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ACTUALITATE

Ultimul tun 
al Guvernului Ponta
Ministerul Dezvoltării Regionale a alocat 
peste 30 de milioane de lei către unele 
consilii judeţene conduse de social-demo-
craţi în luna octombrie. Pagina 3

POLITICĂ

„Mă așteptam 
să fiu sunat pentru 
funcția de premier”
Sociologul clujean Vasile Dâncu, numit re-
cent vicepremier, spune că nu a fost propu-
nerea PSD pentru această funcţie. Pagina 4

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

MAPAMOND

Teroriști la granița de vest a țării
ULTIMA ORĂ

Luare de ostatici în nordul Franţei
Şase indivizi care aveau ar-

me automate şi substanţe ex-
plozive au fost arestaţi preven-
tiv în Ungaria, în cursul unor 
operaţiuni pentru combaterea 
terorismului, informează MTI.

Arestările au avut loc în ulti-
mele zile, în cursul unor opera-
ţiuni efectuate de Unitatea un-
gară pentru combaterea teroris-
mului (TEK). Asupra celor şase 
suspecţi au fost găsite arme au-
tomate, substanţe explozive şi 
muniţie. Serviciile de securitate 
ungare au intensifi cat activităţi-
le de monitorizare după atacu-
rile teroriste comise la Paris pe 
13 noiembrie, în care au fost uci-
se cel puţin 130 de persoane.

„Toţi imigranţii din Orien-
tul Mijlociu şi din Africa pre-
zintă risc terorist, dat fiind că 
nu li se cunosc identităţile”, 
a afirmat premierul Ungariei, 
Viktor Orban, într-un interviu 
acordat site-ului Politico.eu. 
În opinia liderului de dreap-
ta de la Budapesta, toţi imi-
granţii extracomunitari pre-
zintă un anumit risc terorist. 
"Toţi imigranţii prezintă ame-
ninţări de securitate, pentru 
că nu ştim cine sunt. Dacă 
primeşti mii sau milioane de 
oameni neidentificaţi în pro-
pria casă, riscul terorist creş-
te semnificativ", a subliniat 
Orban. 

ORA 22.20. Mai multe per-
soane, inclusiv copii, au fost 
luate ostatice într-o clădire 
din nordul Franţei, la fronti-
era cu Belgia, anunţă surse 
citate de Reuters. Potrivit 
unor surse din cadrul servi-
ciilor de securitate, indivizi 
înarmaţi au luat mai mulţi 
ostatici într-o clădire din oră-
şelul francez Roubaix, situat 
la frontiera cu Belgia. Focuri 
de armă automată s-au auzit 
în zonă, relatează La Voix du 
Nord, precizând că mai mul-
te persoane ar fi fost rănite. 
Un important dispozitiv de 
securitate a fost creat, iar for-
ţele speciale ar fi lansat deja 

asaltul asupra clădirii. „O 
intervenție este în curs ca 
urmare a luării mai multor 
ostatici. Au fost schimburi 
de focuri, iar cartierul este 
înconjurat”, a declarat sur-
sa respectivă. „Un director 
de bancă și apropiați ai săi 
au fost luați ostatici”, potri-
vit aceleiași surse.

O sursă din cadrul echipe-
lor de prim-ajutor a informat 
că s-au înregistrat răniți de 
gloanțe.

Comisariatul din Roubaix și 
serviciile locale de prim-aju-
tor au confi rmat o operațiune 
de anvergură în cartierul Van 
Goh din oraș.
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Pe autostrăzile electorale ale lui Rus și Ponta 
NU SE CIRCULĂ până la sfârșitul anului 2015 !
România va încheia 2015 cu mai puțini kilometri funcționali de autostradă decât avea 
la începutul anului, din cauza închiderii câtorva tronsoane. Pagina 3

Cine a știut ?
De ce au tăcut ?

Seplecan: „Cât am fost prostul lor, am fost bun!”
Câţi politicieni ştiau despre diploma falsă/falsificată a preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj? 
Iar dacă ştiau, aşa cum se conturează tot mai vizibil, de ce au tăcut atâta vreme? 
Ca să îl ţină „din scurt” pe imaturul politic Mihai Seplecan? Pe larg, în pagina 5.

CE ASCUNDE SCANDALUL DIPLOMEI FALSE A PREȘEDINTELUI CJ? 
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Deşi practică teatrul de 

puţin timp, recent s-a 

întors cu mai multe pre-

mii de la un festival, unde 

a făcut Clujul mândru. 

Vâzând de-a lungul tim-

pului că este mereu în cen-

trul atenţiei, că poate să-şi 

capteze prietenii, să îi ţină 

sub vraja poveştilor sale, 

acum câţiva ani a ales să in-

tre într-o trupă de teatru ama-

tor care a reprezentat punc-

tul de pornire pentru cariera 

sa, care cu fi ecare spectacol 

care trece, îl împinge pe dru-

mul succesului.

„Acum câţiva ani am in-

trat într-o trupă de teatru ama-

tor, plină de moldoveni, Ca-

rusel, cu care am dat specta-

cole în Timişoara, în Huedin 

şi la Cluj de două ori. A avut 

un succes incredibil piesa. 

Acolo a fost începutul şi apoi 

am mers înainte. Am cunos-

cut oameni frumoşi din do-

meniu care m-au ajutat şi mă 

ajută, învăţ de la ei şi îmi ofe-

ră tot” a povestit Alexandru.

Stand-up comedy, un 
proiect pe care vrea să 
se axeze mai mult

Cu puţin timp în urmă, 

Alexandru Ciobanu a primit 

propunerea de a face un spec-

tacol de stand-up comedy. 

Fără să fi  făcut aşa ceva îna-

inte, fără să aibă experienţă, 

doar bazându-se pe improvi-

zaţie, şi-a luat inima în dinţi 

şi a acceptat. Prin aceasta şi-a 

descoperit o nouă pasiune, 

atât de apropiată de teatrul 

care l-a făcut ceea ce este as-

tăzi.

„Stand-up comedy este o 

latură pe care merg mai pu-

ţin, dar pe care pe viitor do-

resc să mă concentrez mai 

mult. Momentan încerc să 

fac o colaborare, iar proiec-

tul, sper, va demara în de-

cembrie. M-am apucat în-

tâmplător într-o zi când am 

fost chemat să fac un spec-

tacol de stand-up. Am ac-

ceptat, a ieşit ok, am văzut 

că-mi place şi sper ca pe vi-

itor să fac din ce în ce mai 

bine, să ajung şi eu cunos-

cut pe această latură” a ex-

plicat studentul.

S-a întors de la Târgu 
Mureş cu premii

De-a lungul timpului a par-

ticipat la numeroase festiva-

luri şi concursuri pentru ac-

tori amatori. Unul dintre aces-

tea este un festival de satiră 

şi umor studenţesc organizat 

la Târgu Mureş. Deşi a parti-

cipat în mai mulţi ani, fără 

succes, săptămâna trecută şi-a 

luat revanşa.

„Recent m-am întors de la 

un festival de satiră şi umor 

studenţesc care a avut loc la 

Târgu Mureş cu două premii 

întâi la două categorii indivi-

duale, monolog şi stand-up. 

De asemenea am luat locul 

trei la grup împreună cu Bri-

gada Bum din Cluj. Am fost 

apreciat, am fost oprit de ju-

riu pentru a mi se spune că 

ceea ce fac, fac bine şi să nu 

mă opresc din drum fi indcă 

voi ajunge departe ” a spus 

tânărul actor.

Ca toţi actorii, Alexandru 
trăieşte pentru aplauze

Deşi recunoaşte că iubeş-

te fi ecare moment care i-l ofe-

ră teatrul, de la învăţarea ro-

lului, la repetiţii, la spectaco-

lul propriu-zis, moldoveanul 

iubeşte aplauzele.

„Pentru ce trăiesc actorii? 

Ei trăiesc pentru aplauze. Cea 

mai faină emoţie este în mo-

mentul aplauzelor. Când tră-

ieşti în pielea personajului nu 

te gândeşti la asta, dar când 

spectacolul a luat sfârşit, abia 

aştepţi să vezi că publicul te 

apreciază” explică tânărul.

În timp ce spune asta, zâm-

beşte ştrengar, gândindu-se 

probabil la acea sete pentru 

aplauze. Pare ruşinat că tân-

jeşte după ele, dar o mărturi-

seşte fără regret.

„România este 
fl ămândă pentru artă”

Cu toate că teatrul este vă-

zut ca o meserie fără prea 

multe benefi cii fi nanciare, Ale-

xandru este de părere că un 

actor poate trăi bine din asta, 

dacă încearcă mereu să-şi de-

păşească limitele. De aseme-

nea, vede o viitoare evoluţie 

în ceea ce priveşte arta, în 

toate formele ei, deoarece ro-

mânii sunt din ce în ce mai 

dornici să-şi hrănească sufl e-

tul prin ea.

„De când am intrat în lu-

mea teatrului, cred că se poa-

te trăi oriunde din asta, mai 

ales în România, fi indcă Româ-

nia este fl ămândă. Flămândă 

pentru artă. Însă este prea pu-

ţin apreciată. Soluţia este să nu 

te limitezi. Sunt de părere că 

dacă ajungi un actor profesio-

nist nu trebuie să te opreşti 

doar la a juca pe scena unui 

teatru. Trebuie să iei toate ra-

murile posibile, să fi i staroste 

la nunţi, să faci teatru de club, 

prezentări, toate astea” conti-

nuă actorul.

Clujul a fost punctul 
de pornire

Artistul recunoaşte că dacă 

ar fi  rămas în Republica Mol-

dova nu ar fi  ajuns ceea ce es-

te astăzi. Este convins că nu 

ar fi  ales acelaşi drum. A ales 

Politehnica fi indcă ştia că aco-

lo are cele mai mari şanse să 

intre la buget şi să primească 

o bursă pentru a se putea în-

treţine. Este conştient însă de 

contrastul dintre gândirea lo-

gică pe care o cere această fa-

cultate şi fi rea lui creativă.

De când a ales drumul ar-

tei, Alexandru a avut şansa 

să urce pe scenă aproape în 

toată ţara. Ceea ce a obser-

vat este că publicul din co-

munităţile mai mici este mai 

receptiv, din cauza faptului 

că nu au prea multe posibi-

lităţi de a se hrăni cu artă, 

spre deosebire de oraşele mai 

mari unde există mai multă 

varietate. Publicul clujean 

este de asemenea receptiv, 

însă încă sunt prea puţini ca-

re frecventează locaţiile tea-

trale.

Actorul consideră că este 

foarte important ca iubitorii 

de teatru să promoveze aceas-

tă artă cât mai mult posibil 

pentru a-şi deschide ochii spre 

o viaţă mai bună.

„Oamenii trebuie să mear-

gă cât mai mult la teatru, 

să-l promoveze, să încuraje-

ze o altă lume. Fiindcă noi 

astăzi trăim într-o lume pli-

nă de răutate, războaie, lip-

suri. De asta avem parte zil-

nic. Lipsuri fi nanciare, lip-

suri alimentare, lipsuri de 

dragoste... şi astea-s cele mai 

mari. Fiindcă cele fi nanciare 

trec pe plan secundar. De as-

ta încurajez teatrul, fi indcă 

prin el oamenii pot să-şi des-

chidă ochii, să vadă o viaţă 

mai bună. Teatrul te ajută să 

deschizi o uşă spre tine în-

săţi” a concluzionat Alexan-

dru Ciobanu.

„România este 
flămândă pentru artă”
Alexandru Ciobanu vine din Republica Moldova, a terminat Politehnica 
şi în paralel a ales să o ia pe un drum frumos, îmbrăţişând arta.
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Lotul trei al autostrăzii 

Sibiu-Orăştie, inaugurat 

în noiembrie 2014 şi 

închis în septembrie 2015 

între localităţile Sălişte şi 

Cunţa, din cauza unor 

crăpături în asfalt, va 

rămâne închis atâta timp 

cât o vor cere procedurile 

de siguranţă, a declarat 

ministrul Transporturilor, 

Dan Marian Costescu.

„(Autostrada, n.r.) va sta 

închisă atâta timp cât vor ce-

re procedurile de siguranţă şi 

procedurile pentru stabilire. 

Nu se poate lua o decizie po-

litică în care cineva să dea 

drumul la circulaţie, sunt niş-

te analize care se fac, s-au 

prelevat probe, s-au luat ca-

rotele, s-au dus la laborator 

şi în această expertiză se lu-

crează şi la soluţia tehnică. 

Fără soluţie tehnică nu putem 

să ne asumăm riscul ca după 

câteva luni să constatăm ur-

mătoarele crăpături şi să o ţi-

nem aşa într-un lanţ infi nit. 

E o problemă de responsabi-

litate şi responsabilitatea se 

face cu paşi mici şi legali”, a 

afi rmat Costescu.

Reprezentanţii Companiei 

Naţionale de Autostrăzi şi Dru-

muri Naţionale din România 

(CNADNR) au anunţat ante-

rior că circulaţia va fi  reluată 

în decembrie.

Costescu a arătat că Româ-

nia va încheia 2015 cu mai 

puţini kilometri funcţionali de 

autostradă decât avea la înce-

putul anului, din cauza închi-

derii câtorva tronsoane.

„Autostrăzile sunt priorita-

rea numărul unu a României 

la nivel de public. (...) Sunt 

mai puţini kilometri de auto-

stradă, dar acei kilometri ca-

re sunt siguri, se poate circu-

la pe ei. O să remediem şi a-

ceastă problemă şi vom reda 

circuitului şi acei kilometri de 

autostradă”, a spus Costescu.

Întrebat dacă se va întâl-

ni cu conducerea compani-

ei italiene Salini-Impregilo, 

constructorul lotului, el a 

arătat că va analiza care poa-

te fi  implicarea unui minis-

tru sau a unui secretar de 

stat în activitatea construc-

torului şi nu va încerca să 

deranjeze "mersul normal al 

lucrurilor".

„Dar asta nu înseamnă în 

niciun caz că ei pot fi  lăsaţi 

să scape lucrurile de sub con-

trol”, a menţionat ministrul 

Transporturilor.

Lotul trei al Autostrăzii 

Sibiu-Orăştie a fost închis 

trafi cului la începutul lunii 

septembrie, între Sălişte şi 

Cunţa, din cauza unor cră-

pături în asfalt, reprezentan-

ţii CNADNR spunând că pro-

blemele au apărut din cau-

za "execuţiei necorespunză-

toare a lucrărilor". La doar 

o săptămână de la inaugu-

rarea lotului 3 au apărut pri-

mele fisuri în carosabil. 

Atunci, CNADNR anunţa că 

era vorba despre "fi suri su-

perfi ciale”, care vor fi  reme-

diate pe banii constructoru-

lui, întrucât drumul se afl ă 

în garanţie.

Lotul respectiv a fost inau-

gurat în noiembrie 2014, cu 

două zile înainte de turul doi 

al alegerilor prezidenţiale, la 

eveniment participând minis-

trul de la acea dată al Trans-

porturilor, Ioan Rus, şi fostul 

premier Victor Ponta.

Lotul are o lungime de 22 

de kilometri, dintre care 6 km 

au fost afectaţi de alunecări 

de teren. Contractul pentru 

acest tronson a fost semnat 

în mai 2011, având o valoare 

de 182,9 milioane de euro.

Loturile 1, 2 şi 4 din Auto-

strada Sibiu-Orăştie au fost 

deschise trafi cului în decem-

brie 2013, lotul 3, de la Săliş-

te la Cunţa, rămânând însă în 

şantier din cauza alunecări-

lor de teren din zonă. Loturi-

le 1, 2 şi 4 ale acestei auto-

străzi, cu o lungime totală de 

60,5 kilometri, au fost reali-

zate în urma unei investiţii 

totale de 1,46 miliarde delei 

(326,5 milioane de euro), fă-

ră TVA.

Pe autostrăzile electorale
ale lui Ioan Rus și Victor Ponta
NU SE CIRCULĂ ÎN 2015!
România va încheia 2015 cu mai puţini kilometri funcţionali de autostradă decât avea la începutul anului, 
din cauza închiderii câtorva tronsoane.

Reprezentanţii Uniunii 
Naţionale a Patronatului 
Român se vor întâlni as-
tăzi în localitatea Nădășelu 
unde vor face „propuneri 
ridicale care să curme ac-
tuala stare de fapt”, ocazie 
cu care vor cere și demisia 
conducerii actuale 
CNADNR. “Vom evidenţia 
contrastul dintre vorbă și 
faptă. Vom face o analiză 
pe teren a stadiului promi-
siunilor făcute de CNADNR 
și a demersurilor noastre 
pentru a determina insti-
tuţiile abilitate să accelere-
ze realizarea tronsonului 
de autostradă 
Nădășelu-Mihăiești. 
Considerăm că judeţele 
din Transilvania au fost de-
favorizate în realizarea in-
frastructurii rutiere”, spun 
aceștia.

Clujul, izolat 
de Europa. 
Autostrada 
Cluj-Borş, în aer

Porțiunea de autostradă dintre Cunța și Săliște a fost inaugurată de Victor Ponta între cele două tururi de scrutin ale alegerilor prezidențiale 

Ministerul Dezvoltării 

Regionale a alocat peste 

30 de milioane de lei 

către unele consilii jude-

ţene conduse de soci-

al-democraţi în luna 

octombrie, când în frun-

tea instituţiei se afl a Sevil 

Shhaideh (PSD), o apropi-

ată a lui Liviu Dragnea.

Banii au fost alocaţi prin 

transferuri şi fac parte din Pro-

gramul Naţional de Dezvolta-

re Locală, demarat de Guver-

nul Ponta în 2013, pe baza u-

nei ordonanţe de urgenţă. Da-

tele apar în lista de plăţi efec-

tuate în luna octombrie 2015, 

publicată pe site-ul ministe-

rului şi citate de România Li-

beră. Pe listă fi gurează plăţi 

către mai multe unităţi admi-

nistrative – consilii judeţene, 

locale sau comunale.

În jur de 7 milioane de lei 

au ajuns la sectorul 3, condus 

de Robert Negoiţă (PSD). Nu-

mele acestuia a fost vehicu-

lat ca posibil candidat al PSD 

la Primăria Capitalei. Coinci-

denţă sau nu, cu o săptămâ-

nă înainte de prima alocare 

de fonduri, din 1 octombrie, 

Negoiţă şi-a anunţat retrage-

rea din cursa pentru şefi a PSD, 

Liviu Dragnea rămânând sin-

gurul candidat.

CJ Bistriţa-Năsăud a obţi-

nut 6,5 milioane de lei. În acest 

judeţ conducerea este deţinu-

tă de Radu Moldovan (PSD), 

unul dintre apropiaţii fostului 

premier Victor Ponta.

CJ Vrancea, condus de Ma-

rian Oprişan (PSD), a primit 

aproape 5 milioane de lei. Ma-

rian Oprişan este unul dintre cei 

mai infl uenţi baroni PSD, fi ind 

şi şeful Uniunii Naţionale a Con-

siliilor Judeţene (UNCJR). Con-

siliul Judeţean Dâmboviţa a pri-

mit aproape patru milioane de 

lei. Instituţia este condusă tot 

de un social-democrat, Adrian 

Ţuţuianu, cercetat pentru trafi c 

de infl uenţă.

Excepţie nu a făcut nici ju-

deţul Prahova, pentru care au 

fost alocate 3 milioane de lei. 

CJ Prahova este condus de Mir-

cea Cosma (PSD), trimis în ju-

decată pentru fapte de corup-

ţie şi urmărit penal pentru spri-

jinire a unui grup infracţional 

organizat. Către CJ Sibiu au 

mers 2,5 milioane de lei. Insti-

tuţia îl are în frunte pe Ioan 

Cindrea (PSD), care a fost con-

damnat la un an de închisoa-

re cu suspendare, pentru săvâr-

şirea infracţiunii de confl ict de 

interese. Fostului deputat PSD 

i s-a imputat că şi-a angajat ne-

legal soţia la biroul său parla-

mentar. CJ Dolj, condus de Ion 

Prioteasa (PSD), a primit 1,2 

milioane de lei.

Spre deosebire de alte oca-

zii, CJ Bacău nu mai este în 

top, primind doar 600.000 de 

lei. O posibilă explicaţie este 

faptul că Viorel Hrebenciuc, cel 

care l-a instalat pe Dragoş Be-

nea în fruntea CJ, nu mai poa-

te infl uenţa alocările fi nancia-

re. O sumă similară a primit şi 

CJ Brăila, judeţ cu o infl uenţă 

scăzută, fi ind condus interimar 

de Viorel Mortu (PSD) după re-

vocarea din funcţie a lui Ghe-

orghe Bunea Stancu. Nu au fost 

uitaţi nici aliaţii.

Ministerul a alocat 1,6 mi-

lioane de lei pentru CJ Neamţ, 

condus de Constantin Iaco-

ban (UNPR). Pentru compa-

raţie, pe listă se afl ă doar do-

uă judeţe conduse de liberali 

– CJ Hunedoara, condus de 

Adrian David (PNL), după re-

vocarea lui Mircea Moloţ, a 

primit doar 550.000 de lei. 

CJ Cluj a primit 435.000 de 

lei – aici instituţia este con-

dusă de Mihai Seplecan, că-

ruia PNL i-a retras sprijinul 

politic.

Nu este singurul cadou fă-

cut de Guvernul Ponta pen-

tru baronii locali, pe ultima 

sută de metri, în perspectiva 

alegerilor de anul viiitor.

La ultima rectifi care buge-

tară din luna octombrie, Gu-

vernul Ponta a acordat 2,5 

miliarde de lei direct către 

administraţiile locale. Minis-

terul Dezvoltării Regionale a 

primit 754,4 milioane de lei, 

însă, mai important, prin or-

donanţa de rectifi care aces-

tui minister i s-a permis să 

suplimenteze cu 12 miliarde 

de lei creditele de angaja-

ment. „Li se va da dreptul să 

realizeze cheltuieli pe care 

tot statul le va rambursa, fi e 

din bugetul din acest an, fi e 

din bugetul pe anul viitor”, 

a explicat fostul ministru al 

Finanţelor Gheorghe Ialomiţi-

anu (PNL).

Ultimul tun al Guvernului Ponta: 7.000.000 euro pentru baronii PSD
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ADVERTORIAL

De 1 Decembrie, Farmec, 

cel mai important produ-

cător român de cosmetice, 

lansează cea de-a doua 

ediţie a campaniei „ 

Paşaport Gerovital”, meni-

tă să facă o bucurie româ-

nilor de pretutindeni care 

duc dorul produselor 

100% româneşti de calita-

te, produse realizate de 

Specialiştii Farmec în 

Laboratoarele de cerceta-

re din Cluj-Napoca.

Campania se derulează pe 

www.farmec.ro în perioada 1-3 

decembrie, timp în care consu-

matorii sunt invitaţi să îşi sur-

prindă rudele sau prietenii din 

străinătate, dar şi din ţară, cu 

produse 100% româneşti.

Astfel, Farmec oferă cadou 

transport gratuit pentru orice 

cumpărături în valoare de mi-

nim 99 lei, atât pentru comen-

zile efectuate din România, 

cât şi pentru cele externe. În 

campanie sunt incluse toate 

produsele prezente pe www.

farmec.ro: produse din cele 

mai noi game cum ar fi  Gero-

vital H3 Derma+ şi Gerovi-

tal Tratament Expert, dar şi 

din game deja testate şi iubi-

te de milioane de consuma-

tori, precum Gerovital Happi-

ness, Gerovital Perfect Look, 

Gerovital H3 Men, Farmec Na-

tural, Doina şi Aslavital.

Livrarea produselor este 

disponibilă în România, Aus-

tria, Belgia, Bulgaria, Cehia, 

Croaţia, Danemarca, Estonia, 

Finlanda, Franţa, Irlanda, Ita-

lia, Letonia, Lituania, Luxem-

brug, Marea Britanie, Olanda, 

Polonia, Portugalia, Slovacia, 

Slovenia şi Suedia.

Campania Pasaport Gerovi-

tal este cadoul companiei Far-

mec pentru românii de pretu-

tindeni. Pentru că nimic nu spu-

ne mai frumos “La mulţi ani” 

decât mirosul familiar al creme-

lor cu care aceştia au crescut.

La mulţi ani românilor de 

pretutindeni!

„Paşaport Gerovital”, o campanie 
pentru românii de pretutindeni

Comisia Juridică a 

Senatului a decis, ieri, 

după audierea lui Dan 

Şova, să avizeze favorabil 

solicitarea DNA de reţine-

re şi arestare preventivă a 

senatorului social-demo-

crat. Hotărârea fi nală 

aparţine plenului 

Senatului, votul urmând 

să se dea miercurea vii-

toare.

Dosarul care îl vizează 

are şapte volume, însumând 

aproximativ 3.000 de pa-

gini. Dan Şova şi-a studiat 

marţi dosarul la Comisia ju-

ridică aproximativ patru 

ore. Dan Şova a fost înso-

ţit şi de avocatul său, Au-

rel Ciobanu.

Procurorul şef al DNA, La-

ura Codruţa Kovesi, a sesi-

zat procurorul general pen-

tru a cere preşedintelui Se-

natului încuviinţarea reţine-

rii şi arestării preventive a 

lui Dan Şova.

Potrivit DNA, în perioada 

octombrie 2011 – iulie 2014, 

Dan Şova a pretins sume de 

bani şi a primit în total 

100.000 de euro de la o per-

soană denunţătoare, în schim-

bul trafi cării infl uenţei sale 

reale pe care o avea pe lân-

gă Mihai Bălan, director ge-

neral al CET Govora SA, ast-

fel încât acesta din urmă să 

asigure încheierea unui con-

tract de asistenţă juridică cu 

o anumită societate de avo-

catură, contract de tip abo-

nament lunar, la o valoare de 

10.000 euro/lună.

În dosar a fost reţinut Mi-

hai Bălan, director general al 

CET Govora, pentru abuz în 

serviciu în formă continuată 

(două acte materiale). Ulteri-

or, Instanţa supremă a stabi-

lit ca acesta să fi e cercetat sub 

control judiciar.

Senatorii PSD vor vota pen-

tru ridicarea imunităţii lui Dan 

Şova, în noul dosar în care 

parlamentarul este acuzat că 

a luat mită 100.000 de euro 

pentru a asigura încheierea 

unui contract între CET Go-

vora şi o fi rmă de avocatură, 

a anunţat liderul PSD Liviu 

Dragnea. "Am mai spus asta, 

nu ne putem opune unor de-

mersuri ale justiţiei. Cu toată 

părerea de rău, PSD va vota 

pentru ridicarea imunităţii".

Şi copreşedintele PNL Ali-

na Gorghiu anunţa, vineri, că 

liberalii vor încuviinţa cere-

rea DNA în cazul lui Dan Şo-

va, afi rmând că PSD ar face 

un "gest civilizat" dacă i-ar 

cere senatorului să demisio-

neze din Senat.

Undă verde pentru arestarea lui Şova 
în comisia Juridică a Senatului

Proiectul de lege iniţiat de 

PNL pentru alegerea pri-

marilor în două tururi de 

scrutin a primit aviz favo-

rabil la Comisia juridică a 

Senatului, cu şase voturi 

„pentru” şi trei „împotri-

vă”, însă cel mai probabil 

nu va putea fi  aplicat la 

alegerile viitoare.

„În ceea ce ne priveşte, am 

asumat acest punct de vede-

re, am depus această iniţiati-

vă. Deocamdată, la Comisia 

juridică are un raport favora-

bil, vom vedea mai departe 

ce se întâmplă la plen. Proce-

dura trebuia demarată 

cândva, despre aplicarea sau 

nu în vara viitoare este altă 

discuţie", a spus Cătălin Bo-

boc, preşedintele Comisiei Ju-

ridice din Senat.

Proiectul de lege prevede 

că este declarat primar can-

didatul care a întrunit majo-

ritatea voturilor valabil ex-

primate, iar dacă niciunul 

dintre candidaţi nu a obţinut 

majoritatea voturilor sau în 

caz de balotaj între mai 

mulţi cadidaţi se organizea-

ză al doilea tur de scrutin, la 

două săptămâni de la primul 

tur.

Senatul este prima Came-

ră sesizată, iar Camera Depu-

taţilor este for decizional.

PNL a depus în septembrie 

la Parlament proiectul de le-

ge privind alegerea primari-

lor în două tururi de scrutin.

Alegerea primarilor într-un 

singur tur de scrutin a fost 

aplicată pentru prima oară la 

scrutinul local din 2012, du-

pă ce PDL a modifi cat legea 

alegerilor locale. Până atunci, 

primarii erau aleşi în două tu-

ruri de scrutin.

În sesiunea trecută, Comi-

sia de Cod electoral a adop-

tat legea alegerilor locale, men-

ţinându-se aceeaşi procedură 

de alegere a primarilor într-un 

singur tur de scrutin, în 

schimb, introducându-se ale-

gerea indirectă a preşedinte-

lui de consiliu judeţean, de 

către majoritatea din consiliu 

şi nu prin vot direct.

Curtea Constituţională şi Co-

misia de la Veneţia au stabilit 

că legislaţia electorală nu poa-

te fi  modifi cată cu mai puţin 

de un an înaintea alegerilor. 

Astfel, chiar dacă proiectul PNL 

ar întruni majoritatea, el nu ar 

mai putea fi  pus în practică la 

alegerile locale din 2016.

Proiectul pentru alegerea 
primarilor în două tururi 
de scrutin a trecut 
de senatorii jurişti

Vasile Dâncu susţine că 

propunerea de a fi  vice-

premier a primit-o de la 

Dacian Cioloş, pe care îl 

cunoaşte foarte bine şi pe 

care nu a putut să îl refu-

ze, spunând că după ce 

Victor Ponta a demisionat 

se aştepta să fi e sunat ca 

să i se propună să fi e 

prim-ministru şi s-a rugat 

să nu fi e sunat.

„Am vorbit cu domnul Ci-

oloş de mai multe ori, ne cu-

noaştem foarte bine, am vor-

bit despre agricultură, despre 

faptul că avea în această iar-

nă o reuniune a CE în care se 

vorbea despre planifi carea 

agricolă pe noua reformă agra-

ră pe care dânsul a făcut-o 

pentru România şi vorbeam 

despre studii, i-am dat studii, 

printre altele se vorbea atunci 

că voi fi  ministru şi a încer-

cat să mă încurajeze. Se vor-

bea că voi fi  prim-ministru şi 

i-am explicat motivele profe-

sionale pentru care nu îmi do-

resc acest lucru. După ce şi-a 

dat demisia Victor Ponta, mă 

aşteptam să fi u sunat, însă 

m-am rugat să nu mă sune, 

pentru că vroiam să termin 

cele câteva proiecte importan-

te pe care le aveam toamna 

aceasta. Într-o zi, mi-am spus 

că dacă nu mă sună până sea-

ra am scăpat şi când m-am 

aşezat să lucrez la o carte des-

pre imaginarul colectiv şi su-

perstiţiile la români pe care 

trebuie să o termin şi atunci 

am primit telefonul care mă 

invita la o discuţie. Nu am 

putut refuza. Am discutat de 

zeci de ori, ca doi oameni sin-

cer interesaţi de România, şi 

nu de politică, despre princi-

piile reformării. Evident, nu 

l-am putut refuza. Nu sunt 

propunerea PSD. Poate în cal-

culul strategic general să fi  

contat şi asta. Am văzut că u-

nii au încercat să spună că es-

te vorba despre aşa ceva, fap-

tul că în comisie am reuşit să 

conving pe toată lumea, in-

clusiv pe cei din PNL şi alte 

partide şi am reuşit să găsesc 

o formulă de comunicare şi 

un proiect care să convingă, 

îmi dă speranţe pentru viitor, 

pentru politica românească”, 

a declarat Vasile Dâncu, po-

trivit Mediafax.

El a vorbit şi despre pro-

funda criză a partidelor şi a 

politicii româneşti, explicând 

că vede o nouă turnură a stra-

tegiei acestora, în care vor 

apela la oameni tineri.

„Cred că şi politicienii au 

înţeles că e nevoie de o nouă 

etapă, inclusiv în ce înseam-

nă partidele politice. În acest 

an nu vor trebui să se suspi-

cioneze unii pe alţii pentru că 

cineva fură startul campani-

ei, nu vor avea de ce să se ba-

tă pentru fonduri, pentru că 

noi vom împărţi fondurile 

într-o manieră super transpa-

rentă, se vor da numai pe pro-

iecte. Cred că îşi vor face pro-

iecte mai bune. Nu cred că 

politica se poate face fără po-

liticieni. Cred că acum politi-

cienii vor aduce foarte mulţi 

tineri. Veţi vedea că jumătate 

din cei de pe liste vor fi  tineri, 

vor semăna cu acei tineri pe 

care îi văd acum în Guvern. 

Aceşti tineri veniţi de la 

Bruxelles sau din altă parte la 

guvern au în acest moment şi 

rolul acesta de model”, a mai 

spus Vasile Dâncu.

„Mă aşteptam să fiu sunat 
pentru funcţia de premier”
Sociologul clujean Vasile Dâncu, numit recent vicepremier, spune că 
nu a fost propunerea PSD pentru această funcţie.

Vasile Dâncu crede că politica românească se va baza mai mult pe oameni tineri în viitor

VASILE DÂNCU | vicepremier

„Nu sunt propunerea PSD. Poate în calculul 
strategic general să fi  contat şi asta“



Scandalul diplomelor 

false ale preşedintelui CJ 

Cluj continuă. Rectorul 

Universităţii Spiru Haret, 

Aurelian Bondrea, susţine 

că Mihai Seplecan nu a 

susţinut niciodată exa-

men de licenţă la 

Universitatea Spiru Haret. 

După ce reprezentanţii U-

niversităţii Spiru Haret Bucu-

reşti susţin că diploma de li-

cenţă a lui Mihai Seplecan es-

te contrafăcută şi că univer-

sitatea nu i-a eliberat acestu-

ia respectiva diplomă, recto-

rul Universităţii susţine că 

acesta nu a susţinut nicioda-

tă examenul de licenţă la a-

ceastă universitate.

Aurelian Bondrea, rectorul 

Universităţii Spiru Haret sus-

ţine că actele de studii cu Se-

ria D (care apare înscrisă pe 

presupusa diplomă a preşe-

dintelui CJ) „au fost reparti-

zate Universităţii pentru ab-

solvenţii promoţiei 2013”.

Preşedintele Consiliului Ju-

deţean are şi o diplomă de 

master eliberată de Universi-

tatea Ecologică din Bucureşti, 

Facultatea de Drept şi Ştiinţe 

Administrative.

Diploma de master, obti-

nuţă în urma unui examen 

susţinut în 2010, este, aşadar, 

suspectă: cum putea să se pre-

zinte în 2010 la un examen cu 

o diplomă a cărei serie o pla-

sează în anul 2013?

Câţi politicieni ştiau 
şi de ce au tăcut?

Nu demult, senatorul Alin 

Tişe acuza o ilegalitate/ ne-

claritate în privinţa actelor de 

studii ale lui Mihai Seplecan. 

Dacă la momentul respectiv 

nimeni nu l-a luat în serios 

pe Tişe, acuzaţiile părând doar 

încă un atac la adresa preşe-

dintelui Consiliului Judeţean, 

o dată cu confi rmarea ilegali-

tăţii se ridică o întrebare legi-

timă: câţi ştiau despre diplo-

ma falsă/falsifi cată a lui Mi-

hai Seplecan şi, mai impor-

tant, dacă ştiau, de ce au tă-

cut? Nu cumva pentru a folo-

si informaţia ulterior? L-au lă-

sat pe Seplecan să urce pe sca-

ra politicii pentru a-l şantaja 

şi folosi ulterior? Alin Tişe, 

cel care a deschis primul su-

biectul, trebuie să răspundă. 

Colegii de partid (atât cei din 

vechiul PNL, din vechiul PDL 

şi acum din marele şi noul 

PNL) nu au deschis nicioda-

tă subiectul înainte să explo-

deze public, la verifi cările, le-

gitime, ale presei.

Contactat telefonic de re-

porterii Monitorul de Cluj se-

natorul Alin Ţişe susţine că 

nu vrea să mai deschidă acest 

subiect şi a refuzat să confi r-

me sau să infi rme dacă ştia 

de diplomele false ale lui Se-

plecan, în contextul în care 

nu o dată Tişe a făcut voalat 

referire la studiile preşedin-

telui CJ Cluj.

„Eu mi-am făcut cariera pro-

fesională prin muncă şi efortul 

personal. Am absolvit cel mai 

bun liceu din Cluj (...) Am ab-

solvit cea mai buna facultate 

de drept din ţară – Babeş-Bolyai 

(...) Am un CV de care nu îmi 

este ruşine pentru că este fă-

cut prin munca mea. Asta în 

timp ce voi analfabeţilor, v-aţi 

cumpărat diplome de la facul-

tăţi obscure, inexistente şi nu 

ştiţi să scrieţi sau să citiţi decât 

pe silabe” (postare Facebook 

Alin Tişe august 2015)

„Mă întreb ce mafi e i-a per-

mis acestuia (n.red. Mihai Se-

plecan) să susţină licenţa du-

pă ce a terminat o facultate 

desfi inţată? Cine a eliberat a-

ceste acte? Cum i s-a permis 

să susţină licenţa în baza unor 

acte eliberate de o facultate 

desfi inţată pe care nu o putea 

termina? Ce şi cât s-a plătit 

pentru asta?! Când a mers la 

facultate, concret şi ce colegi 

a avut? Cine răspunde pentru 

banii publici (mulţi) încasaţi 

de către acesta folosind acea 

diplomă de licenţă în funcţii-

le din consiliile de administra-

ţie, în calitate de consilier al 

unor primari şi in cele de di-

rector?” (comunicat de presă 

Alin Tişe noiembrie 2015)

Un alt personaj politic care 

l-a susţinut necondiţionat pe 

Seplecan a fost senatorul PNL 

Marius Nicoară. El este cel ca-

re l-a susţinut politic pe Seple-

can pentru funcţia de preşe-

dinte executiv al PNL-Cluj şi, 

ulterior, de preşedinte al Con-

siliului Judeţean Cluj.

„Mihai Seplecan s-a dovedit 

într-adevăr un traseist politic, 

fără nici o ocupaţie profesiona-

lă şi fără nici o realizare indivi-

duală în afara politicii de par-

tid, condus doar de gândul de 

a obţine funcţii pe baza susţi-

nerii partidului din care făcea 

parte la un moment dat”, spu-

nea în luna octombrie Nicoară.

După război mulţi viteji 
se arată

Imediat după ce Monitorul 

de Cluj a scris despre diplome-

le false ale lui Mihai Seple-

can, PSD Cluj i-a cerut aces-

tuia demisia.

„Preşedintele Consiliului Ju-

deţean Cluj, Mihai Seplecan 

trebuie să demisioneze de în-

dată pentru faptul că s-a folo-

sit de o diploma de licenţă fal-

să. Este o situaţie halucinantă 

dar pe care TSD Cluj-Napoca 

a semnalat-o încă din vara anu-

lui 2014 când i-a solicitat pu-

blicarea CV-ului, prezentarea 

studiilor şi a expertizei profe-

sionale, aceasta fi ind o atitudi-

ne de minim bun simţ, de nor-

malitate. După ce PNL Cluj şi 

fostul PD au girat politicieni 

precum Horea Uioreanu, Sorin 

Apostu şi Radu Bica, acum tre-

buie să-şi asume şi greşeala Mi-

hai Seplecan”, a declarat Ho-

ria Nasra, purtător de cuvânt 

PSD Cluj.
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Cine şi de ce a acoperit falsul lui Seplecan ?
Câţi politicieni ştiau despre diploma falsă/falsificată a preşedintelui Consiliului Judeţean Cluj? Iar dacă ştiau, aşa cum 
se conturează tot mai vizibil, de ce au tăcut atâta vreme? Ca să îl ţină „din scurt” pe imaturul politic Mihai Seplecan?

Seplecan reacţionează 
dur: „Mâine am să 
aflu că sunt violator, 
au să îmi producă un 
certificat de nebun” 
Preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj Mihai 

Seplecan a reacţionat dur 

după ce Universitatea 

Spiru Haret Bucureşti sus-

ţine că diploma de licenţă 

a acestuia este falsă.

Mihai Seplecan acuză fos-

ta administraţie a Consiliu-

lui Judeţean Cluj de „mize-

ria azvârlită în presă” (n.

red.: diplomă de licenţă fal-

să) şi spune că „nu au să 

scape de mine”.

„Nu am să înţeleg nicioda-

tă dispreţul faţă de munca cin-

stită al indivizilor care prea 

s-au îmbogăţiţi peste noapte. 

Azi afl u că mi-am falsifi cat 

studiile. Ieri mi se făcea de-

nunţ penal că vreau să-mi cur-

gă motorină în buzunare. Sunt 

convins că după ce nu le va 

merge şi cu această mizerie 

azvârlită în presă şi nu au să 

scape de mine, mâine am să 

afl u că sunt violator, au să îmi 

producă un certifi cat de ne-

bun şi au să inventeze alte şi 

alte mizerii. Şi toate astea mi 

se întâmplă numai de când 

nu am răspuns comenzilor 

politice, numai de când nu 

am acceptat jocurile lor mur-

dare pentru a semna şi aco-

peri cu semnătura mea mize-

riile pe care le-au lăsat în ur-

mă la toate proiectele şi câte 

alte mizerii cu care s-au tocat 

degeaba pentru clujeni. Sunt 

disperaţi”, a spus Seplecan.

Preşedintele CJ Cluj susţi-

ne că s-au făcut presiuni asu-

pra lui să efectueze plăţi că-

tre anumite fi rme, însă nu a 

specifi cat cine a făcut presiu-

nile şi către ce fi rme trebuiau 

să meargă banii.

Ce ar putea să facă Seplecan pentru a lămuri neclarităţile refe-
ritoare la actele de studii:

1.  Să prezinte diplomele în original (însoţite de foaia matricolă, 
respectiv supliment la diplomă) și să permită unor experţi 
verifi carea autenticităţii lor

2.  Să prezinte public lucrarea de licenţă, respectiv dizertaţia și 
să ofere numele profesorilor îndrumători

3.  Să dea numele unor cadre didactice, respectiv colegi care l-
au cunoscut în perioada studiilor la Universitatea Banatului 
Timișoara, Universitatea Spiru Haret, respectiv Universitatea 
Ecologică București

Purtătorul de cuvânt al Poliţiei Judeţene (IPJ) Cluj, Carmen Jucan, 
a declarat, marţi, că se poartă o corespondenţă cu Universitatea 
”Spiru Haret” din București, care ar fi  eliberat diploma de licenţă a 
lui Mihai Seplecan.

”Poliţiștii fac verifi cări în legătură cu informaţiile apărute în presă 
privind folosirea de către Mihai Seplecan a unei diplome false de 
licenţă. Se poartă o corespondenţă cu universitatea care ar fi  elibe-
rat diploma respectivă, iar scopul verifi cărilor este de a vedea dacă 
a avut loc sau nu o infracţiune. Poliţiștii s-au autosesizat în acest 
caz”, a spus Jucan.

Surse judiciare au declarat că, în cazul în care informaţiile se confi r-
mă, Seplecan ar putea fi  urmărit penal pentru fals în acte publice, 
uz de fals și înșelăciune.

Cum ar putea ieși Seplecan basma curată

Poliția a intrat pe fir în cazul diplomelor false
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Misiuni economice româno-maghiare destinate fi rmelor din 
industria construcţiilor şi sectorul turistic susţinute de 

Enterprise Europe Network
Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca împreună cu Camera de Comerţ şi 

Industrie a judeţului Hajdú-Bihar, Ungaria, în calitate de membre ale Enterprise Europe 
Network, organizează la Debrecen două misiuni economice româno-maghiare destinate 
fi rmelor active în industria construcţiilor şi, respectiv, sectorul turistic. Evenimentul are 
drept scop facilitarea şi impulsionarea relaţiilor de afaceri între fi rme cu acelaşi domeniu 
de activitate, situate în România şi, respectiv, Ungaria.

În perioada noiembrie-decembrie 2015, CENTI Cluj-Napoca împreună cu Camera de 
Comerţ și Industrie a judeţului Hajdú-Bihar, organizează în Ungaria, la Debrecen, două 
misiuni economice la care vor participa fi rme românești și maghiare, active în industria 
construcţiilor și, respectiv, sectorul turistic.

Misiunile economice își propun să faciliteze și să impulsioneze relaţiile româno-maghiare 
de colaborare în afaceri între fi rme din domeniul construcţiilor și sectorul turistic, prin 
organizarea de întâlniri bilaterale. Cele două misiuni economice vor avea loc la sediul Non-profi t 
Business Support Centre din Debrecen, str. Vörösmarty, nr. 13-15, după cum urmează:

-  26-28 noiembrie 2015 – Misiune economică româno-maghiară destinată fi rmelor din 
construcţii şi domenii conexe.

-  7-8 decembrie 2015 – Misiune economică româno-maghiară destinată fi rmelor din 
industria turismului.

Cele două evenimente internaţionale se înscriu în programul de activităţi promovate de 
organizaţiile Enterprise Europe Network, cea mai mare reţea de consultanţă în afaceri 
pentru IMM-urile din peste 50 de ţări ale lumii, și este susţinut de către Comisia Europeană 
– Agenţia Executivă pentru IMM-uri (EASME), prin programul European COSME (Programul 
pentru competitivitatea întreprinderilor și pentru IMM-uri).

Firmele românești care doresc să primească informaţii suplimentare despre misiunile 
economice cu fi rmele din Ungaria sunt rugate să contacteze Centrul de Transfer Tehnologic 
CENTI Cluj-Napoca până cel târziu miercuri, 25 noiembrie 2015, pe e-mail centi@icia.ro 
sau telefon 0264 420590, persoana de contact: Ancuţa-Maria Ivan.

Despre Enterprise Europe Network
De peste 7 ani, Centrul de Transfer Tehnologic CENTI Cluj-Napoca este una din cele circa 

600 de organizaţii ale Enterprise Europe Network, care reprezintă o reţea extinsă în peste
50 de ţări din întreaga lume. Enterprise Europe Network a fost creată de către Comisia 

Europeană pentru a veni în sprijinul IMM-urilor dar și al întreprinderilor mari, al centrelor 
de cercetare sau al universităţilor din toată Europa, având ca scop creșterea competitivităţii 
economice și a gradului de inovare al acestora. Serviciile de asistenţă oferite IMM-urilor 
de Enterprise Europe Network prin intermediul CENTI Cluj-Napoca sunt gratuite, având un 
caracter complex și specializat, dintre care menţionăm doar cele mai importante: identifi carea 
de parteneri de afaceri din străinătate; asistenţă la elaborarea propunerilor de proiecte în 
cadrul programelor cu fi nanţare europeană; evaluarea gradului de inovare al fi rmei, în 
vederea participării la programul Orizont 2020; promovarea tehnologiilor și produselor 
inovative românești, în vederea găsirii de investitori potriviţi și realizarea de transfer 
tehnologic transnaţional.

Contact:
Biroul PR și Comunicare CENTI Cluj-Napoca
Tel: +40 264-420590; Fax: +40 264-420667
E-mail: centi@icia.ro; Web: www.centi.ro
Conţinutul acestui material reprezintă numai punctele de vedere ale autorului, acesta fi ind responsabil în mod exclusiv; 
nu se poate considera că acest material refl ectă viziunea Agenţiei Executive pentru IMM-uri sau a oricărui alt organism al 
Uniunii Europene. Comisia Europeană și Agenţia nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la modul în care ar putea fi  
utilizate informaţiile din acest material.

Prim-viceguvernatorul 

BNR, Florin Georgescu 

(foto), a prezentat, marţi, 

o evaluarea situaţiei eco-

nomice a României.

Costul crizei, în România, a 

fost plătit preponderent de sa-

lariaţi, iar această situaţie a fost 

favorizată şi de legislaţia mun-

cii, complet contrară interese-

lor salariaţilor adoptată în acea 

perioadă, susţine prim-vicegu-

vernatorul Băncii Naţionale a 

României, Florin Georgescu.

„Cu ce rămâne cetăţeanul? 

Repartiţia venitului naţional 

net, deci după ce eliminăm şi 

consumul de capital fi x, adică 

amortizarea care nu intră în 

consumul intermediar, rămâne 

ceea ce se împarte între cei doi 

prieteni precum pisica şi câine-

le: munca şi capitalul. Cum se 

împarte ceea ce rămâne? Se fa-

ce preponderent în favoarea ca-

pitalului limitându-se venituri-

le din muncă. În teorie, rapor-

tul trebuie să fi e 60% — 65% 

pentru muncă şi 30% — 35% 

pentru capital. În ţările dezvol-

tate, capitalului îi revine 40%, 

iar muncii 60%. În România, 

situaţia este inversă: peste 60% 

la capital şi sub 40% la mun-

că în 2014, deşi în 2000 rapor-

tul era echilibrat — 50% — 

50%, iar în 2008 a ajuns la 48% 

muncă — 52% capital. Costul 

crizei a fost transferat în mod 

neetic asupra salariaţilor, iar ra-

portul s-a degradat pentru mun-

că la 40% şi capitalul a obţi-

nut 60%. Această evoluţie a 

fost favorizată şi de legislaţia 

muncii complet contrară inte-

reselor salariaţilor adoptată 

atunci”, a declarat marţi prim-vi-

ceguvernatorul BNR.

Potrivit acestuia, în regiune, 

situaţia este mai echilibrată din 

acest punct de vedere. "Noi lu-

ăm 40% pentru muncă, ungu-

rii iau 52% pentru muncă, pâ-

nă şi bulgarii dau aproape 48% 

pentru muncă, polonezii — 

44%. Asta este lupta între fac-

torii de producţie şi jocul liber 

al preţului pe piaţă, preţul mun-

cii, preţul capitalului ş.a.m.d. 

Sigur, lucrurile se pot îmbună-

tăţi şi prin negocieri între par-

tenerii sociali", a mai sublini-

at Georgescu.

BNR: În România, costul crizei 
a fost transferat asupra salariaţilor

Mediul de afaceri şi busi-

ness din Cluj se dezvoltă 

constant şi din ce în ce 

mai mult, Clujul devenind 

astfel un important centru 

economic atât în 

nord-vestul României cât 

şi în restul ţării.

Acest lucru atrage astfel şi 

o mulţime de evenimente pe 

această tema: workshop-uri, 

training-uri conferinţe şi chiar 

evenimente de networking 

pentru cei interesaţi. Cu toa-

te acestea, o bună parte din 

antreprenorii clujeni îşi orga-

nizează evenimentele la Bu-

cureşti. Unul dintre aceştia es-

te şi Alexandru-Cristian Ţiff, 

student la Cluj şi founder al 

evenimentebiz.ro, care a pre-

ferat să îşi organizeze eveni-

mentul, Smart Money Sum-

mit, la Bucureşti.

Reporter: În primul rând 
dă-mi voie să te întreb 
cum ţi-a venit ideea pentru 
eveniment?

Alexandru-Cristian Ţiff: 
Ideea unui eveniment mai ma-

re, cu mai mulţi speakeri şi o 

promovare pe măsură mi-a ve-

nitul anul trecut, în octombrie 

2014, în urma participării me-

le la un internship la o cunos-

cută societate de servicii de in-

vestiţii fi nanciare din Cluj. Aco-

lo am avut şansa să cunosc un 

broker pe piaţa de capital ca-

re după mai multe întâlniri şi 

discuţii mi-a propus să orga-

nizăm împreună un workshop 

de mai multe zile, pentru cei 

care doresc să înveţe bazele 

tranzacţionării la bursă. Ne-a 

luat două săptămâni să plani-

fi căm şi cam încă atât să pro-

movăm evenimentul. Deşi a 

fost prima dată când am orga-

nizat un astfel de eveniment, 

am rămas surprinşi să vedem 

că s-au ocupat toate locurile 

şi feedback-ul a fost unul po-

zitiv. Nu a trecut mult timp şi 

mi-a venit ideea să duc la ur-

mătorul nivel ceea ce iniţial 

am considerat “un proiect pi-

lot” în domeniul educaţiei fi -

nanciare. Astfel, aşa a apărut 

ideea din spatele Smart Mo-

Antreprenor cluje
economică mult m
Cu toate că oraşul de pe Someş a cunoscut o dezvoltare eco

ALEXANDRU-CRISTIAN ŢIFF | antreprenor 
clujean

„Clujul se diferenţiază de orice alte oraş prin 
caracterul oamenilor fi e că vorbim de afaceri sau 
de orice altceva. Cred că mediul de business din 
Cluj-Napoca e foarte diversifi cat dar mai ales 
dinamic dacă e să ne uităm la evoluţia 
companiilor, a investiţiilor directe şi la potenţialul 
de creştere la nivel naţional.“

Alexandru-Cristian Ţiff  este student la Cluj, founder al evenimentebiz.ro și organizat
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an: Bucureştiul are o piaţă 
mai matură decât Clujul

onomică fără precedent, o bună parte din antreprenorii clujeni îşi organizează evenimentele la Bucureşti.

ney Summit, o conferinţă de 

o zi axată pe fi nanţe, busine-

ss şi economie.

De ce ai ales să organizezi 
evenimentul la Bucureşti 
şi nu la Cluj?

Am ales Bucureştiul fi ind-

că a fost o mare provocare 

pentru mine, să organizez 

un astfel de eveniment în ca-

pitală, mai ales că e o zonă 

şi o piaţă pe care nu o cu-

nosc prea bine. Acolo totul 

se petrece cu o viteză mult 

mai mare iar oameni sunt 

foarte direcţi. De asemenea, 

am vrut şi să cunosc o mul-

ţime de persoane relevante 

pentru industria lor, astfel 

încât să se creeze o legătu-

ră între Cluj-Napoca şi Bu-

cureşti.

În funcţie de ce criterii ai 
ales speakerii pentru eve-
niment?

Deşi ştiu că numele foarte 

„sonore” sunt cele care vând, 

nu am acordat o pondere ma-

re acestui criteriu. În princi-

pal m-a interesat ca speake-

rii să aibă multă experienţă 

şi să fi e foarte relevanţi pen-

tru industria şi subiectul pre-

zentării. De asemenea, am 

dorit ca acest eveniment să 

fi e un pic altceva faţă de aproa-

pe „clasicele” evenimente de 

antreprenoriat la care mai mult 

se povesteşte. Am vrut ca pre-

zentările să se axeze foarte 

mult pe cifre, analize, statis-

tici sau informaţii foarte uti-

le şi directe, astfel că am con-

tactat speakeri capabili de a 

susţine astfel de prezentări, 

dar mai ales care personal se 

identifi că cu tema evenimen-

tului: abordarea temelor a fost 

una top-down, de la macro 

spre micro.

Eşti mulţumit de rezultatul 
evenimentului?

Tot timpul sunt de părere 

că se poate şi mai bine. Cu 

toate acestea, deşi a fost pri-

ma ediţie, în general feed-

back-ul a fost unul pozitiv. 

Participanţii au apreciat în 

special temele abordate şi fap-

tul că au putut pleca cu in-

formaţii valoroase. Am fost 

foarte plăcut surprins să văd 

că au un interes mare în a fa-

ce networking cu alţi profesi-

onişti şi a discuta despre po-

sibile parteneriate strategice 

care să fi e benefi ce pentru 

toţi.

Ce crezi tu că are Bucureşti 
în plus faţă de Cluj când vi-
ne vorba de business/afa-
ceri?

În opinia mea, Bucureştiul 

e o piaţă mult mai matură din 

toate punctele de vedere. Fi-

ind centrul economic şi stra-

tegic al ţării, multe companii 

naţionale sau cu capital stră-

in aleg să-şi deschidă în pri-

mul rând un sediu acolo, ast-

fel că piaţa muncii şi ecosis-

temul economic local sunt 

foarte avantajate. Totodată, 

oferta de pe piaţa offi ce, a 

spaţiilor comerciale şi a ser-

viciilor este evident mult mai 

bogată faţă de cea din Cluj-Na-

poca. Mi se pare interesant 

cum, e destul să petreci un 

sfert de oră la recepţia sau ca-

feneaua unui hotel din cen-

tru, ca să îţi dai seama cât de 

intens vizitat e Bucureştiul în 

interes de afaceri de persoa-

ne care vin din străinătate.

Dar Clujul faţă de Bucu-
reşti?

Fără să fi u prea subiectiv, 

Clujul se diferenţiază de orice 

alte oraş prin caracterul oame-

nilor fi e că vorbim de afaceri 

sau de orice altceva. Cred că 

mediul de business din 

Cluj-Napoca e foarte diversi-

fi cat dar mai ales dinamic da-

că e să ne uităm la evoluţia 

companiilor, a investiţiilor di-

recte şi la potenţialul de creş-

tere la nivel naţional. Secto-

rul IT este probabil cel care 

îi aduce notorietate oraşului, 

mai ales că mai nou benefi -

ciază de o puternică dezvol-

tare susţinută intens prin 

hub-uri, acceleratoare sau prin 

primul cluster de profi l. Mo-

mentan, s-ar putea spune chiar 

că nivelul cererii depăşeşte pe 

cel al angajaţilor disponibili 

în acest domeniu. Un alt punct 

tare al Clujului consider că 

este numărul foarte mare de 

studenţi care rămân după ab-

solvire aici, contribuind po-

zitiv pe piaţa muncii. Perso-

nal, consider că oraşul Cluj-Na-

poca îşi merită pe deplin ti-

tlul de „Capitală economică 

a Transilvaniei”.

Ce proiecte viitoare ai şi ce 
aşteptări ai de la acestea?

Vreau ca anul viitor, în 

măsura în care timpul îmi 

va permite, să organizez o 

altă ediţie a conferinţei 

“Smart Money Summit”, dar 

de data aceasta mult mai ma-

re şi care va avea loc la Cluj. 

Am luat deja legătura cu doi 

antreprenori locali din do-

meniul investiţiilor şi al in-

termedierii fi nanciare iar pre-

misele unei colaborări sunt 

foarte mari. Mă aştept ca a-

ceastă ediţie să fi e şi mai re-

uşită, accentul punându-se 

şi mai mult pe sectorul fi -

nanciar şi alte teme de ac-

tualitate.

Ce sfat le-ai da celor care 
ar vrea să organizeze un 
astfel de eveniment aici la 
Cluj?

Sfaturile mele ar fi  de na-

tură prudenţială. E foarte im-

portant să fi i atent cu cine te 

asociezi şi cine îţi sunt parte-

nerii ca să nu ai surprize ne-

plăcute. Dacă evenimentul e 

promovat intens, o să fi i con-

tactat de tot felul de organi-

zaţii sau persoane cu diverse 

propuneri. Sfatul meu e ca a-

tât posibilii parteneri cât şi 

propunerile lor să fi e analiza-

te foarte atent. Un alt sfat pe 

care îl pot da e legat de teme-

le abordate, speakeri, dată, 

locaţie şi alte amănunte care 

fac diferenţa dintre un eveni-

ment reuşit sau unul mai pu-

ţin reuşit. Acestea trebuie foar-

te bine defi nite din timp şi să 

fi e adaptate target-ului eveni-

mentului.

Alexandru-Cristian Ţiff es-

te absolvent de Finanţe-Bănci 

în cadrul Facultăţii de Ştiinţe 

Economice şi Gestiunea Afa-

cerii, iar acum este student 

masterand la Bănci şi Pieţe 

de Capital în cadrul aceleaşi 

facultăţi.

Articol scris de 
Alexandra Denisa Neagoe, 

studentă la Jurnalism, 
FSPAC-UBB

ALEXANDRU-CRISTIAN ŢIFF | antreprenor 
clujean

„Un alt punct tare al Clujului consider că este 
numărul foarte mare de studenţi care rămân 
după absolvire aici, contribuind pozitiv pe piaţa 
muncii. Personal, consider că oraşul Cluj-Napoca 
îşi merită pe deplin titlul de «Capitală economică 
a Transilvaniei».“

torul evenimentului Smart Money Summit
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ P.F. vând două apartamente în-
vecinate, fi ecare cu două camere, 
et. 1/1, utilate și fi nisate, pe 
B-dul Eroilor nr. 4. Inf. suplimen-
tare la tel. 0745-483355. (2.7)

¤ CUMPĂR garsonieră.
Aștept telefoane la tel. 
0743-345117. (3.7)ţ

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

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

P.F. cumpăr URGENT 
ap. cu 3 camere, mobilat, 
utilat, decomandat, et. 1 
sau 2, de preferat cart. 

Zorilor, Bună-Ziua, 
Gheorgheni, Grigorescu.

Exclus agenţii.
Aşteptăm oferte la tel. 

0727-477.173.

CASE/CABANE

¤ P.F. vând casă în Cluj-Napoca, 
ultracentral, supr. 360 mpdin care 
180 mp construiţi + 180 mp curte 
interioară, singur în curtem cu 
front la stradă. Se pretează ca 
spaţui comercial. pentru informa-
ţii sunaţi la tel. 0741-737550. 
(2.7)

¤ Vând casă la Valea Ierii, mobi-
lată, acte de proprietar, preţde 
criză la înţelegere. Tel. 
0724-443744. (2.3)

¤ Exclus agenţii! Vând ultracen-
tral casă + teren în supr. de 360 
mp, din care 180 mp construcţie 
și 180 mp curte interioară, se 
pretează ca spaţiu comercial. Inf. 
suplimentare la tel. 
0741-737550. (5.7)

¤ Cumpăr casă mică în Cluj-Na-
poca. Fără intermediari! Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0740-876853. (6.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând teren în Beliș, zona Că-
tun-Pleș, intravilan, front 100 m 
la apa lacului, supr. 7800 mp, 
drum de acces forestier, preţ 8 
euro/mp. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0744-653097. (2.7)

¤ Vând teren în Beliș, zona Că-
tun-Pleș, intravilan, front 100 m 
la apa lacului, supr. 7800 mp, 
drum de acces forestier, preţ 8 
euro/mp. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0744-653097. (3.7)

¤ Vând teren agricol sau arendez, 
în Florești, supr. 966 mp și 2100 
mp. Aștept telefoane la 
0742-080925. (5.7)

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

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

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

Vând TEREN

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ Vând TEREN intravilan în oraşul 
Sibiu, cu suprafaţa de 918 mp, 
preţ negociabil. Inf. şi relaţii supli-
mentare la tel. 0727-086183.

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

Ieftin! Teren, 12.100 mp, 

Comuna Gilau, Jud. Cluj, 

cod imobil RSC116, 

pret 136.500 euro

Detalii la 0764 601 722, email 

vanzare-active@raiffeisen.ro

Ieftin! Teren, 2.821 mp, 

Dej – Cusdrioara, Jud. Cluj, 

cod imobil RSC427, 

pret 34.000 euro

Detalii la 0764 601 722, email 

vanzare-active@raiffeisen.ro

Ieftin! Teren 3.800 mp, 

Dej, Str. Bistritei nr. 44, 

Jud. Cluj, cod imobil RSC420, 

pret 140.000 euro

Detalii la 0764 601 814, email 

vanzare-active@raiffeisen.ro

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, 

preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0745-251703.

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

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

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

SPAŢII

Ieftin! 
Hala productie (240mp) – 

platforma betonata 
(3.000mp), 

Campia Turzii, 
Str. Laminoristilor nr. 246A, 

Jud. Cluj, cod imobil RSC403, 
pret 100.000 euro

Detalii la 0764 601 814, email 
vanzare-active@raiffeisen.ro

ÎNCHIRIERI

CASE

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Căutăm FEMEIE DE SERVICIU 
(menaj). Inf. suplimentare la tel. 
0752-134356.

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

¤ Caut de lucru ca ŞOFER, expe-
rienţă 18 ani (şi pe comunitate), 
cat. B şi C, cunoscător al lb. ger-
mane şi engleze. Rog şi ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.
¤ Caut de lucru în domeniul labo-
rator-cofetarie sau la bucătărie, 
deţin diplomă de califi care în aces-
te domenii. Ofer şi rog seriozitate. 
Aştept oferte la tel. 0757-746700.
¤ Tânără, nefumătoare, caut loc 
de muncă, în domeniile ba-
bysitter, curăţenie, menaj ușor. 
Ofer și cer seriozitate. Sunaţi la 
tel. 0741-455348.

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

SERVICII

¤ REPARAŢII TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-555842, 0721-639290.
¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig. Ofer garanţie şi 
asigur transport.Tel. 
0747-786.320; 0770-607.687.

Recondiţionez, lustruiesc, 
repar, tapiţez orice stil de 

mobilă veche sau mai nouă, 
la domiciliul clientului.

Tel. 0742-035662, 
0264-485424.

¤ Topografi e, cadastru, proiecta-
re, arhitectură, geotehnică, înta-
bulări, dezlipiri, proiecte case, 
certifi cate de urbanism și autori-
zaţii de construire. Inf. la tel. 
0742-022913. (6.7)

¤ Tineri căsătoriţi, serioși, îngri-
jim o persoană contra locuinţă în 
Cluj-Napoca. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (7.7)

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

UZ CASNIC

¤ Vând chiuvetă cu suport, culoa-
re albastră deschisă, stare foarte 
bună, pentru baie, preţ 80 lei. In-

formaţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (2.7)

¤ Vând soba de fontă, antică, cu 
ornamente, 170 cm înălţime, 
2000 ron negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0755437088.

MOBILIER

¤ Vând două canapele extensibi-
le pentru două persoane, cu ladă 
pentru haine de pat, în stare bu-
nă, preţ 300 RON/buc. Relaţii su-
plimentare la tel. 0743-515388 
sau 0264-440108. (5.7)

¤ Vând două lăviţe (conopei), în 
stare bună, pretabil pentru expo-
ziţii, depozitat haine sau pentru 
șezut. Preţ negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0744-702473.

¤ Vând 22 scaune inox noi, exce-
lente pentru bar sau bucătărie, 
preţ 50 RON/buc. Tel. 
0723-424624. (5.7)

AUTO / MOTO

¤ Vând ”ATV BUGGY”, 270 cmc, 
stare perfectă, înscris. Preţ bun. 
Inf. și relaţii la tel. 0740-876853. 
(6.7)

¤ Cumpăr ARO 10, 4x4, în stare 
de funcţionare. Aștept oferte la 
tel. 0740-876853. (6.7)

ELECTRO

¤ Vând radio ”Mangalia”, an 
1970, pick-up cu două boxe, dis-
curi vinilia. Relaţii la tel. 
0742-080925. (4.7)

¤ Vând TV color marca ”Tennisa”, 
diagonala 70 cm, cu telecoman-

dă și Ph α termperature metru di-
gital, portabil, toate în stare bu-
nă, preţuri mici, negociabile. Inf. 
la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (4.7)

¤ Vând foarte ieftin: contactori 
între 10-400 A, ISOL-uri de 
16-630 A, stea triunghi 63 A, AC 
3, 40 A, motoare mici de 
0,55-0,75/1500; 1,5/1000, de 
380 V, manometru cu contact 
0-600 bari. Inf. tel. 0722-886013. 
(6.7)

DIVERSE

¤ Vând butelie de gaz și covor 
persan nou. Inf. suplimentare la 
tel. 0264-581895. (2.7)

¤ Vând sac de box, cort de două 
persoane, mașini de scris. Infor-
maţii la tel. 0742-080925. (4.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 2,50, 
culori foarte frumoase, din care 
unul de lână, lucrat manual, și 
două carpete, preţ negociabil. Aș-
tept telefoane la 0264-591965. 
(4.7)

¤ Vând 12 bucăţi de piese de ar-
tizanat din aramă, statuete, tave 
cu pahare, candele, serviciu de 
ţuică, carafă, scrumieră, cafea, 
etc, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (4.7)

¤ Vând palton de piele 3/4, cu-
loare maro, nr. 50-52 și un cos-
tum de stofă bărbătesc, culoare 
neagră, nr. 50-52, stare foarte 
bună, preţuri mici, negociabile. 
Inf. la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (4.7)

¤ Vând coniac de 47° din stoc și 
ţuică de prune de 53°, preţ 30 
RON, respectiv 25 RON. Sunaţi la 
tel. 0264-591965. (4.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, aproa-
pe nouă. Relaţii suplimentare la 
tel. 0740-240238. (5.7)

¤ Vând presă de balotat ieftină, 
preţ 1000 RON, plug 4 trupite cu 
340 euro, tanc lapte 600 l, iefti-
ne. Inf. suplimentare la tel. 
0723-424624. (5.7)

¤ Vând covor persan nou, cu 
dim. 3,9 x 1,94 cm. Inf. supli-
mentare la tel. 0264-581895. 
(6.7)

¤ Cumpăr schela și popi metalici. 
Sunaţi la tel. 0740-876853. (6.7)

¤ Vând butelie de gaz de voiaj. 
Aștept telefoane la tel. 
0264-581895. (6.7)

¤ Cumpăr cazan de ţuică din cu-
pru, vechi, peste 120 l. Sunaţi la 
la tel. 0740-876853. (6.7)

¤ Vând salam de casă bio, 10 
RON/bucata (cca. 500 g). Inf. la 
tel. 0741-547.721 sau 
0758-356.073.

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

COLECŢIONARI

¤ Vând trofee de vânâtoare că-

prior (ţap) și colţi de mistreţi, preţ 
negociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (4.7)

¤ Vând două lăviţe (conopei), în 
stare bună, pretabil pentru expo-
ziţii, depozitat haine sau pentru 
șezut. Preţ negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0744-702473.

PIERDERI

¤ Pierdut certifi cat de înregistrare 
și certifi cat constatator al S.C. WI-
DE CONSULTING COMPANY S.R.L. 
cu sediul în Cluj-Napoca Str. Scări-
șoara nr. 3, ap. 33, Judeţul Cluj, 
înmatriculată la registrul comer-
ţului sub nr. J12/4416/2006, a-
vând C.U.I. 20168786. Se declară 
nul. (1.1)

¤ Pierdut certifi cat de înregistrare 
și certifi cat constatator al S.C. TO-
SA INU S.R.L., cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Mărășești nr. 43, 
Judeţul Cluj, înmatriculată la re-
gistrul comerţului sub nr. 
J12/935/2000, având CUI 
13320597. Se declară nul. (1.1)

¤ Pierdut certifi cat de înregistrare 
și certifi cat constatator al S.C. THE 
VIRUS S S.R.L., cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. B-dul Nicolae Ti-
tulescu, nr. 12, bloc P5, sc. 5, ap. 
43, Judeţul Cluj, înmatriculată la 
registrul comerţului sub nr. 
J12/777/1998, având CUI 
10731458. Se declară nul. (1.1)

¤ Pierdut certifi cat de înregistrare 
și certifi cat constatator al S.C. PA-
LEX PRODCOM S.R.L., cu sediul în 
Dej, str. Mircea Cel Bătrân nr. 5, 
bl. N2, sc. D, ap 38, Judeţul Cluj, 
înmatriculată la registrul comer-
ţului sub nr. J12/936/1998, a-
vând CUI 10707166. Se declară 
nul. (1.1)

¤ Pierdut certifi cat de înregistrare 
și certifi cat constatator al S.C. AL-
CONT UE S.R.L., cu sediul în 
Cluj-Napoca, Aleea Băișoara nr. 
5, ap. 7, Judeţul Cluj, înmatricula-
tă la registrul comerţului sub nr. 
J12/4196/2004, având CUI 
16957617. Se declară nul. (1.1)

¤ Pierdut certifi cat de înregistrare 
și certifi cat constatator al S.C. AL-

CAM GRUP S.R.L., cu sediul în 
Cluj-Napoca, Str. Câmpina nr. 
51-53, Judeţul Cluj, înmatriculată 
la registrul comerţului sub nr. 
J12/810/2006, având CUI 
18463334. Se declară nul. (1.1)

¤ Pierdut certifi cat de înregistrare 
și certifi cat constatator al S.C. ME-
GANOD EXIM S.R.L., cu sediul în 
Cluj-Napoca, str Mareșal Ion An-
tonescu nr. 10, bl. D14, ap. 16, 
Judeţul Cluj, înmatriculată la re-
gistrul comerţului sub nr. 
J12/5005/1994, având CUI 
6839142. Se declară nul. (1.1)

¤ Societatea Autokip S.R.L. cu se-
diul în Cluj-Napoca, strada Mogo-
șoaia nr. 7, ap. 86, înmatriculată 
la Registrul comerţului 
J12/1189/ 2005, CUI 17422484, 
declară nul cerifi catul constator 
pierdut. (1.1)

¤ S.C. RIPOSTA S.R.L. pierdut cer-
tifi cat constatator nr. 
45242/17.06.2008, C.U.I. 
23422640, J12/937/2008. Se 
declară nul. (1.1)
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ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:00 Teleshopping (promo)
12:30 În grădina Danei (2011, 
mag. life-style) (reluare)
13:00 Fără etichetă (2015, 
14:00 Telejurnal
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Convieţuiri (doc.) (live)
16:55 Vorbește corect! (reluare)
17:00 Profesioniștii...  (reluare)
18:00 Superconsumatorul 
(2013, emis. info.) (live)
19:00 Expresul economic 
(2015, talk show) (live)
19:45 Vorbește corect!
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal 
21:00 Vorbește liber! (live)
22:30 Starea zilei
22:35 Starea naţiei (reality show)
23:35 Pe urmele fi ului (it., 
2009, f. dr.)

ANTENA 1

13:00 Observator 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(2015, reality show) (live)
16:00 Observator
17:00 Acces direct 
19:00 Observator 
20:00 Te cunosc de undeva! 
(2015, emis. con.)
23:30 Un show păcătos 
(divertisment) (live)

PRO TV

12:00 Vorbește lumea (2015, 
mag. life-style)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Vorbește lumea (2015, 
mag. life-style)
16:00 Lecţii de viaţă (2015, ser.)
17:00 Știrile Pro TV 
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV (emis. info.)
20:30 Clipa de fericire (div.)
22:30 Știrile Pro TV
23:00 Culisele puterii (sua, 
2013, ser., episodul 1)

PRIMA TV

13:20 Teleshopping (promo)
13:50 Nimeni nu-i perfect 
(sezonul 1, episodul 43)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Râzi și câștigi (mag. de 
div., sezonul 1, episodul 79)
15:30 Trăsniţii (reluare)
16:30 Focus
17:00 Cireașa de pe tort 
(sezonul 10, episodul 45)
18:00 Focus
19:30 Focus Magazin
20:15 Cronica cârcotașilor 
(sezonul 32, episodul 35)
21:00 Putere și Glorie (tur., 
2014, s. ist., sezonul 1, ep. 6)
22:00 Trăsniţii 
22:45 Focus din inima României 
(emis. info., episodul 183)
23:15 Focus Magazin (reluare)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D 
13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (divertisment)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D
20:00 În dragoste și în război 
(tur., 2014, s. avent.)
22:30 WOWbiz (divertisment)

LOOK TV

13:00 Pure Outdoor (reluare)
13:30 Știri Look TV (reluare)
15:00 Blestemul familiei 
Kennedy (reluare)
16:00 Celebrity (reluare)
17:00 Poveștile României (reluare)
18:00 Business Expres (2013, 
emis. info.)
18:30 Știri Look TV
19:30 Fotbal Look (live)
21:00 Mâna lui Dumnezeu
23:00 El capo (col., 2009, s. 
thrill., episodul 77)

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persone 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 

realizaraile 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!

Angajăm 
în diferite fabrici din Ungaria, cu începere imediată, 

muncitori necalifi caţi, femei şi bărbaţi, 
pe termen lung! 

Salariu avantajos, califi care la locul de muncă. 
Cazarea și transportul gratuită! Cunoașterea limbii 

maghiare NU ESTE obligatorie!
Informaţii: 0753.102.268 / 0745.101.887

Vrei sa ai un 
loc de munca stabil?

Vino in echipa Splendorama, 
unde efortul depus este 

apreciat si rasplatit!

Angajam 

AGENTI CURATENIE 
– cu/fara experinta – pentru curatenii la spatii de birouri, 

spatii comerciale, hale, apartamente, etc. 
cu program de 3-8 ore/zi.

Permisul de conducere categoria B constituie avantaj!
Detalii la 0733-920454 sau trimite CV-ul la adresa 

resurseumane@splendorama.ro

TE ASTEPTAM IN ECHIPA NOASTRA!

Angajăm 

EXPERT CROITOR ÎMBRĂCĂMINTE 
MATERIALE TEXTILE 

şi 

EXPERT CROITOR ÎMBRĂCĂMINTE PIELE 

pentru conceput tipare după model, croit, cusut, 
în localitatea Cluj-Napoca. 

Salariu foarte atractiv!

Pentru detalii, contactaţi-ne la 

numărul de telefon: 0754 236515, 

luni-vineri: 08:00 – 16:00.

INFORMARE

FACTURILE EMISE DE 
COMPANIA BRANTNER VEREŞ 

POT FI PLĂTITE DE ACUM ÎN MAGAZINELE 
PARTENERE PAYPOINT

Clienţii companiei Brantner Vereș din judeţul Cluj își pot 
plăti începând cu luna noiembrie 2015 facturile aferente 
serviciilor de salubritate prin PayPoint România, principalul 
operator de plăţi în numerar și încărcare electronică prin 
puncte de retail. Plata prin intermediul magazinelor partenere 
PayPoint este simplă, sigură și rapidă, multe dintre acestea 
având program prelungit, fi ind deschise inclusiv în weekend!

În vederea efectuării unei plăţi, clienţii companiei Brantner 
Vereș trebuie doar să se prezinte cu factura în cel mai apropiat 
magazin în care se găsește un terminal PayPoint; vânzătorul 
scanează codul de bare de pe factura, clientul achită suma 
în numerar și primește pe loc o chitanţă cu detaliile tranzacţiei 
(data plăţii, suma, locaţia, furnizorul etc). Operaţiunea este 
foarte rapidă, reducând astfel considerabil timpul alocat plăţii 
facturilor, iar consumatorul nu plătește niciun comision!

Reţeaua PayPoint din judeţul Cluj numără peste 350 
de magazine partenere în care consumatorii pot efectua 
un număr semnifi cativ de plăţi! Pe lângă plata facturilor 
de salubritate, clienţii companiei Brantner Vereș mai pot 
plăti prin intermediul terminalelor PayPoint și alte facturi 
de utilităţi (gaz, apă, electricitate, etc), contravaloarea 
rovinietei, servicii de securitate, bilete de avion, facturile 
emise de operatorii de telefonie, internet și cablu sau 
ratele, se poate realiza încărcarea electronică a cartelelor 
telefonice și se pot efectua chiar transferuri de bani interne 
și internaţionale, în magazinele PayPoint selectate.

Cele mai apropiate magazine partenere PayPoint se 
pot gasi si pe site-ul companiei, www.paypoint.com/
romania, accesand sectiunea „Localizare comerciant”.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Primaria oraş Huedin
oganizează concurs pentru ocuparea a 2(doua) posturi 

vacante pentru functie publica:

Denumirea posturilor 

– Inspector clasa I, 
grad profesional principal (executari silite)

– Inspector clasa I, 
grad profesional asistent (executari silite)

Condiţii specifi ce de participare la concurs:
•  nivelul studiilor: Superioare economice absolvite cu 

Diploma de Licenţă.
•  vechime în specialitate studiilor necesare ocupării 

postului:
 - 5 ani pentru grad profesional principal
 - 1 an pentru grad profesional asistent

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
Proba scrisă: - data de 28.12.2015, ora 13, la sediul 

Primăriei Huedin , str. Horea nr. 1, Oraș Huedin, Jud. Cluj.
Proba de interviu:- data de 30.12.2015, ora 13, la sediul 

Primăriei Huedin, str. Horea nr. 1, Oraș Huedin, Jud. Cluj.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în 
termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Ofi cial.

Date contact: tel.0264 351548, email: secretariat@
primariahuedin.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

Primaria oraş Huedin
oganizează concurs pentru ocuparea unui post vacant 

pentru functie publica:

Denumirea postului: 
– Inspector clasa I, grad profesional principal 

(Serviciul Impozite şi Taxe Locale)
Condiţii specifi ce de participare la concurs:
•  nivelul studiilor: Superioare economice absolvite cu 

Diploma de Licenţă.
•  vechime în specialitate studiilor necesare ocupării 

postului: – 5 ani

Data, ora și locul de desfășurare a concursului:
Proba scrisă: - data de 28.12.2015, ora 11, la sediul 

Primăriei Huedin , str. Horea nr. 1, Oraș Huedin, Jud. Cluj.
Proba de interviu:- data de 30.12.2015, ora 11, la sediul 

Primăriei Huedin, str. Horea nr. 1, Oraș Huedin, Jud. Cluj.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituţiei în 
termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în 
Monitorul Ofi cial.

Date contact: tel.0264 351548, email: secretariat@
primariahuedin.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

Serviciul de Ambulanţă al judeţului Cluj 
organizează concurs în perioada 

18.12.2015 – 24.12.2015, pentru ocuparea:

- 1 post vacant de operator registrator urgenţă debutant 
în cadrul dispeceratului comun ISU-SMURD-SAJ.

Condiţiile de participare la concurs:
- diplomă de studii medii
- carnet de radiotelefonist sau telefonist
- cunoștinţe operare calculator

Concursul se organizează la sediul SAJ Cluj situat în 
Cluj-Napoca str. Horea nr. 55 jud. Cluj.

Înscrierile se vor face până la data de 11.12.2015 ora 12,00.
Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la 

concurs, actele necesare înscrierii, se pot obţine la sediul 
SAJ Cluj, Biroul RUNOS, telefon 0264407009 .

NOTIFICARE

Notifi căm creditorii S.C. CLEANTECH COM S.R.L. cu sediul 
social în localitatea Cluj-Napoca, str. Cardinal Iuliu Hossu, 
nr. 37, jud. Cluj, Număr de ordine în registrul comerţului 
J12/3063/1994, C.U.I. 6353885 că s-a deschis procedura 
de insolvenţă în formă simplifi cată conform Hotărârii Civile 
nr. 3167/19.11.2015, pronunţată de Tribunalul Specializat 
Cluj în dosarul nr. 1529/1285/2015.

Termene: depunere opoziţii la deschiderea procedurii: 
10 zile de la primirea notifi cării, depunere declaraţii de 
creanţă 07.01.2016; tabel preliminar 21.01.2016; contestaţii 
la tabelul preliminar – 7 zile de la data publicării tabelului 
preliminar în BPI, soluţionare opoziţii, contestaţii, tabel 
defi nitiv 04.02.2016, orele 11,00, convocare adunare 
creditori 14.01.2016, orele 14:00.

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

ANUNŢ DE MEDIU

Agenţia pentru protecţia mediului Cluj anunţă publicul 
interesat că „PUZ –Construire 3 imobile colective P+3E, 
împrejmuire şi branşamente” în comuna Florești, sat Florești 
str. Avram Iancu f.n., jud. Cluj., titular: MĂRCUŞ ALINA 
MARIA, COSTE DANIELA MARIA, COSTE COSTEL, S.C. BUILDIT 
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 trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, 
tel. 0264410722, fax: 0264412914, e-mail: reglementari@
apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, 
pana la data de 5.12.2015.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

Institutul Regional de Gastroenterologie – 
Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor“ Cluj-Napoca 

organizează la sediul din Cluj-Napoca, 
Str. Croitorilor, nr. 19 – 21

CONCURS
pentru ocuparea postului vacant:

1 post de inginer debutant
Proba scrisă va avea loc în data de 17.12.2015, ora 13.00

Condiţii de participare la concurs:
- studii – diplomă de licenţă – inginer debutant;

Data limită de depunere a dosarelor: 10.12.2015, ora 15;
Date de contact: telefon 0264334913.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Institutul Regional de Gastroenterologie – 
Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor“ Cluj-Napoca

organizează la sediul din Cluj-Napoca, 
Str. Croitorilor, nr. 19 – 21

CONCURS
pentru ocuparea posturilor vacante:

1 post de muncitor necalifi cat I
1 post îngrijitoare

Proba scrisă va avea loc în data de 17.12.2015, ora 09:00

Condiţii de participare la concurs:
- studii – diplomă de școală generală
Data limită de depunere a dosarelor: 10.12.2015, ora 15;
Date de contact: telefon 0264334913.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Institutul Regional de Gastroenterologie – 
Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor“ Cluj-Napoca

organizează la sediul din Cluj-Napoca, 
Str. Croitorilor, nr. 19 – 21

CONCURS
pentru ocuparea posturilor vacante:

1 post de asistent medical principal şef
1 post de asistent medical principal S

Proba scrisă va avea loc în data de 17.12.2015, ora 11.00

Condiţii de participare la concurs:
-  studii – diplomă de licenţă, sau de absolvire a învăţă-

mântului superior sau diplomă de școală sanitară post-
liceală sau echivalentă, în specialitatea postului

- 5 ani vechime ca și asistent medical generalist
- adeverinţă grad principal

Data limită de depunere a dosarelor: 10.12.2015, ora 15
Date de contact: telefon 0264334913.

Turcia a confi rmat că avi-

oanele sale de vânătoare 

au doborât marţi un avion 

de război rus, care i-ar fi  

încălcat spaţiul aerian şi 

a ignorat avertismentele 

repetate, în timp ce Rusia 

susţine că aeronava sa a 

zburat numai deasupra 

teritoriului sirian.

Doborârea avionului mili-

tar rus este o „lovitură apli-

cată în spate” de către Anka-

ra şi va avea „consecinţe gra-

ve” pentru relaţiile Rusiei cu 

Turcia, avertizează preşedin-

tele rus, Vladimir Putin.

Statele Unite anunţă că nu 

sunt implicate în doborârea 

avionului rus de către aero-

nave militare turce la frontie-

ra Siriei cu Turcia.

„Aliaţii noştri turci ne-au 

informat că avioanele lor mi-

litare au doborât o aeronavă 

de vânătoare rusă în apropie-

re de frontiera siriană, după 

ce aceasta a pătruns neautori-

zat marţi spaţiul aerian turc”, 

a declarat un responsabil ame-

rican al apărării pentru Reu-

ters, sub condiţia anonimatu-

lui. „Putem confi rma că Sta-

tele Unite nu erau implicate în 

acest incident”, a adăugat el.

Reunire de urgenţă

NATO a solicitat o reuniu-

ne de urgenţă după ce forţe-

le aeriene turce au doborât un 

avion de vânătoare al Rusiei, 

care s-a prăbuşit pe teritoriul 

Siriei, informează site-ul pu-

blicaţiei turce Hurriyet. Rusia 

a precizat că avionul de tip 

Su-24 a fost doborât de focuri 

de artilerie, în timp ce Turcia 

a afi rmat că avioanele sale 

F-16 au deschis focul asupra 

aeronavei ruse, după ce a igno-

rat câteva avertismente. Mi-

nisterul rus al Apărării a adă-

ugat că cei doi piloţi s-au ca-

tapultat, dar a adăugat că Mos-

cova nu este în contact cu ei.

„Analizăm circumstanţele 

prăbuşirii avionului rus”, a 

anunţat Ministerul rus al A-

părării, care a vrut „să subli-

nieze că avionul s-a afl at dea-

supra teritoriului sirian tot 

timpul zborului”.

Înregistrările video publi-

cate de presă arată un avion 

de război cuprins de fl ăcări 

care se prăbuşeşte pe un 

deal şi doi membri ai echipa-

jului care se paraşutează.

Agenţia turcă de presă Do-

gan a relatat că două elicop-

tere ruse, care zburau la joa-

să altitudine în regiunea turk-

menă Bayirbucak, îi căutau 

pe cei doi piloţi.

Potrivit unui comunicat al 

armatei turce, avionul a pă-

truns în spaţiul aerian turc în 

zona oraşului Yaylidag, din 

provincia Hatay, şi a fost aver-

tizat de zece ori în decurs de 

cinci minute.

După producerea inciden-

tului, postul de televiziune 

CNN Turk a dat publicităţii o 

hartă cu parcursul aeronavei 

ruseşti surprins pe radar, pre-

cizând că imaginea a fost fur-

nizată de armata turcă.

Tensiuni între Turcia 
şi Rusia

Vinerea trecută, Ministerul 

turc de Externe l-a convocat 

pe ambasadorul rus, cerându-i 

ca Rusia să înceteze operaţiu-

nile în Siria împotriva satelor 

turkmene. Ankara a precizat 

că acţiunile ruse „nu constitu-

ie o luptă împotriva terorismu-

lui”, ci bombardarea civililor. 

Ambasadorul Andrei Karlov a 

fost avertizat în timpul între-

vederii că operaţiunile ruse ar 

putea avea consecinţe grave, 

sublinia ministerul.

Trupele siriene sunt în ofen-

sivă în zona controlată de câ-

teva grupări insurgente, inclu-

siv aripa Al-Qaida în Siria, 

Frontul al-Nusra, şi de Divi-

zia a 2-a de Coastă, formată 

din luptători turkmeni locali.

Rami Abdurrahman, direc-

torul Observatorului Sirian 

pentru Drepturile Omului (OS-

DO), a declarat că avionul s-a 

prăbuşit în regiunea munţilor 

turkmeni, în provincia Latakia.

Regiunea munţilor turk-

meni a fost vizată în ultime-

le zile de o ofensivă a forţe-

lor guvernamentale siriene, 

susţinute de raidurile aeriene 

ruse.

Luna trecută, avioane tur-

ce de război au doborât o dro-

nă neidentifi cată despre care 

au spus că a încălcat spaţiul 

aerian al Turciei.

Începe cel de-Al Treilea 
Război Mondial ?
Avionul rusesc doborât de turci a învrăjbit NATO şi Rusia.

Rusia a precizat că avionul de tip Su-24 a fost doborât de focuri de artilerie, în timp ce Turcia a afi rmat că 
avioanele sale F-16 au deschis focul asupra aeronavei ruse

Rebelii sirieni au confirmat 
uciderea unui pilot
Un membru al echipajului avionului rus doborât marţi în 
nordul Siriei a fost atins de focuri de armă rebele în timp ce 
încerca să-și ghideze parașuta către o zonă afl ată sub con-
trolul trupelor guvernamentale, afi rmă o grupare rebelă, 
care susţine că l-a ucis, relatează DPA în pagina online. "În 
timp ce coborau, ei (membrii echipajului) încercau în mod 
repetat să-și direcţioneze parașutele astfel încât să sosească 
în teritoriul afl at sub controlul dictatorului Bashar al-
Assad", a declarat Jabir Ahmad, un purtător de cuvânt al 
brigăzii rebele, într-un mesaj trimis DPA pe Facebook.
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Ca în fi ecare an, din 2001 

încoace, UEFA realizează 

la sfârşitul lunii noiem-

brie o listă cu 40 fotbalişti 

fi nalişti nominalizaţi la 

titlul de „Echipa anului” 

în fotbalul european.

În aşteptarea acelui mo-

ment, însă, forul european a 

publicat pe site, ieri, o echi-

pă ideală a tuturor timpurilor, 

formată din fotbaliştii cu ce-

le mai multe prezenţe în „Echi-

pa anului” în anii precedenţi.

În poartă, goalkeeperul cu 

cele mai multe prezenţe – 6 – 

este spaniolul Iker Casillas 

(ex-Real Madrid, în prezent la 

FC Porto). Linia de patru fun-

daşi este alcătuită din Puyol (6 

prezenţe), Philipp Lahm (5 pre-

zenţe), Sergio Ramos (4 prezen-

ţe) şi Alessandro Nesta (4 pre-

zenţe). În linia de mijloc, Inies-

ta (4 prezenţe), Xavi (5 prezen-

ţe) şi Gerrard (3 prezenţe) alcă-

tuiesc un trio redutabil. În fi ne, 

atacul este alcătuit din Thierry 

Henry (5 prezenţe), Lionel 

Messi (6 prezenţe) şi Cristiano 

Ronaldo, recordmanul de pre-

zenţe în „Echipa anului”, cu no-

uă prezenţe şi 11 nominalizări.

Rezervele „Echipei anului” 

all-time sunt Buffon (3 pre-

zenţe), Terry (4 prezenţe), Zi-

nedine Zidane (3 prezenţe), 

Ronaldinho (3 prezenţe), 

Nedved (3 prezenţe), Kaka (3 

prezenţe) şi Zlatan Ibrahimo-

vic (4 prezenţe).

În „Echipa anului” alcătui-

tă de UEFA au apărut, de-a lun-

gul timpului, şi doi jucători ro-

mâni. Cosmin Contra a fost cel 

mai bun fundaş dreapta din Eu-

ropa în anul 2001, pe când ju-

ca la Deportivo Alaves, iar Cris-

tian Chivu a fost cel mai bun 

fundaş stânga al anului 2002, 

pe când evolua la Ajax.

UEFA a alcătuit cel mai bun 11 
al fotbaliştilor din toate timpurile

Cum arată „Echipa anului” all-time
Portar:
Iker Casillas – 6 (2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012)

Fundaşi:
Carles Puyol – 6 (2002, 2005, 2006, 2008, 2009, 2010)
Philipp Lahm – 5 (2006, 2008, 2012, 2013, 2014)
Sergio Ramos – 4 (2008, 2012, 2013, 2014)
Alessandro Nesta – 4 (2002, 2003, 2004, 2007)

Mijlocaşi:
Xavi Hernandez – 5 (2008, 2009, 2010, 2011, 2012)
Andres Iniesta – 4 (2009, 2010, 2011, 2012)
Steven Gerrard – 3 (2005, 2006, 2007)

Atacanţi:
Cristiano Ronaldo – 9 (2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014)
Lionel Messi – 6 (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014)
Thierry Henry – 5 (2001, 2002, 2003, 2004, 2006)

Rezerve:
Gianluigi Buffon – 3 (2003, 2004, 2006)
John Terry – 4 (2005, 2007, 2008, 2009)
Kaka – 3 (2006, 2007, 2009)
Zinedine Zidane – 3 (2001, 2002, 2003)
Pavel Nedved – 3 (2003, 2004, 2005)
Ronaldinho – 3 (2004, 2005, 2006)
Zlatan Ibrahimovic – 4 (2007, 2009, 2013, 2014)

Proaspăt câştigător la 

Turneul Campionilor, 

Horia Tecău a revenit 

acasă, la capătul celui 

mai fructuos sezon al 

carierei.

Tenismenul Horia Tecău a 

declarat, la sosirea pe Aero-

portul Henri Coandă, că ocu-

parea primei poziţii în clasa-

mentul echipelor de dublu al 

ATP, alături de olandezul 

Jean-Julien Rojer, la fi nalul 

anului, este un vis realizat.

„E o împlinire mare, a fost 

un vis al nostru după ce am 

câştigat Wimbledonul să înche-

iem anul pe locul 1. Wimble-

donul ne-a oferit această opor-

tunitate. Speram să realizăm 

acest lucru mai devreme, să nu 

fi m presaţi de puncte la Lon-

dra, dar acestea sunt lucruri la 

care am încercat să ne gândim 

ca la o sursă de motivaţie. Prac-

tic tot jocul nostru s-a legat şi 

ne bucurăm într-un fel că am 

ajuns pe locul 1 învingându-i 

(pe fraţii Bob şi Mike Bryan), 

pentru că am jucat de multe 

ori şi era un pic nejustifi cat să 

ajungem numărul 1 fără să fi  

câştigat împotriva lor. Am fost 

cu atât mai bucuroşi că am fă-

cut-o la Turneul Campionilor 

într-o semifi nală. Într-un fel 

ne-am demonstrat că putem fa-

ce acest lucru”, a declarat Te-

cău la sosirea în ţară.

Tot pentru anul următor, 

Tecău şi-a propus câştigarea 

unui al doilea turneu de Grand 

Slam din cariera sa.

„Mi-aş dori să câştig un al 

doilea trofeu de Grand Slam, 

o medalie la Olimpiadă. Pen-

tru mine, Wimbledonul a fost 

cel mai important Grand Slam. 

Acum m-am obişnuit puţin şi 

următorul Grand Slam este 

cel mai important pentru mi-

ne. Primul nostru obiectiv es-

te să lucrăm în continuare la 

jocul nostru, poate cu ajuto-

rul unui antrenor. Au fost eta-

pe, au fost paşi mărunţi făcuţi 

şi altfel vrem să facem în con-

tinuare. Şi bineînţeles vrem 

să câştigăm al doilea titlu de 

Grand Slam, după ce l-am câş-

tigat pe primul în acest an”, 

a declarat Horia Tecău.

Referitor la câştigarea Tur-

neului Campionilor, Tecău s-a 

arătat încântat că a reuşit 

împreună cu partenerul sau 

să execute până la fi nal tacti-

ca stabilită.

„Am crezut de la începu-

tul turneului, de câteva luni, 

pentru că marea schimbare 

s-a produs după câştigarea 

Wimbledonului, când ni s-a 

deschis orizontul şi am cre-

zut că putem câştiga meciu-

rile acestea la turneele impor-

tante. La fel a fost şi la Lon-

dra. Am avut o pregătire foar-

te bună în săptămânile pre-

gătitoare, am reuşit să facem 

un tenis bun acolo, să fi m în-

crezători, cu o formă fi zică 

bună. Noi am fost foarte con-

centraţi să executăm tactica 

stabilită, să nu ne lăsăm de-

loc nervii sau emoţiile nega-

tive să intre în jocul nostru. 

Trofeul a rămas la Londra, noi 

vom primi o replică mai mi-

că şi mai puţin valoroasă. Dar 

nu a mai contat asta, trofeul 

îl avem cu noi pentru toată 

viaţa”, a mai spus Tecău.

Horia Tecău şi Jean-Julien 

Rojer încheie anul 2015 pe pri-

mul loc în clasamentul echi-

pelor de dublu, cu 7.810 punc-

te, în timp ce cuplul Florin 

Mergea/Rohan Bopanna (Ro-

mânia/India) termină pe po-

ziţia a şaptea, cu 4.435 de 

puncte.

„Pentru mine, Wimbledonul a fost 
cel mai important Grand Slam”
Horia Tecău (30 de ani) a anunţat că nu se mulţumeşte cu trofeele din 2015 şi că, începând cu anul viitor, 
vrea să îşi îmbogăţească zestrea de trofee din competiţiile majore.

Perechea Horia Tecău/Jean-Julien Rojer (România/Olanda), cap de serie numărul 2, a câştigat Turneul Campionilor la dublu, după ce a învins, 
duminică, în fi nală, cu scorul de 6-4, 6-3, cuplul Florin Mergea/Rohan Bopanna (România/India, nr.8).
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Handbalistele 
au pierdut
Echipa de handbal feminin 
Universitatea Alexandrion Cluj 
a terminat cu o înfrângere în 
fața echipei din Râmnicu 
Vâlcea, scor 26-20 (12-10), tu-
rul sezonului regulat al Ligii 
Naționale. Cu această înfrânge-
re, echipa antrenată de 
Carmen Amariei începe vacanța 
de iarnă pe locul 11, cu 12 
puncte acumulate. Prima etapă 
din retur se va desfășura la da-
ta de 9 ianuarie 2016, atunci 
când „U” Cluj va întâlni echipa 
de pe locul 2, HCM Baia Mare. 
Reamintim faptul că, în acest 
sezon, Federația Română de 
Handbal a decis ca întrecerea 
feminină să se încheie la fi nalul 
sezonului regulat, renunțând la 
play-off și play-out.

Pe scurt

SPORT

„Wimbledonul 
a fost cel mai 
important 
Grand Slam”
Horia Tecău a anunţat că nu se 
mulţumeşte cu trofeele din 2015 
şi că vrea să îşi îmbogăţească 
zestrea de trofee din competiţii-
le majore. Pagina 11
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Reprezentativa feminina 

de baschet a României 

întâlneşte, astăzi, selecţio-

nata similară a Israelului, 

în cadrul etapei a II-a din 

Grupa H a preliminariilor 

EuroBasket Women 2017.

Victoria înregistrată în eta-

pa inaugurală a campaniei de 

califi care la EuroBasket Wo-

men 2017 de reprezentativa 

feminină de baschet a Româ-

niei, care a depăşit, sâmbătă 

seara, în Sala Polivalentă din 

Cluj-Napoca, selecţionata Bos-

niei & Herţegovina, într-un fi -

nal dramatic, cu scorul de 

67-65, a întărit serios moralul 

tricolorelor pregătite de antre-

norul Miroslav Popov în ve-

derea următoarei întâlniri pro-

gramate în Grupa H.

De altfel, aşa cum sublinia 

la conferinţa de presă de sâm-

bătă seara şi căpitanul naţio-

nalei României, Gabriela Măr-

ginean, meciul de la Tel Aviv 

este extrem de important pen-

tru economia califi cării iar tri-

colorele îşi propun să obţină 

un nou rezultat foarte bun. 

„Mergem la Tel Aviv cu gân-

dul să câştigam!”, spunea Măr-

ginean imediat după victoria 

din meciul cu Bosnia & Her-

ţegovina, adăugând că este 

foarte important ca în timpul 

scurt rămas până la ora me-

ciului cu Israel, „să învăţam 

din greşelile făcute în întâlni-

rea cu Bosnia & Herţegovina 

şi să corectăm ceea ce am gre-

şit la acest meci”.

După o zi de refacere, tri-

colorele şi-au reluat pregătiri-

le tehnico-tactice pentru me-

ciul din cadrul etapei a doua 

din Grupa H, România urmând 

să evolueze împotriva Israel, 

astăzi, de la ora 19:00, parti-

da de la Tel Aviv fi ind trans-

misă în direct de TVR 2.

Pentru acest joc, antreno-

rul Miroslav Popov mizează 

pe acelaşi efectiv de jucătoa-

re, format din Gabriela Măr-

ginean, Florina Paşcalău, Cla-

udia Pop, Annemarie Părău, 

Ancuţa Stoenescu, Andreea 

Olah, Sonia Ursu, Gabriela Iri-

mia, Anca Sipoş, Adina Sto-

iedin, Alina Crăciun şi Ana 

Ferariu.

De partea cealaltă, selecţi-

onata Israelului vine după o 

înfrângere destul de drastică 

suferită în prima etapă, la An-

kara, unde reprezentativa Tur-

ciei s-a impus, cu scorul de 

72-53, şi vrea să obţină am-

bele puncte puse în joc.

Al doilea meci pentru naţionala 
de baschet feminin a României

Universitatea Cluj mai are 

de disputat în acest an 

doar trei partide, dintre 

care ultimele două vor fi  

jucate în deplasare. 

Ultimul meci pe teren 

propriu are loc, astăzi, în 

compania formaţiei 

Unirea Tărlungeni.

Cu un palmares în cele 15 

etape cât au trecut din acest 

sezon regulat al Ligii a 2-a de 

şapte victorii, un egal şi şap-

te înfrângeri, şi cu un total de 

14 goluri marcate şi 10 goluri 

primite, „studenţii” vor să în-

cheie anul în prima parte a 

clasamentului seriei vest.

În acest moment Universi-

tatea Cluj se afl ă pe locul 9, 

cu 22 puncte, iar adversarul 

de astăzi, Unirea Tărlungeni, 

se afl ă trei poziţii mai jos, pe 

locul 12, cu doar 11 puncte 

acumulate. Formaţia din jude-

ţul Braşov a câştigat până acum 

doar două meciuri din 15 dis-

putate, primul dintre ele chiar 

împotriva „studenţilor” în tur, 

1-0, însă al doilea succes a ve-

nit surprinzător, etapa trecu-

tă, 2-0 cu Gaz Metan Mediaş.

După acest meci, sâmbă-

tă, „studenţii” vor întâlni fos-

ta rivală din Liga 1, Gaz Me-

tan Mediaş, echipă care se afl ă 

pe locul 3, iar săptămâna vi-

itoare o altă formaţie care se 

afl ă sub locul ocupat de Uni-

versitatea Cluj, Şoimii Pânco-

ta, echipă afl ată în acest mo-

ment pe locul 10, la doar 2 

puncte distanţă de clujeni.

Victoria în ultimul meci, pe 

teren propriu, în faţa suporte-

rilor este esenţială pentru ele-

vii lui Mihai Teja şi pentru a 

rămâne aproape de play-off.

Tehnicianul echipei Uni-

versitatea Cluj, Mihai Teja, a 

afi rmat, într-o emisiune tv, că 

este un campionat echilibrat 

iar meciul cu Tărlungeni va fi  

unul foarte greu.

„Eu cred că este un campi-

onat extrem de echilibrat pen-

tru primele zece echipe. Me-

ciul cu Tărlungeni va fi  unul 

foarte greu. Să nu uităm că 

Tărlungeni a condus cu 2-0 pe 

UTA, in extremis UTA a salvat 

un punct... Deci nu este un 

meci uşor mai ales când ai în 

componenţa echipei numai ju-

cători tineri trebuie să se con-

centreze la fi ecare meci. Este 

adevărat că nivelul fotbalului 

nu este unul extrem de ridicat 

dar este echilibrat iar noi avem 

avantajul că jucăm numai cu 

jucători tineri”, a afi rmat Mi-

hai Teja, la Digi24.

Meciul dintre Universitatea 

Cluj și Unirea Tărlungeni, ca-

re contează pentru etapa a 16-

a a ligii a 2-a Seria Vest, are 

loc astăzi, de la ora 17:00, pe 

Cluj Arena.

Fotbaliştii „U” Cluj, obligaţi 
să-şi ia revanşa cu Tărlungeni
Elevii lui Mihai Teja sunt obligaţi să câştige cel puţin două dintre cele trei partide care au 
mai rămas pentru a intra la „hibernare” în linişte.
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