta, ambele me-
ciuri fi ind programate pentru ora 
18:30. Iată care este programul 
complet a meciurilor din etapele a 
10-a, a 11-a și a 12-a din 
Campionatul Naţional Liga I:

Pe scurt

Jucătoarea de tenis 

Monica Niculescu, locul 

60 WTA, a câştigat turne-

ul de la Guangzhou, cu 

premii în valoare totală 

de 500.000 de dolari, după 

ce a trecut în fi nală de 

sportiva franceză Alize 

Cornet, locul 22 mondial 

şi favorita numărul 2, 

scor 6-4, 6-0.

Niculescu (26 ani, locul 60 

WTA) s-a impus după o oră şi 

44 de minute în faţa unei ad-

versare care a comis 12 duble 

greşeli. Românca a fost recom-

pensată cu un cec de 111.163 

dolari şi cu 280 puncte WTA.

Monica Niculescu a reuşit 

astfel cea mai bună performan-

ţă a sa anul acesta, în care a 

mai jucat o semifi nală WTA, la 

Bucureşti, pierdută în faţa Si-

monei Halep.

Niculescu şi Cornet (24 ani, 

22 WTA) s-au mai confruntat 

de două ori în circuitul profe-

sionist, franţuzoaica învingând 

în 2007, în califi cări la Wim-

bledon, cu 3-6, 6-4, 6-2, în timp 

ce Monica s-a impus în 2012, 

în primul tur la Australian Open, 

cu 5-7, 6-0, 6-3.

Pentru Monica Niculescu 

acesta este al doilea titlu WTA 

la simplu din palmares, după 

cel de anul trecut, de la Flori-

anopolis (Brazilia), însă a mai 

jucat două fi nale la Luxemburg, 

în 2011 şi 2012. Cornet are pa-

tru titluri WTA, la Budapesta 

(2008), Bad Gastein (2012), 

Strasbourg (2013) şi Katowice 

(2014), şi a mai jucat patru fi -

nale, în 2008 la Acapulco şi Ro-

ma, în 2012 la Strasbourg, iar 

anul acesta la Dubai.

La Guangzhou, Niculescu a 

avut o evoluţie de excepţie, a 

câştigat toate meciurile în do-

uă seturi şi nu a pierdut în ni-

ciunul mai mult de patru ghe-

muri: 6-2, 6-2 cu Bojana Jova-

novski (Serbia/N. 4) în primul 

tur, 6-2, 6-1 cu Misaki Doi (Ja-

ponia) în optimi, 6-2, 6-2 cu 

Monica Puig (Porto Rico) în 

sferturi, 6-0, 6-2 cu Yafan Wang 

(China), în semifi nale, 6-4, 6-0 

cu Cornet (N. 2).

Jucătoarea de tenis Monica 

Niculescu a declarat, astăzi, că 

este bucuroasă şi încrezătoare 

după ce a câştigat turneul de la 

Guangzhou, al doilea ei titlu 

WTA, informează wtatennis.com.

„Am fost foarte bucuroasă 

când s-a terminat meciul, pen-

tru că era foarte cald şi umi-

ditatea mare. Dar a fost extra-

ordinar pentru mine să termin 

astfel. Am foarte multe emo-

ţii acum, simt în mare parte 

bucurie şi încredere. Este al 

doilea meu titlu WTA şi este 

o senzaţie extraordinară”, a 

spus Niculescu.

Românca a vorbit şi despre 

Na Li, care şi-a anunţat retra-

gerea din activitate.

„Este trist că Na Li se retra-

ge. Însă a avut o carieră frumoa-

să şi chiar nu este uşor să îţi re-

vii după atât de multe operaţii 

la genunchi. Ne va fi  dor de ea. 

Sper să o văd la turnee. Este 

foarte amuzantă. O fată extra-

ordinară. A fost o onoare să joc 

împotriva ei înainte de retrage-

re”, a declarat Niculescu.

Monica Niculescu a câştigat turneul de la Guangzhou

Deşi numărul ţărilor parti-

cipante a fost mai mic cu 

două la această ediţie, lip-

sind Ucraina şi Rusia, 

totuşi numărul cluburilor a 

crescut, a precizat preşedin-

tele federaţiei române de 

Karate WUKF, Liviu Crişan.

„Avem 53 de structuri spor-

tive - aici avem o creştere - şi 

mă bucur că au venit mulţi din 

ţară. Din străinătate sunt 15 

cluburi şi restul din România. 

Şi este avem creştere. Avem 

participanţi şi din alte federaţii 

şi mă bucur că se trece peste 

regulamente şi vin să participe 

într-o elită mondială pe care 

noi ne străduim să o aducem 

an de an la Cluj”, a declarat Li-

viu Crişan.

Competiţia a fost arbitrată 

de 58 de arbitri, din care 26 sunt 

din străinătate, fapt a adus un 

plus de echilibru evenimentu-

lui. Preşedintele federaţiei expli-

că succesul acestei formul eşi 

prin faptul că nu s-a depus pâ-

nă în prezent nicio plângere. 

Faptul că în Cluj, peste mai 

puţin de o lună, se va inaugura 

noua sală polivalentă, care are 

o capacitate de 7.000 de locuri, 

va da, în mod categoric o altă 

amploare tuturor competiţiilor 

organizate în oraş. Cupa Campi-

onilor Europeni WUKF va putea 

creşte considerabil şi datorită mu-

tării competiţiei în noua sală, 

consideră Liviu Crişan.

„Ne dorim o sală mai mare, 

aşteptăm inaugurarea sălii poli-

valente şi sperăm că preţurile de 

închiriere vor fi  acceptabile. Cre-

dem că anul viitor vom putea să 

ne mutăm acolo, pentru că în 

competiţiile de karate avem ne-

voie de o suprafaţă a terenului 

cât mai mare. Încă de anul tre-

cut când era doar pe jumătate 

construită mă întrebau străinii 

când ne mutăm acolo. Trebuia 

să fi e anul acesta, dar au fost 

problemă cu construirea sălii, 

dar să vedem ce se întâmplă de 

anul viitor”, a spus Liviu Crişan.

Acesta speră ca societatea 

care va administra sala să poa-

tă stabili pentru sporturi preţuri 

care să se plieze pe particulari-

tăţile fi ecărei competiţii sporti-

ve, având în vedere că unele, 

cum este baschetul sau voleiul, 

se pot desfăşura în decurs de 

două ore, iar pentru altele, cum 

este karate, sunt necesare zece 

ore, timp de două-trei zile.

„Este o problemă, pentru că 

preţurile se gândesc pentru echi-

pele de baschet sau de volei ca-

re au o oră-două şi atunci chiar 

dacă este o taxă orară destul de 

mare nu este o problemă pen-

tru că se poate plăti, dar noi 

avem nevoie de 10 ore, timp de 

două zile”, a spus Crişan.

De anul viitor ar putea inter-

veni şi o nouă schimbare, în 

sensul că evenimentul ar putea 

fi  mutat din septembrie către 

sfârşitul anului, care este o pe-

rioadă de timp mai accesibilă 

pentru sportivi şi mai ales pen-

tru cei foarte tineri.

„Vom muta data competiţi-

ei, se pare că luna septembrie 

nu este o lună agreată de mul-

tă lume, mai ales de cei din afa-

ra ţării, încep şcolile, abia încep 

antrenamentele şi atunci nu sunt 

pregătiţi pentru o competiţie de 

nivelul acesta. Mă gândesc că 

la sfârşitul lunii noiembrie, în-

ceput de decembrie ar fi  mai bi-

ne. Eu am gândit competiţie în 

luna septembrie tocmai pentru 

a fi  o avanpremieră a campio-

natului mondiale sau european, 

dar am auzit şi discuţii de ge-

nul că multora le-ar fi  frică să 

nu se accidenteze. Să vedem”, 

a spus preşedintele Federaţiei 

Române WUKF.

Peste 400 de karatişti prezenţi 
la Cluj la Karate WUKF
Peste 400 de karatişti de toate vârstele au participat weekendul trecut, la Cluj-Napoca, 
la cea de-a a cincea ediţie a Cupei Campionilor Europeni WUKF,
singura competiţie internaţională din România a acestei federaţii.

ETAPA 10
Vineri, 3 octombrie
 Ora 18.30 FC Brașov – 
CSMS Iași (LOOK PLUS)
 Ora 21.00 Concordia Chiajna 
– Rapid București (LOOK TV)
Sâmbătă, 4 octombrie
 Ora 16.00 Ceahlăul P. Neamţ 
– FC Botoșani (LOOK PLUS)
 Ora 18.30 Universitatea Cluj 
– Pandurii Tg Jiu ( LOOK TV)
 Ora 21.00 Petrolul Ploiești – 
Gaz Metan Mediaș (LOOK TV)
Duminică, 5 octombrie
 Ora 16.00 Oţelul Galaţi – 
Steaua București (LOOK TV)
 Ora 18.30 Astra Giurgiu – 
Viitorul Constanţa (LOOK PLUS)
 Ora 21.00 Dinamo București 
– CS U Craiova (LOOK TV)
Luni, 6 octombrie
 Ora 21.00 ASA Tg Mureș – 
CFR Cluj (LOOK TV)

ETAPA 11
Vineri, 17 octombrie
 Ora 18.30 CSMS Iași – FC 
Botoșani (LOOK PLUS)
 Ora 21.00 Rapid București – 
FC Brașov (LOOK TV)
Sâmbătă, 18 octombrie
 Ora 16.00 Viitorul Constanţa 
– Oţelul Galaţi (LOOK PLUS)
 Ora 18.30 Pandurii Tg Jiu – 
ASA Tg Mureș ( LOOK TV)
 Ora 21.00 CFR Cluj  – 
Dinamo București (LOOK TV)
Duminică, 19 octombrie
 Ora 16.00 CS U Craiova – 
Concordia Chiajna (LOOK TV)
 Ora 18.30 Gaz Metan Mediaș 
– Astra Giurgiu (LOOK PLUS)
 Ora 21.00 Steaua București 
– Universitatea Cluj (LOOK TV)
Luni, 20 octombrie
 Ora 21.00 Petrolul Ploiești – 
Ceahlăul P. Neamţ (LOOK TV)

ETAPA 12
Vineri, 24 octombrie
 Ora 18.30 Oţelul Galaţi – Gaz 
Metan Mediaș (LOOK PLUS)
 Ora 21.00 FC Brașov – CS U 
Craiova  (LOOK TV)
Sâmbătă, 25 octombrie
 Ora 16.00 Concordia Chiajna 
– CFR Cluj  (LOOK PLUS)
 Ora 18.30 Universitatea Cluj 
– Viitorul Constanţa ( LOOK TV)
 Ora 21.00 FC Botoșani – 
Rapid București (LOOK TV)
Duminică, 26 octombrie
 Ora 16.00 Ceahlăul P. 
Neamţ – CSMS Iași  (LOOK TV)
 Ora 18.30 Dinamo București 
– Pandurii Tg. Jiu (LOOK PLUS)
 Ora 21.00 ASA Tg. Mureș – 
Steaua București (LOOK TV)
Luni, 27 octombrie
Ora 21.00 Astra Giurgiu – 
Petrolul Ploiești (LOOK TV)

Abonează-te la

monitorul

¤  plăteşti doar 20 lei 
pe lună

¤  citeşti cele mai 
fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună
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O victorie şi o 
înfrângere pentru 
U-banca Trnsilvania
U-Banca Transilvania a pierdut cel 
de-al doilea meci de la Cupa 
Patras, în compania celor de la 
Koroivos, scor 77-80 (14-19, 
23-15, 18-18, 22-28). Jocul a fost 
oarecum în oglinda faţă de cel de 
ieri, cu PAOK, echipa clujeană 
controlând mare parte a meciu-
lui, cu avantaj chiar și de 11 punc-
te la începutul sfertului al patru-
lea. Jucătorii clujeni și-au pierdut, 
însă, concentrarea pe fi nal. 
Marcatorii echipei U-banca 
Transilvania au fost Mandache 
19, Hargrove 17, Barnette 15, 
Baciu 6, Jucan 6, Southall 5, Cuic 
5, Lalovic 4. În primul meci 
U-Banca Transilvania a trecut de 
PAOK Salonic cu scorul de 85-83 
(21-23, 21-15, 22-27, 21-18), du-
pă un meci condus în prima sa 
parte de greci, dar controlat de 
echipa clujeană din sfertul al trei-
lea. Astăzi, echipa clujeană va dis-
puta jocul decisiv pentru câștiga-
rea trofeului cu gazdele de la 
Apollon Patras, o victorie – chiar și 
la un singur punct diferenţă – adu-
când Cupa Patras la Cluj-Napoca.

Pe scurt

SPORT

400 de karatişti 
prezenţi la Cluj
Peste 400 de karatişti de toate 
vârstele au participat la cea de-a 
a cincea ediţie a Cupei Campio-
nilor Europeni WUKF. Pagina 11

Niculescu a 
câştigat turneul 
de la Guangzhou
Monica Niculescu a câştigat tur-
neul de la Guangzhou, după ce 
a trecut în fi nală de sportiva 
franceză Alize Cornet  Pagina 11

Antrenorul Universităţii 

Cluj, George Ogăraru îşi 

propune o primă victorie 

pe banca tehnică a echi-

pei clujene asta deşi noua 

mutare a echipei craiove-

ne îi dă fi ori.

George Ogăraru a declarat 

astăzi, într-o conferinţă de 

presă, că meciul de luni este 

unul important, un meci greu 

şi crede că echipa craioveană 

va încerca un meci defensiv.

„Meciul cu CS U Craiova 

este cel mai important pentru 

că este următorul meci şi ne-am 

propus o victorie. Nu va fi  un 

meci uşor odată cu venirea no-

ului staff la CS U. Mă aştept 

la un meci greu iar după ceea 

ce am văzut la ultimul meci 

nu cred că va fi  foarte ofen-

siv”, a spus Ogăraru.

Mutarea Universităţii Cra-

iova cu Sorin Cârţu şi Emil 

Săndoi va face ca echipa oas-

pete să încerce o victorie, cre-

de George Ogăraru.

„Cred că experinţa domnu-

lui Cârţu şi domnului Sandu 

în fotbal nu are cum să trea-

că fără schimbe jocul echipei. 

Tactica am observat-o, a ve-

nit şi rezultatul. Nu a fost un 

meci foarte frumos însă ceea 

ce şi-au propus cred că şi-au 

atins scopul”, a declarat an-

trenorul „U” Cluj.

Bucurie în vestiare

Întalnirea jucătorilor cu Mi-

hai Neşu a fost una emoţio-

nantă, spune Ogăraru, care 

declară că video-analistul a 

intrat pe teren şi în vestiar ală-

turi de jucători iar seara a pe-

trecut-o împreună cu familii-

le echipei Universitatea.

„Pentru jucători a fost ce-

va extraordinar. Ieri a venit la 

Arenă, când am avut al doi-

lea antrenament a intrat ală-

turi de ei în sală, le-a vorbit 

puţin, apoi seara am petre-

cut-o împreună, am ieşit cu 

toţi cu familiile la masă şi 

acum este parte din familia 

noastră, a echipei. A fost şi 

pentru el o mare bucurie să 

fi e aproape de teren, din nou 

în echipă în vestiar şi am sim-

ţit acest lucru în ochii lui”, a 

afi rmat Ogăraru.

Mihai Neşu va asista
la meci

Antrenorul „U” Cluj speră 

să vină cât mai mulţi supor-

teri pe stadion, nu doar pen-

tru al vedea pe Neşu ci şi pen-

tru jocul echipei.

„Mă aştept să vină cât mai 

mulţi oameni la Cluj pentru 

a-şi susţine echipa, nu nea-

părat pentru Neşu, ar fi  foar-

te bine dacă ar veni şi pen-

tru el. Cred că sunt motive 

pentru familia Neşu care are 

un trecut aici la „U”, însă 

cred că rezultatele şi jocul 

echipei vor aduce suporterii 

la stadion. Jucătorii suferă că 

nu au fanii alături de ei”, a 

spus George Ogăraru.

Surpriză pe stadionul Cluj Arena,
Mihai Neşu va asista la meciul Universităţii

Perechea formată din jucă-

toarea română de tenis Irina 

Begu şi Lara Arruabarrena 

(Spania) a câştigat proba de 

dublu din cadrul turneului 

WTA de la Seul.

Cele două jucătoare au pri-

mit pentru performanţa lor de 

ieri 500.000 de dolari, după ce 

s-au impus cu 6-3, 6-3 în fi na-

la cu cuplul Mona Barthel (Ger-

mania)/Mandy Minella (Lu-

xemburg).

La simplu titlul a fost câşti-

gat de Karolina Pliskova (Cehia), 

a doua favorită, victorioasă în fi -

nala cu Varvara Lepchenko 

(SUA/N. 5), cu 6-3, 6-7 (5), 6-2.

Begu şi Arruabarrena s-au 

ales cu un cec de 17.724 dolari 

şi cu 280 de puncte WTA.

Irina Begu (24 ani) ocupă 

locul 52 în clasamentul WTA 

de simplu, iar la dublu se afl ă 

pe 74. Românca are în palma-

res un titlu WTA la simplu (cu-

cerit în 2012 la Taşkent) şi pa-

tru la dublu: în 2012 la Hobart 

(alături de Monica Niculescu), 

în 2013 la ‚s-Hertogenbosch 

(parteneră Anabel Medina Gar-

rigues/Spania) şi anul acesta, 

la Rio de Janeiro (cu Maria Iri-

goyen) şi la Seul (cu Lara Ar-

ruabarrena). De asemenea, a 

mai jucat două fi nale de dublu, 

ambele în 2012, la Fes (cu Ale-

xandra Cadanţu parteneră) şi 

la Luxemburg (alături de Mo-

nica Niculescu).

Succesul Irinei Begu com-

pletează victoria de sâmbătă a 

româncei Monica Niculescu, 

care a câştigat fi nala de simplu 

a turneului WTA de la Guang-

zhou (China), dotat cu premii 

totale de 500.000 de dolari.

Este pentru prima dată când 

jucătoarea antrenată de Adrian 

Cruciat şi Artemon Efremov 

Apostu a făcut pereche cu spa-

nioloaica Lara Arruabarrena.

„Din câte cunosc, Irina o să 

urmeze o mică pauză până la 

turneele din Europa. A jucat foar-

te multe turnee anul acesta (din 

cauza accidentării pe care a avut-o 

anul trecut la umărul drept, scă-

zuse foarte mult în clasament – 

în februarie 2014, era pe poziţia 

147 WTA) şi se cam resimte”, a 

spus mama Irinei, Steluţa Begu 

după fi nalul meciului.

Irina Begu a câştigat proba de dublu 
a turneului WTA de la Seul

Antrenorul echipei CFR 

Cluj, Vasile Miriuţă a 

declarat după meci că se 

aştepta să fi e un meci greu 

şi că jocul făcut de echipă 

nu a fost prea strălucit. El 

a declarat şi că vine un 

meci foarte greu pe teren 

propriu cu „U” Cluj dar 

până atunci suporterii îl 

vor putea vedea pe 

Ferebory Dore în meciul 

cu Viitorul Axintele.

„Ştiam că va fi  un meci 

foarte greu, nu am jucat stră-

lucit, ăsta e adevărul, dar bă-

ieţii au dat tot ce au avut mai 

bun, îi felicit, au alergat şi au 

muncit mult, plecăm cu trei 

puncte şi asta e cel mai im-

portant. Nu e rău să fi i pe pri-

mul loc. Îl sun pe fi ul meu să 

facă o poză clasamentului şi 

să mă aştepte mâine la Buda-

pesta. Glumesc, desigur. Pen-

tru meciul din cupă voi încer-

ca să schimb câţiva jucători, 

să-i odihnesc, apoi vine me-

ciul foarte greu cu Universi-

tatea Cluj. Miercuri în cupă 

cred că-l vom vedea şi pe Do-

re în teren”, a declarat Miri-

uţă (foto) la Look TV.

Noul antrenorul al echipei 

Oţelul Galaţi, Tibor Selymes 

a declarat după meci că a 

asistat la meci din tribună 

dar că era mai uşor să asiste 

de pe banca tehnică. El a mai 

spus că va fi  foarte greu să 

îndeplinească obiectivul clu-

bului, să salveze clubul de la 

retrogradare.

„Abia azi am semnat, aşa că 

era normal să stau în tribună, 

dar cred că era mai uşor să stau 

pe bancă. A fost un meci slab. 

Cred că dacă aveam mai mult 

tupeu şi mai multă încredere 

obţineam un egal. O să fi e greu 

să îndeplinesc obiectivul, care 

este salvarea de la retrogradare. 

Avem foarte mult de muncă, 

dar nu mă sperie misiunea pe 

care o am. În următoarele cinci 

etape jucăm cu Steaua, Astra şi 

alte echipe bune şi putem lua 

de la zero la trei punncte”, a de-

clarat Tibor Selymes, noul an-

trenor al gălăţenilor.

Fostul internaţional, Florin 

Cernat a afi rmat că jucătorii Oţe-

lului nu au avut nici o fază con-

cretă la poarta apărată de Fel-

gueiras, şi chiar dacă sunt pe 

locul 15 în clasament mai sunt 

multe meciuri de disputat.

„Am avut emoţii pentru că 

m-am întors după 14 ani să-mi 

văd din nou echipa. Nu au 

fost faze nici pentru CFR, nici 

pentru noi, cu excepţia acelei 

greşeli şi cu puţină concen-

trare şi atitudine, reuşeam cel 

puţin un egal. N-a fost să fi e, 

campionatul e lung, de la meci 

la meci se creşte. Ştiu că fa-

nii mă aşteaptă, sper să revin 

în două etape, să aduc un plus 

echipei, dar va fi  greu, pen-

tru că fotbalul e colectiv şi nu 

se stă într-un singur jucător. 

Mă îngrijorează că pierdem 

acasă, unde ar trebui să câş-

tigăm”, a declarat fostul in-

ternaţional, Florin Cernat.

Următorul meci pentru 

echipa antrenată de Vasile Mi-

riuţă este programat pentru 

ziua de luni, 29 septembrie, 

când va întâlni pe teren pro-

priu echipa antrenată de Geor-

ge Ogăraru.

CFR învinge în deplasare
şi ajunge pe primul loc
Formaţia CFR Cluj a învins, sâmbătă, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Oţelul Galaţi, 
într-un meci din etapa a 8-a a Ligii 1. Golul a fost marcat de Tade, în minutul 43.

Oţelul Galaţi: Plopeanu - Cojoc, Miron, Sipovici, Murgoci - Karlik, Helder - Grădinaru, Avdici 
(Stoian ‚74), Popescu (Cristea ‚82) - Tudorie (Jula ‚52). Antrenor: Daniel Florea.

CFR Cluj: Felgueiras - Camora, Larie, Rada, Susici - Muniru, Monroy - Jakolis (Fl. Costea ‚34), 
Guima (Tiago Lopes ‚61), Ivanovski (Da Silva ‚77) - Tade. Antrenor: Vasile Miriuţă.

Cartonaşe galbene: Grădinaru ‚24, Murgoci ‚45 / Ivanovski ‚23, Guima ‚59

Arbitri: George Rădulescu - Vladimir Urzică, Adrian Ionescu - Iulian Dima

Observatori: Sorin Boca, Mircea Călin


