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EDUCAŢIE

„Weekend-ul lung 
pentru liceeni”
Sute de elevi din Transilvania au fost 
invitați de Universitatea Babeş-Bolyai 
(UBB) să afl e secretele vieţii studenţeşti în 
Cluj-Napoca.  Pagina 6

SĂNĂTATE

Marile beneficii ale
fructelor de toamnă
Toamna este sezonul fructelor coapte şi al 
legumelor frumos colorate, bogate în vita-
mine şi nutrienţi.  Pagina 9 

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

ACTUALITATE

Urmărit internațional prins la Cluj, 
predat autorităţilor din Italia

ACTUALITATE

„Alert” de la Guvern. Cum va funcţiona 
şi ce informaţii vom primi pe telefon?

Un cetăţean italian urmărit in-
ternaţional pentru executarea u-
nei pedepse de 16 ani de închi-
soare pentru infracţiuni de crimă 
organizată şi prins în 10 august, 
în judeţul Cluj, a fost predat au-
torităţilor italiene, a anunțat sâm-
bătă, Poliţia Română.

„Poliţia Română a predat au-
torităţilor italiene un cetăţean 
italian urmărit internaţional, 
pentru executarea unei pedep-
se de 16 ani de închisoare pen-
tru infracţiuni de criminalitate 
organizată. La data de 22 sep-
tembrie a.c., o escortă formată 
din poliţişti italieni a preluat, 
pe Aeroportul Internaţional 
Henri Coandă Bucureşti — Oto-
peni, de la poliţişti din cadrul 
Centrului de Cooperare Poliţie-
nească Internaţională al Poliţi-
ei Române, un bărbat, în vârstă 

de 66 de ani, cetăţean italian, 
care era urmărit internaţional. 
În cursul lunii mai, faţă de aces-
ta, autorităţile italiene au emis 
un mandat european de aresta-
re, pentru infracţiuni de crimi-
nalitate organizată, fi ind con-
damnat la o pedeapsă de 16 ani 
de închisoare”, se arată într-un 
comunicat transmis, sâmbătă, 
de IGPR.

Italianul a fost reţinut, în luna 
august, în urma colaborării poli-
ţiştilor clujeni cu carabinierii ita-
lieni. El a fost depistat, în urma 
unor descinderi, într-o locuinţă 
din Fizeşu Gherlii, judeţul Cluj.

Curtea de Apel Cluj a dispus 
ulterior predarea către autorităţi-
le italiene, sentinţă rămasă defi -
nitivă printr-o decizie a Înaltei 
Curţi de Casaţie şi Justiţie de la 
începutul acestei luni.

Mesajele de pe sistemul „Alert” 
vor ajunge în cel mult un minut 
de la emiterea lor pe toate telefoa-
nele din raza vizată de o calami-
tate, nu doar pe dispozitivele 
smartphone.

Secretarul de stat, Raed Ara-
fat, a declarat că sistemul va 
transmite doar mesaje care vi-
zează situaţii grave. Costurile fi -
nale pentru implementarea aces-
tui sistem pot ajunge până la pa-
tru milioane de euro, iar atribu-
irea va fi  una directă.

Arafat a precizat că la începu-
tul acestei săptămâni se va şti 
exact în cât timp poate fi  imple-
mentat sistemul de alertă.

Sistemul Alert va funcţiona şi 
pentru telefoanele care nu sunt 
smartphone, dar care se afl ă în 
zona calamitată. De exemplu, 
un turist, ajuns într-o anumită 

zonă pentru care s-a dat o aten-
ţionare, va primi pe telefonul său 
mesajul, indiferent de ce fel de 
dispozitiv are.

Sistemul, spun autorităţile, ar 
putea fi  funcţional în câteva săp-
tămâni, anterior însă fi ind o peri-
oadă de probă pentru a nu se în-
registra erori.

Sistemul ce urmează a fi  im-
plementat va folosi tehnologia 
„cell broadcast messages”, ca-
re va permite transmiterea si-
multană a unui mesaj de aler-
tă către toţi utilizatorii de tele-
foane mobile afl aţi într-o anu-
mită zonă a unei reţele de tele-
fonie mobilă, după modelul sis-
temelor de alertă funcţionale în 
alte state europene, a explicat 
Autoritatea Naţională pentru 
Administrare şi Reglementare în 
Comunicaţii (ANCOM).
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Telefon: 0744-637391,

email: visatiberiu@gmail.com;
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Procedura de selecţie a administratorilor regiilor CJ ridică

SUSPICIUNI EVIDENTE DE CORUPŢŢIE
Termene nerespectate, membri selectaţi pe ascuns, oameni puşi în funcţii cheie fără nicio competenţă, hotărâri fără 
avize de legalitate. Culisele procedurii de selecţie a administratorilor regiilor din Consiliul Judeţean Cluj. Pagina 3

„La Cluj am aşteptat un an de zile o aprobare, după care am trimis o investiţie de 2 milioane de euro la o altă fabrică din grup, în 
Ungaria“, acuză Dragoş Damian, preşedintele Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente din România. Pagina 2

O alunecare de teren, care a angrenat şi aliniamentul autostrăzii pe lotul 4 din Autostrada A10 Sebeş-Turda, se poate observa 
din imaginile surprinse de Asociaţia Pro Infrastructură. Ministrul Cuc dă însă asigurări că termenul va fi respectat. Pagina 5

Autostrada Sebeș-Turda, fisurată!

O palmă peste „cinstea”
politicienilor Clujului!
O autorizațție întârziată un an a alunggat o investițție de 2 mil. € în Unggaria
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Bolizi traşi pe 
dreapta în Cluj
În noaptea de joi spre vineri, în-
tre orele 23.30-03.00, poliţiștii 
clujeni au ieșit să-i vâneze pe 
șoferii pasionaţi de liniuţe. 
Poliţiști rutieri din cadrul poliţiei 
municipiului Cluj-Napoca împre-
ună cu specialiști din cadrul 
Registrului Auto Român, repre-
zentanţele Cluj și Sălaj, au des-
fășurat o acţiune, fi ind vizate 
arterele rutiere principale – 
Calea Dorobanţilor și Bulevardul 
21 Decembrie 1989. „Efectivele 
participante au acţionat pentru 
impunerea respectării legii și 
conștientizarea participanţilor la 
trafi c cu privire la pericolul la 
care se expun prin nerespecta-
rea normelor legale, axate în 
special pe constatarea necon-
formităţilor tehnice ale autove-
hiculelor, una din ţinte fi ind 
acelea care generează zgomot 
excesiv", spun poliţiștii clujeni. 
Potrivit unui comunicat de pre-
să al IPJ Cluj, în cadrul acţiunii 
au fost controlate 168 autovehi-
cule, iar pentru abaterile con-
statate poliţiștii au fost nevoiţi 
să aplice 31 sancţiuni contra-
venţionale, în valoare de peste 
13.000 lei, precum și 24 puncte 
penalizare. Principalele abateri 
sancţionate au vizat defecţiuni 
la sistemul de frânare, evacua-

rea gazelor, folii pe geamurile 
portierelor neconforme, anvelo-
pe uzate sau neconforme. 

O minoră a furat 
mai multe telefoane 
mobile din baruri
Poliţiști din cadrul Poliţiei mu-
nicipiului Cluj-Napoca, au reţi-
nut, pentru 24 de ore, o tână-
ră în vârstă de 16 ani, din 
Cluj-Napoca, bănuită de comi-
terea unei infracţiuni de furt în 
formă continuată. În perioada 
20 iulie -11 septembrie, aceas-
ta ar fi  sustras telefoanele a 
trei părţi vătămate, în timp ce 
se afl au în incinta unor localuri 
de alimentaţie publică de pe 
raza municipiului Cluj-Napoca. 
„Distrăgând atenţia părţilor 
vătămate, tânăra acoperea te-
lefoanele acestora ce se afl au 
pe mese, la vedere, cu diferite 
pliante, reușind astfel să le 
sustragă. În urma probatoriu-
lui admistrat tânăra a fost reţi-
nută pentru o perioadă de 24 
de ore, pentru săvârșirea in-
fracţiunii de furt în formă con-
tinuată, urmând să fi e prezen-
tată în faţa magistraţilor cu 
propunere de arestare preven-
tivă. Cercetările sunt continua-
te de poliţiști sub coordonarea 
parchetului competent”, trans-
mite IPJ Cluj.

Pe scurt

Timpul îndelungat în care 

autorităţile locale aprobă 

autorizaţiile de construire 

obligă de multe ori produ-

cătorii să se orienteze 

către alte locaţii pentru 

dezvoltarea businessului, 

inclusiv în afara ţării, 

spune Dragoş Damian, 

preşedintele Patronatului 

Producătorilor Industriali 

de Medicamente din 

România.

„Autorităţile locale ar tre-

bui să dea avizul de con-

struire foarte repede dacă 

există un investitor nou sau 

unul deja existent în piaţă. 

Nu ar trebui să aşteptăm doi 

ani de zile o autorizaţie de 

construire pentru extindere. 

La Cluj am aşteptat un an 

de zile o aprobare, după ca-

re am trimis o investiţie de 

2 milioane de euro la o al-

tă fabrică din grup, în Un-

garia“, explică Dragoş Da-

mian, potrivit zf.ro.

Alte probleme cu care 
se confruntă investitorii

O altă problemă cu care 

se confruntă investitorii din 

acest sector constă în faptul 

că aici nu există politici mul-

tianuale care să ofere o pre-

dictibilitate şi, în plus, „da-

că suprareglementezi, dacă 

suprafi scalizezi, dacă schimbi 

persoanele de decizie la fi e-

care şase luni există un anu-

mit element de reţinere în a 

continua să investeşti“.

Potrivit lui Dragoş Dami-

an, în România, cel mai pu-

ternic producător de medica-

mente are o cifră de afaceri 

de mai puţin de 150 de mili-

oane de euro spre compara-

ţie cu alte ţări din Europa.

„Practic, dacă vorbim de 

producţia de medicamente 

din România, indiferent de 

domeniu, aceasta este zero 

raportat la ţările din jurul 

nostru“, a spus Damian.

În ceea ce priveşte pro-

blema exporturilor paralele 

de medicamente şeful Tera-

pia este de părere că ar pu-

tea fi dată o lege prin care 

să se prevină această situa-

ţie. „Sunt ţări în Europa ca-

re au făcut acest lucru. Slo-

vacia spre exemplu a dat lu-

na trecută o lege prin care 

interzice exportul paralel de 

medicamente“.

România consumă 
medicamente de 4 
miliarde de euro

Potrivit statisticilor, Ro-

mânia consumă medicamen-

te de 4 mld. euro din care 

maximum 500 mil. euro vin 

din producţia internă, în 

timp ce exporturile reale 

sunt de 150 mil. euro.

„În perioada 2002-2009 

exista o lege care spunea că 

la medicamentul importat 

aveam o marjă de 16% de 

distribuţie, iar medicamen-

tul fabricat în România avea 

marjă de 9%. Era evident 

că interesul distribuitorului 

era să aducă medicamente 

din import. După 2009, exis-

ta regula în care medica-

mentele ieşite de sub patent 

erau cu 35% mai scumpe 

decât medicamentele gene-

rice“, explică Dragoş Dami-

an care precizează că în 

acest moment metodologia 

de calcul a preţurilor medi-

camentelor este în grup de 

lucru la Ministerul Sănătă-

ţii, dar producătorii locali 

nu au fost invitaţi.

„Toate regulile se fac în 

absenţa producătorilor care 

au investiţii în România. Noi 

cerem dispariţia discrimină-

rii în metodologia de calcul 

a preţurilor, în adaosuri. A-

ceste adaosuri pentru medi-

camentele fabricate în Ro-

mânia ar trebui să fie inte-

resante pentru importatori 

pentru a prelua medicamen-

te fabricate în ţara şi pen-

tru a le distribui sau chiar 

exporta“.

„La Cluj, am aşteptat 
un an pentru o autorizaţie”
Preşedintele Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente din 
România Dragoş Damian spune că a trimis o investiţie de 2 mil. € în Ungaria.

Dragoş Damian – preşedintele Patronatului Producătorilor Industriali de Medicamente din România
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Consilierii judeţeni, în frun-

te cu Alin Tişe, au aprobat 

în şedinţa de vineri mai 

multe hotărâri prin care au 

demis din 17 octombrie toţi 

directorii de la regiile insti-

tuţiei şi preluarea conduce-

rii acestora de către Consilii 

de Administraţie pline de 

sinecurişti politici.

Aceste proiecte de hotărâri 

nu au fost publicate înainte cu 
5 zile pe site-ul Consiliului Ju-
deţean pentru a fi  consultate. 

Despre acest amănunt au atras 

atenţia atât directorul Aeropor-

tului Cluj, David Ciceo, cât şi un 

candidat pentru un post în noul 

Consiliu de Administraţie al Ae-

roportului, Sorin Eugen Zaharia.

„Dacă ar fi  fost regulamen-

tar cu 5 zile pus pe site, am fi  

putut să venim cu observaţii. 

Dar ieri nu a fost pus pe site. 

Am văzut acest proiect doar vi-

neri dimineaţă, la ora 7.00, deşi 

legea spune că trebuia afi şat cu 

cel puţin cinci zile înainte. Da-

că îl vedeam în timp util aş fi  

putut să transmit un punct de 

vedere”, a spus David Ciceo, în 

şedinţa de Consiliu Judeţean.

„Proiectul de hotărâre a fost 

afi şat pe site-ul Consiliului Jude-

ţean astăzi, 22 septembrie, ora 

8.00. menţionez că în data de 21 

septembrie ora 19.00 nu era afi -

şat acest proiect de numire a 

Consiliului de Administraţie al 

Aeroportului Internaţional Avram 

Iancu. Nu s-a respectat legisla-

ţia în vigoare în ceea ce priveş-

te publicarea listei scurte a can-

didaţilor. Nu mi s-a comunicat 

rezultatul selecţiei şi cu surprin-

dere am văzut proiectul afi şat de 

către Consiliul Judeţean în data 

de 22 septembrie ora 8.00, cu 

numirile fi nale ale administrato-

rilor. Nu s-a realizat publicarea 

cu 5 zile înainte a proiectului de 

hotărâre în conformitate cu Le-

gea Administraţiei Publice Loca-

le”, susţine Sorin Eugen Zaha-

ria, candidat pentru un post în 

noul Consiliu de Administraţie 

la aeroport, într-o cerere adresa-

tă lui Alin Tişe.

Acesta i-a cerut lui Tişe vineri 

dimineaţa să retragă de pe ordi-

nea de zi proiectul, fi ind făcut 

„cu nerespectarea legislaţiei în 

vigoare”, în caz contrar urmând 

să sesizeze instituţiile abilitate 

„pentru încadrarea în legalitate”.

O altă persoană care şi-a de-

pus dosarul pentru Consiliul de 

Administraţie al Aeroportului 

Cluj, Alexandru Anghel, susţi-

ne că a afl at vineri, 22 octom-

brie, "cu totul întâmplător", fap-

tul că în cadrul şedintei de Con-

siliul Judeţean urmează să fi e 

numit noul Consiliu de Admi-

nistraţie al Aeroportului Cluj.

„Am fost selectat în lista scur-

tă şi am participat la interviul 

organizat ca parte a procesului 

de selecţie. Urmare a acestui in-

terviu am transmis o adresă a-

tât Consiliului Judeţean Cluj, cât 

şi către fi rma care a asigurat con-

sultanţa privind selecţia, prin ca-

re am solicitat clarifi carea unor 

aspecte legate de această proce-

dură. Au trecut peste 30 zile de 

la solicitarea mea, încă nu am 

primit răspuns. Procedura de se-

lecţie, conform legii, este un pro-

ces riguros, sistematic şi trans-

parent. Se poate constata foarte 

uşor că în cadrul selecţiei CA de 

la aeroport nu au fost respecta-

te aceste principii. La fi naliza-

rea procedurii de selecţie, trebu-

ia să fi m anunţaţi de rezultate-

le selecţiei, fi ecare candidat să 

afl e cum s-a clasat, cum s-a în-

tocmit punctajul, punctajul in-

dividual, termen de contestaţie, 

unde se contestă rezultatul etc. 

Consider că această procedură 

a fost derulată fără respectarea 

legii, evaluarea dosarelor candi-

daţilor a fost făcută superfi cial, 

fără plan de interviu, fără crite-

rii clare, cuantifi cabile, astfel în-

cât să permită selectarea candi-

daţilor după un standard comun. 

Consider că nu mi-au fost res-

pectate drepturile, nu am fost 

informat asupra rezultatului eva-

luării, nu cunosc modul în care 

am fost evaluat, nu cunosc un-

de şi când pot contesta rezulta-

tul evaluării”, susţine şi Alexan-

dru Anghel.

Mai mult, ceea ce este deo-

sebit de grav, aceste proiecte 

nu au avizul de legalitate de 
la Direcţia Juridică din cadrul 

Consiliului Judeţean, raport ca-

re există la restul proiectelor 

adoptate vineri de către consi-

lierii judeţeni. Este lesne de spus 

că Alin Tişe nu şi-a asumat a-
ceste proiecte, scoţându-l la în-

aintare pe vicepreşedintele in-

stituţiei, Marius Mânzat, să-şi 
pună semnătura pe aceste pro-
iecte controversate.

Se pune în pericol 
siguranţa aviaţiei civile

În şedinţa de vineri, David 

Ciceo a subliniat că transferul 

puterii către Consiliul de Admi-

nistraţie ar pune în pericol si-

guranţa aviaţiei civile.

„Se încalcă regulamentul eu-

ropean 139 privind condiţiile 

pentru exercitarea funcţiilor exe-

cutive pe aeroport. În forma 

adoptării articolului 5, alin. 2 se 

va pune în pericol siguranţa avi-

aţiei civile pe Aeroportul Cluj. 

Pentru că potrivit articolului 5 

alin.2, conducerea executivă se 

va asigura de către consiliul de 

administraţie. Un regulament 

european este mai presus decât 

orice lege românească. Se pu-

ne în pericol siguranţa aviaţiei 

pe Aeroportul Cluj. Conducerea 

executivă poate fi  asigurată nu-

mai de persoane competente. 

Vă atrag atenţia că această de-

cizie pune în pericol siguranţa 

aviaţiei civile şi mă văd nevoit 

să-i informez pe toţi partenerii 

noştri despre această situaţie şi 

toate instituţiile europene abili-

tate. Se deleagă atribuţiile unor 

persoane care nu îndeplinesc 

condiţii. Vom fi  obligaţi să anun-

ţăm toate companiile aeriene, 

toţi partenerii. Avizul de legali-

tate s-a dat incorect. Nu aţi res-

pectat legislaţia”, a spus Ciceo.

Preşedintele Consiliului Ju-

deţean, Alin Tişe, i-a spus lui 

Ciceo că oamenii din Consilul 

de Administraţie au fost selec-

taţi pe criterii de competenţă.

„Ce veniţi să insinuaţi, dom-

nule director, că noi vrem să sa-

botăm Aeroportul, de asta sun-

tem aici? De ce folosiţi aseme-

nea cuvinte? Nu facem decât să 

urmăm procedura legală. Nu-

mim temporar Consiliul de Ad-

ministraţie la şefi a Aeroportu-

lui, până când se va fi naliza 

concursul pentru directori. Nu 

înţeleg care e problema dum-

neavoastră, cum e afectată ac-

tivitatea Aeropotului? Oamenii 

din Consilul de Administraţie 

au fost selectaţi pe criterii de 

competenţă. Ei au sarcina de a 

delega atribuţii tot pe criterii de 

competenţă. Dacă pentru o anu-

mită atribuţie se cer avize de le-

galitate, sarcinile se vor delega 

numai acelor persoane care în-

deplinesc legal competenţele în 

cauză. Legea este foarte clară, 

nu văd de ce e necesar să ve-

niţi cu exagerări ca şi cum cine-

va de aici ar vrea să saboteze 

aeroportul, sau aviaţia. Mai lă-

saţi-mă cu poveştile astea”, a 

spus Tişe.

Noile consilii de administra-

ţie vor organiza concursuri pen-

tru numirea unor noi directori, 

concursuri la care se pot înscrie 

evident şi cei care deţin în pre-

zent aceste funcţii.

Potrivit hotărârii de Consiliul 

Judeţean, adoptată astăzi noul 

consiliu de administraţie al ae-

roportului îi are în componen-

ţă pe Ioan Pop- reprezentantul 

Ministerului Finanţelor Publice, 

Mircea Avram – reprezentantul 

Consiliului Judeţean Cluj, Iri-

mie Popa, Mirela Lupaş, Paul 

Ciotlăuş, Viorel Federiga şi Le-

opold Pop.

Cine sunt noii membri 
ai Consiliului de 
Administraţie 
de la Aeroport

Mircea Avram provine din 

vechiul PDL şi a fost promovat 

director la Regia Autonomă de 

Administrare a Domeniului Pu-

blic şi Privat (RAADPP) Cluj de 

Alin Tişe, fost şi actual preşe-

dintele al Consiliului Judeţean 

Cluj. Legătura dintre ei este cu-

noscută de toată lumea.

Irimie Popa este profesor u-

niversitar la Facultatea de Ştiin-

ţe Economice din cadrul UBB 

Cluj, având de altfel o carieră 

lungă în spate în acest dome-

niu. Irimie Popa Emil a fost va-

lidat, în ianuarie 2013, consili-

er local din partea USL, el fi ind 

membru PSD. Irimie Popa a 

fost de asemenea, candidatul 

USL pentru Colegiul 4 la alege-

rile parlamentare (Mărăşti – În-

tre Lacuri – Someşeni – Dâm-

bul Rotund – Gruia), dar după 

redistribuire a pierdut alegerile.

Viorel Federiga este mem-
bru PNL, fost consilier local la 

Dej. A câştigat anul trecut 45.462 

de lei de la Căpitănia Zonală 

Drobeta Turnu Severin.

Mirela Lupaş este membru 
PSD, fi ind pe lista partidului la 

alegerile de anul trecut pentru 

Consiliul Judeţean Cluj.

Pe lângă Ciceo, au mai fost 

schimbaţi actualii directori Va-

lentin Lungu (Univers T) şi Că-

lin Platon (Drumuri şi Poduri 

Judeţene) care nu vor mai de-

ţine aceste funcţii de la jumăta-

tea lunii octombrie.

La Drumuri şi Poduri Jude-

ţene consiliul de administraţie 

este format din: Ion Curt, Ghe-

orghe Fodor, Augustin Oprea, 

Kinizsi Zoltan, Octavian Totha-

zan şi Beniamin Chira.

Despre Chira Beniamin Ma-

rius, Monitorul de Cluj scria în 

2011 că este membru PDL Cluj. 

Chira, fost taximetrist până 

prin 2003, a fost inspector şco-

lar pentru arte la Inspectora-

tul Şcolar Cluj şi este cunos-

cut ca un apropiat al fostului 

viceprimar Radu Moisin, care 

l-a numit în Consiliul de Ad-

ministraţie al RATUC.

La Univers T noul consiliu 

de administraţie este alcătuit 

din Aurelian Mureşan, Ange-

la Marchiş, Gabriel Ghiţea şi 

Nagy Ildikó.

Procedura de selecţie a administratorilor regiilor 
CJ ridică suspiciuni evidente de corupţie
Termene nerespectate, membri selectaţi pe ascuns, oameni puşi în funcţii cheie fără nicio competenţă, hotărâri fără 
avize de legalitate. Culisele procedurii de selecţie a administratorilor regiilor din CJ. Directorul Aeroportului Cluj, 
David Ciceo, recent schimbat din funcție, atrage atenția că în acest fel siguranța aviației civile este pusă în pericol.

Art.5. (1) Se aprobă ca atribuţiile de conducere executivă a Aeroportului Internaţional 
Avram Iancu Cluj R.A să fi e delegate de consiliul de administraţie către directorul ge-
neral, directorul general adjunct, directorul executiv securitate, directorului tehnic, di-
rectorul executiv operational, directorul executiv commercial şi directorul executiv eco-
nomic, numiti ca urmare a fi nalizării procedurii de evaluare sau selecţie
(2) Începând cu data de 17.10.2017, conducerea executivă, exercitată până la aceas-
tă dată de directorul general al regiei, va fi  asigurată de consiliul de administraţie

Ce spune proiectul votat de consilierii judeţeni
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Consilierii judeţeni au votat 

vineri demiterea tuturor 

directorilor de regii, care 

vor fi  conduse de consilii 

de administraţii numite pe 

criterii politice.

Surpriză de proporţii. Con-

silierii judeţeni, în frunte cu Alin 

Tişe, au aprobat în şedinţa de 

vineri mai multe hotărâri prin 

care au demis din 17 octombrie 

toţi directorii de la regiile insti-

tuţiei şi preluarea conducerii 

acestora de către Consilii de Ad-

ministraţie pline de sinecurişti 

politici.

„Schimbarea sau neschim-

barea unui director nu o deci-

de preşedintele Consiliului Ju-

deţean. Există o lege care pre-

vede foarte clar cum sunt no-

minalizaţi aceşti directori. Vii-

torul Consiliu de Administraţie 

va fi  obligat să facă concurs pen-

tru aceste posturi de manageri, 

la fel cum membrii Consiliului 

de Administraţie vor fi  selectaţi 

după prevederi legale. Există o 

lege cum care spune cum se se-

lectează viitorii manageri. Asta 

vom face şi noi la toate entită-

ţile noastre. Există mandate ca-

re încetează la majoritatea regi-

ilor şi societăţilor din subordi-

nea CJ, iar legea ne obligă să 

facem această procedură. Noi o 

vom face”, spunea în urmă cu 

ceva timp Alin Tişe, preşedin-

tele Consiliului Județean Cluj.

L-a felicitat, apoi l-a 
dat jos din funcţie

Consilierii judeţeni au de-

cis vineri debarcarea lui David 

Ciceo de la conducerea Aero-

portului Internaţional „Avram 

Iancu” Cluj, la doar o zi du-

pă ce Alin Tişe l-a felicitat pe 

acesta pentru performanţa ma-

nagerială. Decizia a consilie-

rilor face ca începând din 17 

octombrie Aeroportul Cluj să 

fi e condus politic de pila lui 

Alin Tişe, sinecuristul Mircea 

Avram.

În şedinţa de vineri proiec-

tul cu numărul 9 a avut ca scop 

numirea membrilor noului con-

siliu de administraţie al Aero-

portului Internaţional Avram I-

ancu Cluj. Proiectul de hotărâ-

re a mai cuprins la articolul 5 

şi încetarea mandatului de di-

rector general a lui David Di-

ceo, fapt ce va face ca aeropor-

tul să aibă o conducere politică 

începând cu 17 octombrie.

„Art.1. (1) Se numesc în ca-
litate de administratori neexe-
cutivi în Consiliul de Adminis-
traţie al Aeroportului Interna-
ţional Avram Iancu Cluj R.A, 
următoarele persoane: Ioan 
Pop- reprezentantul Ministeru-
lui Finanţelor Publice, Mircea 
Avram- reprezentantul Consi-
liului Judeţean Cluj, Popa Iri-
mie Emil, Mirela Lupaş, Paul 
Ciotlăuş, Viorel Federiga, Leo-
pold Ovidiu Pop.

Art.5. (2) Începând cu data 
de 17 octombrie, conducerea 
executivă, exercitată până la a-
ceastă dată de directorul gene-
ral al regiei, va fi  asigurată de 
consiliul de administraţie, pâ-

nă la data numirii directorilor 
respectiv încheierii contractelor 
de mandat”, se arată în proiec-
tul de hotărâre votat azi.

Conform proiectului, cuan-

tumul indemnizaţiei lunare pen-

tru remuneraţia membrilor con-

siliului de administraţie al Ae-

roportului Internaţional Cluj es-

te de 1.500 de lei.

David Ciceo va rămâne în 

funcţie până în 17 octombrie, 

după această dată atribuţiile exe-

cutive vor fi  delegate de consi-

liul de administraţie la un ad-

junct până la organizarea con-

cursului pentru ocuparea func-

ţiei de director general. Preşe-

dintele CA va asigura doar re-

prezentare în faţa terţilor sau a 

justiţiei.

Directorul Aeroportului Cluj 

David Ciceo şi-a exprimat la şe-

dinţa nemulţumirea faţă de a-

ceastă decizie susţinând că în 

acest fel se încalcă anumite re-

glementări europene în dome-

niu şi că se pune în pericol bu-

na funcţionare a aeroportului.

David Ciceo este director ge-

neral al Aeroportului Internaţi-

onal Cluj din 1995, iar sub con-

ducerea sa Aeroportul Interna-

ţional Avram Iancu Cluj-Napo-

ca a cunoscut o dezvoltare fă-

ră precedent. Dacă în 1996 avea 

doar 30.000 de pasageri, în 2016 

s-a înregistrat un record abso-

lut de trafi c aerian, aproape 1,9 

milioane de pasageri. Ieri, Ae-

roportul Internaţional Cluj a 

atins pragul de 2 milioane de 

pasageri, iar pentru 2017, se 

preconizează un trafi c de 3 mi-

lioane de pasageri pe Aeropor-

tul Internaţional Avram Iancu 

Cluj-Napoca.

Cine este Mircea Avram

Mircea Avram provine din 

vechiul PDL şi a fost promovat 

director la Regia Autonomă de 

Administrare a Domeniului Pu-

blic şi Privat (RAADPP) Cluj de 

Alin Tişe, fost şi actual preşe-

dintele al Consiliului Judeţean 

Cluj. Legătura dintre ei este cu-

noscută de toată lumea.

Susţinut de PDL, Mircea 

Avram a fost directorul OPC Cluj 

până în anul 2007, când, în ur-

ma unor confl icte cu guvernul 

condus de PNL, a fost înlocuit.

În perioada în care era şef la 

RAADPP Cluj (două mandate, 

între 2010-2012, respectiv 

2014-2015), regie între timp des-

fi inţată şi transformată în direc-

ţie în subordinea Consiliului Ju-

deţean, Mircea Avram a avut 

pentru o vreme în administra-

re şi fostul stadion Ion Moina.

Avram a intrat în atenţia pu-

blicului odată cu neregulile des-
coperite de presă şi de comi-
siile de audit la RADPP, un 
adevărat rai pentru angajaţi, 
majoritatea trepăduşi incom-
petenţi de la PDL.

După alegerile din 2012 

Avram a fost acuzat de organi-

zarea unor licitaţii „ciudate” şi 

a plecat pe uşa din dos. Să nu 

rămână pe “drumuri”, la câte 

servicii a facut pentru PDL, Alin 

Tişe l-a pus în CA-ul RAADP. 

Toţi directorii de regii din subordinea 
Directorul Aeroportului, David Ciceo, înlocuit cu pila lui Tişe, sinecuristul Mircea Avram.

Alin Tișe l-a lăudat joi pe David Ciceo pentru performanțe, deși știa că vineri „îi va lua gâtul”

În octombrie 2011, la Cluj-Na-
poca, a fost inaugurat stadionul 
Cluj Arena, care are o capacita-
te de 30.000 locuri şi a costat 45 
milioane euro. Pentru adminis-
trarea obiectivului a fost consti-
tuită societatea Cluj Arena SA, 
deţinută de Judeţul Cluj.

La fi nalul anului 2014, Cur-

tea de Conturi a stabilit că so-

cietatea Cluj Arena SA ar fi  tre-
buit să achite încă de de la 
înfi inţare taxa pe clădiri şi a 

calculat o restanţă de peste 5 
milioane lei. După ce a pier-
dut toate procesele prin care 
a contestat concluzia Curţii 
de Conturi, Cluj Arena SA a 

fost scoasă din joc, iar admi-

nistrarea stadionului a fost pre-

luată de CJ. Asta s-a întâmplat 

în octombrie 2016, iar CJ Cluj 

a anunţat la acel moment că 

va fi  creată o nouă structură 
în cadrul instituţiei, care se va 

numi „Direcţia de Adminis-
trare şi Exploatare a stadio-
nului Cluj Arena“.

Deşi fi rma înfi inţată de Con-

siliul Judeţean nu mai avea ni-
ciun rol şi s-a anunţat încă din 

octombrie 2016 că va intra în fa-

liment, cererea de aplicare a Le-

gii 85/2014 a fost depusă abia 
pe 26 iunie 2017, întârziere ca-

re lasă loc la întrebări de genul 

„ce şmenuri s-au făcut între 
timp?“, scrie supervizor.ro.

Probabil intenţionat, pen-

tru a mai tergiversa deschiderea 

procedurii de faliment (în inte-

resul cui?), Cluj Arena SA – re-
prezentată legal prin preşedin-
tele Consiliului de Administra-
ţie, Rareş Petru Ferdean (36 de 

ani) – a depus cererea fără a 
achita taxa de timbru, de 200 
lei. La primul termen de jude-

cată, din 28 iunie 2017, judecă-

torul sindic Ancuţa Pavelescu 

de la Tribunalul Specializat Cluj 

nu a respins cererea, ca urma-
re a neachitării taxei, aşa cum 
ar fi  fost normal/corect, ci a 
pronunţat o amânare cu preci-

zarea că „se citează debitoarea 

cu menţiunea de a achita taxa 
de timbru în cuantum de 200 
lei sub sancţiunea anulării ce-
rerii de deschidere a procedu-

rii ca netimbrată”.

Surprinzător este şi faptul că 

amânarea a fost „super-gene-

roasă”, următorul termen de 
judecată fi ind fi xat tocmai pe 
23 august. Asta în condiţiile în 

care Legea 85/2014 spune aşa:

Cererea debitorului se va ju-
deca de urgenţă, în termen de 
10 zile, în camera de consiliu, 
fără citarea parţilor

În documentaţia depusă la Do-

sarul nr.443/1285/2017, Cluj Are-

na SA precizează că „se afl ă în 

stare de insolvenţă iminentă, în-

trucât fondurile băneşti dispo-
nibile sunt insufi ciente pentru 
plata datoriilor exigibile în su-
mă de 15.115.085,46 lei, către 
bugetul local al municipiului 
Cluj-Napoca, a sumei de 
10.834.612,82 lei, reprezentând 

TVA ajustare clădire, către buge-

tul de stat“. Din această exprima-

re se înţelege că datoriile către ce-

le două bugete (local şi de stat) 

sunt de aproape 26 milioane lei.

Primăria lui Boc a luat o 
ţeapă de 15 mil. lei… de la CJ

În încercarea de a justifi ca da-

toria către bugetul local, debitoa-

rea spune următoarea poveste:

Prin Decizia nr.55/24.11. 2014 

emisă de Curtea de Conturi a 

României, s-a stabilit în sarcina 

debitoarei obligaţia declarării, 

înregistrării şi achitării pentru 

perioada 2011-2014 a taxei pe 

clădiri datorată pentru clădirile 

primite în administrare aparţi-

nând domeniului privat al ju-

deţului Cluj, fi ind prejudiciat 

bugetul local cu suma de 

5.659.216 lei, din care suma de 

4.249.291 lei taxa pe clădiri şi 

1.409.925 lei majorări de întâr-

ziere aferente, precum şi suma 

de 148.439 lei, reprezentând ta-

xa pe teren în suma de 111.773 

lei şi majorări de întârziere în 

suma de 36.666 lei, reprezen-

tând impozit pe teren.

Ca urmare a Deciziei Curţii 

de Conturi, au fost întreprinse 

de către Primăria Cluj-Napoca 

demersurile pentru recupera-

rea debitelor stabilite în sarci-

na societăţii prin emiterea de-

ciziilor de impunere aferente 

atât perioadei 2011-2014, cât şi 

perioadei următoare 2015-2017 

şi ulterior ale titlurilor execu-

torii aferente, astfel că în pre-

zent Cluj Arena SA datorează 

cu titlu de impozite pe teren şi 

clădire (inclusiv majorări si pe-

nalităţi), suma de 15.115.085,46 

lei, astfel cum rezultă din No-

tifi carea privind obligaţiile fi s-

cale restante eliberată de Pri-

măria Cluj-Napoca.

Venituri de un milion şi 
cheltuieli de 10 milioane

Anul trecut, Cluj Arena SA 

a avut venituri totale de 
1.087.782 lei şi cheltuieli de 
10.754.888 lei, iar în 2015 a ra-

portat venituri de 1.033.888 lei, 

în timp ce cheltuielile au fost de 

„numai” 7.363.770 lei. La veni-

turi de un milion de lei pe an, 

este clar că nu poţi achita re-

stanţe de 15 milioane lei, plus 

taxa anuală (curentă) pe clădiri.

Cu toate acestea, Cluj Arena 

SA susţine că „a întreprins toa-
te pârghiile legale pentru re-
medierea situaţiei fi nanciare a 
societăţii, inclusiv prin iniţierea 

cu bună-credinţă a negocierilor 

cu creditoarea municipiului 

Cluj-Napoca pentru eşalonarea 

datoriilor si pentru obţinerea 

unor reduceri ale penalităţilor 

stabilite prin titlurile executorii”. 

Şi pentru că aceste negocieri 

„privind eşalonarea sau reduce-

rea datoriilor existente” au eşu-
at, societatea s-a văzut nevoită 

să solicite aplicarea Legii 85/2015. 

Mai exact, a cerut direct intra-
rea în faliment prin procedu-
ră simplifi cată. Tot “cu bu-
nă-credinţă”, desigur!

Pe 23 august, judecătorul sin-

dic Ancuţa PAVELESCU s-a vă-

zut nevoită să admită cererea 

debitoarei şi a dispus deschide-

rea procedurii simplicate de fa-

liment, numind în funcţia de li-

chidator judiciar provizoriu prac-

ticianul PRESTIGIU SPRL (Ma-

rinela Corina NUNA). Terme-

nul limită pentru înscrierea la 

masa credală este 6 octombrie, 

iar prima Adunare a Creditori-

lor urmează să se întrunească 

pe 23 octombrie, ora 10:00, la 

sediul lichidatorului judiciar.

Foarte probabil, suma recupe-
rată în cadrul procedurii de fali-
ment nu va acoperi nici 10% din 
masa credală şi nu cred că se va 
pune problema atragerii răspun-
derii personale a celor care au ad-

ministrat societatea. Totuşi, poate 

se va întreba cineva dacă nu cum-
va Cluj Arena SA a fost special 
înfi inţată pentru a nu se achita 
taxa pe clădiri şi alte biruri şi 
cum de a reuşit societatea să în-
registreze venituri de numai un 
milion lei şi cheltuieli de 10 ori 
mai mari. Poate că toate cheltu-
ielile au fost trecute pe Cluj Are-
na SA, iar unele venituri s-au 
mai dus şi prin alte conturi.

Performanţă managerială marca Alin Tişe
Cluj Arena, datorii de 26 milioane lei, din care 15 milioane lei către Primăria lui Boc; cheltuielile de anul trecut au fost de 10 ori mai mari decât veniturile!
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CJ Cluj, daţi afară

Răzvan Cuc, ministrul 

Trabsporturilor dă asi-

gurări că nu vor fi 

întârzieri.

O alunecare de teren, care 

a angrenat şi aliniamentul au-

tostrăzii pe lotul 4 din Auto-

strada A10 Sebeş-Turda, se 

poate observa din imaginile 

surprinse de Asociaţia Pro In-

frastructură.

Ministrul Cuc dă însă asigu-

rări că termenul va fi  respectat.

„Acum câteva zile vă anun-

ţam că pe lotul 4 din Autostra-

da A10 Sebeş-Turda, constru-

it de Porr, a apărut o aluneca-

re urâtă care a angrenat nu 

doar taluzul unui debleu, ci şi 

aliniamentul autostrăzii. Am 

realizat o fi lmare aeriană din 

acest punct. În ciuda acestei 

probleme serioase şi a volu-

mului mare de muncă rămas 

de executat în zona Lacului 

Stejeriş, constructorul îşi asu-

mă în continuare, la nivel ofi -

cial, fi nalizarea lucrărilor în 

acest an cel puţin la un nivel 

care să permită deschiderea 

trafi cului fără restricţii, în de-

plină siguranţă. (...) Nu ne es-

te foarte clar cum vor rezolva 

problemele birocratice create 

de această alunecare şi nu ştim 

acum dacă şi autorităţile vor 

fi  motivate şi vor putea să se 

mobilizeze. În plus, şi vremea 

va fi  un factor", se arată pe 

pagina de Facebook a Asocia-

ţiei Pro Infrastructură.

Alunecare masivă 
de teren

Imaginile surprinse arată 

într-adevăr o alunecare masivă 

de teren care cuprinde şi auto-

strada. Denivelarea este atât de 

mare încât un camion trece cu 

greutate în zonă.

Întrebat de situaţie, ministrul 

Transporturilor, Răzvan Cuc, dă 

asigurări că nu vor fi  întârzieri.

„Antreprenorul a promis că 

respectivul tronson nu va fi  

afectat din punctul de vedere 

al termenului de predare, ca-

re este fi nalul anului 2017. In-

clusiv la o întrunire desfăşu-

rată miercuri, desfăşurată la 

Bucureşti, cu europarlamenta-

rii din regiunile de dezvoltare, 

antreprenorul şi-a asumat ter-

menul de predare, astfel că 

sunt convins că toate proble-

mele de pe acest tronson vor 

fi  remediate în timp util”, a 

declarat Răzvan Cuc.

România a avut parte 
şi de „autostrada 
plutitoare”

Autostrada A10 Sebeş-Tur-

da a fost împărţită în patru 

loturi. Lotul 1, între Sebeş şi 

Pârâul Iovului, are 17 kilome-

tri, lotul 2, de la Pârâul Iovu-

lui şi până la intrarea în Aiud, 

are 24 de kilometri, lotul 3, 

de la intrarea în Aiud până la 

Decea, are 12,45 kilometri, iar 

lotul 4, de 16,3 kilometri, es-

te cuprins între Decea şi Tur-

da. Contractele cu construc-

torii au fost semnate în apri-

lie 2014 având termen de fi -

nalizare martie 2016.

De lotul 4 se ocupă SC PORR 

Construct SRL, valoarea con-

tractului fi ind de 470 de mili-

oane de lei.

România a avut parte şi 

de „autostrada plutitoare”, 

după ce autorităţile au iden-

tifi cat apă la 10 metri sub ca-

rosabil pe lotul 3 al autostră-

zii dintre Sibiu şi Orăştie, la 

km 60. Porţiunea a fost inau-

gurată în anul 2014, în plină 

campanie electorală, în pre-

zenţa premierului de la acea 

vreme, Victor Ponta, şi a mi-

nistrului Ioan Rus.

Ce spune Ministerul Transporturilor 
despre autostrada fisurată Sebeș-Turda

Auditurile comandate de noul 

director al RAADPP au arătat 

dezastrul lăsat în urmă în Re-

gie. În prezent, RAADPP s-a 

transformat în direcţie subordo-

nată Consiliului Judeţean Cluj.

Acelaşi Avram a fost repus 

în funcţie în anul 2014, la şefi a 

celei mai bănoase regii subor-

donate Consiliului Judetean Cluj, 

căci RAADPP gestiona toţi ba-

nii destinaţi întreţinerii drumu-

rilor judeţene.

În această calitate, Mircea 

Avram a comis o altă „ispra-

vă”, a reluat lucrările la dru-

mul Răchiţele – Ic Ponor (Ră-

chiţele – comuna natală a pri-

marului Emil Boc).

A fost ciudată insistenţa de 

a relua lucările la drumul un-

de procurorii DNA începuseră 

o anchetă după ce fi rma MBS 

Group, a lui Gabriel Silagyi, 

consilier local PDL din Turda, 

apropiat al Elenei Udrea, al că-

rui nume apare şi în dosarul 

Uioreanu, a realizat lucrări de 

mântuială, care puneau în pe-

ricol proiectul cu fi nanţare eu-

ropeană şi siguranţa circulaţi-

ei. Potrivit presei locale, lucră-

rile demarate cu heirupul de 

RAADPP doar pentru a da în 

circulaţie drumul cât mai repe-

de ar fi  periclitat efectuarea 

unor expertize tehnice necesa-

re în dosarul penal.

Relaţiile privilegiate ale lui 

Mircea Avram cu PDL sunt sus-

ţinute şi de rapida angajare a sa 

la Primăre, după desfi inţarea 

RADPP, nu prin concurs, ci prin 

detaşare de la o fi rmă privată.

Preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj, Alin Tişe, 

are, începând de ieri pro-

priul corp de control.

„PNL Cluj şi Alin Tişe revin 

la politica anilor '90”, a fost re-

acţai deputatului PSD Cluj Ho-

ria Nasra.

„Printr-un referat de aproba-

re privind aprobarea organigra-

mei şi a statului de funcţii a a-

paratului de specialitate al Con-

siliului Judeţean Cluj, liberalii 

îşi propun să politizeze complet 

instituţia. În loc să rezolve cri-

za gunoaielor sau blocajul in-

troducerii apei şi canalizării în 

mai multe comune clujene, ge-

nerată de o companie subordo-

nată Executivului judeţean, PNL 

Cluj propune politizarea com-

pletă a Consiliului Judeţean Cluj. 

Înfi inţarea unei Gărzi Pretorie-

ne în cadrul Consiliului Jude-

ţean Cluj, «Serviciul Corp Con-

trol Preşedinte, Control Intern 

Managerial» este încă o dovadă 

a faptului că Executivul jude-

ţean vrea să oblige funcţionarii 

instituţiei să fi e părtaşi la ideile 

falimentare, care au dus insti-

tuţia într-o stare de criză”, a de-

clarat deputatul Horia Nasra, 

preşedintele PSD Cluj.

Serviciul Corp Control al pre-

şedintelui Alin Tişe va avea ca 

şi atribuţii: desfăşurarea de con-

troale tematice dispuse de pre-

şedintele Consiliului Judeţean, 

verifi carea activităţii membrilor 

consiliilor de administraţie care 

funcţionează în subordinea Con-

siliului Judeţean, verifi carea ac-

tivităţii manageriale desfăşura-

tă la nivelul structurilor apara-

tului de specialitate şi la insti-

tuţiile care funcţionează în sub-

ordinea CJ, verifi carea sesizări-

lor adresate conducerii CJ şi se 

„autosesizează în legătură cu 

neregulile şi abaterile de care ia 

cunoştinţă în timpul controlu-

lui şi sesizează alte instituţii cu 

privire la neregulile constatate 

şi care fac obiectul atribuţiilor 

acestora în aplicarea măsurilor 

ce se impun”, monitorizarea ac-

tivităţii instituţiilor care funcţi-

onează în subordinea CJ Cluj.

Reamintim că, recent, fost 

şef „Doi şi-un sfert” a fost an-

gajat expert la cabinetul lui Alin 

Tişe, preşedintele CJ Cluj. Că-

lin Cotârlă, fost şef la Direcţia 

de Informaţii şi Protecţie Inter-

nă (DIPI, fosta unitate militară 

„Doi şi-un sfert”), este angajat 

ca şi expert la Consiliul Jude-

ţean Cluj în cadrul cabinetului 

preşedintelui Alin Tişe.

Horia Nasra: „PNL Cluj și Alin Tișe 
revin la politica anilor '90!”

Europarlamentarul Tokes 

Laszlo a declarat sâmbătă, 

că străduinţele de autono-

mie ale comunităţii maghia-

re nu sunt îndreptate împo-

triva Bucureştiului, ci, din 

contră, se doreşte câştigarea 

parteneriatului cu societatea 

majoritară românească.

Tokes a declarat, într-o con-

ferinţă de presă, după încheie-

rea şedinţei ordinare Consiliu-

lui Autonomiei Maghiare din 

Bazinul Carpatic (KMAT), că 

traseul demersurilor pentru au-

tonomie este jalonat simbolic 

de patru oraşe: Bruxelles, Bu-

dapesta, Bucureşti şi Marie-

hamm, capitala Insulelor Aland. 

Jurista Elisabeth Naucler, fost 

parlamentar în Suedia, a îm-

părtăşit la Oradea din experi-

enţa obţinută de insulele Aland, 

cu statut autonom în Finlanda.

„Bruxelles-ul nu este încă de 

partea noastră. La Budapesta, 

din 2010, avem un Guvern ca-

re ne sprijină prin prerogative 

constituţionale, Bucureştiul es-

te în continuare împotriva aspi-

raţiilor noastre de autonomie, 

iar Insulele Aland, reprezenta-

te aici prin doamna Elisabeth 

Naucler, arată căutările noastre 

de aliaţi şi străduinţele noastre 

de internaţionalizare a cauzei 

autonomiei. În viitor, dorim să 

câştigăm şi parteneriatul Bucu-

reştiului, al societăţii majorita-

re româneşti, al clasei politice 

româneşti, pentru că este clar 

că străduinţele noastre de auto-

nomie nu au direcţie împotriva 

Bucureştiului, nu sunt împotri-

va românilor, ba, din contră, do-

rim să ajungem la înţelegere în 

această chestiune”, a afi rmat 

Tokes, care este preşedintele 

KMAT, potrivit Agerpres.

Vineri a avut loc şedinţa or-

dinară a Consiliului Autonomi-

ei Maghiare din Bazinul Car-

patic, fi ind date publicităţii do-

uă documente — unul se refe-

ră la temele ce au fost discuta-

te la această întrunire, iar celă-

lalt la Legea Educaţiei din Ucrai-

na, pe care atât Parlamentul 

României, cât şi cel al Ungari-

ei au condamnat-o.

Tokes a precizat că, deşi au 

fost invitaţi şi reprezentanţi ai 

UDMR, aceştia nu au partici-

pat la consfătuire.

„Concluzia mea este că ar 

trebui să fi m uniţi şi, dacă vrem 

să fi m recunoscuţi de partea 

românească ca atare, ca orga-

nizaţii şi comunităţi autonome, 

ar trebui să ajungem la o uni-

tate necesară”, a spus el.

Declaraţia KMAT s-a referit 

la mai multe teme, precum 

Şcoala romano-catolică din Târ-

gu Mureş, năzuinţele de auto-

nomie din sânul comunităţilor 

maghiare din Bazinul Carpatic 

din ţările vecine cu Ungaria. În 

mod concret, a fost discutată 

şi tema autonomiei teritoriale 

a ţinutului secuiesc, a menţio-

nat europarlamentarul.

Consiliul și-a manifestat spri-

jinul pentru inițiativa europea-

nă Minority SafePack, precum 

și pentru alegerile din Ungaria 

din primăvara anului 2018, a 

adăugat Tokes.

El a informat că a propus 

un proiect pentru Centena-

rul Adunării populare de la 

Alba Iulia și al „Diktatului 

de la Trianon” din 1920, „mai 

bine zis centenarul acestei 

perioade dintre cele două 

evenimente”.

Tokes: Dorim să câştigăm parteneriatul 
Bucureştiului în chestiunea autonomiei
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CONCURS

Răspuns:..........................................................

Nume/Prenume: ..........................................................

Adresă/Tel.: ...................................................................

vârstă: .......... profesie: ...................................................

Taloanele se depun până în data de 6 aprilie la sediul Monitorul de Cluj sau la centrele de mica publicitate. 
Câștigătorii vor fi extrași folosind site-ul random.org dintre participanții care au răspuns corect la întrebare 
și vor fi anunțați în data de 7 aprilie.

Nume/Prenume: ..........................................................

Adresă/Tel.: ...................................................................

vârstă: .......... profesie: ...................................................

CONCURS
Câștigă unul dintre cele 10 pachete 
cu produse de îngrijire personală

4.10.2017

5.10.2017.

PUBLICITATE

ANGAJEAZĂ 

• șofer, cat. B, pentru distribuţie de anvelope în ţară.
Se oferă salariu atractiv.

Telefon: 0744-637391,
email: visatiberiu@gmail.com;

pencofcristina@gmail.com

Sute de elevi români şi 

maghiari din mai multe 

judeţe ale Transilvaniei 

au putut experimenta 

viaţa de student la 

Universitatea 

Babeş-Bolyai (UBB) în 

cadrul „Weekend-ului 

lung pentru liceeni”, 

organizat la 

Cluj-Napoca, în perioada 

22-24 septembrie.

Programul a fost destinat 

liceenilor cu rezultate bune 

la învăţătură din oraşe din 

Transilvania cu o populaţie 

sub 10.000 de locuitori şi a-

re menirea de a le oferi aces-

tora un prim contact cu me-

diul universitar, cu viaţa de 

student, dar şi cu oferta edu-

caţională a UBB.

Liceenii participanţi au pu-

tut fi  cazaţi într-unul dintre 

căminele UBB şi au putut par-

ticipa la cursuri şi seminarii 

interactive susţinute de ca-

drele didactice ale universi-

tăţii. Ei au avut ocazia să par-

ticipe la diferite experimen-

te interesante, susţinute de 

profesorii de chimie şi biolo-

gie de la facultăţile de profi l 

sau de cei de la Facultatea de 

Ingineria Mediului, sau să 

afl e lucruri noi despre geo-

grafi e, literatură, jurnalism şi 

multe alte domenii.

Nu în ultimul rând, ele-

vii au primit invitaţia de a 

vizita Grădina Botanică, una 

dintre cele mai frumoase din 

ţară, de a lua parte la acti-

vităţi distractive sau de a 

afla cum pot pleca la studii 

în străinătate.

Universitatea Babeş- Bolyai 

a înregistrat, în urma admi-

terii 2017, o creştere semni-

fi cativă a numărului de can-

didaţi faţă de anul trecut.

La sesiunea de admitere 

din vară, peste 15.700 de 

absolvenţi de liceu şi-au de-

pus dosarele de înscriere 

pentru studiile la nivel li-

cenţă la Universitatea Ba-

beş-Bolyai din Cluj-Napoca, 

numărul candidaţilor înscrişi 

fiind cu peste 1.000 mai ma-

re decât cel înregistrat în se-

siunea de admitere din va-

ra anului trecut.

De asemenea, 2.200 de 

candidaţi şi-au depus dosa-

rele de înscriere pentru lo-

curile scoase la concurs de 

UBB în sesiunea de toamnă 

a admiterii 2017 la nivel de 

licenţă.

Pentru sesiunea de toam-

nă a Admiterii, candidaţii 

au avut la dispoziţie un nu-

măr de 334 de locuri buge-

tate, 4.885 de locuri în re-

gim cu taxă şi 1.578 de lo-

curi pentru învăţământ la 

distanţă şi învăţământ cu 

frecvenţă redusă pentru stu-

dii universitare de nivel li-

cenţă, în timp ce absolven-

ţii de facultate care doreau 

să se înscrie la master pu-

teau opta pentru unul din-

tre cele 765 de locurila bu-

get rămase libere în urma 

sesiunii de admitere din lu-

na iulie.

„Weekend-ul lung 
pentru liceeni”
Sute de elevi din Transilvania, invitaţi de UBB să afle 
secretele vieţii studenţeşti în Cluj.

Ministrul Educaţiei 

Naţionale, Liviu Pop, a 

anunţat că săptămâna 

aceasta va fi  lansat în 

dezbatere publică proiec-

tul de lege privind manu-

alul şcolar.

„Ne dorim competiţie în-

tre autorii de manuale, pen-

tru că am văzut timp de 20 

de ani competiţie între edituri 

şi vedem care este calitatea 

învăţământului din România 

acum. În primul rând, elevii 

sunt cei care au pierdut, iar 

baronii manualelor s-au îm-

bogăţit. Toate măsurile pe ca-

re le-am luat sunt pentru bi-

nele elevului”, a susţinut Pop.

El a amintit că Guvernul a 

adoptat joi o hotărâre prin ca-

re Centrul Naţional de Evalu-

are şi Examinare (CNEE) pri-

meşte atribuţii în domeniul 

avizării şi evaluării auxiliare-

lor didactice.

„Aşteptăm publicarea în 

Monitorul Ofi cial a Hotărârii 

de Guvern de modifi care a HG 

1401/2009 privind înfi inţarea, 

organizarea şi funcţionarea 

Centrului Naţional de Evalu-

are şi Examinare, iar prin or-

din al ministrului Educaţiei 

Naţionale vor fi  aprobate atât 

metodologia-cadru privind re-

glementarea utilizării auxili-

arelor didactice în unităţile de 

învăţământ preuniversitar, cât 

şi metodologia-cadru privind 

asigurarea omologării utiliză-

rii mijloacelor de învăţământ 

în învăţământul preuniversi-

tar”, a explicat ministrul.

Potrivit acestuia, vechea 

metodologie fusese aprobată 

printr-un ordin al ministrului 

din 2002 şi era în concordan-

ţă cu vechea lege a Educaţiei 

însă se referea „doar” la uti-

lizarea mijloacelor de învăţă-

mânt, nu şi a auxiliarelor.

„Din ziua publicării în 

Monitorul Ofi cial a ordinu-

lui privind metodologia, pen-

tru o perioadă de 10 zile se 

vor depune la CNEE, în for-

mat electronic, propunerile 

de auxiliare didactice. După 

această perioadă de depune-

re, în termen de 30 – 60 de 

zile, comisiile de aprobare şi 

avizare a auxiliarelor didac-

tice vor stabili ce auxiliare 

didactice îndeplinesc criteri-

ile de conformitate prevăzu-

te de metodologie, conform 

unei proceduri ce va fi  pu-

blicată pe site-ul CNEE, ca 

urmare a publicării metodo-

logiei în Monitorul Ofi cial. 

Lista auxiliarelor didactice 

aprobate prin ordin al minis-

trului Educaţiei Naţionale 

sau avizate prin decizia se-

cretarului de stat cu atribu-

ţii în domeniu va fi  publica-

tă pe site-ul CNEE şi, din 

acel moment, pot fi  utiliza-

te în unităţile de învăţământ 

conform prevederilor RO-

FUIP”, a precizat ministrul 

Educaţiei Naţionale.

Proiectul de lege privind manualul şcolar, 
lansat în dezbatere săptămâna aceasta

Ministrul Educaţiei 

Naţionale, Liviu Pop, a 

declarat vineri, că până la 

11 octombrie vor fi  livrate 5 

loturi de manuale – Istorie, 

Informatică şi TIC, Educaţie 

tehnologică şi aplicaţii 

practice, Limba modernă 1 

– Limba engleză, studiu 

intensiv şi Limba modernă 

2 – Limba engleză, pentru 

clasa a V-a.

„În prima zi de şcoală, 11 

septembrie, toţi elevii au avut 

manuale pe bănci, cu excepţia 

unor manuale pentru clasa a 

V-a. Termenul iniţial de fi nali-

zare a programelor şcolare pen-

tru clasa a V-a a fost noiembrie 

2016, dar conducerea de atunci 

a ministerului a prelungit acest 

termen. Imediat după adopta-

rea acestor programe, în luna 

martie, a fost lansată licitaţia 

pentru manualele şcolare de 

clasa a V-a. Din 26 loturi de 

manuale licitate, în ziua înce-

perii anului şcolar, 7 erau dis-

tribuite în şcoli, alte 5 loturi – 

şi anume Istorie, Informatică şi 

TIC, Educaţie tehnologică şi 

aplicaţii practice, Limba mo-

dernă 1 – Limba engleză, stu-

diu intensiv şi Limba modernă 

2 – Limba engleză – vor fi  li-

vrate până la data de 11 octom-

brie”, a spus Pop.

Potrivit acestuia, pentru lo-

turile Limba şi literatura româ-

nă, Limba modernă 1 – Limba 

Engleză, Limba modernă 2 – 

Limba franceză, Limba moder-

nă 1/Limba modernă 2/ Lim-

ba modernă 1 – studiu inten-

siv, Limba germană, Matema-

tică, Biologie, Educaţie socială, 

Geografi e, Religie – Cultul or-

todox, Educaţie plastică, Edu-

caţie muzicală şi Consiliere şi 

dezvoltare personală, în cazul 

în care nu se vor mai depune 

contestaţii, se pot încheia acor-

durile-cadru pe 2 octombrie.

Ministrul Educaţiei a spus 

că ulterior acestei date se vor 

încheia contractele cu operato-

rii economici şi manualele şco-

lare vor fi  livrate în unităţile de 

învăţământ.

Primele manuale de clasa a V-a, 
livrate până la 11 octombrie
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Playlist este o poveste deru-

lată de-a lungul a nouă-

sprezece ani – între 1989 şi 

2008 – a unei familii româ-

no-maghiare, trecute prin 

„epoca de aur", cu alte 

cuvinte fără lumină, căldu-

ră, cu alimentele raţionali-

zate şi ajunse, în cele din 

urmă, în plină democraţie. 

Spectacolul are loc vineri, 

29 septembrie.

O democraţie în care vechii 

securişti sunt acum oameni de 

afaceri prosperi, iar atunci când 

sunt demascaţi, e fi resc să nu 

recunoască: „Nu sunt decât un 

biet om de afaceri implicat pâ-

nă peste cap în schimbarea la 

faţă a ţării noastre...”. Playlist e 

o comedie tragică ce încheie Tri-

logia Omar, scrisă de C.C. Bu-

ricea-Mlinarcic. Regia este sem-

nată de Tudor Lucanu, iar sce-

nografi a de Tudor Lucanu.

O istorie care continuă 
să ne schimbe

Despre acest spectacol, regi-

zorul Tudor Lucanu declară: 

„Playlist este istoria unei fami-

lii mixte care începe în comu-

nismul românesc şi se adaptea-

ză treptat la noile forme socia-

le. Playlist este o istorie recen-

tă. O istorie care ne-a schimbat 

şi care continuă să ne schimbe 

cu sau fără voinţa noastră. O is-

torie pe care nu ai cum să o con-

trolezi, ci care mai degrabă te 

controlează ea pe tine. O isto-

rie subjugată manipulării de o-

rice fel”.

Cine este teatrologul 
Cristian Buricea-Mlinarcic

Dramaturgul şi teatrologul 

Cristian Buricea-Mlinarcic s-a 

născut într-o familie cu rădăcini 

slave, bunicul său fi ind ofi ţer în 

armata ţaristă, combatant în Răz-

boiul de Independenţă din 1877. 

Tentat de o carieră militară, în-

să, după cum declara într-un in-

terviu, neavând şansa să se nas-

că „într-o familie de ţărani sau 

muncitori", şi astfel neavând „ac-

ces în acest domeniu", a fost ne-

voit să se orienteze înspre litera-

tură şi în special înspre teatru: 

„Am înlocuit cariera militară cu 

un alt tip de militantism. E şi as-

ta o formă de a lupta...”

Activismul său se observă 

foarte bine în Playlist, piesa scri-

să în 2008, problematica abor-

dată trăgând un semnal de alar-

mă mai ales asupra degradării 

relaţiilor din familie. Melinda, 

fi ica familiei Pogăceanu, le arun-

că în faţă un adevăr crud părin-

ţilor săi: „Noi, copiii voştri, sun-

tem pentru voi sublimul geo-

top... Natura dezlănţuită pe o 

suprafaţă cât un teren de tenis... 

Noi am venit pe Pământ să de-

venim sublimul vostru geotop... 

Geotopul care să spargă mono-

tonia proiectului vostru existen-

ţial... Rigurosul vostru proiect 

existenţial... Care nu are decât 

o singură defi niţie: construcţia 

de carieră...” În piesa sa, Româ-

nia şi-a schimbat nu doar faţa, 

ci şi sufl etul, devenit arid, sterp, 

uscat, ahtiat de faimă şi nu du-

pă lucrurile care nu costă nimic 

dar valorează enorm.

Cariera în teatru a lui Cristi-

an Buricea-Mlinarcic a avut nu-

meroase faţete. Ca profesor, a în-

drumat numeroase generaţii de 

studenţi la Facultatea de Teatru 

şi Televiziune din cadrul Univer-

sităţii Babeş-Bolyai din Cluj. Es-

te autor de piese de teatru, din-

tre care menţionăm Penitenciar 

şi Penthouse (Ex ossibus ultor) 

(montate, de asemenea, la Tea-

trul Naţional Cluj-Napoca), 

Ciornîi terrier, Stand-up Tragedy. 

De asemenea, a tradus nume-

roase piese de teatru ale unor 

autori precum Leonid Andreev, 

Vladimir Nabokov, Nikolai Erd-

man sau Vladimir Sorokin. Mem-

bru al Uniunii Teatrale din Ro-

mânia şi al Asociaţiei Internaţi-

onale a Criticilor de Teatru (AICT), 

doctor în teatrologie al Universi-

tăţii de Artă Teatrală şi Cinema-

tografi că „I.L.Caragiale” din Bu-

cureşti, a publicat volumele 5 di-

vane ad-hoc (în colaborare cu 

Miruna Runcan), Leonid Andre-

ev şi dubla cădere a fi losofi ei, 

Tragicul & alte note subiective.

În 2009, anul în care, la nu-

mai 58 de ani, viaţa sa de pe 

acest pământ s-a intrerupt, Cris-

tian Buricea-Mlinarcic era con-

ferenţiar universitar la Faculta-

tea de Teatru şi Televiziune a 

Universităţii Babeş-Bolyai, se-

nior editor al revistei „Man.

In.Fest!” şi coordonator, alături 

de Miruna Runcan, al progra-

mul de cercetare antropologi-

că şi creaţie teatrală „Drama-

turgia Cotidianului”.

Foşti securişti transformaţi în oameni de afaceri, 
în „Playlist-ul” Teatrului Naţional din Cluj
Prima lună de toamnă se încheie la Teatrul Naţional din Cluj cu comedia tragică “Playlist”.

Playlist este istoria unei familii mixte care începe în comunismul românesc şi se adaptează treptat la noile forme sociale

Academicianul Eugen 

Simion a evocat personali-

tatea omului şi prozatoru-

lui Augustin Buzura, pe 

care l-a caracterizat drept 

„un scriitor profund, unul 

dintre cei mai buni scriitori 

ai noştri după război şi un 

om care a încercat să spună 

adevărul despre foarte 

încurcata noastră lume 

comunistă”.

„O să vorbim despre scriito-

rul Buzura, care ar fi  împlinit 

ieri (n.red. vineri) 79 de ani. Nu 

a apucat, păcat. Dar, în chip fa-

tal, o să vorbim şi despre omul 

Buzura, un personaj foarte im-

portant în literatura noastră post-

belică. Mă gândeam chiar ce-l 

caracterizează ca scriitor tran-

silvănean, venit în tradiţia Sla-

vici, Rebreanu, Pavel Dan. Toţi 

aceşti scriitori au o notă comu-

nă, şi anume, interesul lor pen-

tru destinul colectiv, în special 

pentru clasa ţărănească, dar şi 

clasa micilor meseriaşi sau a in-

telectualului. Buzura vine în a-

ceastă linie şi s-a impus ca ata-

re, ca un scriitor, un realist de 

observaţie a lumii româneşti. 

Cărţile lui au fost citite, au fost 

căutate, erau aşteptate, pentru 

că a fost perceput ca un scriitor 

care spune adevărul”, a subli-

niat Simion.

El a mărturisit că Augustin 

Buzura i-a fost prieten, mai ales 

în ultimii 20 de ani.

„Mi-a fost prieten, mai ales 

în ultimii ani, în ultimele două 

decenii. L-am cunoscut bine în 

cadrul Academiei Române şi al-

tfel la 'Cultura', un om pe care 

l-am iubit. Şi deşi eu sunt va-

lah, el este ardelean, eu sunt un 

om mai deschis, că aşa suntem 

noi valahii, el mai ardelean, ve-

nit la Bucureşti mai precaut, dar 

m-am înţeles cu el şi l-am sti-

mat foarte mult ca scriitor”, a 

spus Simion.

El îşi aminteşte că l-a com-

parat pe Augustin Buzura cu un 

tren de marfă care urcă cu greu 

la Predeal, dar care ajunge la 

destinaţie.

„Un ardelean care nu se 

grăbeşte. L-am comparat oda-

tă cu un tren de marfă care 

urcă la Predeal şi ai sentimen-

tul că îşi dă duhul, răsufl ă din 

ce în ce mai greu, mai astma-

tic, dar ajunge, cară. Aşa es-

te literatura lui, e un scriitor 

care cred că nu redacta facil, 

repede. Mă uitam la ritmuri-

le romanului lui, cam din pa-

tru în patru ani publica un ro-

man, dar când apărea roma-

nul, romanul avea succes”, a 

spus academicianul.

Potrivit lui Simion, toate 

romanele lui Augustin Buzu-

ra au impus un tip de proză 

de analiză socială, dar s-a im-

pus şi printr-o publicistică 

„interesantă”.

Augustin Buzura, un scriitor profund, 
care a încercat să spună adevărul 
despre încurcata lume comunistă
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ANUNŢ RECTIFICATIV PRIVIND ORGANIZAREA LICITAŢIEI INTERMEDIARĂ 
PENTRU VÂNZAREA DE MASĂ LEMNOASĂ PE PICIOR

Organizatorul licitaţiei: Comuna Savadisla, satul Savadisla nr. 35 judetul CLUJ, număr 
de telefon; 0264374271, fax: o264374433, e-mail: primsav@yahoo.com.

Data și ora desfășurării licitaţiei: 03 octombrie 2017, ora 10
Locul desfășurării licitaţiei: Comuna Savadisla, satul Savadisla nr. 35 judetul Cluj (sediul primariei)
Tipul licitaţiei:licitaţie publică cu strigare
Licitaţia este organizată și se va desfășura conform prevederilor Regulamentului de 

valorifi care a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 924/2015

Data și ora organizării preselecţiei: 26 septembrie 2017 ora 10,00.
Data și ora-limită până la care poate fi  depusă documentaţia pentru preselecţie și 

înscrierea la licitaţie: 25 septembrie 2017, ora 15,00
Lista partizilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei și pasul de licitare pentru fi ecare 

partidă sunt afi șate la sediul Comunei Savadisla si pe site-ul www.ocoalederegim.ro.
Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 1202 mc din care pe natură 

de produse:
- produse principale codru: 1202 mc
și respectiv, pe specii și grupe de specii:
- fag: 98 mc, din care lemn lucru: 66 mc, coaja: 5 mc, lemn de foc: total: 27 mc, craci: 7
-  stejar: 285 mc, din care: lemn lucru: 189 mc, coaja: 31 mc, lemn de foc: total: 65 mc, 

craci: 15 mc
-  carpen: 597 mc din care: lemn lucru: 314 mc, coaja: 30 mc, lemn de foc: total: 253 mc, 

craci: 52 mc
-  cires pasaresc: 19 mc din care: lemn lucru: 11 mc, coaja: 1 mc, lemn de foc: total: 7 mc, 

craci: 1 mc
- plop: 159 mc din care: lemn lucru: 70 mc, coaja: 10 mc, lemn de foc: total: 79 mc, craci: 13 mc
- jugastru: 20 mc din care: lemn lucru: 8 mc, coaja: 1 mc, lemn de foc: total: 11 mc, craci: 2 mc
- paltin: 4 mc din care: lemn lucru: 2 mc, coaja: 0 mc, lemn de foc: total: 2 mc, craci: 0 mc
- anin: 2 mc din care: lemn lucru: 1 mc, coaja: 0 mc, lemn de foc: total: 1 mc, craci: 0 mc
- plop: 22 mc din care: lemn lucru: 9 mc, coaja: 1 mc, lemn de foc: total: 12 mc, craci: 2 mc
- tei: 18 mc din care: lemn lucru: 9 mc, coaja: 2 mc, lemn de foc: total: 7 mc, craci: 2 mc

Lista partizilor:

Nr. 
crt

Denumirea partidei si nr. 
Act de punere in valoare

Specia Volum brut 
pe picior mc

Pretul 
de pornire 
a licitatiei

Pasul 
de licitatie 
Lei/mc

1. Savadisla 
Nr. 657/ 10.08.2017

Fag 
Stejari 
Carpen 
Cires 
pasaresc 
Plop

31 
204 
312 
12 
137

190 lei/mc 
190 lei/mc 
190 lei/mc 
190 lei/mc 
190 lei/mc

10 lei/mc 
10 lei/mc 
10 lei/mc 
10 lei/mc 
10 lei/mc

2. Stolna 
Nr. 658/ 10.08.2017

Fag 
Stejari 
Carpen 
Cires 
pasaresc 
Jugastru 
Paltin 
Anin 
Plop 
Tei

67 
81 
285 
7 

20 
4 
2 
22 
18

190 lei/mc 
190 lei/mc 
190 lei/mc 
190 lei/mc 

190 lei/mc 
190 lei/mc 
190 lei/mc 
190 lei/mc 
190 lei/mc

10 lei/mc 
10 lei/mc 
10 lei/mc 
10 lei/mc

10 lei/mc 
10 lei/mc 
10 lei/mc 
10 lei/mc 
10 lei/mc

Masa lemnoasă pe picior spre vânzare provine din fondul forestier proprietate publica 
a comunei Savadisla, necertifi cat.

Masa lemnoasă pe picior rămasă neadjudecată după încheierea licitaţiei nu se poate 
adjudeca prin negociere, în aceeași zi, urmand să se organizeze o noua licitatie.

Caietul de sarcini poate fi  procurat de la sediul din comuna Savadisla nr. 35 judetul 
Cluj, pentru suma de 10 lei, incepand cu data de 21.09.2017

Neîncheierea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase adjudecate, în 
termenul maxim de 10 zile lucrătoare, stabilit prin caietul de sarcini, din culpa exclusivă 
a operatorului economic/grupului de operatori economici adjudecatar, atrage anularea 
adjudecării pentru masa lemnoasă respectivă și pierderea garanţiei de contractare 
aferente. Garanţia de contractare nu se restituie operatorului economic, în următoarele 
situaţii: a) nu a fost încheiat contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, în 
condiţiile legii, din culpa operatorului economic; b) nu a constituit garanţia de bună 
execuţie, la data încheierii contractului; c) își retrage oferta în perioada de valabilitate 
a acesteia; d) a fost încheiat în termen contractul de vânzare-cumpărare a masei lemnoase, 
iar valoarea garanţiei, cu acordul părţilor, se folosește pentru constituirea cauţiunii 
prevăzute de art. 66 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, republicată, cu 
modifi cările ulterioare, pentru constituirea garanţiei de bună execuţie și/sau pentru plata 
contravalorii masei lemnoase contractate.

Pentru informaţii și date suplimentare: persoana de contact Matyas Peter Mihai-consilier 
I.A, telefon 0264374271 sau 0769095102, fax 0264374433, e-mail: primsav@yahoo.com

PUBLICITATE

Uniunea Creştin-Democrată, 

formaţiunea cancelarului 

Angela Merkel, se clasează 

pe primul loc, cu 32,5%, în 

urma scrutinului parlamen-

tar din Germania, fi ind 

urmată de Partidul 

Social-Democrat, cu 20%, şi 

de Alternativă pentru 

Germania, cu 13,5%, con-

form sondajelor efectuate la 

ieşirea de la urne şi date 

publicității până la închide-

rea ediţiei.

Partidul Angelei Merkel, Uni-

unea Creştin-Democrată (CDU, 

centru-dreapta), şi fi liala bava-

reză a acesteia, Uniunea Creş-

tin-Socială (CSU), se clasează pe 

primul loc în scrutinul legislativ 

federal, fi ind creditate cu 32,5%, 

potrivit unui sondaj efectuat la 

ieşirea de la urne de Institutul 

Infratest Dimap la comanda pos-

tului ARD, relatează site-ul T-on-

line.de şi publicaţia Die Welt.

Partidul Social-Democrat 
(SPD), condus de Martin 
Schulz. Locul doi

Pe locul doi se situează Par-

tidul Social-Democrat (SPD, cen-

tru-stânga), condus de Martin 

Schulz, fost preşedinte al Parla-

mentului European, cu 20,0% 

din voturi.

Formaţiunea de extre-

mă-dreapta Alternativă pentru 

Germania (AfD, extremă-dreap-

ta) a obţinut, potrivit sondaju-

lui, 13,5% din voturi. Ar fi  pri-

ma dată după al II-lea Război 

Mondial când o formaţiune de 

extremă-dreapta este reprezen-

tată în Parlamentul federal din 

Germania.

Partidul Democraţilor Liberi 

(FDP, centru-dreapta) probabil a 

obţinut 10,5% din voturi, forma-

ţiunea Alianţa '90/Partidul Verzi-

lor (B90/G, centru-stânga) este 

creditată cu 9,4%, iar Die Linke, 

cu o doctrină de stânga, cu 9,8%.

Un alt sondaj, efectuat la 

comanda ZDF, creditează 

CDU/CSU cu 33,3%, SPD cu 

20,8%, AfD cu 13,2%, FDP 

cu 10,1%, B90/G cu 9,2% şi 

Die Linke cu 8,9%.

Criza imigranţilor, cel 
mai difi cil test pentru 
Angela Merkel

Ultimul mandat al cancela-

rului Merkel s-a dovedit extrem 

de difi cil, fi ind nevoită să facă 

faţă crizei de securitate genera-

tă de confl ictul din Ucraina, 

scandalului internaţional legat 

de testele trucate ale construc-

torului german Volkswagen, cri-

zei generate de Grecia, dar şi 

Brexit-ului.

Cu toate că politicile interne 

ale Angelei Merkel au contribu-

it semnifi cativ la prosperitatea 

economică a Germaniei, din 2005 

şi până în prezent, cancelarul 

Merkel s-a confruntat cu o serie 

lungă de probleme: criza fi nan-

ciară, agresiunea Rusiei din Ucrai-

na, criza UE generată de Grecia, 

Brexit, însă cea mai mare criză 

a fost cea a imigranţilor.

După mai mulţi ani de răz-

boi în Siria şi în mai multe sta-

te din Orientul Mijlociu, urmă-

rile încep să se simtă şi în Eu-

ropa. Milioane de sirieni au fu-

git din calea ororilor comise de 

regimul lui Bashar al-Assad şi 

de reţeaua teroristă Stat Islamic, 

adăpostindu-se initial în ţările 

din imediata proximitate. Aco-

lo au benefi ciat de un sprijin 

nesemnifi cativ din partea co-

munităţii internationale, refugi-

aţii luând decizia de a se depla-

sa spre nord. Germania a repre-

zentat pentru majoritatea imi-

granţilor un tărâm al făgăduin-

ţei, mai ales după ce Angela 

Merkel a adoptat politica uşilor 

deschise.

Astfel, sute de mii de oameni 

au ajuns la porţile Europei în 

vara anului 2015, mulţi dintre 

ei plătind cu viaţa pentru a ajun-

ge pe bătrânul continent. În 

acest context, Angela Merkel a 

anunţat că ţara sa va întinde o 

mână de ajutor.

„Trebuie să vă spun sincer, 

dacă trebuie să ne cerem ierta-

re că le-am întins o mână celor 

afl aţi în nevoie, atunci aceasta 

nu este ţara mea”, a declarat 

Merkel în urmă cu câteva luni, 

potrivit Deutsche Welle.

ALEGERI ÎN GERMANIA

Partidul Angelei Merkel 
câştigă scrutinul
Partidul Angelei Merkel, Uniunea Creştin-Democrată, 
pe primul loc în scrutinul parlamentar. 
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Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj, organizează concurs pentru ocuparea următoarelor 
posturi in conformitate cu prevederile HGR nr. 497/2010

Denumirea postului – 1 post de – asistent medical de balneofi zioterapie post contractual 
vacant pe perioadă determinată

Condiţii specifi ce de participare la concurs:
- nivelul studiilor: – Studii de specialitate

– 6 luni vechime minim in specialitate
– Cunostinte de operare pe calculator

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:
27.10.2017, ora 10,00, proba scrisă și proba practică la sediul unităţii Str. Motilor nr. 19;
Pentru a fi  declarati admişi candidaţii trebuie să obţină la fi ecare probă cel puţin nota 7
 Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este 
25.10.2017 la sediul instituţiei din str. Iuliu Moldovan nr. 23.
Date contact: Serviciul RUNOS, tel.: 0364130175 intre orele 9.00 – 10.00 și 13.00-15.00.

1. DOSARELE DE ÎNSCRIERE VOR CUPRINDE:
1. Cerere de participare la concurs;
2. Copie după actul de identitate;
3.  Copie după diplomele de studii și alte acte care atestă efectuarea unor specializări 

și competenţe;
4. Curriculum Vitae;
5.  Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare postului scos la 

concurs (adeverinta de la medicul de familie + viza medicului psihiatru);
6. Certifi cat de membru vizat pentru anul in curs si asigurare Malpraxis
7. Cazier Judiciar (original);
8.  Copie după Carnetul de muncă, adeverinta care atesta vechimea in munca de la 

data de 01.01.2011-prezent si raport Revisal obligatoriu
9. Card de salarii Banca Transilvania
10. Dosar plic

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA SE POT RIDICA DE LA SERVICIUL R.U.N.O.S..
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APEL DE SELECŢIE

Asociaţia GAL Napoca Porolissum anunţă lansarea în perioada 25.09.2017 – 
24.10.2017 a primei sesiuni de cereri de proiecte din 2017 pentru următoarea 
măsură:

M3A3-LABEL RURAL

Data publicării: 25.09.2017
Data lansării apelului de selecţie: 25.09.2017

M3A3-LABEL RURAL
Benefi ciari eligibili:

  Producători din domeniul creșterii de animale, colectarea, prelucrarea și procesarea 
produselor agricole așa cum sunt ele defi nite în anexa 1 a TFUE.

Fonduri disponibile: 45.000 Euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi  acordată pentru un proiect: 45.000 Euro

Data limită de primire a proiectelor: 24.10.2017

Locul unde se pot depune proiectele: Sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Napoca 
Porolissum din loc. Gilău str. Principală nr. 55A în intervalul orar 09:00-12:00 de luni 
până vineri.

Informaţiile detaliate privind accesarea şi derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul 
solicitantului publicat pe site-ul: www.napocaporolissum.ro, respectiv sunt disponibile 
pe suport tipărit la sediul GAL Napoca Porolissum

Date de contact:
Asociaţia GAL Napoca Porolissum
Str. Prinicipala Nr. 55A, Loc. Gilau, Jud. Cluj.
Tel: 0740061839
e-mail: contact@napocaporolissum.ro
site: www.galnapocaporolissum.ro

 

PUBLICITATE

APEL DE SELECŢIE

Asociaţia GAL Napoca Porolissum anunţă lansarea în perioada 25.09.2017 – 
24.10.2017 a primei sesiuni de cereri de proiecte din 2017 pentru următoarea 
măsură:

M6B3-RURAL SĂNĂTOS

Data publicării: 25.09.2017
Data lansării apelului de selecţie: 25.09.2017

M6B3-RURAL SĂNĂTOS
Benefi ciari eligibili:

  reprezentanţi ai societăţii civile care au în obiectul de activitate derularea de servicii 
sau implementarea de campanii de conștientizare în sănătate/ igienă/ prevenire

 Entităţi publice

Fonduri disponibile: 50.000 Euro

Suma maximă nerambursabilă care poate fi  acordată pentru un proiect: 50.000 Euro

Data limită de primire a proiectelor: 24.10.2017

Locul unde se pot depune proiectele: Sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Napo-
ca Porolissum din loc. Gilău str. Principală nr. 55A în intervalul orar 09:00-12:00 de luni 
până vineri.

Informaţiile detaliate privind accesarea şi derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul 
solicitantului publicat pe site-ul: www.napocaporolissum.ro, respectiv sunt disponibile 
pe suport tipărit la sediul GAL Napoca Porolissum

Date de contact:
Asociaţia GAL Napoca Porolissum
Str. Prinicipala Nr. 55A, Loc. Gilau, Jud. Cluj.
Tel: 0740061839
e-mail: contact@napocaporolissum.ro
site: www.galnapocaporolissum.ro

 

Toamna este sezonul fructe-

lor coapte şi al legumelor 

frumos colorate, bogate în 

vitamine şi nutrienţi. Este 

important să consumăm cât 

mai multe produse natura-

le, fructe şi legume care să 

asigure organismului sub-

stanţe nutritive, antioxi-

danţi şi fl avonoizi, care să 

reducă radicalii liberi şi 

stresul oxidativ rezultat din 

procesul de ardere al ali-

mentelor, atât de nocive 

sănătăţii.

Merele, strugurii, zmeura pe-

rele, prunele, gutuile sunt vede-

tele sezonului de toamnă, au 

un conţinut bogat în vitamine 

şi fi bre, asigură o digestie opti-

mă şi un tranzit normal.

Merele au în compoziţie 

minerale precum magneziu, cal-

ciu, cupru, dar şi o serie de vi-

tamine, cu precădere vitamina 

C. Un rol important îl au pecti-

nele care participă la buna func-

ţionare a aparatului digestiv, re-

glând peristaltismul intestinal şi 

absorbind deşeurile şi toxinele, 

putând preveni astfel cancerul 

de colon, scrie Mediafax.

Prin vitamina A se stimulea-

ză secreţia mucusului intestinal, 

care are rol protector şi partici-

pă la prevenirea ulcerului, dar şi 

la dezinfecţia intestinului.

Un alt rol important al pec-

tinelor din măr este acela de 

a scădea valoarea colestero-

lului sangvin, fi ind un adju-

vand natural tratamentului 

hipocolesterolemiant.

Mărul este sursă importan-

tă de fl avonoizi, are aproprie-

tăţi antioxidante şi efecte be-

nefi ce în prevenţia unor afec-

ţiuni cronice sau degenerati-

ve. Medicii ecomandă pacien-

ţilor consumul de mere în re-

gimurile de slăbire, deoarece 

au zaharuri necesare bunei 

funcţionări a organismului, au 

un uşor efect diuretic şi o în-

cărcătură calorică scăzută.

Perele sunt fructe zemo-

ase şi dulci, înrudite cu gutuile 

şi merele. Prin conţinutul lor 

asigură 15 % din aportul zilnic 

de fi bre, având şi proprietăţi hi-

pocolesterolemiante.

Sunt recomandate persoa-

nelor astenice, anemice. Pe-

rele sunt cunoscute pentru 

efectul lor laxativ şi depura-

tiv, fi ind un adjuvant în ali-

mentaţia pacienţilor care su-

feră de constipaţie cronică.

Strugurii intră în catego-

ria fructelor cu o cantitate mare 

de zaharuri. Sunt gustoşi şi par-

fumaţi, înglobează o cantitate 

importantă de antioxidanţi, dar 

îngraşă. Cuprind substanţe utile 

îmbunătăţirii circulaţiei şi fl exi-

bilităţii vaselor de sânge, atât 

fructul în sine, cât şi sâmburele.

Produsul fermentat, vinul, 

este un aliment util atunci 

când este consumat ocazio-

nal, în cantităţi mici, adică, 

1-2 pahare, nu mai mult de 

1-2 ori pe săptămână. În Ita-

lia, zona Sardinia, trăieşte po-

pulaţia masculină cea mai 

longevivă din Europa, acest 

fapt datorându-se unui tip de 

vin roşu, sec, care se numeş-

te Cannonau. 

Marile beneficii ale 
fructelor de toamnă
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 

str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS 
(standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

CASE/CABANE

¤ Vând cabană din lemn de brad 
de 12 x 12 cm, în construcţie, 2 
camere și hol de 8,60 x 2 m, cu 
posibilitate de mansardare, după 
caz. Preţ negociabil. Relaţii și in-
formaţii suplimentare la tel. 
0757-726993. (6.7)

¤ Vând două case + anexe în Tu-
reni, în aceeași curte (se vinde și 
separat), supr. totală 6500 mp, 
curte, livadă, teren arabil, utili-
tăţi, apă, gaz, curent, întăbulat, 
preţ negociabil. Inf. suplimenta-
re la tel. 0745-182440.

¤ Vând sub preţul pieţei, în loc. 
Sânnicoară, casă de 80 mp, cu 
toate utilităţile, grădină de 3300 
mp, front la DN E576. Preţ nego-
ciabil. Accept varianta schimbului 
cu ap. cu 2 camere în Mărăști + 
diferenţă la înţelegere. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tel. 
0743-285183 sau 0754-025684.

TERENURI

¤ P.F. vând teren pentru construcţii 
în Cluj-Napoca, str. Dealul Fânaţe-
lor F.N, în supr. 6200 mp, cu front 
de 180 m, cu toate utilităţile de pe 
teren, a 100 m de autobuzul nr. 
39, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (1.7)

¤ Vând teren pentru construcţii în 
Cluj-Napoca, cart. Andrei Mureșa-
nu, str. Becaș nr. 34, supr. 3900 
mp, cu front de 19,50 m și 200 m 
lungime, cu C.F. + C.U., P+2 sau 
case înșiruite, cu toate utilităţile pe 
teren, preţ negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0741-100529. (1.7)

¤ Vând grădină în Copăceni, 8 ari, 
17 m front la stradă, pentru con-
strucţie, toate utilităţile aprobate 
(apă, gaz, curent). Relaţii supli-
mentare la tel. 0722-246007. (5.7)

¤ Vând teren intravilan în Turda, 
lângă lac, 4300 mp, preţ negocia-
bil. Pentru informaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0722-246007. (5.7)

¤ Vând teren intravilan în supr. de 
12200 pm, în Mărișel, zona cen-
trală, front 90 m la drumul princi-
pal, curent electric, apă în faţa te-
renului, carte funciară, preţ 8 eu-
ro/mp. Tel. 0744-653097. (6.7)

¤ Vând teren în Beliș, zona Că-
tun-Pleș, intravilan, front 94 m spre 
Lacul Fântânele-Beliș (15-25 m pâ-
nă la apă), în supr. de 7800 mp, 
C.F., drum de acces pe la Giurcuţa, 
preţ 8 euro/mp. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0744-653097. (6.7)

¤ P.F. vând teren intravilan în su-
pr. de 1400 mp, la 13 km de 
Cluj-Napoca, cu un peisaj speln-
did, loc liniștit, împrejmuit, front 
23 m. Informaţii și relaţii la tel. 
0740-312851. (10.14)

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 3 
camere, dotat, mobilat, etaj 1, zo-
nă liniștită, în cart. Mănăștur, unei 

tinere perechi sau două fete tinere 
studente, la un preţ convenabil, 
de la 1 octombrie. Rog seriozitate. 
Informaţii sau detalii suplimentare 
la tel. 0743-330440. (9.14)

¤ Dau în chirie apartament cu 2 
camere, mobilat, utilat, la 1 mi-
nut de staţia Minerva, foarte cu-
rat, pe perioadă lungă, pentru 2 
fete liniștite, nefumătoare, preţul 
pieţei. Informaţii suplimentare la 
tel. 0748-652512. (3.7)

¤ Închiriez ap. 2 camere, bucătă-
rie, baie, cart. Gheorgheni, 
Cluj-Napoca, aproape de centru. 
Bloc izolat termic, fără restanţieri, 
cu loc de relaxare în grădina blo-
cului. Tel 0735-181331 (25.40)

SPAŢII

¤ P.F. dau în chirie două garaje 
subterane, în cart. Bună Ziua, str. 
Mircea Zaciu, cu porţi automate, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (1.7)

LOCURI DE MUNCĂ

Angajăm pe postul de 
MANAGER, persoană 

serioasă, studii 
superioare cu master, 
permis de conducere, 

două limbi străine, 
vechime 5 ani activităţi 

comerciale.

Salar negociabil, 
aprox. 2000 RON.
Tel. 0264-437627. 

(3.3*)

¤ Caut loc de muncă în domeniul 
gestiune, depozit. Ofer și cer seri-
ozitate. Aștept telefoane la 
0755-210287.

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabilita-
te primară, cunoștinţe WINMEN-
TOR. Sunaţi la tel. 0745-430079.

¤ Caut de lucru în domeniul labo-
rator-cofetarie sau la bucătărie, 
deţin diplomă de califi care în aces-
te domenii. Ofer și rog seriozitate. 
Aștept oferte la tel. 0757-746700.

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele li-
bere), experienţă în domeniu. 
Cer și ofer seriozitate. Rog sunaţi 
la tel. 0745-802150.

¤ Licenţiată în drept 2016, cu expe-
rienţă de lucru în cabinet notarial, 
caut loc de muncă în domeniul juri-
dic ca și consilier juridic, jurist. Ofer 
și cer seriozitate. Tel. 0758-324971.

¤ SALON TROPICAL își mărește 
echipa! Angajăm hairstylist cu 
experienţă. Pentru detalii vă ru-
găm să ne contactaţi la nr. de 
tel. 0747-486860.

SERVICII

¤ Efectuez transport cu autoutili-
tar FORD TRANZIT descoperit, de 
3,5 to, descoperit, mobilă, mate-
riale de costrucţii, orice tip de 
marfă, de la 50 RON/cursă. Aș-
tept oferte pentru contracte sau 
închiriere pe termen lung la tel. 
0741-100529. (1.8)

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Informaţii 
suplimentare la tel. 
0744-501252. (1.8)

¤ Expert contabil ofer servicii de 
evidenţă contabilă, salarizare, bi-
lanţuri de lichidare. Pentru infor-
maţii suplimentare sunaţi la tel. 
0752-120355. (1.8)

¤ Economist, membru CECAR, cu 
experienţă în contabilitate, do-
meniul producţie, ţin evidenţe 
contabile. Aștept telefoane la 
0752-120355. (3.7)

¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, came-
re de frig. Ofer garanţie și asigur 
transport. Tel. 0747-786.320; 
0770-607.687.

¤ Ofer servicii profesionale de 
Web Design, redesign pagini de 
internet si gazduire web hosting, 
la pretul de 399 lei. Contact: 
0754 611 868 sau email: 
horea@orange-webagency.com.

¤ Executăm la comandă, mobili-
er personalizat, din pal melami-
nat, cu montaj la domiciliu. Su-
naţi la tel. 0740-807646.

¤ Montăm uși și geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
tel. 0745-993104.

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

Electrotac
VÂNZĂRI-CONSUMABILE-SERVICE

Case de marcat, 
Cântare electronice, 

cititoare coduri de bare, 
conectare case de marcat-PC

POS-URI

Tel: 0264-421506; 0729-072651; 

0722-357640; 0722-437444

Str Frunzișului, nr. 29, Cluj-Napoca,

Varianta Zorilor-Mănăștur

www.electrotac.ro

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Vând două capete debară, cru-
ce cardanică pentru autoturism 
LADA 1500, piesele sunt noi. Preţ 
30 RON. Informaţii suplimentare 
la tel. 0744-653097. (3.7)

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preţ negociabil. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tele-
fon 0740-694047.

UZ CASNIC

¤ Vând mașini de cusut TEXTIMA, 
SINGER, JUKI, METALOTEHNICA, 
mașină de stopat, mașină de cusut 
nasturi, generator abur pentru căl-
cat. Preţuri negociabile. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la tel. 
0757-726993. (1.7)

¤ Vând combină frigorifi că ”Elec-
trolux”, în stare foarte bună de 
funcţionare și estetică excelentă, la 
nevoie asigur transport, sub preţul 
pieţii. Inf. suplimentare la tel. 
0741-100529. (1.7)

¤ Vând mașină de cusut marcă 
germană, în stare perfectă de func-
ţionare, preţ 1600 RON, negocia-
bil. Relaţii la tel. 0364-882575.

¤ Vând două sobe de teracotă, 
culoare maro, una cu plită și ler, 
complete, din cărămidă, de-
montate de un sobar. Informaţii 
și relaţii suplimentare la tel. 
0752-093646.

¤ La jumătate de preţ faţă de ma-
gazin! Vând vană din fi bră de sticlă, 
albă, 1,50 x 0,70 m, model cu ba-
teria pe perete, foarte puţin folosi-
tă, stare perfectă, ideală pentru băi 
de dimensiuni mai mici, preţ 400 
RON, puţin negociabil. Informaţii 
suplimentare la tel. 0741-278287.

¤ Vând centrală termică pe gaz, 
Junkers de 24k, cu tiraj forţat, 
stare perfectă de funcţionare, ve-
chime 7 ani, preţ 1000 RON. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0741-278287.

¤ Vând vană fi bră de sticlă, albă, 
150x70cm, model cu bateria pe 

perete, stare perfectă de funcţio-
nare, preţ: 450 RON. Informaţii 
la tel. 0751-014413.

¤ Vând aragaz Zanussi, 4 ochiuri 
+ cuptor – pe gaz, preţ 400 
RON. Pentru relaţii suplimentare 
sunaţi la tel. 0751-014413.

MOBILIER

¤ Cumpăr dulap de perete cu 
cheie, dim. aprox. 1 x 1,5 m. Aș-
tept telefoane la 0760 185659.

¤ Promoţie de vară! Vând cana-
pea extensibilă, dimensiune 140 
x 200 cm, compusă din 2 saltele 
tip Relaxa, cu spaţiu de depozita-
re, culoare bleumarin, cu 2 per-
ne, stare foarte bună. Nu asigu-
răm transportul. Preţ 650 ron, 
puţin negociabil. Relaţii supli-
mentare la tel. 0741-278287.

¤ Vând ușa de interior, culoare 
lemn natur, dimensiune 90 x 
200 cm, cu feronerie și chei, 
stare perfectă, foarte puţin fo-
losită, rezultată din reamena-
jări, preţ 300 RON, puţin nego-
ciabil. Nu asigurăm transportul. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0741-278287.

MEDICALE

¤ Vând ecograf TOSHIBA cu doă son-
de. Informaţii și relaţii suplimentare 
la telefonul 0744-605935. (10.14)

¤ Vând ecograf. Informaţii și relaţii 
la telefonul 0723-435446. (8.14)

ELECTRO

¤ Vând hotă electrică folosită, în 
stare bună de funcţionare. Preţ 
negociabil. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0741-100529. (1.7)

COMEMORARE

Cu durere în sufl et îmi 
amintesc în aceste luni, 
de trecerea în veșnicie a

iubitului meu soţ

MÜLLER ANDREI
și a jurnaliștilor de 

excepţie

BALLÓ ÁRON şi 
ILIE CĂLIAN.

Dumnezeu să îi aibă 
mereu în paza Sa.

Müller Rozália. (1.2)

DIVERSE

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, pe curent 220 V, cu 6 role, 
aparatul este nou, marcă străină. 
Preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (1.7)

¤ Doresc să cumpăr sau să închi-
riez tocător de mere (fructe), 
manual sau electric. Aștept tele-
foane la 0721-356827.

¤ Vând covor cu model tip medali-
on (combinaţie de culori, bordo cu 
bej), dimensiune 2,05 x 2,90 m, 
utilizat, preţ 250 RON. Informaţii 
suplimentare la tel. 0751-014413.

¤ Vând ţiglă din decopertare, 
model vechi, de Câmpia Turzii, 
preţ 0,40 lei/buc, negociabil. In-
formaţii la tel. 0758-137422.

¤ Vând cântar (maja) de 500 kg, 
în perfectă stare de funcţionare, 
preţ negocoabil. Informaţii supli-
mentare la tel. 0745-182440.

¤ Vând 1500 kg de grâu din re-
colta 2016, în sat Boju. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tel. 
0753-771323.

¤ Vând suc de mere natural, cu 
pulpă, din mere provenite din 
pomi netrataţi, fără zahăr și conser-
vanţi (recipient de 2 l). Preţ 8,5 
RON/l. Sunaţi la tel. 0758-356073.

COLECŢIONARI

¤ Vând 2 buc scaune foarte 
vechi, sculptate și tapiţate cu pie-
le. Informaţii suplimentare la tel. 
0741-266069. (5.7)

¤ Cumpăr obiecte promoţiona-
le Marlboro, genţi, chibrituri, 
scrumiere, reclame, brichete, 
insigne, afișe, etc., orice obiect 
pe care scrie Malboro. Cer și 
ofer seriozitate. Tel. 
0749-174082. (5.7)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (mașină 
de scris neagră, aparat foto cu bur-
duf, radio, tablouri, icoane). Aștept 
oferte la tel. 0740-876853. (4.5)

¤ Clujean colecţionar caut pe cineva 
care ar avea timbre, picturi, poze 
vechi, scaune foarte vechi. Aștept te-
lefoane la 0752-362823. (5.7)

¤ Vând colecţie de actori, alb-ne-

gru și color, în stare bună. Sunaţi 
la tel 0749-174082 (5.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare că-
prior (ţap) și colţi de mistreţi, un 
colţ a fost medaliat, preţ negocia-
bil. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-591965. (5.7)

¤ Cumpăr colecţie de poze vechi, 
insigne românești, fanioane, fot-
baliști, medalii, decoraţii, foto-
grafi i, cer și ofer seriozitate. Aș-
tept oferte serioase. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (5.7)

¤ Cumpăr bancnote de 10.000 lei, 
100.000 lei, 50.000 lei, 500.000 
lei și 1.000.000 lei, varianta de 
plastic, orice cantitate, indiferent de 
calitate. Aștept oferte serioase la 
tel. 0749-174082. (5.7)

¤ Vând colecţie de actori, alb-ne-
gru și color, în stare bună. Sunaţi 
la tel 0749-174082 (5.7)

ANIMALE

¤ Vând porci pentru sacrifi care, 
între 140-170 kg, ţinut pe cerea-
le, în Cluj-Napcoa, Gheor-
gheni-Sopor, preţ negocoabil. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0751-095924. (1.7)

¤ Vând porci pentru tăiat, 140-150 
kg, crecut cu cereale bio. preţ nego-
ciabil. Sunaţi la 0741-100529. (1.7)

¤ Cumpăr purcei de 8-10 săptă-
mâni. Tel. 0751-095924. (1.7)

PIERDERI

¤ Subscrisa MARIFLOR PRODCOM 
S.R.L., cu sediul în Gherla, str. Li-
viu Rebreanu nr. 56, jud. Cluj, în-
registrată la O.R.C.T. Cluj, sub nr. 
J12/4335/1994, C.U.I. RO 
7371200, declară pierdut și nul 
certifi catul de înregistrare eliberat 
de O.R.C.T. Cluj în data de 
20.08.2013. (1.1)

www.batrom.ro

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persoane energice, deschise,amabile care sa 
asigure servicii de curatenie la standard inalte de calitate 
intr-o atmosfera placuta, relaxanta.

Cerinte:

– femei si barbati cu varsta cuprinsa intre 20-50 ani;
–  persoane serioase, punctuale, amabile si cu o atitudine 

respectuoasa;
–  nu este obligatoriu sa ai experienta, te vom invata noi 

ceea ce trebuie sa faci.

Oferta:

 Vei avea oportunitatea sa oferi servicii de curatenie 
clientilor nostri, iar noi iti vom oferi:
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atractiv;
–  salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si 

realizarile dumneavoastra.

Nr.de contact:
–  0748.610.421
– 0264.483.783

Adresa de e-mail: offi ce@one-way.ro
Adresa: Str. Fabricii, nr. 118,Cluj-Napoca

Keep your image clean!
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Tribuna partidelor 
parlamentare

12:30 Teleshopping

13:00 Aici, acum

13:47 La pas prin Sinaia

14:00 Telejurnal

14:55 Vorbeste corect!

15:00 Maghiara de pe unu

16:00 Stiri

16:05 Maghiara de pe unu

16:58 Starea zilei

17:00 Telejurnal

17:30 Secrete de razboi

18:30 Pulsul zilei

19:35 Pulsul zilei

19:55 Starea zilei

20:00 Telejurnal

20:50 Sport

21:00 Romania 9

21:55 Romania 9

22:30 Starea natiei

23:30 Ora de stiri

ANTENA 1

13:00 Observator

14:00 Nunta cu scantei

16:00 Observator

17:00 Acces Direct

19:00 Observator

20:00 Chefi  la cutite

23:00 Xtra Night Show

PRO TV

13:00 Stirile Pro TV

14:00 Lectii de viata

15:00 La Maruta

17:00 Stirile Pro TV

18:00 Ce spun romanii

19:00 Stirile Pro TV

20:30 Gospodar fara pereche

22:30 Pe bune?!

23:30 Stirile Pro TV

PRIMA TV

12:00 Teleshopping
13:00 Secrete de Stil
13:30 Teleshopping
14:00 Focus
14:30 Teleshopping
14:45 Camera de ras
15:30 Mama mea gateste 
mai bine
16:30 Focus 18
17:00 Pasiune Toscana
18:00 Focus
19:30 Mama mea gateste 
mai bine
20:30 Vraja diamantelor
22:30 Trasniti din NATO
23:15 Focus din inima 
Romaniei
23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:00 Stirile Kanal D
13:00 Te vreau langa mine
15:00 Teo Show
16:30 Bravo, ai stil!
18:45 Stirea zilei
19:00 Stirile Kanal D
20:00 Patria mea esti tu
23:00 WOWbiz

LOOK TV

12:00 FOTBAL LOOK

13:00 Tonik Show

14:00 Casa Poporului

15:30 Prima Doamna

16:30 Saptamana agricola

18:00 Zeek si lumea animalelor

18:30 Casa Poporului

20:00 Celebrity

21:00 Sporturi extreme

21:30 Povestile Romaniei

22:30 Big Boletus

23:30 Viata secreta a sportului

Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

Adresa: Bd. Muncii Nr. 16, Cluj-Napoca,
Tel 0264 415 262; 0722 424 000; 0732 127 114

0720 543 737; 0726 777 319

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro

BANCA COOPERATISTA ALIANTA CLUJ-NAPOCA

Cluj-Napoca: Bld. 21 Decembrie 1989 nr. 100, tel. 
0264.592.123, 0264.430.619

Agentia Turda: Str. G. Cosbuc nr. 1, tel. 0264.313.414, 
0785.204.885

Agentia Gherla: Str. Crisan nr. 45, tel. 0264.241.964, 
0785.204.877 

DOBANZI DEPOZITE 
PERSOANE FIZICE:

Depozitele sunt garantate de Fondul de Garantare 
a Depozitelor in Sistemul Bancar

Perioada Dobanda Tip dobanda

12 luni 2.10% variabila

6 luni 2.10% fixa

3 luni 1.50% fixa

1 luna 1.30% fixa

ANUNŢ DE ANGAJARE

ANGAJĂM

AGENŢI DE CURĂŢENIE

în condiţii avantajoase de salarizare, 

plată ore suplimentare, 

bonusuri.

Relaţii la telefon 0784-290.182, 
0785-966.688 sau 021-335.00.11, 

de luni până vineri, 
între orele 09:00-18:00.

             Always clean!

Angajăm 
personal cu 
experiență 

pentru MAGAZIN 
NATURIST 

Magazinul este situat în incinta Sigma Center, str 
Republicii 109, Cluj-Napoca. 

Pentru informații sunați la telefon: 

0786-102493, 0762-201892 

sau e-mail:hypericumimpex@gmail.com

ANUNŢ DE ANGAJARE

S.C. DARTIM S.R.L.
Angajează

  VÂNZĂTOR/VÂNZĂTOARE  pentru magazin 
alimentar

 LUCRĂTOR COMERCIAL 

 ŞOFER  pentru distribuţie produse alimentare

C.V.-urile se pot depune la sediul fi rmei din 

Cluj-Napoca, str. Sibiului nr. 1, jud. Cluj,

E-mail: dartim.cj@gmail.com.

Detalii la numărul de telefon: 0731-014.287.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Cautăm persoane: responsabile, serioase, 
punctuale, rapide, atente la detalii, 

abilităţi de lucru în echipă

Ce veţi face: curăţenie în cadrul și în afara sediului Eon 

gaz din Cluj-Napoca, folosind echipamentul din dotare.

Ce vă oferim: program 8 ore, perioada contract 

nedeterminată, salariu fi x + tichete de masă, echipament.

Persoanele interesate să sune la numărul de telefon: 

0754204323.

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. TAMO-KO DEVELOPMENT S.R.L., în calitate 
de titular, anunţă publicul interesat asupra declanșării 
etapei de încadrare, conform HG 1076/2004, în vederea 
obţinerii avizului de mediu pentru „Elaborare PUZ 
construcţii pentru industrie, depozitare şi funcţiuni conexe“ 
în com. Apahida, sat Apahida, jud. Cluj. 

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul 
proiectantului S.C. 5 USTAMP S.R.L. Timișoara, strada 
Bucovinei nr. 63A începând din data de 22.09.2017, între 
orele 8-14.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii 
și sugestii, până la data de 10.10.2017 la APM CLUJ, str, 
Dorobanților nr. 99, blocul 9B, cod. 400609, fax 
0264-412914, e-mail: office@apmcj.anpm.ro în zilele 
de luni-vineri între orele 9-14.

ANUNŢ DE ANGAJARE

UCMR-ADA, Asociaţia pentru Drepturi de Autor 
a Compozitorilor,

angajează inspector judeţean
pentru autorizarea utilizatorilor de opere muzicale 

din zona judeţului Cluj.

Cerinţele postului:
• Studii superioare,
• Cunoștinţe operare PC,
• Domiciliul în Cluj,
• Vârsta între 30-45 ani,
•  Seriozitate, responsabilitate, conștiinciozitate, 

fără antecedente penale.

Disponibilitate de deplasare în judeţul Cluj.
Se oferă salariu motivant, bonuri de masă, decont de benzină.
Relaţii la sediul UCMR-ADA din Str. Ostașilor nr. 12, Sector 1, 
București
E-mail ada@ucmr-ada.ro sau tel. 021/3160.79.79.

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj, anunţa publicul 
interesat că „Întocmire PUZ cu aviz de iniţiere pentru 
construire 4 imobile de locunţe colective cu regim de înâlţime 
P+4E+Er, îmrejmuire, racorduri şi branţamente la utilităţi“, 
în comuna Floreţti, str. Șesul de Sus F.N., nr. Cad. 73549, 
jud. Cluj, titular: S.C. TIV CONSTRUCT S.R.L. nu necesită 
evaluare de mediu, planul urmând a fi  supus procedurii de 
adoptare fără aviz de mediu.

Observaţiile și comentariile publicului interesat, privind 
decizia etapei de încadrare se transmit în scris la Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, 
bl. 9B, cod. 400609, tel. 0264-410722, fax 0264-410716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, 
între orele 9-14, în termen de 10 zile calendaristice de la 
data apariţiei anunţului.
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Adrian Falub, noul 
antrenor al FC 
Universitatea Cluj
FC Universitatea Cluj va ataca pro-
movarea în Liga 2 cu Adrian Falub 
(46 de ani), care este, începând 
de vineri, noul antrenor principal 
al echipei Universitatea Cluj. 
Falub, care a îmbrăcat tricoul 
alb-negru în perioada 
1989-1996, respectiv 1997-1998, 
revine la echipa sa de sufl et, pe 
care a mai pregătit-o în sezonul 
2006-2007, când a reușit promo-
varea în Liga 1, dar și în 2015, 
când „Șepcile roșii” s-au califi cat 
în fi nala Cupei României după o 
pauză de 50 de ani. Ca antrenor, 
a mai pregătit formaţiile Sportul 
Studenţesc, Unirea Alba Iulia, 
FCM Târgu-Mureș, CSMS Iași, UTA 
Arad, ASA Târgu-Mureș și 
Concordia Chiajna.

Fotbaliștii nominalizaţi 
pentru titlul de cel mai 
bun jucător al lumii
FIFA a publicat vineri lista fi naliști-
lor pentru premiul "The Best", 
acordat celui mai bun jucător din 
lume. Cei trei jucători intraţi pe ul-
tima sută de metri sunt Cristiano 
Ronaldo (Real Madrid), Lionel 
Messi (FC Barcelona) și Neymar Jr 
(în sezonul trecut la FC Barcelona, 
în prezent la PSG). La categoria 
antrenorilor, FIFA i-a nominalizat 
pe lista fi nală pe Antonio Conte 
(Chelsea), Massimiliano Allegri 
(Juventus Torino) și Zinedine 
Zidane (Real Madrid). Pentru pre-
miul acordat celui mai bun portar 
din lume, FIFA i-a nominalizat pe 
Gianluigi Buffon (Juventus 
Torino), Keylor Navas (Real 
Madrid) și Manuel Neuer (Bayern 
Munchen). În luna august, FIFA a 
publicat o listă scurtă a antrenori-
lor rămași în cursa pentru trofeul 
de cel mai bun tehnician. Pe lista 
respectivă se regăseau: Carlo 
Ancelotti (Bayern Munchen), Luis 
Enrique (FC Barcelona), Pep 
Guardiola (Manchester City), 
Leonardo Jardim (AS Monaco), 
Joachim Low (naţionala 
Germaniei), Jose Mourinho 
(Manchester United), Mauricio 
Pochettino (Tottenham Hotspur), 
Diego Simeone (Atletico de 
Madrid) și Tite (naţionala 
Braziliei).  Premiile vor fi  acordate 
pe 23 octombrie, în cadrul unei 
gale organizate de FIFA la Londra.

Cîrstea s-a calificat 
în turul secund al 
turneului de la Wuhan
Jucătoarea Sorana Cîrstea, locul 
52 WTA, s-a califi cat, duminică, în 
turul doi al turneului WTA 
Premier 5 de la Wuhan, din 
China, desfășurat pe hard și dotat 
cu premii în valoare totală de 
2.365.250 de dolari. Cîrstea a în-
vins-o, în runda inaugurală, scor 
6-3, 6-3, într-o oră și 27 de minu-
te de joc, pe jucătoarea chineză 
Yafan Wang (147 WTA), benefi ci-
ara unui wild-card. De-a lungul 
meciului, românca a servit doi 
ași, a comis două duble greșeli și 
a avut procentaje de reușită la 
serviciu de 64 la sută cu prima 
minge și 60 la sută cu cea de-a 
doua. Cîrstea a reușit patru 
break-uri și și-a cedat serviciul o 
singură dată. În turul următor, 
Sorana Cîrstea o va întâlni pe câș-
tigătoarea partidei Qiang Wang 
(China, locul 57 WTA) – Sloane 
Stephens (SUA, 17 WTA).

Pe scurt

Competiţia s-a desfăşurat 

în perioada 22-24 sep-

tembrie la FSEGA, din 

cadrul UBB, fi ind dotată 

cu premii în valoare de 

10.000 euro, un nou 

record pentru sportul 

minţii de la noi din ţară.

Deschiderea primei zile 

a avut în centrul atenției un 

simultan, avand ca actor 

principal pe marele maestru 

internațional Constantin Io-

nescu, care a înfruntat 25 

de șahiști clujeni de diferi-

te categorii de vârstă.

La începutul competiţiei, 

Alexandru Badea, directorul 

general al companiei Coral 

Impex a spus că această com-

petiţie este foarte importan-

tă pentru şahul românesc, 

nu doar datorită premiilor 

puse la dispoziţie, ci şi din 

cauză că tinerii jucători vor 

putea învăţa de la marii ma-

eştri ai şahului european.

„Suntem profund onoraţi 

să putem organiza această 

competiţie care va reuni, la 

Cluj-Napoca, câţiva dintre cei 

mai prestigioşi şahişti ai mo-

mentului. Această competiţie 

este importantă, în primul 

rând pentru tinerii jucători ca-

re vor putea să-i vadă la ma-

sa de joc pe campionii Româ-

niei, Germaniei, Ucrainei, Mol-

dovei sau Lituaniei. Compa-

nia noastră va continua să 

sprijine şi să organizeze ast-

fel de evenimente pentru că 

ne dorim să promovăm cât 

mai mult acest sport în rân-

dul tinerilor, dar şi a români-

lor, în general”, a spus Ale-

xandru Badea.

Opinia directorului general 

al Coral Impex este împărtăşi-

tă şi de Alin Toma, preşedin-

tele Asociaţiei Judeţene de Şah 

Cluj. „Este o şansă uriaşă pen-

tru copiii noştri să-i vadă la lu-

cru pe mulţi dintre jucători pe 

care îi studiază doar în cărţi. 

Acest lucru îi va ambiţiona să 

ajungă şi ei mari şahişti şi să 

aducă faimă ţării noastre”, a 

spus Alin Toma.

La acest eveniment au par-

ticipat peste 250 de şahişti 

din România, Ungaria, Re-

publica Moldova, Belgia, Ca-

nada, Germania, Lituania sau 

Suedia. 

Printre cei mai importanţi 

jucători care au venit la 

Cluj-Napoca se numără cam-

pionii naţionali en titre, ma-

rii maeştrii Andrei Istrates-

cu şi Irina Bulmaga.

Zi spectaculoasă la concursul de şah 
organizat de Coral Impex la Cluj
Vineri, la Cluj-Napoca, a început unul din cele mai importante concursuri de şah rapid, 
„Festivalul internaţional de şah Coral Impex”, ediţia a 2-a, 2017. 

La acest eveniment au participat peste 250 de şahişti din România, Ungaria, Republica Moldova, Belgia, Canada, Germania, Lituania sau Suedia

Jucătoarea Simona Halep a 

declarat, într-un interviu 

acordat site-ului WTA, că 

obiectivul său din acest 

fi nal de sezon este să urce, 

în premieră, pe primul loc 

în clasamentul mondial, 

dar a recunoscut că trebuie 

să câştige măcar un titlu 

pentru a reuşi.

Afl ată în acest moment pe 

poziţia a doua în clasamentul 

WTA, sportiva din România a 

ratat până acum nu mai pu-

ţin de patru şanse de a-şi atin-

ge ţelul.

„Am ales să joc la Wuhan 

pentru că este un turneu mare 

şi aveam nevoie de un pic de o-

dihnă după sezonul american 

al US Open. Aşa am făcut în fi -

ecare an şi am venit aici la pri-

mul turneu (n.r. – al sezonului 

asiatic), iar după acesta voi mer-

ge la Beijing. Sper să mă des-

curc mai bine decât anul trecut, 

dar nu o să fi e uşor, pentru că 

tabloul e difi cil. Vreau să dau 

tot ce am mai bun la fi ecare 

meci şi să mă gândesc numai 

la jocul meu şi nu la rezultat. 

Simt un pic de oboseală, ne 

apropiem de fi nalul sezonului, 

dar încă am destulă energie să 

joc, să concurez. Sunt bucuroa-

să că sunt sănătoasă, nimic nu 

mă deranjează, trebuie să fi u 

concentrată la fi ecare meci şi să 

joc cât de bine pot.

Mai am un obiectiv anul 

acesta, să devin numărul unu 

mondial, ştiu că sunt aproape, 

dar departe în acelaşi timp, 

ştiu că trebuie să câştig ceva 

ca să ajung acolo. Încerc să nu 

mă gândesc la rezultate şi la 

acest obiectiv, dar bineînţeles 

că e în mintea mea în fi ecare 

zi şi lucrez pentru asta din 

greu”, a declarat Halep pentru 

site-ul WTA.

Halep, care anul trecut a 

ajuns până în semifi nalele tur-

neului de la Wuhan, va juca în 

acest an direct în turul doi. Si-

mona va întâlni câştigătoarea 

partidei Daria Kasatkina – Ali-

son Riske, potrivit Mediafax.

Halep vrea să devină 
numărul unu mondial

România a cucerit meda-

lia de aur în întrecerea 

pe echipe, sâmbătă, la 

Campionatele Europene 

de gimnastică aerobică 

de la Ancona (Italia), în 

urma rezultatelor din 

calificări.

Tricolorii au devansat Ru-

sia şi Ungaria în ierarhia fi-

nală.

Cel mai bun rezultat al 

tricolorilor în calificări a fost 

obţinut la grup şi aero dan-

ce, primul loc. La grup, Ro-

mânia, în componenţa Lu-

cian Ştefan Săvulescu, Da-

cian Nicolae Barna, Andre-

ea Bogati, Marian Brotei şi 

Gabriel Bocşer, a ocupat pri-

mul loc, cu 22,616 puncte, 

devansând Ungaria, 22,444 

puncte, şi Rusia, 22,350 

puncte. La aero dance, Ro-

mânia (Lavinia Ioana Pana-

ete, Steliana Stoenescu, Bi-

anca Maria Gorgovan, Ioa-

na Andreea Darie, Constan-

tina Cioveie, Denisa Ganea, 

Cristina Nedelcu, Maria Bi-

anca Becze), s-a clasat pe 

prima poziţie, cu 18,250 

puncte, urmată de Rusia, 

18,200 puncte, şi Ungaria, 

17,850 puncte.

La individual feminin, 

Dora Hegyi (Ungaria) a ocu-

pat primul loc în calificări, 

cu 21,350 puncte, Lavinia 

Panaete fiind a patra, cu 

20,850, iar Bianca Gorgovan, 

a şasea, cu 20,700,

La individual masculin, 

primul s-a clasat Daniel Bali 

(Ungaria), 22,900 puncte, iar 

Lucian Săvulescu a fost al 

şaptelea, cu 20,800 puncte.

În proba de perechi mix-

te, primii au fost spaniolii 

Sara Moreno şi Vicente Lli, 

cu 22,550 puncte, românii 

Dacian Barna şi Andreea Bo-

gati terminând pe trei, cu 

22,100, iar Marian Brotei şi 

Steliana Stoenescu, pe şase, 

cu 21,200 puncte.

La trio, Rusia 1 a fost pri-

ma, cu 22,316 puncte, urma-

tă de Rusia 2, 22,277 punc-

te, România 1 (Lucian Şte-

fan Săvulescu, Lavinia Ioa-

na Panaete, Dacian Nicolae 

Barna), 22,255 puncte, şi Ro-

mânia 2 (Andreea Bogati, 

Marian Brotei, Gabriel 

Bocşer), 21,933 puncte, etc.

La aero step, Rusia 2 a 

ocupat prima poziţie în ca-

lificări, cu 17,900 puncte, 

urmată de Ungaria 2, 17,700 

puncte, şi Ucraina, 17,125 

puncte, etc.

Gimnastică aerobică: România, 
medaliată cu aur în întrecerea 
pe echipe, la Europenele din Italia
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