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POLITICĂ

Nu-i constituţional, 
dar nu-i pasă
Kelemen Hunor spune că ar schimba mai 
degrabă Constituţia decât să adapteze 
proiectul autonomiei „Ţinutului secuiesc” 
la Legea fundamentală. Pagina 2

ACTUALITATE

Viktor Orban 
vine la Cluj-Napoca
Premierul Ungariei va face o vizită la 
Cluj-Napoca, în perioada 2-3 octom-
brie. Pagina 3

ECONOMIE

Un nou record Apple
Peste 10 milioane de noi telefoane iPho-
ne au fost vândute în weekend-ul de 
debut. Pagina 5

SOCIAL

Salvarea unui sat: 
să faci ce face popa !
Un preot readuce la viaţă un sat pro-
punând locuitorilor un altfel de agri-
cultură. Paginile 6-7

Spaimele noastre stau dincolo de granițe

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

38 de şcoli și grădinițe din municipiu au rămas fără sediu sau urmează să îl piardă după 
ce clădirile în care funcţionează au fost retrocedate sau sunt pe cale să fie retrocedate. 
Unele şcoli şi-au mutat deja sediul, altele aşteaptă încă soluţii de la autorităţile locale 
astfel încât elevii să nu fie aruncaţi în stradă. Pagina 4

Un fenomen care tot crește: Biserica scoate Școala în stradă!

Școala sau Biserica ?

POLITICĂ

Meleşcanu a demisionat de la şefia 
SIE. Candidează la preşedinţie

ŞTIINŢĂ

Prima teleportare pe o distanţă 
de 25 km, reuşită de elveţieni

Preşedintele Traian Băsescu a 
trimis o scrisoare preşedinţilor 
Senatului şi Camerei Deputaţi-
lor în care le transmite să ia act 
de demisia lui Teodor Meleşca-
nu din funcţia de director al SIE 
şi să declare vacantă funcţia. Po-
trivit purtătorului de cuvând al 
BEC Marian Muhuleţ, Partidul 
Dreptăţii Sociale a anunţat că va 
depune în această dimineaţă 
candidatura lui Meleşcanu pen-
tru alegerile prezidenţiale.

Partidul Dreptăţii Sociale a 
anunţat Biroul Electoral Central 
(BEC) că va depune, marţi di-
mineaţă, candidatura lui Teodor 
Meleşcanu pentru alegerile pre-
zidenţiale, a declarat, ieri, pen-
tru Mediafax, purtătorul de cu-
vânt al BEC, Marian Muhuleţ.

Acesta a precizat că depune-
rea dosarului de înregistrare a 
candidaturii urmează să se fa-
că marţi dimineaţă, la ora 10.00.

Conform unui comunicat al Ad-
ministraţiei prezidenţiale, şeful sta-
tului a trimis ieri o scrisoare pre-
şedintelui Senatului, Călin Popes-
cu-Tăriceanu, şi preşedintelui Ca-
merei Deputaţilor, Valeriu Zgonea.

„Stimate domnule preşedinte, 
(...), vă propun să luaţi act de de-
misia din funcţia de director al 
Serviciului de Informaţii Externe 
a domnului Teodor-Viorel Meleş-
canu şi să declaraţi vacantă aceas-
tă funcţie, urmând ca Parlamen-
tul să adopte o hotărâre conform 
Art. 76 alin. (2) din Constituţie”, 
le scrie preşedintele Băsescu pre-
şedinţilor Camerelor.

Fizicienii elveţieni au reuşit, 
în premieră, să teleporteze sta-
rea cuantică a unui foton pe o 
distanţă de 25 de kilometri, a 
anunţat o echipă de cercetători 
din Geneva, al căror studiu a 
fost publicat duminică în revis-
ta Nature Photonics.

„Experimentul, realizat în la-
boratorul profesorului Nicolas 
Gisin, reprezintă o premieră şi 
a pulverizat pur şi simplu fos-
tul record de 6 kilometri, stabi-
lit în urmă cu 10 ani de aceeaşi 
echipă de cercetători de la Uni-
versitatea din Geneva (UNI-
GE)”, a dezvăluit profesorul el-
veţian într-un comunicat.

Popularizată de literatura SF 
şi de franciza „Star Trek”, tele-
portarea cuantică nu permite, 

cel puţin în stadiul actual al cu-
noştinţelor ştiinţifi ce, realizarea 
unui transfer între obiecte uzu-
ale şi cu atât mai puţin între fi -
inţe umane.

Această tehnică ar trebui să 
conducă în viitor la găsirea unor 
aplicaţii interesante, mai ales în 
domeniul telecomunicaţiilor şi 
al criptării informatice pe inter-
net, potrivit oamenilor de ştiin-
ţă, care speră că teleportarea 
cuantică va permite garantarea 
faptului că o informaţie trans-
misă de un expeditor către un 
receptor va ajunge la destinaţie 
fără să fi e interceptată.

În cadrul experimentului re-
alizat la UNIGE, fi zicienii elve-
ţieni au captat doi fotoni prove-
nind din aceeaşi sursă.
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Proiectul autonomiei 

„Ţinutului secuiesc“ pre-

zentat săptămâna trecută 

de UDMR la Cluj a stârnit 

o serie de reacţii atât în 

rândul societăţii civile, 

cât şi printre politicieni.

Dacă zilele trecute chiar 

primarul municipiului 

Cluj-Napoca Emil Boc spu-

nea că „şi din avion dacă te 

uiţi, vezi că acest proiect es-

te neconstituţional cap-coa-

dă“, acum până şi UDMR re-

cunoaşte acest lucru.

Nu au cerut sprijin
de la guvernul ungar

Preşedintele UDMR Kele-

men Hunor (foto) spune că 

proiectul privind autonomia 

„Ţinutului Secuiesc “ este 

neconstituţional, dar şi că li-

derii UDMR nu au cerut gu-

vernului ungar să îi ajute să 

obţină autonomia teritoria-

lă. „Eu nu am spus nicioda-

tă că proiectul privind auto-

nomia culturală sau acest 

proiect privind autonomia 

ar fi  in limitele Constituţiei, 

dar nici nu mă poate opri ci-

neva să vorbesc despre un 

proiect care necesită revizu-

irea legii fundamentale“, a 

declarat Kelemen Hunor, în-

tr-un interviu pentru Româ-

nia Liberă.

În opinia liderului UDMR, 

oricine are dreptul să propu-

nă o dezbatere publică pe un 

anumit subiect, dar rămâne 

de văzut cât anume din acest 

proiect va fi  aprobat.

„Un proiect poate fi  imple-

mentat doar dacă societatea 

românească, o parte semnifi -

cativă a acesteia, va fi  de 

acord, iar Parlamentul îl apro-

bă. Nu putem da termene, 

înainte de a începe un dialog 

consistent cu toată societatea 

romanească“, a mai spus li-

derul UDMR.

Prevederi care
încalcă Constituţia

Vă reamintim, proiectul 

UDMR prevede atât autono-

mia, cât şi declararea limbii 

maghiare ca limbă ofi cială în 

Ţinutul Secuiesc, solicitări ca-

re încalcă Constituţia. În Le-

gea fundamentală se arată că 

„România este stat naţional, 

suveran şi independent, uni-

tar şi indivizibil”, dar şi că 

„în România, limba ofi cială 

este limba română”.

Cu privire la aceste punc-

te, Kelemen Hunor spune că 

o soluţie şi mai bună ar fi  

aprobarea unei noi Constitu-

ţii, argumentând că „Româ-

nia a făcut o greşeală funda-

mentală la începutul anilor 

‘90, când a considerat că Le-

gea fundamentală a statului 

este peste Sfânta Scriptură”. 

„Dacă e facută de oameni, ar 

trebui să poată fi  modifi cată 

de oameni“, a adăugat el.

Întrebat daca mizează pe spri-

jinul Budapestei pentru a ob-

ţine autonomia teritorială, Ke-

lemen a negat această ipote-

ză, spunând că UDMR nu a 

cerut Guvernului ungar „să 

negocieze pentru noi şi nici 

nu-i vom cere“.

În ceea ce priveşte timpul 

în care şi-a propus să obţină 

autonomia „Ţinutului secu-

iesc“, Kelemen Hunor a răs-

puns că în această problemă 

nu poate fi  vorba de terme-

ne, deoarece „când aştepţi de 

100 de ani să fi e respectate 

principiile Declaraţiei de la 

Alba Iulia, un an, doi, trei nici 

nu mai contează”.

Nu-i constituţional, 
dar nu-i pasă
Kelemen Hunor spune că ar schimba mai degrabă Constituţia decât să 
adapteze proiectul autonomiei „Ţinutului secuiesc” la Legea fundamentală.

2 politica.monitorulcj.ro marţi, 23 septembrie 2014

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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Victor Ponta se menţine 

pe primul loc în topul 

apariţiilor în media, 

urmat de Klaus Iohannis, 

în scădere, în timp ce 

Călin Popescu Tăriceanu 

trece pe locul al patrulea 

după ce şi-a înjumătăţit 

numărul de apariţii, 

locul al treilea revenin-

du-i Elenei Udrea, indică 

o analiză Mediafax 

Monitorizare.

Analiza realizată în peri-

oada 15 – 21 septmbrie a vi-

zat 150 de titluri din presa 

centrală, jurnalele de ştiri a 

13 posturi TV şi a opt posturi 

de radio şi 1.287 de site-uri şi 

11 candidaţi – Victor Ponta, 

Klaus Iohannis, Călin Popes-

cu Tăriceanu, Elena Udrea, 

Monica Macovei, Dan Diaco-

nescu, Kelemen Hunor, Ioan 

Ghise, Gheorghe Funar, Wil-

liam Brânză şi Szilagy Zsolt.

Ponta rămâne pe primul 

loc în top, cu un total de 

13.888 de apariţii, în creşte-

re uşoară faţă de săptămâna 

trecută, când a avut 13.436 

de apariţii. Cele mai multe, 

12.583, au fost pe site-uri, 

780 la TV, 206 la radio şi 319 

în presa scrisă centrală.

Pe poziţia a doua se afl ă 

în continuare Klaus Iohan-

nis, deşi a înregistrat o scă-

dere cu aproape 1.000 a nu-

mărului de menţiuni, scăde-

rea fi ind atât pe site-uri, cât 

şi la TV şi la radio. Din ce-

le 4.760 de apariţii ale sale, 

4.307 au fost pe site-uri, 307 

la TV, 45 au fost la radio şi 

101 în presa scrisă.

Deşi în uşoară scădere, Ele-

na Udrea trece pe locul al trei-

lea în top, surclasându-l pe Că-

lin Popescu Tăriceanu, ale că-

rui apariţii au scăzut la jumă-

tate faţă de săptămâna 8-14 

septembrie. Prin urmare, Udrea 

are un total de 2.535 de apa-

riţii (2.268 pe site-uri, 164 la 

TV, 22 la radio, 81 în presa 

centrală), iar Tăriceanu scade 

de la 3.794 la 1.840 (1.665 pe 

site-uri, 106 la TV, 9 la radio, 

60 în presa centrală).

Kelemen Hunor aproape 

îşi dublează numărul de apa-

riţii, de la un total de 717 la 

1.287, în special datorită men-

ţiunilor pe site-uri. Kelemen 

Hunor a avut 1.142 de apa-

riţii pe site-uri, 81 la TV, 34 

la radio, 30 în presa scrisă.

Monica Macovei are un 

total de 989 de apariţii, 857 

pe site-uri, 78 la TV, 14 la 

radio, 40 în presa centrală, 

fi ind urmată de Dan Diaco-

nescu, care aproape şi-a du-

blat numărul de menţiuni în 

media, de la 225 la 401 – 367 

pe site-uri, 21 la TV, una la 

radio, 12 în presa centrală.

Sziilagy Zsolt şi-a mărit 

considerabil numărul de apa-

riţii, de la 32 la 132, 130 fi -

ind pe site-uri, 1 la radio şi 

una în presa centrală.

Ioan Ghişe este în scăde-

re, de la 128 la 82 de men-

ţiuni – 68 pe site-uri, 12 la 

TV, nici una la radio şi 2 în 

titluri din presa centrală.

Ultimele două locuri sunt 

ocupate de William Brân-

ză, care şi-a dublat aproa-

pe numărul de apariţii, de 

la 33 la 63 (48 pe site-uri, 

10 la TV, niciuna la radio 

şi 5 in presa scrisă) şi de 

Gheorghe Funar, care are 

57 de menţiuni, cele mai 

multe, 52, pe site-uri, una 

la TV, niciuna la radio şi 4 

în presa scrisă.

Mediafax Monitorizare re-

alizează săptămânal astfel de 

analize, până la primul tur al 

scrutinului prezidenţial.

Topul apariţiilor prezidenţiabililor în media
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Majoritatea românilor 

sunt îngrijoraţi şi foar-

te îngrijoraţi de conflic-

tul din Ucraina, respec-

tiv de atacurile din 

Irak şi Siria ale 

Statului Islamic.

Cercetarea sociologică re-

alizată de INSCOP a fost fă-

cută în contextul în care anul 

acesta se împlinesc 75 de ani 

de la semnarea pactului Rib-

bentrop-Molotov, prin care 

Germania şi Uniunea Sovie-

tică au împărţit teritorii apar-

ţinând României şi altor sta-

te din Europa de Est.

INSCOP Research a testat 

în ce măsură românii consi-

deră că mai este posibilă as-

tăzi împărţirea controlului 

asupra României între ţări 

mai puternice, iar rezultate-

le sondajului arată că 34,4% 

dintre români consideră că 

un asemenea scenariu este 

încă posibil, în timp ce 44,7% 

cred că nu. 20,9% reprezin-

tă non-răspunsuri.

Situaţia din regiune

În legătură cu situaţia din 

regiune, barometrul arată că 

67,3% dintre români se de-

clară îngrijoraţi şi foarte în-

grijoraţi de confl ictul din 

Ucraina. 30,1% sunt puţin 

sau deloc îngrijoraţi, în timp 

ce doar 0,9% nu au auzit 

despre situaţia din ţara ve-

cină. „Înregistrăm o creşte-

re a ponderii românilor în-

grijoraţi de situaţia din Ucrai-

na în condiţiile în care în 

mai 2014, corespunzător fa-

zei de atunci a confl ictului, 

61,9% dintre români erau în-

grijoraţi şi foarte îngrijoraţi 

iar 35,7% erau puţin sau de-

loc îngrijoraţi. 0,8% nu au-

ziseră de acest confl ict, iar 

1,6% au avut opţiunea nu 

ştiu/nu răspund“, arată son-

dajul INSCOP.

În continuare, 42,3% din-

tre respondenţi cred că ac-

tualul confl ict din Ucraina 

este rezultatul luptei pentru 

infl uenţă dintre Rusia şi sta-

tele occidentale, în timp ce 

33,5% cred că are la bază 

dorinţa majorităţii ucraine-

nilor de a se rupe de infl u-

enţa rusească. 24,3% nu ştiu 

sau nu răspund.

Evenimentele 
din Orientul Mijlociu

Sondajul a testat şi reac-

ţia românilor faţă de eveni-

mentele din Orientul Mijlo-

ciu. 44% sunt îngrijoraţi şi 

foarte îngrijoraţi de atacuri-

le în Irak ale organizaţiei Sta-

tul Islamic din Irak şi Le-

vant. 50,1% sunt deloc sau 

puţin îngrijoraţi de aceste 

evenimente, 3,1% dintre res-

pondenţi nu au auzit despre 

noul confl ict din Irak iar 

2,7% sunt non-răspunsuri.

„Barometrul INSCOP – 

Adevărul despre România“ 

a fost realizat de INSCOP 

Research la comanda „Ade-

vărul“ în perioada 30 au-

gust – 4 septembrie 2014. 

Volumul eşantionului a fost 

de 1.058 persoane şi este re-

prezentativ pentru popula-

ţia României de 18 ani şi 

peste 18 ani. Eroarea maxi-

mă admisă a datelor este de 

� 3%, la un grad de încre-

dere de 95%. Metoda folo-

sită a fost cea a sondajului 

de opinie pe baza unui ches-

tionar aplicat de operatorii 

de interviu la domiciliul res-

pondenţilor. 

Care sunt cele mai mari 
spaime ale românilor?
Românii, îngrijoraţi de situaţia din Ucraina şi de atacurile organizaţiei Statul Islamic.

ORAŞUL PE O COLOANĂ
Centru

Strada cu Institutul de Gastroenterologie 
arată ca după bombardament
Clujenii şi pacienţii din toată ţara care au drum la Institutul 
Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie prof. dr. 
Octavian Fodor trebuie să-şi facă puţin curaj de două ori: 
prima dată că vor merge la spital, iar a doua oară din cauza 
modului în care arată strada pe care se afl ă unitatea sanitară.

Pe strada Croitorilor trotuarele sunt pline cu denivelări, 
carosabilul este presărat cu gropi de toate dimensiunile 
și asfaltul este „mâncat” din cauza lipsei lucrărilor de 
reparaţii din ultimii ani. Pe toată lungimea străzii, se 
observă totuși urmele unor lucrări, mai exact petice care 
apar atât pe trotuare cât și pe partea carosabilă. Strada 
Croitorilor ar urma să intre anul acesta în reparaţii. În 
primăvara acestui an, membrii PNL Cluj-Napoca 
semnalau faptul că, în 2013, Consiliul Local a aprobat 
alocarea a peste 600.000 lei pentru modernizarea 
acestei străzi, dar nu s-a făcut nimic. „Având în vedere că 
strada are o lungime mai mică de 250 de metri, reiese 
că pentru refacerea carosabilului și trotuarului ar fi  
nevoie de aproape 2.500 de lei pentru porţiunea 
aferentă fi ecărui metru liniar. În devizul aprobat prin HCL 
249/2013 au fost incluse și lucrări la cei 710 metri 
pătraţi de trotuar și totuși, de aproape un an, nu se 
întâmpla nimic”, au declarat liberalii clujeni, în 
primăvara acestui an.

Gheorgheni

Aleile din parcul Detunata sunt „praf”, 
la doar trei ani după modernizare
Lucrările de aproape 600.000 lei pentru modernizarea 
Parcului Detunata, unul dintre cele mai mari parcuri din 
Cluj-Napoca, încep să se degradeze deşi au trecut doar trei 
ani de la încheierea acestora.

Pista pentru biciclete și alergare este crăpată serios în 
mai multe locuri, pe porţiuni de cinci-șase metri lungime. 
Clujenii din cartier spun că este posibil ca ploile din acest 
an să fi e cauza deteriorării asfaltului. “După fi ecare 
ploaie serioasă, am văzut cum se scurge apa de pe 
terenul din partea de sus a pistei. În urmă cu o lună, pe 
terenul împrejmuit care aparţine de Școala 
Internaţională s-a spart o conductă și toată apa s-a scurs 
în parc și a băltit ore întregi pe alei”, spune L.D., o 
clujeancă din cartierul Gheorgheni. Parcul Detunata din 
cartierul Gheorgheni a fost modernizat în urmă cu trei 
ani când au fost făcute piste pentru alergare și pentru 
biciclete și au fost montate aparate de fi tness.

Mănăştur

Solicitări de praguri de sol pe Bucegi
În timp ce mulţi şoferi s-au plâns de pragurile de sol mult 
prea înalte din municipiu, unii clujeni cer autorităţilor locale 
să monteze astfel de limitatoare de viteză.

O clujeancă i-a solicitat primarului Emil Boc, prin 
intermediul unui site pentru sesizări și reclamaţii, 
montarea unor praguri de sol pe strada Bucegi din 
cartierul Mănăștur. Ea consideră că astfel pot fi  prevenite 
accidentele care ar putea fi  produse de șoferii care circulă 
cu viteză mult prea mare. “Aș dori să vă sugerez să luaţi 
în calcul amplasarea unor praguri de viteză pe strada 
Bucegi.Viteza cu care se circulă este extraordinar de 
mare și oricând se poate întâmpla o nenorocire”, a scris 
clujeanca în sesizare. Printre zonele în care pragurile de 
sol sunt prost semnalizate sau prea înalte se afl ă Aleea 
Slănic din cartierul Gheorgheni. Un clujean a realizat un 
fi lmuleţ în care arată cum șoferii își “rup” mașinile din 
cauză că pragul de sol este prost semnalizat.

Ai o problemă în cartierul tău şi nu ştii pe cine să anunţi? 
Trimite-ne sesizarea ta, însoţită de o fotografie, 
la adresa redactia@monitorulcj.ro 
sau sună-ne la numărul de telefon 0264-59.77.00.

Premierul Ungariei, 

Viktor Orban (foto), va 

face o vizită la 

Cluj-Napoca, în perioada 

2-3 octombrie, când va 

inaugura noua clădire a 

Liceului Teologic 

Reformat, unde va func-

ţiona o şcoală profesio-

nală, şi va avea întâlniri 

cu liderii partidelor 

maghiare din România.

Reprezentanţii Eparhiei 

Reformate a Ardealului au 

declarat, luni, că noua clă-

dire a Liceului Teologic Re-

format, care datează din anul 

1895, a fost renovată în to-

talitate cu sprijinul fi nanci-

ar al Guvernului Ungariei şi 

va fi  inaugurată de premie-

rul Viktor Orban, informea-

ză Mediafax.

„Premierul Ungariei, Or-

ban Viktor, se va afl a la Cluj 

în perioada 2 – 3 octombrie, 

la invitaţia Eparhiei Reforma-

te a Ardealului. Programul 

prevede inaugurarea noii clă-

diri a Liceului Teologic Re-

format, unde va funcţiona o 

şcoală profesională cu trei 

clase. Clădirea, care datează 

din anul 1895, va primi nu-

mele episcopului Szász Do-

mokos, aceasta fi ind renova-

tă în totalitate cu sprijinul fi -

nanciar al Guvernului Unga-

riei”, au spus sursele citate.

Premierul Ungariei mai 

are în program vizitarea unei 

facultăţi a Universităţii pri-

vate Sapientia, cu predare în 

limba maghiară, a unei şco-

li în satul Răscruci, dar va 

avea şi întâlniri cu episcopii 

bisericilor tradiţionale ma-

ghiare din Transilvania şi cu 

liderii partidelor maghiare 

din România.

Viktor Orban trebuia să 

participe, în octombrie 2013, 

la inaugurarea noului sediu 

al Facultăţii de Ştiinţe şi Ar-

te a Universităţii Sapientia 

din Cluj-Napoca, investiţie 

de aproximativ cinci milioa-

ne de euro, suportată în ma-

re parte de Guvernul de la 

Budapesta, dar nu a mai 

ajuns din cauza unor proble-

me de sănătate. La inaugu-

rare a fost prezentă soţia sa, 

Levai Aniko.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, vine la Cluj
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În cel mai scurt timp 

Floreştiul va avea un 

Punct SMURD. Ieri dimi-

neaţă, la sediul Primăriei 

Floreşti, s-a semnat con-

tractul privind realizarea 

Remiză PSI/ Punct 

SMURD. În urma licitaţiei 

din vara acestui an au 

depus oferte fi rmele SC 

Tompşa Impex SRL – 

1.196.114,5 lei fără TVA, 

respectiv SC Canion 

Impex SRL – 1.195.052 lei 

fără TVA, ambele din 

Cluj-Napoca. Câştigătoare 

a fost desemnată oferta 

celor de la Canion Impex.

Remiză P.S.I. – Punct 

SMURD urmează a fi  realiza-

tă pe strada Eroilor, pe partea 

dreaptă sens de mers spre 

ANL, în imediata apropiere a 

chioşcului de bilete C.T.P. Ter-

menul de execuţie este de 12 

luni de la data semnării con-

tractului. În ceea ce priveşte 

datele tehnice, regimul de înăl-

ţime al construcţiei este P+1, 

iar suprafaţa desfăşurată uti-

lă totală este de 458 mp.

„Obiectivul este unul de 

importanţă deosebită pentru 

locuitorii Floreştiului. În pri-

mul rând aceştia nu vor mai 

fi  nevoiţi să aştepte sosirea 

din Cluj-Napoca a unor echi-

paje de urgenţă, în caz de in-

cendiu sau probleme de să-

nătate ori alte aspecte urgen-

te. După fi nalizarea obiecti-

vului, am discutat deja cu re-

prezentanţii ISU, Remiza PSI 

va fi  preluată de ISU Cluj şi 

transformată într-un Punct 

SMURD. Acesta este un nou 

pas spre asigurarea unor con-

diţii cel puţin decente de trai 

fl oreştenilor. De asemenea, 

avem şi alte proiecte demara-

te, pe care le vom anunţa zi-

lele viitoare. M-am luptat pen-

tru că din bugetul record pe 

acest an, 81,2 milioane lei, o 

mare parte, 55 milioane lei, 

să meargă la Investiţii. Iar 

acum rodul acestor eforturi 

începe să se vadă”, a spus pri-

marul comunei Floreşti, Ho-

ria Şulea.

Floreștiul va avea un Punct SMURD

38 de şcoli şi grădiniţe 

din municipiu au rămas 

fără sediu sau urmează să 

îl piardă după ce clădirile 

în care funcţionează au 

fost retrocedate sau sunt 

pe cale să fi e retrocedate. 

Unele şcoli şi-au mutat 

deja sediul, altele aşteap-

tă încă soluţii de la auto-

rităţile locale astfel încât 

elevii să nu fi e aruncaţi 

în stradă.

Cele 38 de imobile ale uni-

tăţilor de învăţământ preuni-

versitar au fost revendicate de 

parohii şi eparhii reformate, 

romano-catolice sau greco-ca-

tolice. De departe, cele mai 

multe revendicări aparţin Epar-

hiei Reformate din Ardeal ca-

re a solicitat în instanţă nu mai 

puţin de 15 sedii, părţi de imo-

bile şi terenuri în care funcţi-

onează şcoli şi grădiniţe. Pe 

„lista neagră” a eparhiei se afl ă 

licee de prestigiu, precum Emil 

Racoviţă şi Gheorghe Şincai 

plus şapte grădiniţe.

Arhiepiscopia Romano-Ca-

tolică de Alba-Iulia vrea îna-

poi nouă sedii de şcoli şi gră-

diniţe: două imobile ale Lice-

ului Apaczai Csere Janos, Li-

ceul Teologic Romano-Cato-

lic, o parte din Liceul de Co-

regrafi e, Liceul Teoretic Ba-

thory Istvan, Şcoala Ioan Bob, 

Şcoala Ajutătoare nr. 1.

Episcopia Unitariană a re-

vendicat imobilul Liceului Sa-

muel Brassai de pe bulevar-

dul 21 Decembrie 1989

Arhiepiscopia Ortodoxă a 

cerut un corp de clădire folo-

sit de Liceul de Muzică Sigis-

mund Toduţă. Congregaţia Su-

rorilor Maicii Domnului care 

aparţine de Episcopia Gre-

co-Catolică a solicitat în in-

stanţă un imobil al Colegiu-

lui Naţional George Coşbuc şi 

unul al grădiniţei şi şcolii Ioan 

Bob. Federaţia Comunităţilor 

Evreieşti a revendicat patru 

clădiri care aparţin Şcolii Tra-

ian Dârjan, Grădiniţei nr. 69, 

Grădiniţei nr. 2 „Grădiniţa cu 

parfum de tei” şi Şcoala de 

Muzică Augustin Bena.

Şcoala Ioan Bob cere 
ajutor de cinci ani

Efectele retrocedării se văd 

cel mai bine la Şcoala Ioan 

Bob Cluj-Napoca a cărei con-

ducere solicită, de cinci ani, 

Primăriei Cluj-Napoca şi In-

spectoratului Şcolar Judeţean 

să găsească un sediu nou du-

pă ce o parte din clădire a fost 

retrocedată. Pe lângă faptul 

că sălile de clasă sunt insufi -

ciente în comparaţie cu nu-

mărul de elevi, la Şcoala Ioan 

Bob mai trebuie rezolvată şi 

problema celor opt clase din 

imobilul retrocedat. Ioan Bîlc, 

directorul şcolii, afi rmă că pâ-

nă în mai 2015 mai pot folo-

si clădirea retrocedată, dar pâ-

nă atunci trebuie să mute ce-

le opt clase în altă locaţie.

Soluţie temporară până la 
construirea sediului nou

În cazul Şcolii Ioan Bob, Pri-

măria Cluj-Napoca a găsit do-

uă soluţii: mutarea temporară 

într-un imobil de pe bulevar-

dul Eroilor şi apoi transferul 

defi nitiv în sediul nou de pe 

Memorandumului 22. Prima-

rul Emil Boc a promis, la ulti-

ma şedinţă de Consiliu Local, 

că până anul viitor sediul nou 

va fi  gata. „Problema pe care 

o aveţi este una presantă, strin-

gentă şi importantă pentru Pri-

mărie. Vreau să ştiţi că avem 

soluţia pe Memorandului 22 

unde noi vom investi o sumă 

importantă de bani şi speran-

ţa noastră este că dacă nu apar 

blocaje în execuţie să fi m gata 

în luna martie a anului viitor. 

Dacă nu, vor exista soluţii al-

ternative având în vedere por-

tofoliul pe care noi îl avem la 

dispoziţie în acest moment”, a 

declarat Boc.

Conducerea ISJ Cluj: 
situaţiile se rezolvă treptat

Printre şcolile din munici-

piu care au fost nevoite deja 

să se mute după ce au pierdut 

sediile în instanţă se afl ă Lice-

ul de Mediu care s-a mutat la 

Liceul Anghel Saligny. De ase-

menea, o grădiniţă de pe stra-

da Pavlov trebuie să se mute 

în curând într-un sediu nou de 

pe Moţilor, afl at acum în con-

strucţie. Şcoala Specială nr. 1 

s-a mutat la începerea noului 

an şcolar din sediul de pe stra-

da George Coşbuc care a fost 

retrocedat Parohiei Romano – 

Catolice „Sfântul Mihail”.

Potrivit legii, şcolile şi gră-

diniţele care pierd sediile din 

cauza proceselor de retroce-

dare au la dispoziţie 10 ani 

pentru găsirea unei alte clă-

diri. Valentin Cuibus, inspec-

torul şcolar general din cadrul 

Inspectoratului Şcolar Jude-

ţean Cluj a subliniat că toate 

situaţiile vor fi  rezolvate punc-

tual. Dar, până la mutarea şco-

lilor în alte clădiri, Primăria 

trebuie să plătească chirie bi-

sericilor pentru şcolile care 

funcţionează în clădirile re-

trocedate.

Retrocedările și școlile. 
Până unde se poate ajunge?

Școala Ioan Bob este una dintre instituțiile de învățământ cele mai afectate de retrocedări: elevii săi sunt nevoiți să învețe în două schimburi, de 
dimineața și după-amiaza

Bisericile care dețineau proprietăți imobiliare în oraș aruncă în stradă sute de elevi.

EMIL BOC |  primarul municipiului 
Cluj-Napoca

„Vreau să ştiţi că avem soluţia 
pe Memorandului 22 unde noi 
vom investi o sumă importantă 
de bani şi speranţa noastră 
este că dacă nu apar blocaje în 
execuţie să fi m gata în luna 
martie a anului viitor“
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Raportul euro/leu a avut 

o evoluţie ternă, cursul 

înregistrând o modifi care 

minimă, el urcând de la 

4,4027 la 4,4029 lei.

Volumele de transfer au fost 

reduse, în ton cu cele de pieţe 

internaţionale. Şedinţa s-a des-

chis la 4,4010 – 4,4020 lei, în 

creştere uşoară faţă de închi-

derea de vineri, care a fost la 

4,3990 lei. Pe parcursul zilei 

tranzacţiile s-au realizat la un 

minim de 4,40 lei şi un maxim 

de 4,4040 lei, cotaţiile de la ora 

14:00 fi ind 4,40 – 4,4030 lei.

Cursul dolarului american 

a crescut de la 3,4182 la 3,4257 

lei, iar francul elveţian a cobo-

rât de la 3,6481 la 3,5475 lei.

Monedele din regiune se 

depreciau, la rândul lor, uşor 

faţă de euro. Cea poloneză se 

tranzacţiona la 4,181 – 4,187 

zloţi iar cea maghiară la 311,2 

– 312,2 forinţi.

Perechea euro/dolar, care 

a scăzut vineri la 1,2827 do-

lari, minimul ultimelor 14 luni, 

se tranzacţiona pe pieţele in-

ternaţionale 1,2834 – 1,2867 

dolari, mai jos cu circa 6,5% 

faţă de începutul acestui an.

Investitorii aşteptau date 

noi economice de pe cele do-

uă maluri ale Atlanticului, 

pentru a-şi stabili strategiile.

Conform analiştilor, este de 

aşteptat ca până la fi nalul aces-

tei luni, euro să scadă la 1,2750 

dolari, nivel care se mai înre-

gistra în mai 2013, sub impac-

tul măsurilor luate de BCE, re-

spectiv injectarea de lichidităţi 

şi scăderea dobânzii cheie la 

minimul istoric de 0,05%, pen-

tru a impulsiona economia din 

zona euro.

În piaţa la termen de la Si-

biu, euro se tranzacţiona pen-

tru decembrie la 1,2855 – 1,2873 

dolari iar uncia de aur pe oc-

tombrie la 1.214 – 1.216 dolari.

Pentru realizarea acestui ar-

ticol au fost folosite date ş dis-

ponibile până la oră 14. (R. G.)

Euro a stagnat 
la cursul de vineri

Apple a vândut în primul 

weekend de la lansarea 

pe piaţă, în 19 septem-

brie, un număr record de 

peste 10 milioane de noi 

iPhone-uri, cumpărătorii 

luând cu asalt magazine-

le clasice şi virtuale pen-

tru a cumpăra telefoanele 

cu ecrane mari ale com-

paniei.

Vânzările au depăşit recor-

dul de 9 milioane de telefoa-

ne atins anul trecut, când Ap-

ple a introdus iPhone-urile 5s 

şi 5c, se arată într-un comu-

nicat al companiei, transmite 

Bloomberg.

„Livrările au depăşit aştep-

tările în primul weekend, fi -

ind cu mult peste recordurile 

anterioare”, a declarat direc-

torul general Tim Cook.

Estimările analiştilor au va-

riat, unul anticipând vânzări 

de până la 15 milioane de apa-

rate, în timp ce alţii au aver-

tizat că rezultatele ar putea fi  

sub livrările de anul trecut, 

din cauza unor probleme de 

producţie şi a faptului că no-

ile modele nu au intrat la vân-

zare în China.

Apple a lansat nu unul, 
ci două iPhone-uri, 
şi un ceas

Apple a prezentat, la înce-

putul acestei luni, iPhone 6, 

reproiectat cu ecrane mai mari 

faţă de modelele precedente, 

cu colţuri rotunjite şi carcasă 

mai subţire, într-un eveniment 

care indică direcţia spre care 

se îndreaptă compania sub 

conducerea lui Tim Cook.

Evenimentul a fost organi-

zat la Flint Center for the Per-

forming Arts, în apropiere de 

sediul central al Apple din Cu-

pertino, unde a fost lansat Ma-

cintosh în urmă cu 30 de ani 

şi unde Steve Jobs a prezen-

tat iMac în 1998, transformând 

Apple dintr-o companie în pra-

gul falimentului în cea mai 

valoroasă companie din lume, 

relatează Bloomberg

Noile iPhone 6 şi iPhone 6 

Plus, cu carcase argintii, au-

rii şi gri, vin cu ecrane de 4,7 

inci şi 5,5 inci.

iPhone 6 are un preţ cu-

prins între 199 de dolari şi 399 

de dolari, cu un contract de 

abonament pe doi ani, în timp 

ce preţul iPhone 6 Plus este 

de 299-499 de dolari.

O strategie reevaluată

Directorul general Tim 

Cook se foloseşte de iPhone 

6, cu ecran de 4,7 inci (11,9 

cm) şi iPhone 6 Plus, cu ecran 

de 5,5 inci, pentru a concura 

direct Samsung Electronics, 

HTC şi alţi producători pe pia-

ţa smartphone-urilor mari.

Lansarea noilor iPhone-uri 

va fi  urmată luna viitoare de 

debutul noilor modele iPad.

Cele două noi modele iP-

hone au devenit disponibile 

vineri, 19 septembrie, în ma-

gazinele din Statele Unite, 

Australia, Canada, Franţa, Ger-

mania, Hong Kong, Japonia, 

Puerto Rico, Singapore şi Ma-

rea Britanie.

În 26 septembrie, iPhone 6 

şi iPhone 6 Plus vor putea fi  

cumpărate în Austria, Belgia, 

Danemarca, Finlanda, Irlanda, 

Insula Man, Italia, Liechten-

stein, Luxembourg, Olanda, 

Noua Zeelandă, Norvegia, Por-

tugalia, Qatar, Rusia, Arabia 

Saudită, Spania, Suedia, Elve-

ţia, Taiwan, Turcia şi Emirate-

le Arabe Unite. Până la sfârşi-

tul acestui an, aceste modele 

vor deveni disponibile în 115 

ţări, potrivit Apple.

Apple – un nou 
record de vânzări

PIAŢA VALUTARĂ

16 septembrie 17 septembrie

Euro 

4,4027 4,4029

Dolar 

3,4182 3,4257

100 Forinţi maghiari 

1,4151 1,4106

Francul elveţian 

3,6481 3,6475

Lira sterlină 

5,6067 5,596

Peste 10 milioane de noi iPhone-uri au fost vândute în weekend-ul de debut.
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CONCURS

Taloanele se depun la centrele de mică publicitate monitorulcj.ro 
până în data de 26.09.2014

CONCURS

Câştigătorii celor 10 pachete
de produse cosmetice sunt:

1. Vladimir Medrea
2. Adrian Rusu
3. Kun Levente
4. Gabriel Costea
5. Sechi Iosif
6. Daniel Tudor
7. Matei Pascu
8. Nicolae Popa
9. Alexandru Muntean
10. Mihai Florea

Aceştia sunt aşteptaţi la sediul redacţiei pentru a intra în posesia premiului 
până în 30.09.2014 între orele 10.00 –18.00.

Un preot dintr-un mic sat 

din Sălaj a reuşit să repu-

nă pe picioare comunita-

tea pe care o păstoreşte, 

sprijinind tinerii în înfi in-

ţarea unor culturi de fruc-

te de pădure de pădure şi 

a unor livezi de pomi 

fructiferi din specii de 

înaltă performanţă, ofe-

rindu-le mai întâi pro-

priul exemplu. Tinerii din 

sat au abandonat agricul-

tura tradiţională şi creşte-

rea animalelor, orientân-

du-se, la sfatul preotului, 

către culturi de coacăze 

sau căpşuni, livezi de 

pruni şi meri, iar în viito-

rul apropiat pe dealurile 

din zonă ar putea apărea 

şi lavanda.

Maşina lasă urmă nori de 

praf alb pe drumul comunal 

ce duce către Cozla, un sat 

din comuna Letca ce nu pare 

a face notă discordantă de ma-

joritatea micilor localităţi ur-

bane din România, amenin-

ţate în ultimii ani de o depo-

pulare cauzată de plecarea ti-

nerilor către oraşele din apro-

piere sau, nu în puţine cazuri, 

către destinaţii din străinăta-

te, unde speră să găsească ba-

nii ce cred ei că le vor aduce 

fericirea.

Monotonia peisajului de 

deal, cu terenurile agricole 

acoperite de vegetaţie sălba-

tică, este spartă la un moment 

dat de o mică suprafaţă de te-

ren pe care şirurile de lăstari 

de coacăz negru se aliniază 

perfect în jurul unei sperie-

tori de ciori. Se vede că pă-

mântul a fost lucrat cu grijă 

şi, cu toate că perioada de 

fructifi caţie a trecut, buruie-

nile lipsesc cu desăvârşire. Te-

renul cultivat cu arbuşti de 

coacăz este doar primul sem-

nal că la Cozla lucrurile încep 

să se schimbe şi că, cel mai 

probabil, următorul recensă-

mânt nu va mai consemna o 

scădere a populaţiei, iar cei 

250 de săteni care trăiesc as-

tăzi în sat şi-au dat seama că 

viaţa la ţară poate fi  una con-

fortabilă, cu un trai decent şi 

venituri consistente proveni-

te din culturi de fructe de pă-

dure sau din fructele deose-

bite pe care le dau livezile nou 

înfi inţate. „Lumina” pentru 

sătenii din Cozla a venit, cum 

altfel, de la tânărul preot din 

sat, cel care, mai abitir ca un 

inginer horticol sau ca un eco-

nomist, a reuşit să readucă la 

viaţă mica localitate printr-o 

agricultură modernă, adapta-

tă realităţilor locale.

Iubirea de... comunitate

Adrian Bora a ajuns ca pre-

ot în satul Cozla în 1999, atunci 

când avea doar 25 de ani şi se 

gândea că în câţiva ani îşi va 

găsi, cu siguranţă, o parohie 

mai bună decât cea dintr-un 

mic sat prăfuit din Sălaj. Înce-

tul cu încetul preotul s-a ata-

şat de comunitatea pe care a 

ajuns să o păstorească, iar gân-

durile de plecare au fost aban-

donate, fi ind înlocuite de gân-

duri legate de posibilităţile de 

revigorare ale unui sat depo-

pulat şi îmbătrânit, în care 

principala ocupaţie era creşte-

rea animalelor. Departe de un 

drum principal, cu terenuri 

agricole fărâmiţate de legisla-

ţia stufoasă a retrocedării te-

renurilor, satul oferea, din per-

spectiva lui Adrian Bora, doar 

şansa unor culturi de plante 

de pădure sau a înfi inţării unor 

livezi productive. Drumul de 

la idee la punerea ei în prac-

tică nu a fost foarte lung şi a 

pornit prin puterea exemplu-

lui propriu.

„Ne-am uitat în jur. Era 

piatră, dealuri şi atunci am 

încercat să vedem ce potenţi-

al are zona. Ne-am dat sea-

ma că cel mai bun lucru este 

să faci agricultură. Faci agri-

cultură, faci, dar hai să învă-

ţăm de la cei care fac perfor-

manţă în agricultură. Şi atunci, 

uitându-ne un pic în jur, am 

realizat că avem unele pro-

bleme: terenurile sunt fărâmi-

ţate, parcele sub un hectar, 

foarte rar peste un hectar. În 

această situaţie nu poţi forma 

nişte loturi mai mari de teren, 

care să fi e cultivate cu tehno-

logie modernă, cu tractoare 

de mare putere care prin con-

sum, prin mai multe operaţii 

pe care le fac o dată, pot asi-

gura un venit decent. Ne-am 

dat seama că acest impedi-

ment nu poate fi  trecut aşa 

uşor şi am căutat atunci să 

vedem ce putem face pe su-

prafeţe mici. Ne-am gândit 

iniţial la fructe de pădure şi 

am început să studiem, să ve-

dem cum se comportă diferiţi 

arbuşti. Între timp, în perioa-

da cât am stat în sat am vă-

zut că nucii se dezvoltau anu-

al liniar şi aduceau o produc-

ţie constantă. În alte zone pro-

ducţia oscilează de la an la 

an. Am început să cumpărăm 

în familie primele hectare de 

teren şi le-am plantat cu nuci. 

Între timp am adus diferite 

soiuri de arbuşti şi pomi să-i 

testăm şi am făcut schimburi 

de experienţă cu cei ce fac 

performanţă în România în 

acest domeniu. Pas cu pas, în 

2010 s-a pornit prima planta-

ţie de coacăz, care după doi 

ani a acoperit toate cheltuie-

lile de investiţii cu înfi inţarea 

şi funcţionarea de până atunci. 

(...) În acelaşi timp, în ultimii 

ani i-am încurajat pe cei ti-

neri, pentru că pe bătrâni cam 

greu îi scoteai din tradiţia lor 

cu creşterea animalelor. În 

momentul în care primele 

plantaţii au început să produ-

că, au văzut ce cantitate face 

o porţiune de teren, au văzut 

ce bani încasezi în momentul 

în care cumpărătorul ţi-a plă-

tit, pentru că tranzacţiile erau 

făcute în sat, sub văzul lor, 

s-au hotărât câţiva tineri să 

înceapă cu 30-40-50 de ari. 

I-am încurajat pe mulţi pen-

tru că «sămânţa» de a face 

agricultură exista în mintea 

lor, doar că trebuia cineva să-i 

încurajeze şi să te simtă că 

eşti alături de ei, într-o încer-

Salvarea unui sat: s
Un preot readuce la viaţă un sat propunând locuitorilor un

ADRIAN BORA | preot paroh în satul Cozla

„Dacă mai socotim că mulţi localnici care 
investesc în aceste culturi mai cresc animale, au 
cartofi i şi legumele lor proprii, eu consider că e 
un trai decent. Dacă va fi  şi drumul comunal 
asfaltat, suntem la o oră distanţă de Baia Mare 
sau Zalău. Dacă vrei, la fi nal de săptămână poţi 
merge să faci cumpărături, iar lumea are o 
alternativă bună de a trăi decent chiar şi la ţară“

15 familii din sat au înfi ințat, la sfatul preotului paroh, culturi coacăze și căpşuni, liv

Lungmetrajul „Hector în 

căutarea fericirii”, regia 

Peter Chelsom, va deschi-

de cea de-a VI-a ediţie a 

Festivalului Internaţional 

de Film Comedy Cluj, care 

se desfăşoară în perioada 

10-19 octombrie, informea-

ză organizatorii, într-un 

comunicat de presă.

Evenimentul va avea loc 

pe 10 octombrie, de la ora 

19,00, când, la Cinema Florin 

Piersic, psihiatrul londonez 

Hector va da startul distracţi-

ei şi fi lmelor bune.

Pelicula a avut premiera 

ofi cială la Festivalul Interna-

ţional de Film de la Toronto 

şi a câştigat premiul pentru 

cel mai bun trailer de come-

die la Golden Trailer Awards 

2014.

Semnat de Peter Chelsom, 

„Hector în căutarea fericirii” 

spune povestea unui psihia-

tru hotărât să descopere se-

cretul fericirii. Se va lovi de 

o mulţime de probleme, dar 

şi de foste iubite, prieteni şi 

noi provocări. Alături de Si-

mon Begg, interpretul perso-

najului principal, spectatorii 

îi vor întâlni pe Stellan Skar-

sgard, Jean Reno, Christopher 

Plummer şi Toni Colette.

Festivalul Internaţional de 

Film Comedy Cluj va prezen-

ta publicului peste 150 de pro-

ducţii, workshop-uri dedica-

te pasionaţilor de fi lm şi nu 

numai. Peste 100 de invitaţi 

sunt aşteptaţi la Cluj de-a lun-

gul celor 10 zile de festival.

Festivalul Internaţional de 

Film Comedy Cluj este orga-

nizat de Fundaţia Europeană 

pentru Cultură Urbană.

„Hector în căutarea fericirii” 
deschide Festivalul Comedy Cluj
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¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
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¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună
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Abonează-te la
monitorul

să faci ce face popa !

care de a face totuşi perfor-

manţă”, rememorează preo-

tul demersurile de început.

Reîntorşi din Italia, 
stabili în Cozla

De la primele încercări s-a 

ajuns ca astăzi 15 familii din 

sat să înfi inţeze astfel de cul-

turi, printre ei numărându-se 

şi o familie de tineri reîntorşi 

din Italia, ce au deja pe rod 

o livadă de peste două hecta-

re cu meri. Principalele cul-

turi sunt însă cele de coacăz 

negru, un fruct cerut de pia-

ţă. Există şi unii investitori 

din ţară, care au concesionat, 

au arendat sau au cumpărat 

teren în zonă. Sunt care vor 

să cumpere şi case în sat, pen-

tru că în curând se va asfal-

ta şi drumul comunal.

„Am cultivat în special coa-

căze negre, pentru că zona 

de industrializare cere foarte 

mult astfel de fructe. Şi pe 

timpul lui Ceauşescu, la ni-

vel european cele mai bune 

fructe de pădure ca şi calita-

te care se produceau în Euro-

pa erau din Bulgaria şi Româ-

nia, pentru că aici condiţiile 

de climă, sol, radiaţii solare 

directe, sunt cele mai favora-

bile pentru culturile acestea. 

Când urcăm spre Polonia, Ce-

hia scade calitatea, iar când 

coborâm undeva pe Câmpia 

Română, unde sunt solurile 

mai nisipoase fructele de pă-

dure nu rezistă, pentru au ne-

voie de o climă mai răcoroa-

să. Şi atunci aşa am început, 

astfel încât, la ora actuală, la 

realitatea lui septembrie 2014, 

avem la Cozla vreo patru hec-

tare de căpşuni de o calitate 

ireproşabilă şi care s-a vân-

dut la un preţ foarte bun; sunt 

aproximativ cinci-şase hecta-

re de pruni de soiuri de ma-

să, foarte performante şi ca-

re cred că se vor extinde de-

oarece piaţa cere fructe de ca-

litate, iar performanţa impri-

mă un interes investiţional; 

mai avem vreo 10 hectare de 

nuc, în mare parte cel care se 

regăseşte în ferma proprie, o 

altă parte în fermele localni-

cilor; avem coacăze în jur la 

15 hectare pe Cozla şi vreo 

25 de hectare în satele din 

jur; avem şi aproape un hec-

tar de zmeură, cu perspecti-

ve mari de creştere până la 

10 hectare în anii următori; 

mai avem şi plantaţii de go-

ji, care au început deja să dea 

primele fructe; în toamnă sau 

în primăvară vom începe cu 

două hectare de lavandă”, 

afi rmă Adrian Bora.

Pasiunea pentru pomi, 
moştenită din familie

Stând de vorbă cu un om 

pe care de obicei ţi-l imagi-

nezi dincolo de altar, vocabu-

larul şi cunoştinţele sale te 

fac să te gândeşti că eşti în 

faţa cuiva care a studiat cel 

puţin două facultăţi: horticul-

tura şi studiile economice. De 

fapt, înclinaţia acestuia spre 

horticultură nu este una în-

tâmplătoare, ci vine din fami-

lie. Cât despre abilităţile eco-

nomice, ele au fost dobândi-

te din necesitatea de a face 

faţă unei astfel de provocări.

„Am crescut între culturi-

le pomicole, tatăl meu fi ind 

tehnolog într-o livadă de pomi 

în Bihor, de unde sunt de loc. 

M-am format într-o livadă de 

pomi şi atunci deja eram «aca-

să» în domeniul pomiculturii 

şi al arbuştilor fructiferi. Nu-

mai că de când am fost eu, 

în copilărie, alături de tata, în 

fermă, soiurile au evoluat, hi-

brizii au evoluat şi atunci a 

trebuit să vedem cum se com-

portă cele actuale. Am adus 

în sat ultimele noutăţi sau so-

iurile care ni s-au părut cele 

mai performante. Le-am tes-

tat întâi pentru că nu poţi să 

te apuci să cultivi hectare în-

tregi şi să fi e un eşec, pentru 

că oamenii îşi bagă poate pu-

ţinii lor bani în afacere”, cre-

de Adrian Bora.

Acesta şi-ar dori ca zona 

platoului calcaros de la con-

fl uenţa judeţelor Maramureş 

şi Sălaj, în care se afl ă şi Coz-

la, să devină una de renume, 

astfel încât procesatorii şi co-

mercianţii să ştie unde să se 

adreseze dacă doresc fructe 

de calitate. Pe lângă toate 

acestea, preotul nu şi-a uitat 

misiunea sa dată de divini-

tate, de a ajuta comunitatea 

în care trăieşte, sprijinind în 

primul rând tinerii. „Încer-

căm să creăm o alternativă 

bună pentru cei tineri şi eu 

zic că se poate. Sunt exem-

ple care justifi că faptul că da-

că eşti un pic organizat, lu-

crurile se mişcă”, a conchis 

Adrian Bora.  (Sebastian 
OLARU, Agerpres)

n altfel de agricultură.

vezi de pruni şi meri

Satul Cozla văzut din depărtare

Federaţia editorilor 
de carte acuză MEN 
de fraudă
MEN anunţă că a fost fi nalizată 
procedura de reevaluare a ofer-
telor de manuale pentru clasele 
I și a II-a, ţinând cont de decizia 
Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor, în 
timp ce Federaţia Editorilor con-
tinuă să reclame fraudarea lici-
taţiei, în favoarea câștigătorilor 
iniţiali. La o săptămână de la în-
ceperea anului școlar, scandalul 
noilor manuale școlare conti-
nuă. Protagoniștii acestuia sunt 
Ministerul Educaţiei Naţionale 
(MEN) și Federaţia Editorilor din 
România (FER). MEN anunţă că 
a fost fi nalizată, ţinând cont de 
decizia Consiliului Naţional de 
Soluţionare a Contestaţiilor din 
10 septembrie, procedura de re-
evaluare a ofertelor de manuale 
școlare pentru clasele I și a II-a, 
în format print și digital, din ca-
drul licitaţiei privind achiziţiona-
rea acestora, și că va informa 
ofertanţii. FER a prezentat un 
punct de vedere în care reiterea-
ză faptul că licitaţia iniţiată de 
MEN și contestată a fost marca-
tă de un „act de fraudare a re-
zultatelor”.

Victimele 
accidentelor 
de cale ferată
În România se înregistrează anu-
al în jur de 65 de accidente la 
trecerile la nivel cu calea ferată, 
în aceste evenimente pierzân-
du-și viaţa, în medie, 20 de oa-
meni, iar alţi 30 sunt accidentaţi, 
se arată într-un comunicat remis 
de CFR Călători. Potrivit comuni-
catului, CFR Călători organizează 
astăzi, de la ora 18,00, la sediul 
Ministerului Transporturilor, ver-
nisajul expoziţiei de fotografi e 
„Călătorie spulberată”.

Pe scurt
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PIERDERI

Pierdut legitimație presă, 
eliberată de CTP Cluj-Napoca, 
pe numele Hafi a Velciunca, 
KX 746619. O declar nulă.

¤ ALIS HOLIDAYS S.R.L. Cluj-Na-
poca, str. Calistrat Hogaș nr. 4, 
ap. 5, C.U.I. 30142635, 
J12/3535/2013, fostă HAYAT 
GLOBAL SRL, pierdut certifi cat în 
scopuri de TVA emis de DGFP 
Beașov pentru cod de înregistra-
re TVA RO30142635 pentru Ha-
yat Global SRL. Se declară nul. 
(1.1)

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, con-
strucţie 2003, se afl ă pe drumul 
principal, 3 camere, un dormi-
tor, baie, bucătărie, cămără, do-
uă beciuri, centrală, gaz + cen-
trală termică, lemne, garaj, în-
călzire + 1000 mp, grădină cu 
pomi și legume. Inf. la tel. 
0749-548801. (3.7)

¤ Vând casă în Florești, str. 
Avram Iancu, 2 construcţii și te-
ren teren în supr. de 750 mp, 
are toate utilităţile la șoseaua 
Avram Iancu, la 7 km de Cluj, se 
pretează ca și locuinţă, birouri, 
depozit, pensiune, atelier, etc. 
Inf. suplimentare la tel. 
0749-813005. (5.7)

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 iu-
lie, Donath, E. Grigorescu, O. 
Goga), Gheorgheni (Arieșului, 
Artelor, V. Lupu, T. Ionescu, Albi-
nii), Bulgaria (P-ţa 1848, Cluja-
na), suprafaţa utilă între 
100-150 mp, pod, garaj, teren/
grădină min. 400 mp, front mi-
nim de 16 m, aproape de mij-

loacele de transport în comun. 
Tel. 0748-111295. (7.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ PF vând teren 8700mp sat To-
pa Mică, com. Sânpaul cu CF și 
acte în regulă. Apă, stâlp de cu-
rent de tensiune medie, curent 
la 2 km. Preţ 3800 euro neg. Tel 
0740-044173 (1.2)

¤ Vând teren în zona Po-
pești-Vale, supr. 5800 mp, intra-
vilan, cu utilităţi, asfalt, front 65 
ml, în Valea Seacă – Popești, la 
4 km distanţă de Cluj, pentru 
construcţii case, vile, blocuri, de-
pozite, vile, zonă frumoasă. Re-
laţii la tel. 0745-108915. (5.7)

¤ Vând teren în Făget, zona ”La 
Stâni”, cu intrare din Eugen Io-
nesco și str. Carierei, supr. 6000 
mp, preţ 20 euro/mp. Pentru 
inf. suplimentare sunaţi la tel. 
0745-108915. (5.7)

¤ P.F. cumpăr teren extravilan, 
agricol, pășune, mlăștinos. Su-
naţi la tel. 0741-244133. (5.7)

¤ Vând teren în Coruș, supr. 
2200 mp, cu utilităţi, preţ 10 
euro/mp. Inf. la tel. 
0745-108915. (5.5)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii, str. Dealul Fânaţelor, la 
100 m de autobuzul nr. 39, su-
pr. 6200 mp, front la stradă 160 
m, cu toate utilităţile pe teren, 
preţ negociabil. Tel. 
0741-100529. (5.7)

¤ Cumpăr teren agricol, pășune. 
Inf. suplimentare la tel. 
0751-044086. (7.7)

¤ 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), Bul-
garia (P-ţa 1848, Clujana), front 
min. 16 m. Tel. 0748-111295. 
(7.7)

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

¤ Vând teren central în supr. de 

100 mp, front 20 ml la drum de 
servitute, cu C.F. și C.U., P+6, 
preţ 250 euro mp. Inf. supli-
mentare la tel. 0745-251703.

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), 
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 subtera-
ne, în cart. Bună Ziua, str. M. 
Zaciu nr. 10-18, cu C.F. în regu-
lă, cu ușă automată, primul pro-
prietar, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (6.7)

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

Caut de închiriat garsonieră,

mobilată, de preferinţă zona 
FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SCHIMBURI

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștințe WIN-
MENTOR. Sunați la tel. 0745-
430079.

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

¤ Caut de lucru ca ŞOFER, expe-
rienţă 18 ani (şi pe comunita-
te), cat. B şi C, cunoscător al lb. 
germane şi engleze. Rog şi ofer 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 
0745-501314.

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

Telefon 0756-312841, 
Cosmin.

SERVICII

¤ Reparaţii la domiciliul clientu-
lui: frigidere congelatoare, vitri-
ne frigorifi ce, clime auto. Depla-
sări în afara loc. Cluj-Napoca, re-
duceri pentru pensionari și stu-
denţi, garanţie. NON-STOP! Inf. 
la tel. 0755-367251. (1.5)

¤ Îngrijesc persoană în vârstă în 
schimbul locuinţei. Ofer ajutor 
la cumpărături, toate treburile 
casnice, etc. Tel 0755-910401 
(1.2)

¤ Execut croitorie de lux pentru 
bărbaţi, ultima modă, pentru 
toate vârstele, costume de mire, 
fracuri, blezere, etc., fac și trans-
formări. Execuţie ireproșabilă, 
tarif accesibil. Fost maistru spe-
cialist la “Casa de Modă”. Inf. la 
tel. 0364-882575. (2.2)

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

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

PIESE AUTO

¤ Vând set motor pentru “Dacia 
1300” și alternator nou de 12 V, 
în stare bună. Relaţii la tel. 
0746-297102. (6.7)

UZ CASNIC

¤ Vând convenabil unei persoa-
ne interesate și serioase, scule 
așchietoare, cuţite strung, bur-
ghie, freze, scule de prindere, 
etc, din lichidarea unui atelier 
mecanic segmentat. Rog seriozi-
tate. Inf. la tel. 0743-330440. 
(3.7)

¤ Vând congelator cu 5 sertare. 
Inf. suplimentare la tel. 
0748-193982. (7.7)

¤ Cumpăr calorifere vechi. Rog 
sunaţi la tel. 0741-244133. 
(5.7)

¤ Vând drujbă URAL-4, aproape 
nouă și cablu de tracţiune de Ø 
9 mm . Inf. la tel. 0746-297102. 
(6.7)

¤ Vând drujbă URAL-4, aproape 
nouă și cablu de tracţiune de Ø 
9 mm . Inf. la tel. 0746-297102. 
(7.7)

ELECTRO

¤ Vând motoare pompă Lo-
tru-80 și Cris 65. Inf. la tel. 
0746-297102. (6.7)

¤ Vând TV color ”Sport”, nou, 
diagonala 32 cm, video ”Pana-
sonic”, cu casete, aproape nou, 
2 antene parabolice, ieftin. Inf. 
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. su-
plimentare la tel. 0744-605935. 
(3.7)

¤ Vând comodă anii 1970, fără 
valoare, cu cele două vitrine in-
tacte, formată din trei corpuri 
suprapuse, lemn lăcuit, design 
simplu, rotund, are două 
oglinzi, preţ 30 RON. Nu asigur 
transport. Inf. la tel. 
0747-870288. (7.7)

¤ Vând patru uși de interior, 
stare bună, vopsite în alb, cu fe-
roneria 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 su-
naţi la tel. 0747-870288. (7.7)

MEDICALE

¤ Vând ecograf ”Toshiba”, cu 
două sonde. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0744-605935. 
(3.7)

DIVERSE

¤ Vând două biciclete unul bărbă-
tesc, marca ”Set Rocco”, plus scaun 
pentru copil, preţ 230 RON și una 
de damă, marca ”Neuzer”, preţ 
160 RON. preţuri negociabile, sca-
un mașină de copil la preţul de 80 
lei, negociabil. Inf. la tel. 
0264-487028. (5.7)

¤ Vând 32 coli de tablă zincată de Ø 
0,5 mm, format 1000 x 2000 mm. 
Inf. la tel. 0746-297102. (5.7)

¤ Vând 2 damigene și 2 costume 
naţionale. Inf. la tel. 
0721-096181. (5.7)

¤ Vând gâște și raţe albe tineret, 
foarte frumoase și sănătoase pentru 
creștere sau tăiere, gâștele sunt între 
4,5 și 8 kg. Sunaţi la tel. 
0764-471829. (5.7)

¤ Vând URGENT 15 blugi, de 
toate culorile și mărimile, la pre-
ţul de 5 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (7.7)

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

¤ Vând încălţăminte, articole sport, 
plapume, cuverturi, toate ieftin. 
Desfi nţez gospodărie. Tel. 
0748-193982. (7.7)

¤ Vând un covor cu dim. 3 x 2 m, și 
două carpete, la preţul de 60 RON. 
Inf. la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând cactus cu înălţimea de 2,3 
m, un palmier de 2 m, plantă or-
nament cu frunză lată de 1,7 m, 
toate deosebit de frumoase, pen-
tru interior. Informașii la tel. 
0722-518119. (7.7)

¤ Vând vin de colecţie Italia 1960, 
1964, 1971, 1974. Inf. suplimenta-
re la tel. 0741-386266. (7.7)

¤ Vând 500 kg polietilenă tare 
(MB084), material injectabil. Inf. la 
tel. 0749-725785. (3.7)

¤ Vând 70 borcane de 400-800 ml 
și o masă circulă, ax, plante aloe 
vera. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-454257 sau 
0749-041124. (4.7)

¤ Vând jgheaburi și burlane din ta-
blă galvanizată, preţ negociabil. Su-
naţi la tel. 0264-432680. (5.7)

¤ Vând pantaloni din piele, negru, 
mărimea 54, la preţ convenabil. 
Inf. la tel. 0728-061570. (6.7)

¤ Aș avea nevoie de o plită albă, 
smălţuită, de dim. 60 x 50 cm, 
pentru aragaz cu 4 ochiuri, fabrica-
ţie satu Mare (an 1900). Plătesc 
contravaloarea. Sunaţi la tel. 
0728-061570. (6.7)

¤ Vând două dispozitive de udat 
grădină. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0264-542151. (7.7)

¤ Vând conductă metalică cu dia-
metrul de 75 mm, pentru construc-
ţii sau pentru gard. Inf. suplimenta-
re la tel. 0264-432680. (6.7)

¤ Vând cergă de maramureș, 
din lână groasă. Sunaţi la tel. 
0744-605935. (3.7)

¤ Vând URGENT 10 blugi, cu tri-
couri, de toate culorile și mări-
mile, la preţul de 30 RON. Su-
naţi la tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând plasă din sârmă, folosi-
te, cu ochiuri 5/5 cm, grosimea 
sârmei 3 mm, 60 ml. Inf. supli-
mentare la tel. 0744-605935. 
(3.7)

¤ Vând cort de două persoane, 
culoare albastră și doi saci de 
dormit, la preţul de 40 RON. Inf. 
suplimentare la tel. 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând barcă pneumatică “Say-
lor”, de 3 persoane, cu fund ri-
gid “Tego”, vâsle, scaune gon-
fl abile, vestă de salvare; motor 
electric “Savylor”, nou; acumu-

lator “Marine” de 80 AM, pa-
chet 300 euro fi x; 2 beţe tele-
scopice, compozit 3,5 m, putere 
80-150 gr; un băţ de 2,40 m 
-15-15 gr din două părţi; “Shi-
mano” 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. (3.5)

¤ Vând o pereche de rotile pe 
bocanci, nr. 40, preţ 50 RON/
buc. Sunaţi la tel.0740-323779. 
(3.7)

¤ Vând stâlpi de gard din mes-
teacăn, 3 m lungime, preţ 6 
RON/ buc. Tel. 0747-700044. 
(3.5)

¤ Vând urgent răcitor lapte, 430 
litri, la preţul de 900 euro. Inf. 
la tel. 0736-577060. (3.5)

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

CĂRŢI

¤ Cumpăr cărţi despre autoturis-
mul ”Dacia”. Ofer preţ bun. Rog 
sunaţi la tel. 0749-174082. 
(3.7)

ANIMALE

¤ Donez pui de pisică.
Informaţii suplimentare la tel. 
0723-732453. (2.5)

¤ Vând URGENT 70 oi turcane, 
preţ 380 RON/buc. Inf. supli-
mentare la tel. 0741-311295. 
(6.7)

COLECŢIONARI

¤ Colecţionar cumpăr colecţii de 
insigne românești, cartonașe de 
bere, suc, băuturi, apă, cartoa-
ne pe care se pun paharele în 
localuri. Tel. 0749-174082. (3.7)

¤ Vând benzi de magnetofon 
(BASF, AGFA, SONY) înregistrate 
o singură dată, 360/540 m, 
muzică ușoară. Tel. 
0755-920694. (3.5)

¤ Vând colecţie de timbre, co-
lecţie de ceasuri de buzunar, 
noi, cu lanţ, marca “Heritage”, 
brichete cu gaz, pixuri. Inf. la 
tel. 0759-020427. (3.5)

¤ Vând sobe de teracotă antice, 
cu ornamente deosebite, de cu-
loare galbenă, maro și albă, și 
candelabre antice. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 
0744-219124. (3.5)

¤ Colecţionar serios, cumpăr 
obiecte promoţionale ”Malbo-
ro”, brichete, afi șe, scrumiere, 
brelocuri (orice pe ce scrie ”Mal-
boro”). Rog sunaţi la tel. 
0749-174082. (3.7)

¤ Vând cartele telefonice Româ-
nia și străine, peste 500 de 
modele(sport, faună, etc.), fără 
cip, preţ negociabil la cantitate. 
Tel. 0755-920694. (3.5)

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

¤ Vând peste 500 de plicuri circula-
te în România între anii 2002-2010 
(faună, biserici, personaje, anima-
le, sport, avioane, etc), preţ 0,30 
RON/buc, negociabil. Inf. la tel. 
0755-920694. (2.5)

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

¤ Vând trofee de vânâtoare căprior 
(ţap) și colţi de mistreţi, preţ nego-
ciabil. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-591965. (2.5)

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



UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.
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ANUNŢ DE ÎNCHIRIERE

Instituţie publică caută să închirieze spaţiu pentru sediu 
în suprafaţă totală de 1500-1600 mp cu destinaţie birouri – 
1000 mp și arhivă – 500 mp amplasat în zona centrală sau 
semicentrală. De preferinţă locaţia să fi e dotată cu spaţii de 
parcare pentru public și personal, telefon, internet, mijloace 
de transport în comun în apropiere și toate utilităţile necesare 
desfășurării activităţii de birou și lucrul cu publicul și să 
îndeplinească toate cerinţele conform legislaţiei în vigoare 
privind apărarea împotriva incendiilor, evacuarea în situaţii 
de urgenţă precum și cu respectarea condiţiilor impuse de 
Legea Arhivelor Naţionale pentru spaţiul de arhivă.

Pentru informaţii suplimentare, telefon 0264-433700 și 
0752-011349.

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.

Cluj-Napoca
Str. Partizanilor 

nr. 120

CONTACT:
e-mail: servicetransauto@yahoo.com

0729.308.116

 Diagnoză electronică
 Curăţare și încărcare sistem climati zare
 Testare și curăţare fi ltre parti cule
 Revizii periodice
 Reparaţii mecanice complexe
 Tinichigerie

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:20 România în 5 minute 
(doc.) - Humor, monument sacru
12:30 Tribuna partidelor parla-
mentare (emis. info.)
13:00 EURO polis (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 1)
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., episodul 69-70)
18:10 Interes general (talk show)
18:40 România în 5 minute 
(doc.) (reluare)
18:50 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 1)
19:00 Meteo
19:10 Așa-i românul! (emis. mag.)
19:30 Starea naţiei (reality show)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Vorbește liber! (emis. info.)
22:00 Biziday (2013, talk show)
22:50 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
23:00 Starea naţiei (reality show)

ANTENA 1

13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Acces direct (talk show) 
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special (2012, 
emis. info.) (live)
20:30 Bona de la forţele specia-
le (can.-sua, 2005, acţ. com.)
22:30 Un show păcătos (diver-
tisment) (live)
23:00 Un show păcătos (diver-
tisment) (live)
1:00 Observator (emis. info.) 
(reluare)

PRO TV

12:30 Dădaca (sua, 1993, s. 
com., sezonul 3, episodul 7)
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr., episodul 7)
15:00 Între două iubiri (sua, 
1998, f. dr.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)

19:00 Știrile Pro TV
20:30 Eroi de sacrifi ciu (sua, 
2010, acţiune)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 În mintea criminalului 
(sua, 2008, s. poliţist, sezonul 5, 
episodul 1)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (2013, divertis-
ment) (reluare)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Trădarea (tur., 2010, s. dr.)
22:15 WOWbiz (2012, div,)
0:30 Știrile Kanal D (emis. info.) 

ACASĂ TV

13:00 Culorile iubirii (mex., 
2014, ser.) (reluare)
14:30 Legături riscante (sua, 
2012, s. dr.) (reluare)
15:30 Minciuna (mex., 1998, ser.)
16:30 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, episodul 4803)
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

13:30 Liga 1: FC Oţelul Galaţi - 
FC Cfr 1907 Cluj (emis. sport)
15:30 Fotbal Look (2012, emis. 
sport) (reluare)
16:30 Știri Look TV (2013, emis. 
info.) (live)
17:00 Fanatik Show (talk show) 
19:00 Nautic Show (emis. sport, 
episodul 27)
19:30 Planeta verde (sua, 2010, 
s. doc., episodul 12)
20:00 Știri Look TV (2013, emis. 
info.) (live)
20:30 Liga Magazin (emis. mag.)
21:30 Tonik Show (2012, div.)
22:30 Speed: Raliuri (reluare)
23:00 Enfusion
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PUBLICITATE

Cu sediul în Tg.Mureş, str. Salcâmilor nr.23

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

licitaţie publică pentru vânzare de
ŢEAVĂ UZATĂ

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

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

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

Consiliul pentru 

Securitatea Naţională şi 

Apărare al Ucrainei a decis 

să fi e elaborată o nouă 

doctrină militară a ţării, la 

care au început deja să 

lucreze instituţii de profi l, 

aceasta urmând să fi e fi na-

lizată în decembrie 2015, a 

declarat duminică seara 

preşedintele ucrainean 

Petro Poroşenko.

Într-un interviu acordat mai 

multor televiziuni ucrainene, 

Poroşenko a indicat că auto-

rităţile de la Kiev urmează să 

prezinte joi o reformă în do-

meniul apărării, relatează Ria 

Novosti, informează Agerpres.

Precedenta doctrină mili-

tară a Ucrainei a fost adopta-

tă în 2012, sub administraţia 

preşedintelui Viktor Ianuko-

vici. Acesta a fost înlăturat de 

la putere la sfârşitul lunii fe-

bruarie de o mişcare de con-

testare fără precedent în cei 

23 de ani de când Ucraina şi-a 

obţinut independenţa pe rui-

nele URSS.

Vechiul text stipula statut 

de ţară nealiniată pentru Ucrai-

na şi nu enumera ţările care 

constituie un potenţial peri-

col pentru ţară.

La începutul lunii septem-

brie, premierul ucrainean Ar-

seni Iaţeniuk a declarat că 

Ucraina are nevoie de o no-

uă doctrină militară, care “să 

defi nească în mod clar Rusia 

ca ţară-agresoare” în contex-

tul anexării Crimeii la Rusia 

în martie şi a multiplelor do-

vezi privind implicarea Mos-

covei cu forţe şi arme de par-

tea separatiştilor în sud-estul 

Ucrainei. Primul ministru 

ucrainean a introdus atunci 

în parlament (Rada Supremă) 

un proiect de lege privind 

anularea statutului de ţară 

nealiniată pentru Ucraina şi 

orientarea ţării spre NATO.

“Decizia Consiliului pen-

tru Securitatea Naţională şi 

Apărare privind necesitatea 

dezvoltării unei noi doctri-

ne militare a fost adoptată, 

instituţiile de profi l au înce-

put deja să lucreze”, a afi r-

mat Poroşenko, indicând că 

la ora actuală guvernul pre-

găteşte în mod prioritar o re-

formă în domeniul apărării 

şi securităţii, ce va fi  dată 

publicităţii joi.

“În prezent, noi am extins 

semnifi cativ colaborarea cu 

consilieri străini, care vor ve-

ni aici şi ne vor ajuta să con-

struim, de la zero, sistemul 

de apărare al statului”, a afi r-

mat şeful statului ucrainean, 

fără mai multe precizări.

Kievul elaborează
o nouă doctrină militară

Un bărbat care, înarmat 

cu un cuţit, a pătruns 

vineri seara în incinta 

Casei Albe escaladând 

gardul urmează să com-

pară luni în faţa unui tri-

bunal federal, a anunţat 

justiţia americană, trans-

mit AFP şi Reuters.

Omar Gonzalez, în vârstă 

de 42 de ani, a fost inculpat 

sâmbătă de un tribunal dis-

trictual din Washington pen-

tru pătrundere ilegală într-un 

imobil cu acces restricţionat, 

afl ându-se în posesia unei ar-

me letale sau periculoase. Gon-

zalez riscă până la 10 ani de 

închisoare, relatează Agerpres.

Intrusul, domiciliat în sta-

tul Texas, din sudul SUA, avea 

la el un cuţit cu lama de 9 cm 

şi a afi rmat că a fost luptător 

în Irak. Bărbatul a mai decla-

rat că este preocupat că ‚at-

mosfera se prăbuşeşte’ şi că 

vrea să-i transmită această in-

formaţie preşedintelui ameri-

can pentru ca şeful statului 

‚să discute despre aceasta cu 

oamenii’.

Fostul ginere al lui Gonza-

lez a afi rmat la CNN că băr-

batul suferă de sindromul de 

stres post-traumatic şi de pa-

ranoia. Armata SUA a preci-

zat duminică, potrivit Reuters, 

că Gonzalez a fost decorat 

pentru participarea sa la răz-

boiul din Irak, unde a fost în 

misiune între octombrie 2006 

şi ianuarie 2008.

Intruziunea a provocat o 

vie polemică legată de Servi-

ciul Secret însărcinat cu pro-

tecţia preşedintelui Barack Oba-

ma, care vineri la ora inciden-

tului tocmai pleca de la Casa 

Albă împreună cu familia.

Conform media america-

ne, Serviciul Secret are în ve-

dere instalarea de puncte de 

control pentru turişti şi vizi-

tatori la accesul în mai mul-

te din subansamblurile de clă-

diri ce ţin de complexul Ca-

sei Albe.

Bărbatul înarmat din Casa Albă a fost inculpat

Cotidianul belgian 

l’Echo a anunţat, sâmbă-

tă, că autorităţile belgie-

ne au dejucat mai multe 

atentate pregătite de 

extremiştii care s-au 

întors în Belgia după ce 

au luptat în Siria. La 

rândul său, televiziunea 

publică olandeză NOS a 

anunţat că cel puţin 

două dintre persoanele 

arestate de autorităţile 

belgiene veneau de la 

Haga, iar una dintre 

posibilele ţinte era clă-

direa Comisiei Europene 

de la Bruxelles, infor-

mează Mediafax.

„Două persoane au fost in-

culpate la 7 august şi plasate 

sub arest pentru participare 

la un grup terorist, fi nanţarea 

terorismului şi încălcarea le-

gislaţiei cu privire la regimul 

armelor într-un context tero-

rist”, a anunţat, luni, Parche-

tul federal belgian.

Instituţia a adăugat într-un 

comunicat că, „deocamdată, 

nu există informaţii concrete” 

cu privire la „evitarea pregă-

tirii unui atentat cu bombă vi-

zând clădirea Comisiei Euro-

pene”. „În schimb, s-a stabi-

lit că anumite persoane locu-

iau la o adresă afl ată în apro-

pierea unor instituţii europe-

ne”, arată comunicatul Par-

chetului federal belgian.

Comisia Europeană a re-

afi rmat, de asemenea, că „nu 

a primit nicio informaţie cu 

privire la existenţa unor ame-

ninţări specifi ce”. „Am luat 

legătura cu autorităţile bel-

giene, care au confi rmat că 

nu sunt la curent cu vreo 

ameninţare specifi că la adre-

sa Comisiei Europene”, a de-

clarat purtătorul de cuvânt, 

Jonathan Todd, într-o confe-

rinţă de presă.

Cu toate acestea, Comisia 

Europeană a decis consolida-

rea măsurilor de securitate. 

Într-un email intern, comisa-

rul european pentru proble-

me de securitate a anunţat că 

a „decis ridicarea nivelului de 

securitate în clădirile Comisi-

ei”, potrivit agenţiei Belga.

„Nicio ameninţare specifi -

că nu a fost identifi cată la 

adresa Comisiei sau a anga-

jaţilor”, a asigurat comisarul 

pentru afaceri instituţionale, 

Maros Sefcovic. „Vă asigur că 

au fost luate toate măsurile 

necesare, atât în vederea an-

ticipării ameninţărilor, cât şi 

pentru a reacţiona”, a afi rmat 

el. „În actualul climat inter-

naţional, din precauţie, am 

decis creşterea nivelului de 

securitate în clădirile Comisi-

ei. Dacă va fi  necesar, măsuri 

de securitate suplimentare vor 

fi  luate”, a adăugat el.

Clădirile Comisiei Europe-

ne de la Bruxelles adăpostesc 

birourile comisarilor, dar şi 

mai multe mii de funcţionari 

europeni. Controale de secu-

ritate au fost organizate luni 

la intrarea în sediul Comisiei, 

deşi, în mod obişnuit, permi-

sele de acces sunt verifi cate 

în interiorul instituţiei.

De asemenea, Parchetul 

belgian a afi rmat că informa-

ţiile publicate luni în presa 

belgiană privind descoperirea 

de explozbili în urma unor 

percheziţii „nu sunt corecte”. 

În schimb, „în urma unor per-

cheziţii desfăşurate în Olan-

da, au fost descoperite mate-

riale care ar fi  putut fi  folosi-

te la fabricarea unui dispozi-

tiv exploziv”, a adăugat Par-

chetul belgian.

CE şi-a consolidat măsurile de securitate
Comisia Europeană şi-a consolidat măsurile de securitate după informaţii
privind existenţa unor ameninţări din partea islamiştilor, afirmând însă că nu deţine detalii
cu privire la „ameninţări specifice” vizând sediul de la Bruxelles.
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A patra înfrângere 
consecutivă pentru
„U” Alexandrion
„U” Alexandrion a pierdut la 
patru puncte, scor 29 – 25, 
partida din cadrul etapei a 6-a 
a Ligii Naţionale de handbal 
feminin, în deplasare la CSM 
Unirea Slobozia. Cu toate că 
elevele lui Ani-Senocico au 
condus din minutul nouă și cu 
trei goluri, au ieșit la pauză cu 
un handicap de două puncte, 
scor 15-13, handicap pe care 
nu au reușit să-l recupereze 
până la fi nalul partidei. „Pe 
fondul greșelilor noastre și ale 
unor erori foarte grave de ar-
bitraj, rezultatul ne-a fost, din 
păcate, nefavorabil”, a decla-
rat antrenorul „alb-negrelor”, 
Ioan Ani-Senocico. Următorul 
meci pentru handbalistele uni-
versitare este programat sâm-
bătă, 27 septembrie, când vor 
primi vizita celor de la SC 
Mureșul Târgu Mureș.

„U” Alexandrion va 
întâlni campioana 
Serbiei în Cupa Cupelor
Echipa de handbal feminin „U” 
Alexandrion și-a afl at adversa-
ra din turul 3 al Cupei Cupelor. 
Fetele antrenate de Ioan 
Ani-Senocico vor întâlni campi-
oana Serbiei, Radnicki 
Kragujevac. „Din partea noas-
tră este o surpriză, nu ne aștep-
tam la acest adversar. Nu știm 
nimic despre ei, dar este un ad-
versar cu un lot puternic, o 
echipă de temut dacă au reușit 
să-i bată pe cei de la 
Midtjylland, echipă care a ter-
minat ediţia trecută din 
Champions League pe locul pa-
tru”, a punctat antrenorul „U” 
Alexandrion, Ioan Ani-Senocico.

Egal pentru handbaliştii 
Universităţii în 
deplasare la Braşov
Handbaliștii Universităţii Cluj 
au remizat, scor 31-31, pe te-
renul celor de la HC Brașov, în 
cadrul etapei a II-a a Diviziei A, 
Seria B. Principalii marcatori 
au fost Liviu Hossu cu 11 go-
luri, Alexandru Pop, cu 5 reuși-
te și Tiberiu Savu, Daniel 
Dobrin, Zolyoni Roland și 
Dorin Suciu, autori a câte 3 
goluri. „Este un meci pe care 
puteam să-l câștigăm, la fel de 
bine cum puteam să-l pier-
dem. Am ratat enorm de mult 
pentru nivelul jocului, însă ne 
bucurăm că am luat acest 
punct, iar un aport mare la 
acest punct l-a adus juniorul 
din poartă, Călin Budișan. Din 
păcate, nu am profi tat de ex-
perienţa pe care am avut-o fa-
ţă de o echipă mai tânără și 
am ratat prea mult din situaţii 
clare”, a declarat antrenorul 
CS “U”, Adrian Cercelaru.

Pe scurt

Preşedintele Federaţiei 

Române de Box, Leonard 

Doroftei, a venit astăzi la 

DNA, surse judiciare decla-

rând că acesta va fi  audiat 

ca martor în dosarul privind 

organizarea, de către Rudel 

Obreja, a galei „Campion 

pentru România”, la care 

Lucian Bute a boxat cu Jean 

Paul Mendy, în 2011.

Preşedintele Federaţiei Ro-

mâne de Box, Leonard Dorof-

tei, a declarat astăzi că FRF în-

cearcă îndreptarea neregulilor 

găsite după plecarea lui Rudel 

Obreja din instituţie şi că va fi  

depus la DNA un audit intern, 

el precizând că procurorii l-au 

întrebat şi în legătură cu orga-

nizarea Galei Bute.

Leonard Doroftei a fost citat 

astăzi de procurorii Direcţiei Na-

ţionale Anticorupţie pentru a da 

o declaraţie în legătură cu o se-

rie de nereguli găsite la Federaţia 

Română de Box după plecare lui 

Rudel Obreja din instituţie.

Tot luni a fost audiat şi secre-

tarul FRB, Viorel Sima, iar la ie-

şirea de la audieri cei doi au ară-

tat că urmează să depună la DNA 

rezultatul unui audit intern, ca-

re a avut loc în federaţie după 

plecare lui Obreja.

Leonard Doroftei a declarat, 

la ieşirea de la DNA, că federa-

ţia, sub comanda sa, încearcă 

îndreptarea neregulilor găsite. El 

a precizat că anchetatorii l-au în-

trebat şi în legătură cu modul în 

care s-a derulat gala „Campion 

pentru România”, la care Luci-

an Bute a boxat cu Jean Paul 

Mendy, în 2011.

Întrebat ce le-a spus procu-

rorilor, Doroftei a arătat că nu 

poate să facă precizări în acest 

sens, însă a arătat că o serie de 

bunuri ale Federaţiei Române de 

Box trebuie recuperate, menţio-

nând, la acest capitol, inclusiv 

ringul în care au boxat Bute şi 

Mendy, la gala din 2011.

Viorel Sima a precizat, în le-

gătură cu bunurile care fac obiec-

tul cercetărilor procurorilor, că 

este vorba de laptopuri, calcula-

toare, televizoare şi echipamen-

te cumpărate din sponsorizări.

Sima a arătat că DNA a soli-

citat Federaţiei Române de Box 

să spună dacă au fost cheltuite 

corespunzător sponsorizările din 

perioada 2011, iar în caz contrar, 

federaţia să menţioneze dacă se 

constituie parte civilă în cazul 

unei eventuale acţiuni.

Referitor la ringul de box, ca-

re n-ar mai fi  fost recuperat de 

FRB după meciul de box dintre 

Bute şi Mendy, Sima a arătat că 

organizatorii au susţinut, la acea 

vreme, într-o conferinţă de pre-

să, că ar fi  căzut ceva pe ring şi 

că s-ar fi  stricat.

Leonard Doroftei a fost audiat 
ca martor la DNA în cazul galei 
„Campion pentru România” Partida dintre Unirea Jucu 

şi Petrolul Ploieşti va fi  

jucată pe Cluj Arena iar 

Adrian Mutu va pleca în 

India înainte de meciul pe 

care îl va disputa echipa 

ploieşteană în Cluj.

Federaţia Română de Fotbal 

a anunţat zilele trecute progra-

mul de televizare a partidelor 

din şaisprezecimile Cipei Româ-

niei Timişoreana, meciul dintre 

CS Unirea Jucu şi FC Petrolul 

SA va fi s disputat miercuri, de 

la ora 18:30, pe Cluj Arena şi 

nu pe terenul din comuna Ju-

cu. Această modifi care vine din 

cauza faptului că noctura care 

există pe terenul din comună 

nu permite transmisia în bune 

condiţii tv a meciului.

Primarul comunei Jucu, Do-

rel Pojar a declarat pentru si-

te-ul ştiridesport că speră ca FRF 

să se răzgândească şi să ofere 

posibilitatea ca meciul cu Petro-

lul Ploieşti să se joace pe tere-

nul din comună.

„Noi vrem ca meciul să se joa-

ce aici. Avem o frumoasă bază 

sportivă şi vrem ca jucancele noas-

tre să-l poată vedea pe Mutu. Cred 

că îl aşteaptă deja. Sper ca Fede-

raţia să le dea dreptul acestor oa-

meni să vadă un asemenea meci. 

Clujenii au mai văzut Petrolul, 

dar noi nu”, a spus Dorel Pojar.

În cadrul şaisprezecimilor Cu-

pei României va mai juca mier-

curi, 24 septembrie, CS FC Vii-

torul Axintele împotriva FC CFR 

Cluj 1907 SA, de la ora 16:00, pe 

stadionul comunal al formaţiei 

gazdă, iar joi, 25 septembrie, CS 

FC Bihor Oradea impotriva FC 

Universitatea Cluj SA, tot de la 

ora 16:00, pe stadionul ”Iuliu Bo-

dola” din Oradea.

Adrian Mutu şi echipa Petrolul Ploieşti
nu vor juca pe stadionul comunei Jucu

Preşedintele Federaţiei 

Române de Fotbal consideră 

că este „o şansă pentru 

România să putem trăi ală-

turi de suporteri acel senti-

ment extraordinar al unită-

ţii şi al apartenenţei la o 

comunitate românească pe 

de o parte, iar pe de altă 

parte europeană.”

„Acest eveniment va contri-

bui în mod decisiv la vizibilita-

tea fotbalului în România şi va 

susţine acest demers pe care l-am 

asumat, de aducere a fotbalului 

cât mai aproape de suporteri, cât 

mai aproape de oameni şi toto-

dată, e gândul nostru primordi-

al, să-l aducem în preocupările 

copiilor noştri. E o şansă totoda-

tă pentru România să se facă cu-

noscută în întreaga Europă şi să 

se fi xeze în conştiinţa europeni-

lor”, a declarat Burleanu.

În acelaşi timp preşedintele 

FRF spune că din punct de ve-

dere managerial organizarea 

acestui eveniment va da ocazia 

tării să mai urce o treaptă în 

„preocesul de europenizare” a 

fotbalului.

Răzvan Burleanu a subliniat 

importanţa factorului politic în 

reuşita candidaturii României şi 

s-a arătat convins că organiza-

rea meciurilor la Bucureşti va 

avea succes.

„Avem o misiune foarte cla-

ră de îndeplinit, dincolo de obiec-

tivul din plan sportiv, că trebu-

ie să ne califi căm, dar în ace-

laşi timp avem performanţe pe 

care atât guvernul României, cât 

şi Primăria Capitalei, dar şi FRF 

trebuie să le îndeplinească. Am 

toată încrederea şi toate garan-

ţiile necesare să facem faţă cu 

toţii acestei provocări, astfel în-

cât în 2020, Bucureştiul şi Ro-

mânia să ia parte la ceea ce aş-

teptăm cu toţii să fi e, un mare 

eveniment sportiv la nivel eu-

ropean, o mare sărbătoare”, a 

spus Răzvan Burleanu în cadrul 

conferinţei de azi.

UEFA e cu ochii pe noi

Răzvan Burleanu a preci-

zat în cadrul aceeaşi conferin-

ţe de presă că meciul dintre 

naţionala României şi naţio-

nala Ungariei s-ar putea să ju-

ca cu porţile închise dacă su-

porterii nu se liniştesc.

„Aseară, galeriile s-au bătut 

între ele şi nu au avut nimic cu 

arbitrajul, dar trebuie să fi m foar-

te atenţi. Am programat o întâl-

nire cu suporterii echipei naţio-

nale în care pregătim meciul cu 

Ungaria. România se poate afl a 

într-o situaţie neplăcută, ca la 

meciul următor de pe teren pro-

priu să joace cu porţile închise. 

O astfel de situaţie ne poate adu-

ce un mare dezavantaj şi nu 

avem nevoie de aşa ceva. În 

schimb, avem nevoie de un com-

portament mult mai adecvat din 

partea suporterilor echipei naţi-

onale. Vom avea o discuţie de 

prevenire. Trebuie să ajungem la 

un consens. Toată lumea suferă 

când joci cu stadionul închis, su-

porterii, echipele şi federaţia, toa-

te sunt văduvite”, a declarat Răz-

van Burleanu.

Cazul „cârtiţa”
este în atenţia FRF-ului

Preşedintele Federaţiei Româ-

ne de Fotbal, Răzvan Burlean a 

vorbit în cadrul conferinţei de 

presă şi despre informaţiile scur-

se în presă despre care spune că 

sunt trimise pe fi lieră umană şi 

declară că este interesat de cine 

este această ”cârtiţă”.

„Situaţia este una care mă 

interesează pentru că avem o 

”cârtiţă” în federaţie. Cred că 

informaţiile s-au scurs pe fi lie-

ra umană. Situaţia încă este sub 

anchetă, dar aria de interes a 

scăzut la două departamente”, 

a declarat astăzi, preşedintele 

Federaţiei Române de Fotbal, 

Răzvan Burleanu.

El a spus că este convins de 

faptul că scurgerea nu s-a produs 

pe fi liera tehnică şi că acest inter-

mediar a vrut doar „zâzanie” în-

tre FRF şi echipa naţională.

„Este vorba de un interme-

diar care a vrut zâzanie între fe-

deraţie şi echipa naţională. Ace-

easi persoană l-a şi sunat pe Vic-

tor Piturcă imediat după ce in-

formaţia a apărut în presă şi i-a 

sugerat să ceară o clauză de 

confi denţialitate. Sunt convins 

că scurgerea nu s-a produs pe 

fi liera tehnică, deoarece dom-

nul Mircea Sandu este scrupu-

los şi atent la detalii şi nu cred 

că i-a scăpat aşa ceva”, a mai 

afi rmat Burleanu.

Burleanu: „EURO 2020 va contribui
la vizibilitatea fotbalului în România”
Răzvan Burleanu, preşedintele FR de Fotbal, a salutat cu prilejul unei conferinţe
de presă la Casa Fotbalului postura onorantă a României, care se află pe lista celor 13 
ţări ce vor găzdui meciuri la turneul final al Euro 2020.
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Chanturia s-a întors 
în Gruia
Giorgi Chanturia a ajuns astăzi la 
CFR Cluj. El a mai jucat la acest 
club în perioada 2013-2014 un-
de a jucat șapte meciuri și a mar-
cat un gol. Jucătorul va purta tri-
coul cu numarul 11. El a declarat 
la revenirea pe stadionul din 
Gruia că se simte ok și că este 
100% pregătit pentru următoa-
rele meciuri. „Sunt foarte ok din 
punct de vedere fi zic, săptămâna 
trecută am jucat la naţionala 
Georgiei 90 de minute, recupe-
rarea și pregătirea am facut-o 
înainte în Italia la Verona și simt 
că sunt 100% pregătit”, a decla-
rat Giorgi Chanturia.

Pe scurt

SPORT

EURO 2020, 
benefic pentru 
România
Preşedintele FRF, a salutat pos-
tura onorantă a României, care 
se afl ă pe lista celor 13 ţări ce 
vor găzdui meciuri la turneul fi -
nal al Euro 2020. Pagina 11

Petrolul nu va 
juca la Jucu
Partida dintre Unirea Jucu şi Pe-
trolul Ploieşti va fi  jucată pe 
Cluj Arena.  Pagina 11

Jucătoarea de tenis 

Simona Halep, cap de 

serie numărul 2 şi locul 2 

WTA, o va întâlni pe 

Garbine Muguruza 

(Spania), poziţia 22 în ier-

arhia mondială, în turul 

doi al turneului de la 

Wuhan (China), dotat cu 

premii în valoare totală 

de 2.440.070 de dolari.

Muguruza a învins-o, în 

runda inaugurală, cu scorul 

de 4-6, 6-4, 6-4, după două 

ore şi patru minute, pe com-

patrioata sa Maria-Teresa Tor-

ro-Flor, locul 75 WTA şi be-

nefi ciară a unui wild-card.

Simona Halep, care a fost 

direct acceptată în turul doi 

la Wuhan, şi Garbine Mugu-

ruza nu s-au mai întâlnit în 

circuitul WTA.

Pentru participarea în tu-

rul doi la Wuhan, Halep va 

primi 60 de puncte WTA şi 

un cec în valoare de 12.900 

de dolari.

Simona Halep va participa 

la primul său turneu după US 

Open, unde a fost eliminată 

în turul trei de jucătoarea cro-

ată Mirjana Lucici-Baroni.

Halep rămâne pe locul 
doi, Niculescu urcă pe 41

Simona Halep se menţine 

pe locul 2, cu 6.160 de punc-

te, în clasamentul WTA dat 

publicităţii luni, în timp ce 

Monica Niculescu a urcat pe 

poziţia 41.

Monica Niculescu, care 

sâmbătă a câştigat turneul de 

la Guangzhou, a urcat de pe 

locul 60 pe 41, cu 1.160 de 

puncte, informează Mediafax.

Următoarea jucătoare din 

România în această ierarhie 

este Irina-Camelia Begu, ca-

re a coborât de pe locul 53 

pe 59, cu 918 puncte. Sorana 

Cîrstea se menţine pe locul 

84, cu 674 de puncte, iar Ale-

xandra Dulgheru a coborât 

de pe 99 pe 103, cu 551 de 

puncte.

În top 200 se mai afl ă Cris-

tina-Andreea Mitu, în urcare 

de pe 165 pe 151, cu 380 de 

puncte.

La dublu, cel mai bine cla-

sată sportivă din România es-

te Monica Niculescu, care se 

menţine pe locul 39, cu 1.940 

de puncte. În top 100 se mai 

afl ă Irina-Camelia Begu, care 

a urcat de pe 74 pe 53, cu 

1.399 de puncte, după ce a 

câştigat împreună cu Lara Ar-

ruabarrena (Spania) turneul 

de la Seul, şi Raluca-Ioana 

Olaru, în urcare de 78 pe 73, 

cu 1.110 puncte.

Halep o va întâlni pe Huguruza în 
turul doi al turneului de la Wuhan

1. Serena Williams (SUA)  9.430 puncte

2. Simona Halep (România)  6.160

3. Petra Kvitova (Cehia)  5.926

4. Maria Șarapova (Rusia)  5.575

5. Na Li (China)  5.270

6. Agnieszka Radwanska (Polonia)  5.200

7. Caroline Wozniacki (Danemarca)  4.500

8. Angelique Kerber (Germania)  4.480

9. Eugenie Bouchard (Canada)  4.433

10. Ana Ivanovici (Serbia)  4.180

Top 10 WTA

Adversara clujenilor era 

FC Craiova, o echipă năs-

cută în acel an prin fuziu-

nea celor două mari for-

maţii interbelice ale 

Baniei: Rovine Griviţa şi 

Craiovan. 

Parcă făcut, poate de des-

tin, poate de Divinitate, dar 

prima confruntare dintre ce-

le două zone istorice ale Ro-

mâniei s-a disputat pe 1 de-

cembrie şi s-a incheiat cu 3-0 

pentru ”alb-negri”, două din-

tre goluri fi ind marcate de ce-

lebrul Sever Coracu. Intere-

sant este că pe teren s-a afl at 

şi cel mai mare antrenor al 

României postbelice, Angelo 

Niculescu, pe vremea aceea 

mijlocaş în echipa oltenilor, 

potrivit LPF.

Următorul episod impor-

tant a avut loc în 1964, când 

s-a consemnat primul duel 

studenţesc dintre Cluj şi Cra-

iova. Pe 13 septembrie, Ştiin-

ta Cluj a învins Ştiinta Craio-

va cu 5-0. Afl aţi la doar al 

3-lea meci în Liga 1, elevii cra-

ioveanului Nicolae Oţeleanu 

nu au făcut faţă formaţiei an-

trenate de Andrei Sepci, fos-

tul mare portar al naţionalei 

din anii '30. De altfel, la fi na-

lul acelui sezon, universitarii 

clujeni au obţinut şi singurul 

trofeu pe care îl deţin în pal-

mares: Cupa României, după 

o fi nală cu Dinamo Piteşti.

Din acea zi, cele două gru-

pări s-au întâlnit de încă 60 de 

ori în campionat şi aproape de 

fi ecare dată au întors fotbalul 

în graniţele a ceea ce numim 

spectacol. Dovadă că doar pa-

tru întâlniri în cinci decenii s-au 

încheiat fără gol. Oltenii şi-au 

luat revanşa pentru acea înfrân-

gere de la debutul confruntări-

lor în martie 1981. A fost atunci 

7-0 pentru Craiova Maxima, 

pentru care au marcat Negrilă, 

Donose, Cămătaru, Balaci (2) 

şi actualul director tehnic al 

Craiovei, Sorin Cirtu, de ase-

menea, cu o dublă.

Emil Sandoi va întâlni pen-

tru prima dată „U” Cluj în Li-

ga 1, în calitate de antrenor 

principal, fostul internaţional 

fi ind la borna 50 ca tehnician 

în campionatul intern.

Dar dincolo de cifre şi de 

amintiri, meciul a fost unul 

al emoţiilor şi al prezentului. 

După mai bine de trei ani, fos-

tul internaţional Mihai Neşu 

s-a întors în arenă. El este de-

ja mâna dreaptă a coechipie-

rului său de altă dată de la 

Steaua, George Ogăraru, în 

calitate de analist video. Mai 

mult decât atât, experienţa 

olandeză a lui Neşu, alătura-

tă celei a antrenorului princi-

pal poate fi  determinantă în 

întoarcerea acasă, la Cluj, nu 

doar a nostalgiilor ci şi a per-

formanţei. Este meciul lui Ne-

şu pentru că partida pe care 

el a avut-o cu viaţa a fost de-

ja câştigată. E meciul lui Ne-

şu pentru că a învins un des-

tin şi pentru că a dus curajul 

dincolo de limitele omeneşti. 

E meciul lui Neşu pentru că 

avem nevoie de eroi autentici 

şi uneori ei se afl ă la o întin-

dere de braţ în faţa noastră.

Mihai Neșu revine în meciul vieții lui
Istoria duelurilor dintre clujeni și echipele craiovene a început de mult, în mijlocul celui 
de-al doilea război mondial, atunci când „Șepcile Roșii” se aflau în bejenie, în urma 
dictatului de la Viena prin care România pierduse Ardealul de Nord-Vest.


