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Mobilier de 130.000 lei 
pentru Sala Polivalentă
Sala Polivalentă din Cluj-Napoca va fi  in-
augurată în 31 octombrie cu un concert 
James Blunt. Pagina 2
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Prima bază de date 
despre populaţia 
Transilvaniei
Folosind informaţii din registre parohiale 
de stare civilă şi fi scale, cercetătorii ur-
mează să centralizeze informaţii demo-
grafi ce începând din anul 1850.  Pagina 3
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Investiţiile autohtone 
în media tind spre 400 
milioane de dolari
Piaţa media din România va înregistra în 
2014 prima creştere după cinci ani de de-
clin. Pagina 5

Pe urmele partizanilor: frații Macavei

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

CRIMA PASIONALĂ
de pe strada Doinei

UNIUNEA EUROPEANĂ

UE a aprobat 37 de miliarde de euro 
pentru transporturile din România

ÎNVĂŢĂMÂNT

UBB: Centru româno-american 
pentru societăţile în tranziţie

După un an de amânări, Co-
misia Europeana a aprobat Mas-
terplanul General de Transport 
pentru România, au declarat în 
exclusivitate pentru Europa FM 
surse ofi ciale de la Bruxelles.

Documentul strategic preve-
de ce proiecte de transport pro-
puse de autorităţile de la Bucu-
reşti vor fi  fi nanţate de Comisia 
Europeană până în 2030.

Astfel, România a propus Co-
misiei Europene să fi nanţeze 
proiecte de infrastructură rutie-
ră, feroviară şi navală în valoa-
re de 37 de miliarde de euro.

Deocamdată autorităţile de 
la Bucureşti se feresc să spună 
ce proiecte de transport rutier, 
naval şi feroviar vor să înceapă 
cu fi nanţare comunitara. Surse 
din Ministerul Transporturilor 
au declarat pentru Europa FM 

că printre priorităţi apar şi pro-
iecte precum autostrada Pi-
teşti-Sibiu, Piteşti – Craiova în 
regim de autostradă, precum şi 
fi nalizarea parţială a autostră-
zii Transilvania (începută de 
compania Bechtel).

Documentul urmează să fi e 
înaintat săptămâna viitoare co-
misiilor pentru transport şi in-
frastructură din Parlament. Apoi 
documentul va intra în dezba-
tere publică şi va fi  adoptat de 
Guvern, după ce Ministerul Me-
diului îşi va fi  dat avizul.

Masterplanul general pe 
transport a fost aprobat săptă-
mâna trecută de Comisia Euro-
peană, cu o întârziere de aproa-
pe un an, pentru că, în manda-
tul lui Dan Şova, Ministerul 
Transporturilor nu a reuşit să în-
tocmească un document coerent.

Facultatea de Ştiinţe Politice, 
Administrative şi ale Comunică-
rii (FSPAC) din cadrul Universi-
tăţii Babeş-Bolyai şi Universita-
tea Georgia, SUA, vor realiza, în 
premieră naţională, un centru 
educaţional româno-american 
pentru societăţile în tranziţie.

La discuţiile legate de înfi in-
ţarea centrului a participat şi fos-
tul secretar adjunct al apărării al 
SUA, Powell A. Moore, precum 
şi vicepreşedintele Georgia Uni-
versity pe probleme de Servicii 
Publice şi Relaţia cu Comunita-
tea, Paul J. Brooks, directorul Carl 
Vinson Institute of Government 
din cadrul Universităţii Georgia, 
Laura Meadows, decanul Facul-
tăţii de Afaceri Publice şi Relaţii 
Internaţionale, Stefanie Lin-
dquist, directorul Centrului Inter-
naţional al Carl Vinson Institute 

of Government, Rusty Brooks, şi 
directorul adjunct al James M. 
Cox Jr. Center for International 
Mass Communication Training 
and Research din cadrul Univer-
sităţii Georgia, Tudor Vlad.

Tudor Vlad a spus că Powell 
More va sprijini în continuare 
centrul nou înfi inţat. „Domnul 
Powell Moore, care a avut func-
ţii deosebit de înalte în toate ad-
ministraţiile recente republica-
ne, a lucrat sub patru preşedinţi 
republicani, a venit aici mai ales 
ca absolvent al Universităţii 
Georgia, în 1959, cred, dar a ve-
nit şi ca un om cu o competen-
ţă extraordinară pe regiune, pen-
tru că el a fost reprezentantul 
Departamentului de apărare al 
SUA la OSCE şi a condus unele 
dintre cele mai delicate negoci-
eri”, a subliniat Tudor Vlad.
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O nouă campanie de căutare a rămăşiţelor luptătorului anticomunist Alexandru Macavei 
a debutat la jumătatea lunii septembrie. Paginile 6-7

DESCOPERIRE MACABRĂ, IERI DIMINEAŢĂ, ÎN CARTIERUL DÂMBUL ROTUND

Un 
bărbat 

gelos şi-a ucis 
concubina şi pe 

amantul 
acesteia
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Mulţumim asistentelor Alina Pop și Cristina Gălăţean.
monitorul de cluj le dorește micuţilor multă sănătate 

și o viaţă plină de bucurii!

1 septembrie

Clinica Dominic Stanca
5.25 Donogan Ema
9.00 Spânu David Andrei
9.05 Spânu Matei Gabriel
10.40 Buzaș Rebeka Kincso
12.05 Zeicu Flavia
18.05 Ciucalău Rebeca Mihaela
Bebeluşul vedetă a fost Zeicu 
Flavia (3,300 kg, 54 cm)

2 septembrie

Clinica Ginecologie 1
0.41 Lung Gabriel
9.05 Sălcudean Ilinca
Bebeluşul vedetă a fost Lung 
Gabriel (4,200 kg, 60 cm)

Clinica Dominic Stanca
0.10 Cheţan David
9.40 Vlădescu Cezara
11.20 Maniu Rareș
12.15 Șicală Nisa Natalia
13.15 Pop Rareș Alexandru
15.05 Varga Alexandra Karina
16.15 Spătar Ana Victoria
18.45 Filip Erika Maria
20.50 Torok Antonia Blanka

Bebeluşul vedetă a fost 
Cheţan David (4 kg, 56 cm)

Clinica Gynia
4.10 Bindiu David Ștefan
6.30 Maier Victor Andrei

3 septembrie

Clinica Ginecologie 1
8.55 Vanea Alex
16.58 Hapa Codrin Adrian
Bebeluşul vedetă a fost Hapa 
Codrin Adrian (4,300 kg, 60 cm)

Clinica Dominic Stanca
6.45 Felecan Maria Denisa
8.40 Crișan Cosmin Valentina
10.35 Erchebi Nadia Maria
11.10 Kallo William Jonatan
11.55 Scrob Casiana
13.50 Bărăian Antonia Denisa
14.05 Tomoioagă Tudor Ioan
20.05 Handrea Raluca Florina
22.05 Barta Iulia
Bebeluşul vedetă a fost Kallo 
William Jonatan (4 kg, 57 cm)

Clinica Gynia
8.52 Dargau Alexandru
13.30 Rat Petru-Alexandru

bun venit pe lume !
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Lucrările la Sala 

Polivalentă au fost înche-

iate, urmând ca în perioa-

da următoare să fi e reali-

zată recepţia. Până la des-

chiderea ofi cială, sala mai 

trebuie dotată cu mobilier 

pentru unele spaţii.

Primăria Cluj-Napoca a lan-

sat un anunţ de achiziţii pu-

blice pentru mobilier necesar 

pentru Sala Polivalentă. În tri-

bune, până la ora actuală au 

fost montate deja scaunele, 

însă mai este nevoie de alt tip 

de mobilier atât pentru spa-

ţiul care va găzdui competi-

ţiile sportive cât şi pentru re-

stul sălilor. „În vederea reali-

zării mobilierului pentru spa-

ţiile care vor fi  utilizate în tim-

pul competiţiilor sportive ce 

se vor desfăşura la obiectivul 

«Sala multifuncţională de 

sport, Aleea Stadion f.n.», in-

clusiv spaţiile pentru public, 

dar şi spaţiile destinate admi-

nistraţiei, se impune integra-

rea lui în arhitectura sălii”, 

este precizat în caietul de sar-

cini. În document se mai ara-

tă că pe parcursul montării 

mobilierului se vor lua mă-

suri de protejare a fi nisajelor 

existente astfel ca după mon-

tarea acestuia fi nisajele să nu 

fi e afectate.

Mobilierul va fi  cumpărat 

pentru sala de conferinţe, hol, 

administraţie, sala pentru pre-

să, sala mare şi sala mică pen-

tru conferinţe de la etajele I 

şi II, barul VIP. Urmează să 

fi e achiziţionate scaune, me-

se, mobilier recepţie, birouri 

de diverse tipuri etc.

Valoarea investiţiei este 

estimată la 132.051 lei, iar 

data până la care fi rmele in-

teresate au putut să depună 

ofertele a fost 22 septembrie. 

Potrivit caietului de sarcini, 

mobilierul va fi  livrat în 20 

de zile de la primirea comen-

zii. Termenul de garanţie es-

te 12 luni şi postgaranţia es-

te de 10 ani.

Primarul Emil Boc a de-

clarat recent că Sala Poliva-

lentă din Cluj-Napoca este 

cea mai mare şi cea mai per-

formantă sală de acest gen 

din România, la ora actuală. 

După omologare, sala din 

Cluj va putea găzdui compe-

tiţii sportive naţionale şi in-

ternaţionale. Valoarea inves-

tiţiei este de aproximativ 88 

milioane lei, cu TVA. Capa-

citatea sălii este de 7.300 de 

locuri, dar la concerte vor 

putea asista 10.000 oameni 

datorită tribunei retractabile 

dinspre strada Uzinei. În Sa-

la Polivalentă, se pot organi-

za competiţii sportive de ori-

ce fel, de la box, fotbal de 

sală, gimnastică, karate, scri-

mă, badminton, tenis de ma-

să, până la judo. Odată cu 

inaugurarea sălii, va fi  dat în 

funcţiune şi un parking cu o 

capacitate de 400 de locuri.

Lucrările au fost realizate 

de fi rma CON-A din Sibiu.

Mobilier de 130.000 lei
pentru Sala Polivalentă
Sala Polivalentă din Cluj-Napoca va fi inaugurată în 31 octombrie
cu un concert al cunoscutului muzician James Blunt.

Directorul Aeroportului 

Internaţional „Avram 

Iancu” Cluj, David Ciceo, 

participă în perioada 

25-26 septembrie 2014 la 

cea de-a 22-a Conferinţă 

şi Adunare Generală a 

Asociaţiei Aeroporturilor 

din România, eveniment 

care se desfăşoară la 

Poiana Braşov.

Evenimentul reprezintă 

cea mai importantă manifes-

tare de acest gen din secto-

rul aviaţiei civile române. 

Lucrările conferinţei se vor 

desfăşura pe parcursul a do-

uă zile şi sunt special con-

cepute pentru a prezenta şi 

dezbate tendinţele existente 

în aviaţia civilă în contextul 

noilor provocări ale secolu-

lui XXI.

Subiectele care vor fi 

abordate în cadrul lucrări-

lor sunt dezvoltarea aviaţi-

ei civile din România – noi 

cerinţe şi reglementări, 

obiective, strategii şi priori-

tăţi, evoluţia şi transforma-

rea aeroporturilor din Ro-

mânia din perspectiva dez-

voltării infrastructurii, a efi-

cienţei şi îmbunătăţirii ex-

perienţei pasagerilor, activi-

tatea instituţiilor specializa-

te ale statului care exercită 

atribuţii în perimetrul aero-

portuar, aeroporturile şi par-

tenerii lor comerciali.

În 25 septembrie la Bra-

şov se va discuta printre al-

tele, despre recomandări pri-

vind siguranţa aeronautică 

pe baza unor studii şi ana-

lize CIAS, modalităţi de suc-

ces pentru aeroporturi de a 

creşte trafi cul aerian cu res-

pectarea politicilor în dome-

niul concurenţei, care sunt 

barierele în dezvoltarea tra-

fi cului aerian pe aeroportu-

rile regionale, iar ziua de vi-

neri, 26 septembrie, este de-

dicată discuţiilor despre ro-

lul companiilor tradiţionale 

în dezvoltarea trafi cului ae-

rian din România, dezvolta-

rea turismului din perspec-

tiva aeroporturilor şi a par-

tenerilor lor şi despre aju-

toarele de marketing care se 

pot acorda operatorilor aeri-

eni conform noilor orientări 

comunitare.

Printre participanţii Adu-

nării din acest an se numără 

reprezentanţi ai Ministerului 

Transporturilor şi Consiliilor 

Judeţene ce au în subordine 

aeroporturi regionale, repre-

zentanţi ai Autorităţii Aerona-

utice Civile Română, Consi-

liului Concurenţei, ai Servi-

ciului Român de Informaţii, 

Poliţiei Române, Poliţiei de 

Frontiere, Direcţiei Generale 

a Vămilor, directori generali 

ai aeroporturilor din ţară şi 

agenţi economici din ţară şi 

străinătate cu activitate în do-

meniul aeroportuar.

Asociaţia Aeroporturilor 

din România reuneşte ca 

membri permanenţi 15 ae-

roporturi civile din România, 

precum şi membri asociaţi, 

companii cu activităţi cone-

xe domeniului de activitate 

aeroportuar: ROMATSA, so-

cietăţi de proiectare şi con-

strucţii, furnizori de produ-

se şi servicii sau alte activi-

tăţi non-aeroportuare. La des-

chiderea evenimentului şi-au 

anunţat prezenţa Virgil Dra-

goş Titea, secretar de stat în 

Ministerul Transporturilor pe 

probleme de aviaţie civilă, 

Bogdan Chiriţoiu, preşedin-

tele Consiliului Concurenţei, 

Ion Aurel Stanciu, director 

general ROMATSA sau Ar-

mand Petrescu, director ge-

neral Autoritatea Aeronauti-

că Civilă Română.

Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj este pri-

mul aeroport regional al ţă-

rii şi al doilea aeroport al Ro-

mâniei din punct de vedere 

al trafi cului de pasageri.

Directorii aeroporturilor din România dezbat
la Poiana Braşov ultimele tendinţe în aviaţia civilă
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

„Inovare în consultanţă: e-educaţie şi mijloace TIC online inovative 
pentru managementul documentelor”

- proiect co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -

Cluj-Napoca, 24.09.2014

S.C. GOODWILL CONSULTING GWC S.R.L. cu sediul în Mun. 
Cluj-Napoca, str. Napoca, nr. 16, judeţul Cluj, s-a derulat, începând cu 
data de 23.12.2013, proiectul „Inovare în consultanţă: e-educaţie şi 
mijloace TIC online inovative pentru managementul documentelor”, 
co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza 
contractului de fi nanţare nr. 1479/332/23.12.2013 încheiat cu Ministerul 
pentru Societatea Informaţională, Organism Intermediar pentru Axa 
Prioritară 3 – “Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele 
privat şi public” a POS CCE.
Valoarea totală a proiectului este de 180.825,71 lei, din care asistenţa 
fi nanciară nerambursabilă este de 87.328,63 lei, din care 72.220,77 lei 
din FEDR şi 15.107,86 lei din bugetul naţional.
Proiectul se implementează în localitatea Mun. Cluj-Napoca, str. Napoca, 
nr. 16, judeţul Cluj, şi în localitatea Mun. Craiova, Calea Bucureşti, nr. 22, 
bl. MA18A, sc. 1, et. 4, ap. 14, judeţul Dolj, pe o durată de 9 luni.
Obiectivul proiectului este creşterea productivităţii şi competitivităţii 
fi rmei prin extinderea utilizării aplicaţiilor de instruire on-line cu 
implementarea unui sistem electornic pentru managementul documentelor, 
şi prin implementarea unui sistem electronic de e-educaţie – ceea ce va 
conduce la furnizarea unor servicii de înaltă calitate pentru clienţi.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Péter Tünde
Funcţie: Consultant de specialitate
Tel: 0757-118.296, Fax: 0364-100.733, E-mail: peter.tunde@gwconsulting.ro

O echipă a Centrului de 

Studiere a Populaţiei din 

cadrul UBB lucrează la 

realizarea primei baze de 

date a populaţiei din 

Transilvania. Folosind 

informaţii din registre 

parohiale de stare civilă şi 

fi scale, cercetătorii urmea-

ză să centralizeze infor-

maţii demografi ce ce 

datează din anul 1850.

Proiectul “Baze de date ale 

populaţiei istorice din Transil-

vania” benefi ciază de o linie fi -

nanţare acordată prin interme-

diul unui grant al Guvernului 

Norvegiei, însumând 650.000 

de euro, informează Mediafax.

Baza de date ce urmează a 

fi  întocmită va cuprinde per-

soanele care au locuit în Tran-

silvania între 1850 şi 1914. Es-

timările arată că populaţia Tran-

silvaniei depăşea cifra de cinci 

milioane de persoane în inter-

valul 1850-1914.

“Strângem date de la toate 

confesiunile şi de la toate etni-

ile chiar dinainte de 1850. Pen-

tru fi ecare etnie avem mai mul-

te confesiuni. Pentru români 

avem ortodocşi şi greco-catolici, 

pentru maghiari avem reforma-

ţii calvini, dar şi unitarieni, ca-

tolici, luterani, avem germani, 

care sunt luterani, dar şi cato-

lici, avem evrei, armeni sau 

greci. Registrele sunt scrise în 

româneşte, cu litere chirilice, în 

maghiară sau germană. Toate 

registrele se digitizează, foile 

sunt scanate şi fotografi ate, şi 

vor putea fi  disponibile pe un 

site”, a subliniat Popovici.

Activitatea de cercetare are 

loc în zece judeţe: Braşov, Hu-

nedoara, Alba, Cluj, Mureş, Har-

ghita, Covasna, Bistriţa-Năsă-

ud, Sibiu şi Sălaj.

Vlad Popovici a precizat că, 

pe măsură ce vor fi  epuizate 

sursele disponibile în registrele 

parohiale, cercetătorii vor face 

apel la izvoare diferite, precum 

registrele fi scale, pentru a iden-

tifi ca toate persoanele, în con-

diţiile în care “de fi scalitatea 

austriacă nu scăpa nimeni”.

„La fi nal, rezultatele pot fi  

folosite şi la afl area arborelui 

genealogic al unor locuitori din 

Transilvania, care este produsul 

cu cel mai mare impact la pu-

blic. Astfel, o persoană origina-

ră din microzonele cercetate din 

Transilvania, îşi va putea face 

arborele genealogic, având o in-

formaţie primară măcar despre 

bunici. Va putea găsi pe site-ul 

bazei de date numele localităţii 

şi numele persoanei. Aplicaţia 

va fi  gratuită pentru obţinerea 

arborelui genealogic”, a expli-

cat cercetătorul Centrului de Stu-

diere a Populaţiei.

Baza de date va putea fi  uti-

lizată şi pentru întocmirea unor 

analize transgeneraţioanle: din 

registrele parohiale se vor pu-

tea extrage date privind cauze-

le morţii unor persoane, pe o 

anumită microzonă, pe o peri-

oadă de 100 de ani.

„Urmează posibilitatea rea-

lizării unor studii demografi ce 

sau a unora despre migraţia po-

pulaţiei”, a spus Popovici.

Proiectul deşfăşurat de Cen-

trul de Studiere a Populaţiei din 

cadrul UBB Cluj-Napoca va du-

ra trei ani, iar primele rezulta-

te vor putea fi  solicitate de cei 

interesaţi în primul trimestru 

al anului 2015.

UBB a realizat prima bază de date
despre populaţia Transilvaniei

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Descoperire macabră ieri 

dimineaţă în cartierul 

Dâmbul Rotund din 

Cluj-Napoca. Un apel la 

112 făcut în jurul orei 

11.30 anunţa că două per-

soane au fost găsite moar-

te pe strada Doinei. 

Potrivit procurorilor de la 

Parchetul de pe lângă 

Tribunalul Cluj, este vorba 

de un bărbat şi o femeie.

Autorul prezumtiv al dublu-

lui asasinat a fost prins, dar es-

te grav rănit. Un bărbat şi o fe-

meie au fost descoperiţi morţi 

într-o casă din Cluj-Napoca, iar 

un alt bărbat a fost găsit rănit, 

el fi ind suspectat că i-ar fi  ucis 

pe cei doi. Procurorii clujeni 

prezenţi la faţa locului au de-

clarat pentru Monitorul de Cluj 

că este vorba de un omor cali-

fi cat, victimele fi ind un bărbat 

şi o femeie. Întrebaţi despre cea 

de-a treia persoană rănită, pro-

curorii au declarat că este chiar 

„prezumtivul autor”. „Cea de-a 

treia persoană este chiar pre-

zumtivul autor care se afl ă în 

custodia poliţiei. Într-adevăr es-

te rănit, are răni la nivelul gâ-

tului. Cercetările continuă pen-

tru a stabili toate împrejurări-

le în care a avut loc dubla cri-

mă”, au precizat aceştia.

Şi-a ucis concubina
şi pe amantul acesteia

Potrivit purtătorului de cu-

vânt al Parchetului de pe lângă 

Tribunalul Cluj, Theodor Pave-

lescu, un procuror criminalist 

coordonează cercetările într-un 

caz de omor califi cat în formă 

fi nalizată, după ce două cada-

vre au fost găsite într-o locuin-

ţă din Cluj-Napoca. „Două ca-

davre au fost descoperite într-o 

locuinţă, este vorba despre o 

suspiciune de omor califi cat în 

formă fi nalizată, avem şi un sus-

pect în acest caz, colegii mei 

sunt la faţa locului şi fac cerce-

tări”, a declarat procurorul.

Surse judiciare susţin că în-

tr-o casă au fost găsite două 

persoane decedate – un băr-

bat şi o femeie -, iar o treia 

persoană – un bărbat – a fost 

găsit rănit, fi ind transportat la 

Unitatea de Primiri Urgenţe.

Potrivit surselor citate, băr-

batul rănit este suspectat că 

le-ar fi  ucis pe cele două per-

soane, cercetările în acest caz 

fi ind în derulare.

20 de lovituri de cuţit

Din primele informaţii, po-

liţiştii au afl at că dubla crimă 

a fost comisă de concubinul 

femei găsită decedată, alături 

de cadavrul unui alt bărbat. 

Vecinii susţin că femeia ucisă 

se numeşte Rozalia Roman, de 

39 de ani. „Erau oameni liniş-

tiţi. Stăteau cu chirie în casa 

unde a fost comisă crimă. Ro-

zalia Roman locuia cu concu-

binul ei, pe care nu ştiu cum 

îl chemă. Ştiu că erau originari 

din zona Gherla şi din câte se 

aude, ea îşi făcea veacul în zo-

na gării. Se spun multe despre 

ea dar nu ştiu sigur şi nu vă 

pot spune mai multe”, spune 

un vecin, citat de evz.ro.

În seara de luni, concubinul 

femeii i-a spus acesteia că plea-

că de acasă deoarece are trea-

bă. Bărbatul avea de mai mult 

timp bănuiala că Rozalia Ro-

man îl înşeală şi a vrut să aibă 

şi proba, drept pentru care a 

stat ascuns în noaptea de luni 

spre marţi, în spatele unui gard 

din apropierea casei. Poliţiştii 

susţin că la scurt timp după ce 

criminalul a plecat de acasă, 

Rozalia Roman a ieşit din casă 

să îl aştepte pe Vasile Felecan, 

de 47 de ani, amantul ei. „Toa-

tă noaptea criminalul a stat as-

cuns în apropierea casei. Nu a 

intervenit deloc deşi în came-

ră a fost lumină toată noaptea. 

I-a lăsat chiar şi să doarmă, să 

se odihnească, după care la pri-

ma oră a dimineţii a intrat în 

casă şi a comis crimele”, spu-

ne un poliţist.

Criminaliştii mai spun că fi -

ecare dintre cele două persoa-

ne ucise au fost înţepate de pes-

te 20 de ori cu un briceag. Du-

pă ce a comis crimele, crimi-

nalul a încercat să se sinucidă 

dar nu a reuşit. „A fost trans-

portat de urgenţă la Unitatea 

de Primire a Urgenţelor Cluj 

unde a fost operat de urgenţă. 

Urmează ca procurorul să so-

licite un mandat de arestare iar 

apoi când va putea să dea de-

claraţii să ne şi lămurească în 

legătură cu cele întâmplate”, 

mai spune un poliţist.

Bărbatul care şi-a pierdut 

viaţa a fost condamnnat în 

anul 2001 pentru omor şi a fost 

eliberat de la Penitenciarul 

Gherla în cursul anului 2013. 

Poliţiştii mai spun că femeia a 

început să aibă o relaţie cu Va-

sile Felecan la scurt timp du-

pă ce a ieşit din închisoare.

Dubla crimă care a îngrozit Clujul
Concubinul gelos şi-a ucis femeia cu care trăia şi pe amantul acesteia.

Locuinţa unde s-a petrecut crima
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Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”
- co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

“Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNŢ DE PRESĂ

Anunţ privind fi nalizarea proiectului

Cluj-Napoca, 24 septembrie 2014

SC ELECTROGLOBAL S.R.L., cu sediul în Tăietura Turcului, nr. 
47/16N, în cadrul Parcului Industrial TETAROM I, Mun. Cluj-Napoca, 
Jud. Cluj, anunţă încheierea cu succes a proiectului „Sistem Inovativ 
pentru modernizarea liniei de producţie pentru panouri electrice 
şi de automatizare”, co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională, în baza contractului de fi nanţare încheiat cu Ministerul 
Economiei şi Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest nr. 
4m/400719/5/27.11.2013, COD SMIS 44191.

Valoarea totală a proiectului este de 1.691.756,07 lei, din care 
asistenţa fi nanciară nerambursabilă este de 1.347.319,41 lei.

Scopul acestui proiect a fost valorifi carea potenţialului productiv al 
Electroglobal S.R.L. prin investiţia în modernizarea şi efi cientizarea 
fl uxului tehnologic, în vederea transformării întreprinderii dintr-un 
prestator de servicii într-un producător înalt competitiv, în vederea 
dezvoltării durabile.

Toţi indicatorii de rezultat au fost atinşi prin achiziţionarea de 
echipamente şi utilaje tehnologice în vederea modernizării şi 
efi cientizării atelierului de producţie (echipamente producţie, 
echipamente IT hardware şi software). De asemenea, au fost create 
11 noi locuri de muncă în cadrul companiei şi au fost susţinute 
cursuri de instruire pentru angajaţii implicaţi în fl uxul tehnologic.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Tet Vlad
Funcţie: Consilier Juridic
Tel. 0264.406.203, Fax: 0264.406.204, e-mail: info@electroglobal.ro

Educaţia adulţilor în România – perspective
Autoritatea Naţională pentru Califi cări a fost înfi inţată în baza articolului 340 
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Cadrul de organizare şi funcţionare 
al ANC este reglementat de HG nr. 556/2011 şi HG nr. 780/2013.
Autoritatea Naţională pentru Califi cări – ANC este cooordonator naţional al Agendei 
Europene de învăţare în rândul adulţilor (European Agenda for Adult Learning) şi 
implementează proiectul “Implementarea Agendei Europene pentru Educaţia 
Adulţilor”. Proiectul este fi nanţat de către Comisia Europeană, prin Agenţia Executivă 
pentru Educaţie, Cultură şi Audiovizual (EACEA), şi este realizat în cadrul 
Programului Învăţare pe tot parcursul vieţii, componenta Grundtvig, care vine în 
întâmpinarea nevoilor de învăţare ale adulţilor şi se adresează instituţiilor sau 
organizaţiilor care asigură sau facilitează învăţarea în rândul adulţilor.
Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea gradului de conştientizare 
a părţilor interesate şi a benefi ciarilor direcţi privind oportunităţile de învăţare 
în rândul adulţilor în România. Principalele rezultate ale proiectului sunt: 
organizarea unei campanii publicitare; organizarea a 8 evenimente regionale; 
elaborarea unui Raport de evaluare cu privire la nevoile de învăţare ale 
adulţilor şi pe baza acestuia realizarea unui Plan Naţional de Acţiune; 
organizarea unei reuniuni de consultare cu părţile interesate.
În 2011, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Rezoluţia Consiliului privind un 
plan european reînnoit pentru învăţarea în rândul adulţilor (2011/C 372/01), 
care are la bază obiectivele Strategiei Europa 2020, prin care învăţarea pe tot 
parcursul vieţii şi dobândirea de competenţe sunt recunoscute ca soluţii la 
criza economică actuală, la îmbătrânirea populaţiei şi la strategia economică 
şi socială a Uniunii Europene.
Participarea adulţilor la învăţarea pe tot parcursul vieţii variază semnifi cativ în 
statele membre UE, de la 1.4% până la 31.6% (2012). Procentele de participare 
ale adulţilor la învăţare sunt scăzute mai ales pentru persoanele slab califi cate 
sau de vârstă înaintată, de peste 55 de ani.
Strategia EU 2020 stabileşte atingerea unui procent de 15% pentru adulţii 
participanţi la învăţarea pe tot parcursul vieţii până în anul 2020. În România, 
în 2010 se înregistra o rată de participare de circa 1,3%, în 2013 înregistrându-se 
o uşoară creştere de 2%, mult sub media europeană de 8.9%. România şi-a 
stabilit ca ţintă atingerea unui procent de 10% al participării adulţilor la 
învăţarea pe tot parcursul vieţii până în 2020.
Proiectul se adresează instituţiilor, agenţiilor, departamentelor specializate în 
cadrul ministerelor/ al altor servicii publice locale implicate direct/ indirect în 
formarea adulţilor, camerelor de comerţ, comitetelor sectoriale, asociaţiilor 
profesionale, furnizorilor de formare profesională autorizaţi, angajatorilor 
locali/ regionali, ONG-urilor, partenerilor sociali, şomerilor, muncitorilor cu 
nivel scăzut de califi care, persoanelor afl ate în căutarea unui loc de muncă, 
potenţialilor participanţi la învăţarea pe tot parcursul vieţii, prioritare fi ind 
persoanele vârstnice, în scopul sensibilizării acestora şi implicării în creşterea 
de numărului de absolvenţi ai formării profesionale continue a adulţilor.
Acest material refl ectă punctul de vedere al autorului, Comisia Europeană 
nu este responsabilă pentru informaţiile furnizate în acest material.

Deputaţii din Comisia 

pentru mediu au avizat 

favorabil, ieri, cu doar 5 

abţineri, proiectul 

Codului Silvic, ministrul 

delegat pentru Ape şi 

Păduri, Doina Pană, ară-

tând că acesta „este un 

Cod silvic foarte benefi c” 

şi „nu ceva electoral”.

Pană a fost întrebată, după 

ce a participat la discuţiile din 

comisie, despre faptul că repre-

zentanţii Camerei de Comerţ 

americane cred că noul Cod Sil-

vic ar putea crea condiţiile pen-

tru defrişări ilegale.

„Probabil că au citit nişte 

declaraţii ale unor personaje 

din spaţiul public, care nu sunt 

reale. Deci, realmente nu sunt 

vorbe goale când spun că no-

ul proiect de Cod silvic este al 

doilea pilon care sprijină Hotă-

rârea de Guvern care intră în 8 

octombrie în vigoare şi con-

form căreia niciun transport de 

lemn nu mai poate pleca din 

pădure fără să fi e supravegheat 

în timp real printr-un sistem 

informatic. Deci, terminăm cu 

defrişările. E un cod foarte be-

nefi c, nu e ceva pe nepusă ma-

să, nu e ceva electoral, e ceva 

ce s-a dezbătut doi ani de zile, 

dar doar pe motiv că a fost o 

zi fatidică şi fi ind lege organi-

că i-au lipsit cinci voturi în pri-

măvară, a fost reluat de 127 de 

parlamentari”, a explicat Pană.

Ea a arătat că sistemul infor-

matic ar trebui să fi e „infailibil”.

„Acest sistem ar trebui să 

fi e infailibil, acum nu am să-l 

declar totuşi infailibil, pentru 

că poate că o căruţă de lemn 

de foc se mai poate strecura, 

în sensul că nu am vrut să în-

greunăm problema populaţi-

ei şi atunci am prevăzut că 

ceea ce înseamnă până în 3 

metri cubi şi e transport cu 

un atelaj, deci nu auto”, a 

adăugat ministrul delegat.

Doina Pană a precizat că 

acest sistem informatic va per-

mite şi populaţiei să se impli-

ce, iar cât de curând oamenii 

vor putea suna la un sistem 

gen 112, poate chiar 112, cu pri-

vire la transporturile de lemn.

„Cât de curând şi asta vă 

spun în premieră, cât de curând 

vom veni cu o altă măsură prin 

care populaţia sunând la un sis-

tem gen 112, s-ar putea să fi e 

chiar 112, încă suntem în dis-

cuţii, să oblige încât să fi e veri-

fi cat în sistem respectivul trans-

port”, a mai spus Doina Pană.

Nu lipsesc criticile 
vehemente

Prevederile din proiectul de 

modifi care şi completare a Co-

dului Silvic nu asigură o secu-

ritate reală şi sustenabilă a fon-

dului forestier şi ar putea avea 

efecte dezastruoase pe termen 

mediu şi lung asupra fondului 

forestier, a economiei şi a echi-

librului ecologic, a avertizat Ca-

mera de Comerţ Americană în 

România (AmCham).

În numele comunităţii de 

afaceri, AmCham îşi exprimă 

„profunda îngrijorare” cu pri-

vire la anumite prevederi ale 

proiectului.

„Nu par a fi  măsuri care să 

asigure o securitate reală şi 

sustenabilă a fondului foresti-

er, ca de exemplu: excluderea 

perdelelor de protecţie şi a pă-

şunilor împădurite cu consis-

tenţă mai mare sau egală cu 

0,4, din fondul forestier; per-

miterea construcţiilor la 50 me-

tri faţă de liziera pădurii; re-

ducerea obligativităţii statului 

român de a împăduri o supra-

faţă de 2 milioane hectare pâ-

nă în 2035, la o suprafaţă de 

1 milion hectare până în 2030”, 

se menţionează în comunicat.

Controversatul Cod Silvic
îşi face loc prin Parlament
În numele comunităţii de afaceri, AmCham îşi exprimă „profunda îngrijorare”
cu privire la anumite prevederi ale proiectului.
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Moneda naţională s-a 

apreciat uşor faţă de prin-

cipalele valute, pe fondul 

unei creşteri a cererii de 

lei, provocată de majora-

rea dobânzilor pe termen 

foarte scurt (la o zi şi o 

săptămână) din piaţa 

monetară, unele instituţii 

bancare având nevoie de 

lichiditate pentru a-şi 

forma rezervele minime 

obligatorii în lei.

Cursul euro a scăzut de la 

4,4029 la 4,4019 lei, într-o şe-

dinţă care s-a deschis la 4,4029 

lei, tranzacţiile realizându-se 

între 4,4010 şi 4,4060 lei. La 

ora 14:00 cotaţiile erau de 

4,3990 – 4,4020 lei.

Media dolarului american 

a înregistrat cea mai consis-

tentă scădere, de la 3,4257 la 

3,4143 lei. Deprecierea fran-

cului elveţian a fost în ton cu 

cea a euro, el coborând de la 

3,6475 la 3,6465 lei.

Monedele din regiune în-

registrau, de asemenea, apre-

cieri faţă de euro. Cea polo-

neză se tranzacţiona la 4,175 

– 4,184 zloţi iar cea maghia-

ră la 310,3 – 312,4 forinţi.

Perechea euro/dolar, care a 

scăzut acum două zile la 1,2816 

dolari, minimul ultimelor 14 

luni, creştea ieri la 1,2843 – 

1,2896 dolari, pe fondul mar-

cărilor tehnice de profi t.

În opinia analiştilor, apre-

cierea euro este una de scur-

tă durată, la care ar fi  contri-

buit atacurile aeriene pe care 

le-a declanşat SUA împotriva 

aşa-zisului Statului Islamic.

Dolarul va reveni pe creş-

tere la aceasta contribuind 

menţinerea în recesiune a eco-

nomiei din zona euro, unde 

indicele PMI, calculat de in-

stitutul Markit, a scăzut luna 

aceasta la 52,3 puncte, faţă 

de 52,5 puncte.

În piaţa la termen de la Si-

biu, euro se tranzacţiona pen-

tru decembrie la 1,2865 – 

1,2907, respectiv la 1,2935 do-

lari pentru martie viitor. Pre-

ţul futures al unciei de aur cu 

scadenţa luna viitoare se apre-

ciaconsistent, urcând la 1.220 

– 1.232 dolari.

Pentru realizarea acestui 

articol au fost folosite date şi 

informaţii disponibile până la 

oră 14. R. G.

Euro a scăzut cu 0,1 bani

Piaţa locală de publicitate 

va creşte cu 2,8% până la 

sfârşitul anului 2014, 

ajungând la 394 de mili-

oane de dolari, evoluţia 

fi ind în principal o conse-

cinţă a expansiunii 

mediului digital (+12%), 

potrivit estimărilor Zenith 

România.

Potrivit Zenith România, 

este de aşteptat ca, până la 

sfârşitul acestui an, totalul in-

vestiţiilor din media să ajun-

gă la suma de 394 de milioa-

ne de dolari.

Publicitatea pe dispoziti-

vele mobile (incluzând dis-

play, classified, search şi 

in-app ads livrate pe smart-

phone-uri şi tablete) este de 

departe segmentul cu cea 

mai rapidă evoluţie, susţi-

nută atât de creşterea pene-

trării acestor dispozitive şi 

dinamica lor tehnologică, 

cât şi de introducerea unor 

noi formate, ce le permit cli-

enţilor de publicitate să an-

gajeze utilizatorii în mod 

creativ.

Pe de altă parte, cu toate 

că înregistrează cea mai ma-

re creştere (+30%), segmen-

tul mobile atinge o pondere 

în continuare redusă (5% din 

totalul investiţiilor digitale). 

Zenith România preconizea-

ză că la sfârşitul anului vii-

tor acest segment va ajunge 

la 6 – 6,5% din publicitatea 

online, „pe măsură ce dispo-

zitivele mobile vor prolifera 

şi se vor diversifi ca”.

TV-ul rămâne în top

Televiziunea rămâne me-

diul care atrage cea mai ma-

re parte a investiţiilor în pu-

blicitate (63,9%), fi ind urma-

tă de digital (13,7%), outdo-

or (10,1%), radio (5,8%), re-

viste (3,5%), ziare (2,6%) şi 

cinema (0,4%).

La nivel de macro-categorii, 

produsele alimentare (16,1%), 

medicamentele & produsele pen-

tru sănătate (14,3%), FMCG – 

non alimentare (produse de uz 

casnic, produse de igienă per-

sonală) (11,5%) şi retail – in-

clusiv comerţul online (10,1%) 

acoperă jumătate din totalul in-

vestiţiilor media. În acest clasa-

ment urmează domeniul tele-

comunicaţii (9,9%), media şi 

divertisment (4,9%), servicii fi -

nanciare şi de asigurări (4,2%), 

băuturi alcoolice (4,1%), auto-

mobile (3,2%), cosmetice 

(3,2%), turism (0,5%) şi pro-

duse de lux (0,4%).

Digitalul contribuie 
semnifi cativ la creştere

Pe de altă parte, potrivit 

Zenith România, la nivel glo-

bal, digitalul contribuie la creş-

terea cu 5 – 6% a consumu-

lui de publicitate.

Astfel, dezvoltarea accele-

rată a tehnicii digitale va ri-

dica piaţa globală de publici-

tate cu 5,3% în 2014, de la 

3,9% în 2013. Investiţiile me-

dia la nivel global vor atinge 

523 miliarde de dolari în cur-

sul acestui an.

Publicitatea online este me-

diul cu cea mai rapidă evolu-

ţie (+ 17,1% în acest an). 

Noua tehnologie aduce o îm-

bunătăţire a mai multor arii 

din sfera publicităţii online. 

Formate de publicitate îmbu-

nătăţite fac display-ul mult 

mai atrăgător şi interactiv pen-

tru consumator. În acelaşi 

timp, programmatic buying-ul 

evoluează spre targetarea mai 

sofi sticată şi mai efi cientă a 

audienţei. Zenith estimează 

că display-ul va continua să 

crească şi în următorii doi ani, 

cu o rată anuală chiar mai 

mare decât cea înregistrată 

până în 2013 (15,8% între 

2014 şi 2016 faţă de 12,3% în-

tre 2010 şi 2013).

Zenith România, parte a 

reţelei internaţionale Zenith 

Optimedia, este una dintre ce-

le mai importante agenţii de 

comunicare din România.

Investiţiile autohtone
în mass-media tind
spre 400 mil. dolari

PIAŢA VALUTARĂ

Piaţa media din România va înregistra în 2014 prima creştere
după cinci ani de declin.

22
septembrie

23
septembrie

Euro 

4.4029 4.4019

Dolar 

3.4257 3.4143

100 Forinţi maghiari 

1.4106 1.4165

Francul elveţian 

3.6475 3.6465

Lira sterlină 

5.5960    5.5961    

Gramul de aur 

133.7350    134.5915
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Ministrul Educaţiei, 

Remus Pricopie, a decla-

rat, ieri, în plenul 

Camerei Deputaţilor, la 

dezbaterea moţiunii sim-

ple pe educaţie iniţiată de 

ACL, că ”într-un timp 

foarte scurt” manualele 

digitale vor fi  în şcoli.

„Subiectul manualelor es-

te unul extrem de complicat 

şi din păcate de multe ori aici 

mai mult găsim interese co-

merciale decât interesele ele-

vilor. În ultimii zece ani, Mi-

nisterul Educaţiei nu a apro-

bat nicio procedură de împros-

pătare a manualelor, de ace-

ea noi avem în sistem manu-

ale aprobate chiar şi în urmă 

cu 14-15 ani”, le-a spus Pri-

copie deputaţilor.

Ministrul Pricopie a arătat 

că „procedura de împrospă-

tare a manualelor” a început 

anul trecut în februarie, în 

momentul în care a fost apro-

bată programa şcolară, iar li-

citaţia a început în 8 februa-

rie 2014.

„Sunt o serie de etape pro-

cedurale care au împiedicat 

semnarea contractelor înainte 

de 15 septembrie. Într-un timp 

foarte scurt, manualele digita-

le care înseamnă de fapt ma-

nualul vechi plus componen-

ta digitală a fi ecărui manual, 

deci, într-un timp foarte scurt, 

manualele digitale vor fi  în 

şcoli. Până atunci, manualele 

vechi funcţionează în unităţi-

le de învăţământ”, a explicat 

ministrul Educaţiei.

El a mai spus că va conti-

nua procesul de conectare la 

Internet a unităţilor de învă-

ţământ, pentru că nu se poa-

te vorbi de manuale digitale 

dacă şcolile nu sunt conecta-

te la Internet.

Scandalul continuă

La o săptămână de la în-

ceperea anului şcolar, scan-

dalul noilor manuale şcolare 

continuă. Protagoniştii aces-

tuia erau, şi luni, Ministerul 

Educaţiei Naţionale (MEN) şi 

Federaţia Editorilor din Româ-

nia (FER).

MEN a anunţat, luni, că a 

fost fi nalizată procedura de 

reevaluare a ofertelor de ma-

nuale pentru clasele I şi a II-a, 

ţinând cont de decizia Consi-

liului Naţional de Soluţiona-

re a Contestaţiilor, în timp ce 

Federaţia Editorilor continua 

să reclame fraudarea licitaţi-

ei, în favoarea câştigătorilor 

iniţiali.

În 18 septembrie, ministrul 

Educaţiei Naţionale, Remus 

Pricopie, a decis să extindă 

perioada de utilizare a manu-

alelor vechi pentru clasa I şi 

a II-a, iar în acest sens inspec-

toratele şcolare judeţene au 

obligaţia ca, în regim de ur-

genţă, să completeze stocuri-

le existente.

Din anul şcolar 2014-2015, 

elevii claselor I şi a II-a ar fi  

urmat să înveţe după manu-

ale noi, inclusiv în variantă 

digitală.

Pentru realizarea acestora, 

Ministerul Educaţiei a organi-

zat o licitaţie, care a fost în-

să contestată de unele edituri.

Consiliul Naţional de So-

luţionare a Contestaţiilor a de-

cis, la 10 septembrie, conti-

nuarea procedurii pentru re-

evaluarea ofertelor depuse în 

cadrul licitaţiei pentru reali-

zarea manualelor şcolare, du-

pă ce trei contestaţii au fost 

admise, şase admise în parte 

şi două respinse.

Remus Pricopie promite 
iar manuale digitale

Institutul de Investigare a 

Crimelor Comunismului 

şi Memoria Exilului 

Românesc (IICCMER) a 

reluat la mijlocul lunii 

septembrie cercetările pri-

vind descoperirea rămăşi-

ţelor pământeşti ale lup-

tătorului anticomunist 

Alexandru Macavei. 

Aceasta este cea de-a 

patra acţiune de investi-

gaţii arheologice derulate 

pentru găsirea locului în 

care a fost îngropat 

Alexandru Macavei.

Coroborând informaţiile mai 

recente cu cele obţinute ante-

rior, în perioada 15-17 septem-

brie 2014, istoricii au organi-

zat o nouă campanie de cer-

cetări în satul Muşca, comu-

na Lupşa, jud. Alba. Săpătu-

rile au fost efectuate în acelaşi 

perimetru unde în 2009 au fost 

executate şi celelalte secţiuni 

arheologice de căutare.

„Din păcate, nici de aceas-

tă dată locul mormântului lui 

Alexandru Macavei nu a pu-

tut fi  identifi cat, însă pentru 

IICCMER şi colectivul de ar-

heologi implicaţi cazul rămâ-

ne în continuare deschis”, se 

arată într-un comunicat trans-

mis de IICCMER.

Alexandru Macavei prove-

nea dintr-o veche şi importan-

tă familie românească din Mun-

ţii Apuseni şi a fost împuşcat 

de Securitate, în 1949, la 34 

de ani, din cauza luptei pe ca-

re a purtat-o întreaga viaţă, 

împreună cu alţi fraţi de-ai săi, 

împotriva regimului comunist. 

Macavei s-a născut la 10 iulie 

1915 în satul Bucium Muntari 

(jud. Alba), localitate afl ată în 

apropiere de Roşia Montană şi 

a avut trei fraţi şi patru surori. 

Familia Macavei deţinea o mi-

nă de aur şi o instalaţie meca-

nică de măcinare şi prelucra-

re a minereului aurifer, prima 

de acest fel din zonă.

„Alexandru era absolvent 

al Academiei Comerciale şi 

membru al Partidului Naţio-

nal Ţărănesc. La începutul răz-

boiului a fost mobilizat în ar-

mată cu gradul de sublocote-

nent, fi ind încadrat la Batali-

onul de Vânători de Munte 

din Abrud. În 1941 s-a căsă-

torit cu Oprea Rozalia-Regi-

na, născută în 1924, care în 

prezent locuieşte în Baia Ma-

re. Au avut împreună un sin-

gur fi u, Cezar, născut în 1942 

şi decedat în 2005”, se arată 

în comunicatul IICCMER.

Fraţii Macavei erau 
„ostili regimului”

Potrivit aceleiaşi surse, în 

1946 Alexandru a fost demo-

bilizat şi a locuit împreună cu 

familia în Roşia Montană, un-

de a deschis un restaurant în 

clădirea fostului cazinou din 

localitate. După naţionalizarea 

din vara lui 1948, unele din-

tre proprietăţile familiei au fost 

confi scate. Împreună cu fraţii 

săi, a început să se manifeste 

public prin atitudini critice la 

adresa politicii Guvernului şi 

Partidului Comunist. Acest lu-

cru a atras supravegherea aten-

tă din partea autorităţilor, fi -

ind apoi acuzaţi pentru deţi-

nere de aur şi propagandă os-

tilă regimului. În ziua de 7 iu-

lie 1948 o echipă alcătuită din 

cadre de la Poliţia de Siguran-

ţă şi jandarmi a încercat să-i 

aresteze pe toţi cei patru fraţi 

Macavei în timp ce aceştia se 

afl au în casa părintească din 

Bucium Muntari. Aceştia au 

opus rezistenţă, iar în schim-

bul de focuri care s-a produs 

au fost răniţi patru subofi ţeri 

de jandarmi.

Au luptat sub conducerea 
maiorului Dabija

După acest eveniment, fra-

ţii Macavei au părăsit locali-

tatea, refugiindu-se pe la anu-

mite rude sau cunoştinţe ca-

re locuiau în alte zone ale ţă-

rii. În toamnă, Alexandru s-a 

întors clandestin în satul na-

tal, dar în ziua de 9 octom-

brie a fost surprins de jan-

darmi, în urma schimbului de 

focuri ce a avut loc doi sub-

ofi ţeri fi ind ucişi şi un soldat 

rănit. Pentru această faptă, la 

19 mai 1949, Alexandru a fost 

condamnat în lipsă de către 

Judecătoria din Deva la mun-

că silnică pe viaţă, fi ind cău-

tat intens de autorităţi.

Alexandru şi Traian Maca-

vei au contribuit la înfi inţa-

rea organizaţiei anticomunis-

te Frontul Apărării Naţionale 

– Corpul de Haiduci, condu-

să de maiorul Nicolae Dabi-

ja, la care au aderat foarte 

multe persoane. În cadrul aces-

tei formaţiuni, organizate du-

pă principii militare, cei doi 

fraţi au avut statutul de con-

silieri. Grupul de partizani şi-a 

stabilit baza în Munţii Apu-

seni, unde în cursul lunilor 

ianuarie şi februarie 1949 s-au 

construit două adăposturi.

Cum a decurs 
atacul Securităţii?

„În dimineaţa zilei de 4 

martie 1949, asupra taberei 

partizanilor se produce atacul 

Securităţii. Au participat mai 

multe cadre operative precum 

şi două plutoane de soldaţi 

din cadrul Batalionului de se-

curitate de la Floreşti-Cluj. În 

urma acestei acţiuni de forţă 

au rezultat victime de ambe-

le părţi, însă fraţii Macavei 

împreună cu maiorul Dabija 

au reuşit să scape atunci din 

încercuire”, explică istoricii 

care au participat la căutări.

Cei doi fraţi Macavei au 

stat ascunşi o perioadă în zo-

na satului natal şi apoi în Căr-

piniş, unde au fost ajutaţi de 

diferite persoane care le cu-

noşteau situaţia. În lunile mai, 

IICCMER, pe urmel
O nouă campanie de găsire a rămăşiţelor luptătorului anti

INVESTIGAȚII

6
ani au trecut de la 
demararea acțiunilor 
de căutare a corpului 
lui Alexandru Macavei

Alexandru Macavei, tânăr ofi țer

Arheologii de la Muzeul de Istorie din Cluj-Napoca și de la Muzeul Unirii din AIud fac
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le fraților Macavei

iunie şi iulie au locuit în Muş-

ca, la Sofi a David, a cărei gos-

podărie se afl a situată într-un 

loc mai izolat, la marginea sa-

tului. Prin trădare şi şantaj, 

au fost depistaţi de autorităţi, 

care au organizat o amplă ac-

ţiune de încercuire.

În dimineaţa zilei de dumi-

nică, 31 iulie 1949, gospodă-

ria Sofi ei David a fost împre-

surată de un efectiv alcătuit 

din doi ofi ţeri de securitate şi 

nouă subofi ţeri de miliţie. În 

acel moment, fraţii Macavei se 

afl au adăpostiţi în şura afl ată 

în apropierea casei. A urmat 

un schimb de focuri, dar cei 

doi partizani au reuşit să sca-

pe din încercuire şi să fugă pe 

căi diferite spre sat, amândoi 

fi ind însă răniţi. Traian reuşeş-

te să se salveze şi să părăseas-

că localitatea, însă a fost cap-

turat mai târziu, la 20 septem-

brie 1949, în localitatea To-

meşti din jud. Hunedoara şi 

mai apoi executat.

„Alexandru s-a refugiat în 

pârăul Giurgeştilor, situat în 

partea răsăriteană a satului. 

Conform unui raport al Secu-

rităţii, acesta avea „o rană gra-

vă la cap în partea stângă, ra-

nă primită în grajd” şi „pen-

tru că nu mai putea suporta 

rana, s-a împuşcat cu arma pe 

care o avea asupra lui' în zi-

ua de 31 iulie, pe la orele 13,20. 

Această cronologie a faptelor 

nu coincide însă cu mărturii-

le unor localnici care cunoş-

teau bine evenimentele, aceş-

tia declarând că împuşcătura 

prin care probabil Alexandru 

s-a sinucis a fost auzită numai 

luni dimineaţa, în 1 august, 

cadavrul fi ind descoperit de 

câţiva localnici în cursul ace-

leiaşi zile. Decesul victimei a 

fost înregistrat la Primăria co-

munei Lupşa în 5 august, da-

ta consemnată a morţii fi ind 

1 august 1949. Cadavrul a fost 

înhumat în zilele următoare 

într-un loc situat pe o pantă 

de deal, în imediata apropie-

re a pârâului unde acesta a 

fost găsit. Groapa a fost săpa-

tă de patru localnici, iar cada-

vrul a fost aruncat în groapă 

fi ind complet despuiat de ha-

ine. Înainte de acest moment, 

trupul a fost batjocorit prin lo-

vire cu o bucată de lemn. În-

humarea a avut loc în prezen-

ţa unor cadre de securitate şi 

miliţie”, se arată în comunica-

tul IICCMER.

Documentul menţionează 

că grupa care a acţionat la 

Muşca împotriva lui Alexan-

dru şi Traian Macavei a fost 

alcătuită din nouă subofi ţeri 

de Miliţie şi două cadre ope-

rative de la Securitatea din 

Turda. Aceştia din urmă au 

mai rămas o perioadă de timp 

în zona Muşca, după moar-

tea lui Alexandru, unde au 

efectuat anchete şi au operat 

zeci de arestări, multe persoa-

ne fi ind ulterior condamnate 

la închisoare pentru legături-

le avute cu fraţii Macavei.

Ancheta durează de 6 ani

Investigaţiile privitoare la 

descoperirea locului unde a 

fost îngropat Alexandru Ma-

cavei au început în vara anu-

lui 2008. De atunci au fost de-

rulate mai multe operaţiuni 

de căutare. Anul trecut, în 

2013, cercetările au constat în 

identifi carea şi verifi carea al-

tor persoane în vârstă origi-

nare din Muşca, care mai pu-

teau oferi informaţii despre 

locul mormântului.

Acţiunea s-a desfăşurat în 

colaborare cu Muzeul Naţio-

nal de Istorie a Transilvaniei 

din Cluj-Napoca (MNIT), Mu-

zeul Naţional al Unirii din Al-

ba Iulia şi cu Muzeul de Isto-

rie din Aiud. Cercetările din 

teren au fost efectuate de o 

echipă specializată de arheo-

logi: Gheorghe Petrov (coor-

donator), Gabriel Rustoiu, Pa-

ul Scrobotă şi Horaţiu Groza.

icomunist Alexandru Macavei a debutat în această lună.

Alexandru Macavei, în perioada 
partizanatului

Fotografi e din arhiva Securității, cu cadavrul lui Alexandru Macavei

c săpături pentru descoperirea cadavrului lui Alexandru Macavei
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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

¤ Vând cabana la Muntele Rece 
cu 3camere la 12000 euro. De-
talii tel 0736577060 (1.2)

¤ Vând casă la ţară, Valea Ierii 
cu acte ok, 2 camere. 9999 eu-
ro. 0747700044 (1.2)

¤ 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)

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

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. suplimen-
tare 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)

PIERDERI

¤ Pierdut Certifi cat de Inregistra-
re S.C. Balatrans S.R.L. RO: 
5710211, sediul social: Gherla, 
judetul Cluj, strada Garlei, nr. 
22, bl. S1, scara 3, apartament 
36. Îl declarăm nul.



UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.
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ANUNŢ DE MEDIU

S.C. Napochim S.A. anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de 
mediu, pentru proiectul „Reabilitare, recompartimentare, 
realizare etaj partial, supraînălţare hală-producţie accesorii 
din plastic pentru mobilier „, propus a fi  amplasat în 
Cluj-Napoca, Str. Luncii, nr. 19.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobantilor, nr. 99 și la sediul S.C. Napochim S.A., Str. 
Someşului, nr. 34, în zilele de luni între orele 9.00-16.30, 
marţi-joi între orele 9.00-14.00, și vineri între orele 9.00-12.00.

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

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

11:30 Garantat 100% (talk show)
12:20 România în 5 minute (doc.)
12:30 Vreau să fi u sănătos 
(2013, emis. mag.) (reluare)
13:00 Opre Roma (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Convieţuiri (doc.) (live)
16:50 Legendele palatului, prin-
ţesa Ja Myung (sud cor., 2009, 
s. rom., episodul 71-72)
18:10 Europa mea (emis. info.)
18:40 România în 5 minute (doc.)
18:50 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
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. in-
fo.) (live)
22:00 Biziday (2013, talk show)
22:50 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live)
13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live)
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Acces direct (talk show)
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special (2012, 
emis. info.)
20:30 Hoţi de onoare (sua-ger., 
2008, f. pol.)
22:30 Un show păcătos (diver-
tisment) (live)

PRO TV

11:30 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr., episodul 7) (reluare)
12:30 Dădaca (sua, 1993, s. 
com., sezonul 3, episodul 8)
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr., episodul 8)
15:00 Un tată responsabil ( 
aus.-engl., 2009, f. dr.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Anotimpul vrăjitoarei 

(sua, 2010, acţiune)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 În mintea criminalului 
(sua, 2008, s. poliţist, sezonul 5, 
episodul 2)

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 KIDSing (2014, emis. con.)
22:15 WOWbiz (2012, div.)
0:30 Știrile Kanal D (emis. info.) 
(reluare)

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 4804)
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)
22:00 Legături riscante (sua, 
2012, s. dr.)
23:00 Casa de alături (sua, 
2011, s. de acţ.)
0:00 Clona (braz., 2001, s. tv)

LOOK TV

11:30 Liga Magazin (emis. mag.)
12:30 Tonik Show (2012, diver-
tisment) (reluare)
13:30 Liga 1: FC Universitatea 
Cluj - CS U Craiova (emis. sport) 
15:30 Fotbal Look (2012, sport)
16:30 Știri Look TV (2013, emis. 
info.) (live)
17:00 Fanatik Show (talk show) 
19:00 Nautic Show (emis. sport, 
episodul 28)
19:30 Planeta verde (sua, 2010, 
s. doc., episodul 13)
20:00 Știri Look TV (2013, emis. 
info.) (live)
20:30 Big Boletus (2012, div)
21:30 Tonik Show (2012, diver-
tisment)
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Coreea de Nord dezvoltă 

noi rachete care să poată 

fi  echipate cu încărcătură 

nucleară pentru obţinerea 

unei arme nucleare tacti-

ce, au declarat serviciile 

de informaţii sud-coreene, 

potrivit ediției electronice 

a JoongAng Ilbo.

Phenianul a efectuat o serie 

de teste ale unor rachete cu ra-

ză scurtă de acţiune începând 

cu 14 august, relatează Medi-

afax. Denumite KN-10, noile 

rachete sol-sol ar fi  menite să 

poarte încărcătură nucleară.

„Am ajuns la concluzia că 

rachetele testate de trei ori în-

cepând cu luna trecută sunt 

rachete noi având în vedere 

viteza şi altitudinea”, a decla-

rat un ofi cial al Guvernului 

sud-coreean pentru JoongAng 

Ilbo. „Pe baza analizelor noas-

tre am conchis că sunt con-

cepute să fi e echipate cu fo-

coase nucleare tactice”.

Spre deosebire de armele 

nucleare strategice care sunt 

concepute să fi e folosite pen-

tru distrugerea unor ţinte mari 

precum oraşe şi instalaţii, ar-

mele nucleare tactice sunt con-

cepute să fi e folosite pe câm-

pul de luptă. Ele sunt realiza-

te prin amplasarea unei încăr-

cături nucleare relativ mici pe 

o rachetă cu rază scurtă de 

acţiune pentu a distruge o ţin-

tă militară.

Aceasta este prima dată 

când Guvernul sud-coreean a 

detectat dezvoltarea de către 

Phenian a unei rachete nucle-

are tactice. „Dezvoltă noi ra-

chete, deşi au deja artilerie cu 

o rază de acţiune similară, 

pentru că vor o armă mai pu-

ternică”, a declarat o sursă 

pentru cotidian.

O altă sursă a declarat că 

motivul din spatele acestui nou 

sistem este tocmai criza eco-

nomică. „Deoarece Nordul nu 

poate câştiga o cursă a înarmă-

rii convenţionale din cauza pro-

blemelor sale economice, folo-

seşte toate resursele pentru a 

dezvolta capacităţi nucleare, 

care reprezintă o armă asime-

trică”, a declarat ofi cialul citat. 

„Noi credem că Nordul dezvol-

tă o rachetă tactică având rază 

scurtă de acţiune deoarece a 

ajuns la stadiul fi nal de mini-

aturizare a unui focos nucle-

ar”, a explicat sursa citată.

Comunitatea serviciilor de 

informaţii crede că Nordul a 

început dezvoltarea noii ra-

chete tactice de la începutul 

lui 2010.

Rachete nucleare 
marca Kim Jong-Un
Coreea de Nord a dezvoltat rachete nucleare tactice.

Rebelii proruşi au anun-

ţat marţi că au început 

să-şi retragă artileria în 

estul Ucrainei în zonele 

unde armata ucraineană 

a făcut acelaşi lucru, în 

conformitate cu ceea ce 

s-a negociat în timpul dis-

cuţiilor desfăşurate în 

noaptea de vineri spre 

sâmbătă la Minsk, rela-

tează marţi France Presse.

„Ne-am retras artileria în 

zonele unde forţele ucraine-

ne regulate au făcut acelaşi 

lucru. În locurile unde artile-

ria ucraineană nu a fost retra-

să, nici noi nu am retras-o”, 

a declarat pentru agenţia ru-

să de presă Interfax Aleksan-

dr Zaharcenko, “premierul” 

autoproclamatei “republici po-

pulare” Doneţk, informează 

Agerpres.

„Toate aceastea vizează tu-

nurile de artilerie cu un cali-

bru mai mare de 100 mm”, a 

precizat el. Un document sem-

nat sâmbătă dimineaţă la Min-

sk prevede un plan de pace 

în nouă puncte destinat să pu-

nă capăt confl ictului sânge-

ros, care opune rebelii proruşi 

armatei regulate ucrainene de 

mai bine de cinci luni în es-

tul Ucrainei.

Rebelii proruși retrag artileria
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În cursul zilei de ieri, 22 

Septembrie 2014, la sediul 

CAA s-a desfăşurat prima 

şedinţă de lucru din cadrul 

contractului "Asistenţă 

Tehnică pentru pregătirea 

aplicaţiei de fi nanţare şi a 

documentaţiilor de atribuire 

pentru proiectul regional de 

dezvoltare a infrastructurii 

de apă şi apă uzată în regiu-

nea Turda – Câmpia Turzii, 

în perioada 2014-2020".

La această şedinţă au participat:

- reprezentanţi ai Primăriei Câm-

pia Turzii, prin onorabila pre-

zenţă a domnului Primar, Ra-

du Hanga

- specialişti din partea consul-

tantului „Romair Consulting”, 

inclusiv Team Leader-ul echipei 

care va lucra la Turda

- specialişti din cadrul CAA, atât 

din partea sucursalelor, a depar-

tamentului tehnic cât şi din par-

tea UIP POS Mediu

În cadrul acestei şedinţe s-a 

stabilit metodologia de lucru ca-

re va „guverna” pe durata aces-

tui contract de asistenţă tehni-

că. Au fost trasate responsabi-

litatile concrete şi s-a marşat pe 

urgentarea activităţilor ce ţin de 

intocmirea aplicaţiei de fi nan-

ţare. Scopul principal este ca lu-

crările efective să poată dema-

ra cât mai repede.

Totodată s-au punctat ce-

rinţele autorităţilor locale în 

ceea ce priveşte necesitatea 

executării unor lucrări de o 

mai bună calitate decât în pre-

cedentul proiect, concomitent 

cu refacerea corectă a carosa-

bilului afectat, astfel încât dis-

confortul provocat cetăţenilor 

să fi e minim.

În acest sens, reprezentanţii 

CAA au precizat că nu vor apro-

ba sub nici o formă un proiect 

tehnic care să nu corespundă 

cerinţelor, iar pe parcursul exe-

cuţiei lucrărilor, CAA va avea 

un diriginte de şantier propriu, 

conform precizărilor dlui direc-

tor Cristian Matei, care va avea 

obligaţia să verifi ce in detaliu 

buna execuţie a lucrărilor.

În cursul săptămânii viitoa-

re va incepe munca în teren, în 

speţă cu studiile topografi ce ca-

re vor fi  urmate de cele geo. 

Ţinta, care a fost stabilită de co-

mun acord, este ca în 4 luni să 

existe un Studiu de Fezabilitate 

fi nal care sa înglobeze soluţiile 

tehnice concrete, astfel încât în 

cel mai scurt timp Aplicaţia de 

Finanţare să poată fi  aprobată 

de Comisia Europeană.

Pentru a putea realiza un pro-

iect cât mai apropiat de nevoile 

comunităţii, CAA va organiza 

şedinţe de lucru periodice, la ca-

re vor fi  invitaţi, pentru a fi  con-

sultaţi, şi specialişti din cadrul 

primăriilor care fac parte din Aso-

ciaţia Văii Arieşului. La aceste 

şedinţe vor participa şi reprezen-

tanţi ai Mass Media locale, ast-

fel încât toată activitatea aferen-

tă accesării „ Pasului 2” să se 

desfăşoare într-un mediu trans-

parent şi accesibil cetaţenilor.

CAA continuă demersurile în vederea accesării celor 83 milioane 
de euro pentru investiţii în reţeaua de apă şi canalizare

Mihai Neşu a fost adus de 

George Ogăraru la clubul 

Universitatea Cluj unde 

este video-analist. 

Revenirea sa în lumea fot-

balului profesionist a fost 

marcat în primul meci al 

”şepcilor roşii” pe teren 

propriu cu noua conduce-

re tehnică.

Înainte de începutul meciu-

lui, imediat după prezentarea 

echipelor, Mihai Neşu a intrat 

pe teren unde a fost primit cu 

aplauze din partea suporteri-

lor şi a primit din partea LPF 

o plachetă în semn de respect 

pentru întreaga lui muncă pe 

care încă o depune pentru spor-

tul românesc. Şi clubul Uni-

versitatea Cluj i-a făcut un ca-

dou, un copil dăruindu-i din 

partea clubului un desen cu 

un curcubeu în formă de U şi 

un soare desenat, iar galeria a 

scandat „Mihai Neşu este unul 

dintre noi”.

La pauză pe ecranele de 

pe stadion a fost proiectat o 

fotografi e cu Călin Zanc, fost 

mijlocaş al „şepcilor roşii” 

care a murit într-un accident 

de maşină în urmă cu câte-

va zăptămâni. În acelaşi timp 

crainicul a evocat cariera fos-

tului jucător în Liga 1 şi a 

fost difuzată melodia inter-

pretată de Florian Pittiş şi 

Pasărea Colibri, „Sfârşitul 

nu-i aici”.

Momente emoționante 
pe Cluj Arena la meciul 
cu CS U Craiova

Jucătoarea de tenis Simona 

Halep va pierde locul 2 

WTA dacă rusoaica Maria 

Şarapova, acum pe locul 4 

WTA, va ajunge în fi nala 

turneului de la Wuhan, 

competiţie la care sportiva 

română a fost eliminată, 

astăzi, în manşa a doua.

Şarapova, afl ată pe partea 

de tablou a Serenei Williams, 

poate profi ta de abandonul 

jucătoarei numărul 1 mondi-

al, pe care ar fi  putut-o întâl-

ni în semifi nale.

Williams conducea, ieri, cu 

6-5 în primul set, în meciul cu 

sportiva franceză Alize Cor-

net, când a abandonat după 

ce i s-a făcut rău, având nevo-

ie de intervenţia medicului.

Sportiva din Rusia, singu-

ra care o poate ”detrona” pe 

Halep în această săptămână, 

mai are două adversare im-

portante în drumul spre fi na-

lă, pe jucătoarea canadiană 

Eugenie Bouchard, cap de se-

rie numărul 6, pe care o poa-

te întâlni în semifi nale, şi pe 

daneza Caroline Wozniacki, 

cap de serie numărul 8, cu 

care poate juca în sferturi.

Şarapova este califi cată în 

turul 3 şi va lupta pentru un 

loc în sferturile de fi nală ale 

competiţiei din China cu el-

veţianca Timea Bacsinszky, 

locul 61 WTA, sportivă veni-

tă din califi cări.

Halep, cap de serie numă-

rul 2, a fost învinsă, ieri, cu 

scorul de 2-6, 6-2, 6-3, de Gar-

bine Muguruza, locul 22 WTA, 

în turul doi al turneului de 

categorie Premier 5 de la Wu-

han (China), cu premii de 2,44 

milioane de dolari.

Acesta a fost primul meci 

al Simonei Halep după elimi-

narea suferită în turul 3 al US 

Open, la fi nalul lunii trecute.

Simona Halep poate 
pierde locul doi WTA

Echipa antrentrenată de 

fraţii Horaţiu şi Ovidiu 

Gal a câştigat pentru a 

doua oară în patru 

meciuri reuşind să ajungă 

pe locul zece în clasamen-

tul Ligii Naţionale de 

handbal masculin.

După un început de meci 

care a ţinut suporterii cu sufl e-

tul la gură şi în care niciuna 

dintre echipe nu părea să se 

distanţeze decisiv, în primele 

zece minute ale reprizei secun-

de echipa gazdă şi-a mărit avan-

tajul de pe tabelă cu cinci go-

luri, ajungând la scorul de 20-15. 

Ultimele zece minute au apar-

ţinut exclusiv echipei Potaissa 

Turda care a reuşit să marche-

ze şase goluri, ajungând la sco-

rul fi nal de 30-24.

Horaţiu Gal a declarat du-

pă meci că era imposibil să 

nu câştige. „Azi nicio echipă 

din campionat nu putea ple-

ca cu puncte de la Turda”, a 

declarat antrenorul.

Potaissa Turda câștigă încă 
un meci pe teren propriu

1. Minaur Baia Mare 12p

2. HC Odorhei  10p

3. Municipal Călărași  9p

4. HCM Constanţa  7p

5. Dinamo București  7p

6. Știinţa Bacău  7p

7. Vaslui  7p

8. CSM București  6p

9. Timișoara  6p

10. Turda  6p

11. Steaua București  4p

12. Târgu Jiu  3p

13. Suceava  0p

Clasament Liga 
Națională de 
handbal masculin
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Călin Nemeş, 
vicecampion
Sportivul secţiei de echitaţie a 
Clubului Sportiv Universitatea 
Cluj, Călin Nemeș, a participat 
în perioada 17-21 septembrie, 
la Concursul Naţional de 
Sărituri peste obstacole „Grand 
Prix București” și Finalele 
Campionatul Naţional de 
Sărituri peste obstacole: Forţă, 
Copii, Juniori, Tineret și 
Amazoane. Nemeș a reușit să 
treacă cu brio de obstacolul de 
1,90 m adjudecându-și astfel, 
medalia de argint. „A fost un 
concurs foarte bine organizat, 
cu 160 de cai la fi nală. 
Obiectivul a fost îndeplinit în 
proporţie de 98%, 100% era 
dacă ar fi  ieșit campion”, a 
spus Tudor Ciplea, antrenorul 
secţiei ecvestre a CS „U”.

Pe scurt

SPORT

Halep poate 
pierde locul 2
Halep va pierde locul 2 WTA dacă 
Şarapova va ajunge în fi nala tur-
neului de la Wuhan. Pagina 11

Potaissa Turda 
câștigă din nou
Echipa antrentrenată de frații 
Gal a câștigat pentru a doua oa-
ră pe teren propriu.  Pagina 11

Turul ciclist al Beijingului 

nu mai fi gurează în calen-

darul World Tour 2015, 

ultima ediţie, a 4-a, 

urmând să se desfăşoare 

anul acesta între 10 şi 14 

octombrie, informează 

l’Equipe.

Contractul de patru ani 

semnat cu Global Cycling Pro-

motion (GCP), societatea de 

dezvoltare creată de UCI pen-

tru a ajuta ţările emergente să 

organizeze evenimente majo-

re, nu a mai fost prelungit. 

Prima apariţie a Turului Bei-

jingului în calendarul World 

Tour a avut loc în 2011.

Conducătorii municipalită-

ţii chineze, care va organiza 

Mondialele de atletism în 2015 

şi vizează organizarea Jocu-

rilor Olimpice de iarnă în 2022, 

nu au prea agreat schimbarea 

de interlocutori şi reticenţa 

noilor conducători ai Federa-

ţiei internaţionale.

„Nu e un dezastru major”, 

a declarat Brian Cookson, pre-

şedintele UCI.

„Am avut discuţii cu ei de 

ceva vreme. Au fost foarte 

obiective, iar ei vor să facă 

lucruri diferite. Şi noi vrem 

să facem lucruri diferite, ne 

gândim că va trebui să schim-

băm direcţia luată de GCP. 

UCI trebuie să organizeze 

Campionate Mondiale şi Cu-

pe Mondiale. Această cursă 

este un eveniment care a 

avut succesul său, însă nu 

este un dezastru major. Vom 

căuta alţi parteneri pentru 

organizarea altor evenimen-

te şi vom încerca să găsim 

un alt mod de a încheia se-

zonul de şosea (Turul Bei-

jingului este ultima dată din 

calendarul World Tour)”, a 

mai spus Cookson

Cursa chineză, câştigată de 

germanul Tony Martin (Ome-

ga Pharma-Quick Step) la pri-

mele sale două ediţii şi de Be-

nat Intxausti (Movistar) anul 

trecut, era şi o sursă, deloc de 

neglijat, de venituri pentru 

UCI. Circa 500.000 euro in-

trau în visteria Federaţiei in-

ternaţionale în fi ecare an.

„Avem alte oportunităţi de 

intrări fi nanciare”, a spus Bri-

an Cookson. „Principalul es-

te că noi considerăm că nu 

intenţionăm să fi m un orga-

nizator major de curse ciclis-

te. Acesta este rolul altor per-

soane. Al nostru este să dez-

voltăm sportul şi să ajutăm 

componentele sale”, a mai de-

clarat Cookson.

Turul Beijingului a dispărut
din calendarul World Tour 2015

Universitatea Cluj a suferit a 

doua înfrângere acasă în 

acest sezon şi prima după 

instalarea noului antrenor 

pe banca tehnică. Suporterii 

au protestat în timpul 

meciului pentru meciul 

foarte slab pe care l-a făcut 

echipa şi i-a cerut antreno-

rului demisia, în acelaşi 

timp a cerut revenirea lui 

Mihai Teja la Cluj.

În cadrul conferinţei de pre-

să de după partida dintre Uni-

versitatea Cluj şi Universitatea 

Craiova, meci pierdut acasă cu 

scorul de 0-2, antrenorul echipei 

gazdă, George Ogăraru (foto) a 

declarat că nu se aştepta la un 

meci atât de slab.

„Nu m-aş fi  asteptat la o ase-

menea prestaţie. Cred că le-am 

cerut jucătorilor lucruri pe care 

un fotbalist profesionist în mod 

normal ar trebui să le cunoas-

că. Să stai în marcaj cu omul e 

un lucru elementar. Că omul es-

te mai important decât mingea, 

că trebuie să stai în marcaj la 

faze fi xe este iarăşi un lucru ele-

mentar, că trebuie să stai com-

pact, că trebuie să ai liniile scur-

te, lucruri elementare. Din mi-

nutul 1 până în minutul 95 echi-

pa a jucat altceva decât i-am an-

trenat noi. Am jucat la un anu-

mit nivel şi le-am cerut jucăto-

rilor lucruri esenţiale, pentru că 

ceea ce vrem noi să implemen-

tăm la această echipă durează. 

Echipa a jucat în acelaşi sistem 

în care a jucat şi înainte, nu am 

schimbat sistemul la echipă, dar 

ceea ce s-a întâmplat astăzi în 

teren, jucătorii care au primit 

şansa de a intra astăzi în teren 

pe mine m-au dezamăgit total. 

Este cea mai mare ruşine pe ca-

re o trăiesc eu în fotbal”, a afi r-

mat tehnicianul.

Ogăraru a declarat că înain-

te de meci Mihai Neşu a avut o 

discuţie motivaţională cu jucă-

torii în vestiare.

„Felul în care a arătat echi-

pa după ce am avut discursuri 

motivaţionale, am avut un Mi-

hai Neşu care le-a venit în ca-

bină înainte de meci şi le-a vor-

bit despre ce înseamnă să lupţi 

după aceea intri pe teren şi te 

comporţi astfel pentru mine es-

te de neimaginat”, a declarat 

antrenorul „U” Cluj.

El a mai spus că va avea o 

discuţie cu jucătorii şi speră să 

remedieze problema până la me-

ciul cu CFR Cluj.

„Descurajat nu sunt, dar sunt 

foarte supărat. Vom avea şedin-

ţă să înţeleg de ce s-a întâmplat 

ce s-a întâmplat astăzi aici. Cred 

că unii jucători care au fost pe 

teren au o limită, dar cred că 

printr-o atitudine potrivită poţi 

să compensezi, poţi să eviţi în a 

scoate în evidenţă defectele”, a 

spus Ogăraru.

Despre reacţia suporterilor ca-

re i-au cerut demisia, George 

Ogăraru spune că se aştepta la 

o asemenea reacţie negativă şi 

că dacă ar fi  fost în locul lor ar 

fi  făcut la fel.

„M-am aşteptat la o reacţie 

negativă din partea fanilor pen-

tru că şi eu dacă aş fi  fost în tri-

bună suporter al Universităţii 

Cluj, aş fi  fost la fel de dezamă-

git pentru cum a arătat echipa. 

E destul de neplăcut să fi i pus 

în situaţia aceasta. Totuşi sunt 

trei săptămâni de când am ve-

nit la echipă. În fotbalul profesi-

onist joci bine eşti aplaudat, lă-

udat, joci prost eşti criticat. Sun-

tem obişnuiţi cu lucrul acesta. 

Important este ca oamenii să ştie 

că eu am venit împreună cu sta-

ff-ul meu ca să creez ceva la Uni-

versitatea, ceva solid. Îmi petrec 

zilele şi nopţile gândindu-mă la 

ce este cel mai bine pentru echi-

pă, antrenându-i pe nevoile lor, 

pe unii pe calităţile lor”, a decla-

rat Ogăraru.

Suporterii au scandat în tim-

pul meciului, după cel de al 

doilea gol primit de echipa gaz-

dă, „Viva Teja”, „Demisia” şi 

au transmis un mesaj clar pen-

tru meciul de luni când vor ju-

ca în deplasare cu echipa din 

Gruia, „De nu bateţi CFR vă 

rupem picioarele”.

Următorul meci al Univer-

sităţii Cluj este joi, 25 septem-

brie, în Cupa României când 

vor întâlni în deplasare echi-

pa FC Bihor.

Golurile au fost marcate de 

Muşat ‚49 (autogol) şi Bancu ‚64.

Ogăraru: „Este cea mai mare ruşine 
pe care o trăiesc eu în fotbal”


