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ACTUALITATE

Liiceanu, atac josnic 
la rectorul UBB
Scriitorul Gabriel Liiceanu a lansat un atac 
la adresa lui Ioan Aurel Pop, după ce aces-
ta din urmă a fost ales de Klaus Iohannis să 
facă parte din „Proiectul de țară”. Pagina 6

POLITICĂ

Lupta orgoliilor 
continuă în PNL Cluj
Vechii liberali şi foştii PDL-işti au amânat 
din nou stabilirea listei comune pentru 
parlamentare.  Pagina 5

ACTUALITATE

Proteste la Gherla
Sindicaliştii din sistemul penitenciar cer 
condiţii de muncă mai bune şi plata a 1,5 
milioane de ore suplimentare.  Pagina 6

Oamenii de ştiinţă visează de multă vreme să înfrângă rezistenţa aerului. Un antreprenor propune o alternativă 
la transportul feroviar, poate chiar şi cel aerian, promiţând să construiască un vehicul ce se va putea deplasa în interiorul 
unui tub la viteze de până la 1.200 km/h. Un prototip va fi construit până la sfârşitul anului 2016.  Pagina 7

MAPAMOND

Leonardo DiCaprio reclamă 
defrişările ilegale din România

ACTUALITATE

Patru militari români 
au fost răniţi în Afganistan

Actorul Leonardo DiCa-
prio, care este şi un susţi-
nător al cauzelor ecologiste 
şi al conservării mediului, a 
publicat, vineri, pe contul 
său de Instagram un mesaj 
de susţinere faţă de proteja-
rea mediului din România.

Mesajul lui Leonardo Di-
Caprio publicat pe contul 
său de Instagram este: „Vo-
luntarii Greenpeace colec-
tează gunoiul găsit în pă-
durile româneşti, de la sta-
ţia de salvare a pădurile din 
apropierea Lacului Vidraru, 
bazinul hidrografi c Argeş – 
o arie ameninţată de ex-
ploatarea forestieră ilegală 
şi de defrişări. Luna trecu-
tă, voluntarii Greenpeace 
din 11 ţări europene (Româ-
nia, Austria, Germania, Bel-

gia, Olanda, Ungaria, Cro-
aţia, Finlanda, Slovacia, 
Slovenia şi Elveţia) au în-
ceput o mapare a uneia din-
tre ultimele păduri secula-
re din Europa, cu scopul de 
a sublinia necesitatea ca 
Guvernul român să o pro-
tejeze legislativ”.

În 1998 DiCaprio a înfi -
inţat fundaţia Leonardo Di-
Caprio Foundation (LDF) cu 
misiunea de a proteja ulti-
mele areale sălbatice din lu-
me. DiCaprio a primit pre-
miul Oscar pentru cel mai 
bun actor în rol principal 
pentru „The Revenant”, oca-
zie cu care a atras atenţia a-
supra „politicii lăcomiei” şi 
a încurajat liderii mondiali 
să ia atitudine faţă de schim-
bările climatice.

Patru militari din Batalio-
nul Protecţia Forţei „Rechinii 
Albi” au fost răniţi ieri, în ju-
rul orei 10.30, în urma deto-
nării unui dispozitiv exploziv 
improvizat, în timp ce execu-
tau o misiune de patrulare în 
provincia Kandahar, Afganis-
tan, potrivit MAPN.

„După securizarea zonei, 
militarilor li s-a acordat pri-
mul ajutor şi au fost evacuaţi 
la spitalul militar din Baza Ae-
riană Kandahar. Sublocote-
nentul Florin Oprea, plutoni-
erul Eduard-Vlad Romilă, ca-
poralul Marcel Neagu şi sol-
datul Costică-Victor Tarno-
vschi sunt supravegheaţi de 
medicii spitalului bazei, fi ind 
în stare stabilă. Conducerea 
Batalionului a asigurat condi-
ţiile pentru ca militarii să in-

tre în legătură, prin telefon, 
cu familiile lor”, se arată 
într-un comunicat al Ministe-
rului Apărării Naţionale, re-
mis duminică. Ministerul 
transmite că toate măsurile 
sunt întreprinse pentru asigu-
rarea celor mai bune condiţii 
de tratament şi îngrijire a ce-
lor patru militari răniţi.

Preşedintele Klaus Iohan-
nis şi-a exprimat sprijinul şi 
recunoştinţa faţă de militarii 
români răniţi.

„Pentru noi, cei de acasă, 
ei sunt eroi care îşi riscă via-
ţa pentru menţinerea păcii. 
Trebuie să le fi m recunoscă-
tori cu toţii. Sunt alături de ei 
şi de familiile acestora, le do-
resc sănătate şi recuperare 
grabnică!”, a scris Iohannis 
pe Facebook.
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Nimeni nu vorbeşte însă 

ce se va întâmpla cu dato-

ria pe care societatea care 

administrează stadionul o 

are către bugetul local. În 

sarcina cui vor rămâne 

cele 3,3 milioane de euro 

din taxe şi impozite 

neplătite după dizolvarea 

SC Cluj Arena SA? Nici 

Emil Boc, nici Alin Tişe 

nu oferă un răspuns con-

cret şi se ascund după 

limbaje de lemn.

În şedinţa de miercuri, con-

silierii judeţeni sunt chemaţi 

să se pronunţe asupra încetă-

rii contractului de asociere în 

participaţiune încheiat între 

Consiliul Judeţean Cluj şi So-

cietatea Cluj Arena SA în ve-

derea exploatării stadionului 

şi asupra trecerii imobilului 

Cluj Arena din proprietatea 

privată în proprietatea publi-

că a judeţului Cluj pentru ca 

ulterior obiectivul să fi e cedat 

cu titlu gratuit Primăriei 

Cluj-Napoca.

După ce în şedinţa de Con-

siliu Local din 4 august, nu 

s-a reuşit preluarea stadionu-

lui de către municipalitate, 

în şedinţa de vineri, demer-

sul a avut succes. Au absen-

tat consilierii locali PSD, în 

semn de protest faţă de pre-

luarea stadionului de către 

Primărie.

Înainte de începerea vo-

tului, primarul Emil Boc a 

declarat că este nevoie de 

acest pas pentru salvarea 

societăţii Cluj Arena din si-

tuaţia financiară proastă în 

care se află. „Este nevoie să 

luăm o decizie pentru ca a-

ceastă bijuterie a Clujului 

care este Cluj Arena să iasă 

din impasul datoriilor im-

pus de Curtea de Conturi. 

Datele arată clar că dacă nu 

ar fi existat acest impozit 

Cluj Arena ar fi putut func-

ţiona foarte bine pentru că 

are un management foarte 

bun”, a spus Boc.

Boc se joacă cu cuvintele

Întrebat ce se va întâmpla 

cu datoriile pe care societatea 

care administrează stadionul 

către bugetul local, în şedin-

ţa din luna august, Boc a evi-

tat să dea un răspuns concret.

„Noi preluăm stadionul, nu 

preluăm datoriile. Nu preluăm 

societatea. Noi preluăm stadi-

onul care este în proprietatea 

Consiliului Judeţean. Vom de-

cide ulterior ce facem. Dacă 

nu ar fi  această problemă ca-

re ţine de impozit, societatea 

ar putea să meargă şi să-şi con-

tinue activitatea şi să reziste 

pe piaţă. Să ştiţi că Primăria 

nu urmăreşte să execute Con-

siliul Judeţean de acei bani. 

Sincer să fi u, dacă aş găsi o 

posibilitate să nu plătească acel 

impozit i-aş susţine. Pentru că 

ei nu au ştiu că acel impozit 

trebuie plătit în momentul când 

s-a construit. Primăria nu de-

pinde de aceşti bani să func-

ţioneze. Dacă ar exista un ca-

dru legal l-aş susţine mâine ca 

ei să nu plătească aceste re-

surse fi nanciare. Nu în banii 

aceia stă Primăria, dimpotri-

vă”, spunea Boc.

Primarul Clujului a mai 

precizat că bugetul oraşului 

îşi permite să aibă stadionul 

în proprietate.

„Îmi asum eventualele sus-

ţineri bugetare. Din datele pe 

care le avem sunt două solu-

ţii, de a avea în interior sta-

dionul ca un serviciu public 

al Primărei, la fel cum avem 

creşe, cantină, parcări, şi un-

de de la buget fi nanţăm chel-

tuielile necesare sau de soci-

etate comună cu Polivalenta, 

vom face analiza economică 

să vedem în ce măsură cele 

două pot rezista economic. 

Sumele de bani o să le discut 

la momentul respectiv, însă 

vă asigur că bugetul de 250 

milioane de euro al munici-

piului Cluj-Napoca poate să-şi 

permită să aibă stadionul în 

proprietate”, spunea Boc în 

luna august.

Adio societatea Cluj 
Arena

Dacă proiectul de hotărâre 

va trece de votul consilierilor 

judeţeni, societatea Cluj Arena 

va rămâne fără obiect de acti-

vitate, adică practic ea nu va 

mai exista. În aceste condiţii, 

se ridică întrebarea legitimă cui 

îi va cere Primăria să plăteas-

că datoria de 3,3 milioane de 

euro? Consiliului Judeţean Cluj? 

E greu de crezut că societatea 

va face rost de 3,3 milioane de 

euro până pe 31 octombrie când 

practic ea va dispărea de pe 

piaţă, potrivit hotărârii de Con-

siliu Judeţean.

Un răspuns de tot râsul l-a 

oferit Alin Tişe.

„Societatea Cluj Arena va 

urma calea legală. În mo-

mentul în care va rămâne 

fără obiectul de activitate, 

ea de fapt nu mai există. 

Odată ce stadionul ca şi clă-

dire intră în domeniul pu-

blic atunci încetează şi con-

tractul de asociere între Con-

siliul Judeţean şi societatea 

Cluj Arena. Dacă e vorba de 

datorii, cei care le pretind 

să ni le ceară. Să le ceară 

societăţii Cluj Arena. Dacă 

societatea va avea aceşti 

bani, îi va plăti, dacă soci-

etatea nu îi va avea, nu îi 

va plăti. În momentul în ca-

re obiectul din contractul de 

asociere dispare, societatea 

nu mai are obiect de activi-

tate”, spunea săptămâna tre-

cută Tişe.

Jocuri de culise

În 2011, în timpul primu-

lui mandat al lui Alin Tişe s-a 

aprobat înfi inţarea, în asoci-

ere cu Regia Autonomă de Ad-

ministrare a Domeniului Pu-

blic şi Privat al judeţului Cluj 

(n.red. RAADPP, în prezent 

desfi inţată), a Societăţii Co-

merciale „Cluj Arena” SA.

În 2014, a venit o decizie 

a Curţii de Conturi care sta-

tua faptul că în perioada 

2011-2014, nu au fost plătite 

taxa pe clădiri în valoare de 

5.659.216 lei şi taxa pentru 

terenuri în valoare de 148.439 

lei. În 2015, municipiul 

Cluj-Napoca, Direcţia de Im-

pozite şi Taxe locale, a emis 

un titlu executoriu prin care 

solicită achitarea sumei de 

14.925.531 lei cu titlu de ta-

xă pe clădiri şi taxă pe teren.

Decizia Curţii de Conturi 

a fost contestată de către S.C. 

Cluj Arena SA, însă în octom-

brie 2015, instanţa de fond a 

respins cererea, solutia fi ind 

irevocabilă.

În cazul în care proiectul 

nu va trece de votul consilie-

rilor judeţeni, Alin Tişe a gă-

sit o altă soluţie.

„Stadionul va intra în ad-

ministrarea direcţiei noastre 

de administrare a patrimo-

niului public şi privat unde 

printr-un serviciu special vom 

prelua toate contractele pe 

care le are societatea Cluj 

Arena cu operatorii şi îl vom 

administra din bugetul jude-

ţului prin angajaţi ai Consi-

liului Judeţean, personal con-

tractual. Ei vor putea fi  cei 

care lucrează actualmente la 

societatea Cluj Arena sau vor 

fi  alţii pentru că va trebui să 

facem pentru partea de an-

gajaţi contractuali un concurs 

dacă devin angajaţi ai Con-

siliului. Nu se poate să-i pre-

luăm sub o altă formă”, spu-

nea preşedintele CJ Cluj.

Unde se duc 3 milioane 
de euro când se duc?
Pentru definitivarea preluării Cluj Arena în ograda lui Boc mai este 
nevoie de un singur hop: consilierii judeţeni să-şi dea acceptul.

CEDARE

45
de milioane de euro 
a costat ridicarea 
Cluj Arena care 
urmează să intre 
cu titlu gratuit în 
proprietatea Primăriei
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TIR încărcat 
cu bere, răsturnat 
la Mănăşturel
Un accident rutier petrecut 
sâmbătă, pe DN 17, între 
Bistriţa și Dej, a dus la rănirea a 
două persoane, la blocarea cir-
culaţiei auto în zonă și la pagu-
be materiale generate de dis-
trugerea unei importante canti-
tăţi de bere care se afl a într-un 
TIR. „Accidentul s-a produs în 
jurul orei 9.15, pe DN 17, în lo-
calitatea Mănășturel. Din pri-
mele informaţii rezultă că un 
autoturism care ieșea de pe un 
drum lateral, la intrare pe dru-
mul naţional, nu ar fi  acordat 
prioritate de trecere unui auto-
tren, care circula pe direcţia 
Bistriţa – Dej. Autoturismul a 
intrat în coliziune cu remorca 
autotrenului, acesta răsturnân-
du-se pe partea carosabilă”, a 
declarat purtătorul de cuvânt al 
IPJ Cluj, Carmen Jucan. Ea a 
precizat că, în urma accidentu-
lui, cei doi conducători auto au 
fost răniţi și au fost transportaţi 
la o unitate medicală din Dej.

A adormit la volan 
pe autostradă
Circulaţia rutieră a fost oprită 
complet sâmbătă timp de o oră 
pe un sens al autostrăzii A3, 
Turda-Gilău, în judeţul Cluj, în 
urma unui accident în care au 
fost implicate două autoturis-
me și o autoutilitară, o persoa-
nă fi ind rănită. Accidentul s-a 
produs în jurul orei 6,45, pe 
sensul către Gilău al autostrăzii 
A3, la kilometrul 18, potrivit 
centrului Infotrafi c. Din primele 
informaţii, conform sursei cita-
te, șoferul autoutilitarei a ador-
mit la volan și s-a ciocnit cu do-
uă autoturisme. O persoană a 
fost rănită în urma accidentului.

Noi zboruri 
de la Timişoara 
spre Iaşi şi Cluj
Compania Blue Air va opera, din 
1 octombrie, zboruri spre Iași și 
Cluj-Napoca, de pe Aeroportul 
Internaţional „Traian Vuia” din 
Timișoara. Reprezentanţii 
Aeroportului Internaţional 
„Traian Vuia” din Timișoara au 
anunţat vineri, printr-un comu-
nicat, că pasagerii din regiunea 
de vest vor putea călători zilnic 
spre Iași și Cluj-Napoca, din 1 
octombrie. „Cursele aeriene vor 
face legătura între cele trei des-
tinaţii (Timișoara, Iași și Cluj) fi -
ind operate de compania aeria-
nă Blue Air cu o frecvenţă pe zi”, 
se arată în comunicat.

David Ciceo, 
la şedinţa ACI Europe
Directorul Aeroportului 
Internaţional Cluj, David Ciceo 
a participat ieri la Montreal la 
ședinţa de board a Airport 
Council International (ACI) 
Europe și la o ședinţă comună 
cu comitetul director al ACI 
North America. În cadrul ședin-
ţei comitetului director al ACI 
Europe, s-a analizat stadiul 
unor importante iniţiative legis-
lative europene privind securi-
tatea, tarifele aeroportuare, 
EASA, controlul frontierelor și 
relaţiile externe. Cu ocazia șe-
dinţei comune ACI Europe și 
ACI North America, 
Administratorul TSA (Transport 
Security Agency), Peter 
Neffenger, din Statele Unite a 
prezentat măsurile luate ca ur-
mare a evenimentelor teroriste 
din aviaţie, importanţa intensi-
fi cării cooperării cu Uniunea 
Europeană în domeniul securi-
tăţii, soluţiile adoptate legat de 
ameninţările interne (insider 
threats) și programul pilot de 
privatizare a securităţii aero-
portuare la 5 aeroporturi. 
Trafi cul pe aeroporturile din 
România în 2016 va avea o 
creștere de aproximativ 15 %.

Pe scurt

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Forul judeţean urmează 

să se asocieze cu 

Administraţia Bazinală de 

Apă Someş Tisa pentru a 

“grăbi” devierea 

Someşului în vederea pre-

lungirii pistei. Ţinta celor 

două instituţii: să devieze 

4 kilometri din Someş în 

5 ani, proiect care ar fi  

trebuit fi nalizat încă de 

anul trecut.

Declaraţia preşedintelui 

Consiliului Judeţean Cluj Alin 

Tişe din iulie conform căreia 

„prelungirea noii piste încă 

nu e de actualitate” este mai 

actuală ca niciodată.

„Acest aeroport, aşa cum 

este el, rezistă din punct de 

vedere al traficului, face fa-

ţă în perspectiva a 2,3, 5,7 

ani. Nu avem presiunea de 

a prelungi pista mâine pen-

tru că aşa cum este ea mai 

puţin zborurile transconti-

nentale nu se pot realiza. 

Prelungirea pistei va fi gata 

în următorii 5 ani”, susţi-

nea la acea dată Tişe.

Consilierii judeţeni vor 

vota miercuri în şedinţă un 

proiect de hotărâre privind 

„aprobarea unor măsuri în 

vederea realizării lucrării de 

utilitate publică «Amenaja-

rea râului Someşul Mic în 

municipiul Cluj-Napoca, ju-

deţul Cluj», tronsonul II, I-

II şi IV”, prin care Consiliul 

Judeţean se va asocia cu Ad-

ministraţia Bazinală de Apă 

Someş Tisa pentru urgenta-

rea lucrărilor de deviere a 

Someşului.

Cu alte cuvinte, prelungi-

rea pistei de la 2100 metri, cât 

are în prezent, la 3500 metri 

este condiţionată de această 

deviere a Someşului, întrucât 

actualmente albia râului So-

meş se afl ă pe viitorul ampla-

sament al pistei.

„Considerăm necesară aso-

cierea judeţului Cluj cu Ad-

ministraţia Bazinală de Apă 

Someş-Tisa în vederea stabi-

lirii condiţiilor necesare pen-

tru realizarea lucrărilor de uti-

litate publică «Aeroportul In-

ternaţional Cluj-Napoca-Pista 

de decolare – aterizare 3500 

m» şi «Amenajarea râului So-

meşul Mic în municipiul 

Cluj-Napoca, judeţul Cluj», 

tronsonul II, III şi IV, respec-

tiv asigurarea amplasamentu-

lui necesar lucrărilor. Prin con-

tinuarea lucrării se urmăreş-

te evitarea inundării întregii 

zone. Astfel, este necesară 

continuarea lucrărilor de pe 

tronsonul II, III şi IV râul So-

meş, amenajarea văii Zapodie 

şi realizarea liniei continue de 

apărare cu racordarea la lu-

crările hidrotehnice executa-

te”, se arată în proiectul de 

hotărâre.

Scandal cu exproprierile

Contractul de asociere în-

tre cele două instituţii se va 

încheia pe o durată de 5 ani, 

iar Consiliul Judeţean va 

avea ca şi obligaţii, printre 

altele, de a demara proce-

dura de expropriere a imo-

bilelor – teren necesare re-

alizării investiţiei.

Consiliul Judeţean Cluj a 

aprobat încă din 2011 declan-

şarea procedurilor de expro-

priere a imobilelor proprieta-

te privată situate pe amplasa-

mentul lucrării de utilitate pu-

blică „Aeroportul Internaţio-

nal Cluj-Napoca-Pista de de-

colare – aterizare 3500 m”, si-

tuate pe raza localităţilor 

Cluj-Napoca şi Apahida.

Pentru etapa a II-a a lucră-

rilor de deviere a Someşului 

nu s-a afi şat deocamdată lista 

cu imobilele care urmează a 

fi  expropriate, dar în urmă cu 

trei ani a fost un întreg scan-

dal legat de suma pe care pro-

prietarii terenurilor au primit-o 

ca şi despăgubire pentru rea-

lizarea pistei de 2100 metri. 

Atunci, pentru cele 93 de par-

cele situate pe raza municipiu-

lui Cluj-Napoca a fost stabilit 

preţul de 68,70 lei/mp pentru 

intravilan arabil şi 8,80 lei/mp 

în cazul în care terenul e ex-

travilan arabil, iar pentru par-

cela afl ată în extravilanul co-

munei Apahida a fost stabili-

tă o valoare de 0,40 lei/mp.

Devierea Someşului 
trebuia să fi e gata 
în septembrie 2015

Potrivit unui comunicat de 

presă al Administraţiei Bazi-

nale de Apă Someş Tisa din 

februarie 2015 despre stadiul 

implementării proiectului 

„amenjarea râului Someşului 

Mic în municipiul Cluj-Napo-

ca”, lucrările de amenajare şi 

consolidarea malurilor Some-

şului Mic se fac pe o lungime 

de 4,10 kilometri.

„Proiectul are o valoare de 

56.661.962 lei din care 90% 

reprezintă fi nanţarea neram-

bursabilă din Fondul de Coe-

ziune prin Programul Opera-

ţional Sectorial Mediu şi 10% 

fi nanţare din bugetul de stat. 

Stadiul fi zic realizat este de 

63,20%. Termenul de fi nali-

zare a proiectului conform 

contractului de fi nanţare este 

14 septembrie 2015”, se ara-

tă în documentul citat.

Prelungirea pistei, spre 
Cluj sau spre Apahida?

În 2013, Consiliul Judeţean 

Cluj fi naliza lucrările de con-

struire a noii piste de decola-

re-aterizare de 2100 metri. Lu-

crările de construire la noua 

pistă au demarat în luna no-

iembrie 2011, executant fi ind 

asocierea SCC Napoca SA – 

SC ICCO SYSTEMS SRL – SC 

GEO ARC SRL. Valoarea iniţi-

ală a contractului a fost de 

137.808.522 de lei, costurile 

finale ridicându-se la 

166.427.278 lei.

Tot atunci a existat o în-

treagă tevatură legată de pre-

lungirea pistei la 3500 de me-

tri, autorităţile declarând că 

prelungirea va fi  afectată de 

centura Vâlcele-Apahida, la 

capătul pistei existând o por-

ţiune care ar putea obtura 

zborurile avioanelor. Pista 

aeroportului clujean ar pu-

tea fi  prelungită spre muni-

cipiul Cluj-Napoca şi scurta-

tă în partea opusă pentru a 

nu afecta centura Vâlcele-A-

pahida, aceasta fi ind una din 

variantele luate în calcul de 

specialişti pentru a rezolva 

situaţia, altele fi ind devierea 

centurii sau impunerea de 

restricţii.

În prezent, de pe Aeropor-

tul Internaţional „Avram Ian-

cu” Cluj sunt operate 41 de 

destinaţii regulate spre ţări din 

Europa şi Orientul Mijlociu. 

Pentru perioada 2016-2017 au 

fost anunţate sau sunt în curs 

de anunţare 17 noi destinaţii.

Aeroportul Cluj ţinteşte 
5 milioane de pasageri. 
Cât de pregătit este?

În luna augut, cu o lună 

mai devreme decât în 2015, 

a fost înregistrat pasagerul 

cu numărul 1.000.000. La 

acea dată, directorul aero-

portului clujean spunea că 

anul viitor se va atinge ţin-

ta de două milioane de pa-

sageri.

„Am găsit deja soluţii pâ-

nă la trei milioane de pasa-

geri, urmează în lunile urmă-

toare să avem două porţi la 

etaj, este vorba de zona «re-

stricţionată plecări externe» 

şi bineînţeles că trebuie să 

facem planuri şi ne pregătim 

pentru cinci milioane de pa-

sageri. La fel cum între 2004 

şi 2007 am făcut un plan stra-

tegic prin care am extimat că 

vom depăşi un milion de pa-

sageri, am estimat infrastruc-

tura de care avem nevoie, la 

fel, acum, pe lângă activita-

tea curentă, avem în pregă-

tire un plan strategic pentru 

dezvoltarea infrastructurii şi 

pentru dezvoltarea trafi cului 

astfel încât să facem faţă în 

următorii 10 ani la cinci mi-

lioane de pasageri”, spunea 

Ciceo.

Strategia de dezvoltare a Aeroportului 
„Avram Iancu” Cluj poate ateriza 
în siguranță doar pe o pistă mai lungă
După ce în 2016 l-a tăiat de tot de pe lista finanţărilor, Consiliul Judeţean Cluj se laudă 
că are o strategie în ceea ce priveşte dezvoltarea aeroportului.

Aeroportul Cluj va trebui modernizat dacă vrea să facă față unui trafi c de 5 milioane de pasageri

TRAFIC

5
milioane de pasageri 
vor zbura de pe 
aeroportul clujean, 
potrivit unei estimări 
a conducerii instituției

DAVID CICEO | director Aeroportul Cluj

 „Am găsit deja soluţii până la 
trei milioane de pasageri (...) 
avem în pregătire un plan 
strategic pentru dezvoltarea 
infrastructurii şi pentru 
dezvoltarea trafi cului astfel încât 
să facem faţă în următorii 10 
ani la cinci milioane de 
pasageri.“
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În vederea efectuării unor lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări 

pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă Someș 
S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

MARŢI, 27 SEPTEMBRIE 2016
Între orele 10:00-18:00
1. Localitatea Cluj-Napoca: str. Între Lacuri între str. Crișului și str. Dunării;

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 
acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu apă, 
care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ anunţă de regulă întreruperea furnizării 
serviciului în fi ecare dimineaţă la posturile locale radio-Tv. În cazul avariilor de o urgentă şi/
sau amploare deosebite, pentru care este necesară o intervenţie neîntârziată pentru a evita 
efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai 
fi e posibil. Lucrările programate se anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.

Serviciul Comunicare şi Clienţi

8.268 " 

400604 Cluj-Napoca, ROMÂNIA, Bd. 21 Decembrie 1989, Nr. 79 
Tel: +40-264-591.444; +40-264-430.925, Fax: +40-264-430.886 

E-mail: cassa@casomes.ro, Web: www.casomes.ro 

ADVERTORIAL

Farmec, cel mai important 

producător român de cos-

metice, continuă extinde-

rea şi modernizarea reţe-

lei de magazine la nivel 

naţional. După deschide-

rea primului magazin 

Gerovital din România, 

care este totodată primul 

al companiei din 

Bucureşti, Farmec anunţă 

inaugurarea unui spaţiu 

nou dedicat brandului 

Gerovital, la Constanţa.

Situat în ansamblul comer-

cial City Park din Constanta, 

pe Bulevardul Alexandru Lă-

puşneanu nr. 116C, noul ma-

gazin Gerovital are o suprafa-

ţă totală de 33 de metri pătraţi 

şi oferă toate produsele din ga-

mele Gerovital şi Aslavital, dar 

şi consultanţă permanentă le-

gată de acestea. Constănţenii 

benefi ciază şi de o dermoana-

liză a tipului de ten, acest ser-

viciu fi ind oferit gratuit tuturor 

celor care vizitează magazinul. 

Şedinţele durează aproximativ 

5 minute şi ajută la stabilirea 

tipului de ten prin folosirea 

unor măsurători instrumenta-

le specifi ce care analizează ni-

velul de hidratare, elasticitate, 

nivelul de sebum şi gradul de 

pigmentare al pielii.

Investiţia totală în deschi-

derea magazinului a fost de 

61.000 de euro.

„Constanţa este unul din-

tre oraşele unde produsele 

Farmec au mare succes, aşa 

că, pentru a aduce produse-

le noastre cât mai aproape 

de cei care le iubesc, am de-

cis să deschidem acest ma-

gazin dedicat lor. Constănţe-

nii vor benefi cia de toate pro-

dusele Gerovital, cel mai iu-

bit brand românesc, lider pe 

segmentul produse de îngri-

jire a tenului şi a fi rului de 

păr, cu o tradiţie de aproape 

50 de ani. De asemenea, în-

treaga gamă Aslavital, cu ar-

gilă românească 100% se va 

regăsi pe rafturile magazinu-

lui. Aceasta inaugurare a ve-

nit ca răspuns la solicitările 

consumatorilor, iar până la 

fi nalul anului vom investi 

peste 200.000 de euro în des-

chiderea a încă trei spaţii co-

merciale proprii în ţară şi în 

modernizarea magazinelor 

existente”, a declarat Mircea 

Turdean, Director General 

Farmec.

Farmec deschide primul magazin 
Gerovital în Constanţa

Vicepremierul Vasile 

Dîncu, ministru al 

Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice, a 

declarat sâmbătă, pentru 

Agerpres, că PSD face o 

opoziţie consistentă 

Guvernului.

„Eu cred că în acest mo-

ment PSD-ul face o opoziţie 

consistentă Guvernului. Dacă 

ne luăm numai după ultimul 

eveniment din Parlament, în 

care premierul a venit şi a fă-

cut un raport de ţară, ca să 

spunem aşa, a fost criticat des-

tul de consistent de preşedin-

tele partidului din acest mo-

ment. Pe de altă parte, eu cred 

că indiferent ce se întâmplă, 

indiferent cine este la Guvern, 

opoziţia este necesară, dar o 

opoziţie care să aibă consis-

tenţă. Alături de critici, unui 

Guvern poţi să-i aduci şi pro-

puneri, să vii şi cu alte alter-

native. A veni tot timpul cu 

critici la adresa unui Guvern, 

indiferent de faptul că este Gu-

vern politic sau nu este un Gu-

vern politic, cred că nu are ne-

apărat o mare valoare politi-

că. Cred că este o măsură în 

toate şi această măsură trebu-

ie să o simtă omul politic res-

ponsabil”, a spus Dîncu.

Vicepremierul a precizat că 

o politică bazată numai pe 

scandal nu foloseşte nimănui. 

Potrivit lui Dîncu, PSD a par-

ticipat la instalarea actualului 

Guvern, iar, din punctul aces-

ta de vedere, „în acel moment 

s-a purtat responsabil pentru 

acea perioadă”.

Vasile Dîncu: PSD face o opoziţie 
consistentă Guvernului

România are nevoie de o 

schimbare în modul de a 

face politică, ea nu poate 

fi  făcută de un om, ci pre-

supune implicarea celor 

care şi-o doresc, a afi rmat 

premierul Dacian Cioloş.

„Cred că această generaţie 

nouă, tânără, care îşi doreşte 

schimbarea în România, îşi asu-

mă din ce în ce mai mult aceas-

tă dorinţă, nu doar în mod pa-

siv, ci şi în mod activ. Eu mi-aş 

dori să văd cât mai mulţi din-

tre aceşti oameni pe listele par-

tidelor politice, care partide po-

litice cred că trebuie să înţelea-

gă, măcar în ultimul ceas: cre-

dibilitatea lor ţine nu doar de 

discursurile şefi lor partidelor, 

dar şi de programul pe care îl 

vor propune şi, mai ales, de lis-

tele pe care le vor propune”, a 

spus premierul, într-un interviu 

pentru Agerpres.

Totodată, el a reiterat că nu 

va candida la alegerile parla-

mentare din această iarnă.

Şeful Executivului a vorbit şi 

despre reformele începute în 

mandatul său şi care au vizat 

mai multe domenii, de la cel eco-

nomic, la sănătate sau educaţie.

Dacian Cioloş a vorbit, în in-

terviu şi despre participarea sa 

din aceste zile la Adunarea Ge-

nerală a Organizaţiei Naţiunilor 

Unite, la New York.

Domnule prim-ministru, 
actuala sesiune a ONU este 
marcată de războiul sânge-
ros din Siria a cărui conse-
cinţă dramatică este criza 
refugiaţilor. Preşedintele 
Obama a făcut apel la mai 
multă solidaritate cu mi-
granţii. Pe de altă parte, 
UE este puternic divizată 
pe acest subiect. Care a 
fost poziţia României la 
New York şi care este abor-
darea noastră în această 
problemă a refugiaţilor?

Dacian Cioloş: Poziţia Ro-

mâniei a fost aceeaşi care este 

cunoscută şi la nivel european. 

România doreşte să ajute în acest 

proces. În primul rând, noi am 

susţinut şi susţinem în continu-

are combaterea migraţiei ilega-

le (...), printr-un control al fron-

tierelor. Cred că nu e nici în spri-

jinul refugiaţilor – adevăraţilor 

refugiaţi – să existe această tre-

cere ilegală a frontierelor. Tre-

buie ca Uniunea Europeană să 

fi e în măsură să controleze acest 

proces şi, odată controlat acest 

proces, apoi, în interiorul Uni-

unii Europene, suntem conşti-

enţi că trebuie să ne asumăm 

anumite responsabilităţi, dar a-

ceastă asumare trebuie să rămâ-

nă una voluntară şi nu impusă 

de undeva de sus. În mod vo-

luntar, în urma discuţiilor şi de-

ciziilor care au avut loc la nivel 

european, România şi-a asumat 

anumite obligaţii. Vreau să fi u 

foarte clar: nu ne-am asumat 

obligaţii în plus aici, la New 

York, în afară de cele care sunt 

deja asumate la nivel european. 

Şi, la nivel european, noi am in-

sistat pe faptul că România poa-

te să ajute în primul rând din 

punct de vedere logistic şi ma-

terial şi cu resurse umane pen-

tru protejarea frontierelor. Ro-

mânia este foarte activă în ca-

drul FRONTEX şi cu personalul 

califi cat acolo, dar şi cu dotări, 

capacităţi materiale pe care le 

avem, dar şi în politica de relo-

care ne-am asumat un anumit 

lucru, numai că aici hotspotu-

rile din Grecia şi Italia funcţio-

nează încă destul de lent.

Pe de altă parte, principala 

modalitate prin care putem con-

trola acest proces al azilanţilor 

este controlarea confl ictelor şi 

contribuţia la stingerea confl ic-

telor. Deci, negocieri pentru a 

putea să stingem confl ictele. Din 

acest punct de vedere, şi în dis-

cuţiile pe care le-am avut aici şi 

cu preşedintele Egiptului, şi cu 

preşedintele Autorităţii Palesti-

niene, şi cu secretarul general 

ONU, am subliniat faptul că Ro-

mânia este gata să contribuie 

cu contactele pe care le are la 

identifi carea unor soluţii de în-

cetare a confl ictelor.

Există susţinători ai dum-
neavoastră care vă repro-
şează că nu veţi participa 
la alegeri. Ce mesaj aveţi 
să le transmiteţi acestora?

Principalul mesaj este că eu 

cred că România are nevoie de 

o schimbare în modul de a fa-

ce politică, că această schimba-

re nu o poate face un om şi că 

aceasta presupune ca acei oa-

meni care o doresc să se impli-

ce. Eu mi-am asumat şi m-am 

implicat încă din noiembrie, asu-

mându-mi acest rol de prim-mi-

nistru şi am spus atunci că, toc-

mai pentru a păstra credibilita-

tea abordării echilibrate a aces-

tui Guvern, nu voi candida la 

aceste alegeri parlamentare. As-

ta nu înseamnă că nu mă inte-

resează ce se va întâmpla la a-

ceste alegeri parlamentare şi de 

aceea eu îi încurajez pe toţi cei 

care îşi doresc o schimbare în 

România, să o facă. Deci, eu îi 

încurajez. Pot să-i asigur că nu 

rămân indiferent la ce se întâm-

plă în România şi ce se va în-

tâmpla în România în perioada 

următoare. Pe de altă parte, cred 

că un om de stat trebuie, în pri-

mul rând, să fi e consecvent cu 

el însuşi şi să nu mintă.

Sunteţi de aceeaşi părere cu 
preşedintele Iohannis, că Ro-
mânia are nevoie din toam-
nă de un guvern politic?

Păi eu cred că într-o demo-

craţie... altfel nu văd de ce am 

mai face alegeri. Alegerile au 

tocmai rolul de a stabili o ma-

joritate în Parlament care apoi 

să propună şi să susţină un gu-

vern. Atâta vreme cât acest gu-

vern este emanaţia partidelor 

care au majoritate şi este susţi-

nut de aceste partide, este un 

guvern politic.

Aţi trecut de jumătatea 
mandatului de prim-minis-
tru. Care consideraţi că este 
cea mai mare realizare a 
mandatului acesta şi care ar 
fi  fost lucrul pe care regre-
taţi că nu l-aţi putut face?

Să fi m realişti acum, nu ştiu 

dacă putem vorbi de o mare re-

alizare în zece luni. Obiectivul 

nostru a fost, în primul rând, 

de a menţine echilibrul, de a a-

sigura condiţiile pentru conti-

nuarea trendului pozitiv al dez-

voltării economiei din România 

şi de a începe anumite reforme 

pe care le-am şi anunţat atunci, 

la început. Pe parcurs au mai a-

părut şi alte crize pe care a tre-

buit să le rezolvăm şi nu doar 

punctual, ci chiar să lansăm 

anumite reforme, cum e în do-

meniul sănătăţii, în domeniul 

politicii de salarizare. În aceste 

domenii, conştienţi fi ind că e 

nevoie de reformă, dar nu pre-

văzusem că într-un timp scurt 

am putea face anumite lucruri, 

însă am fost obligaţi să o facem. 

Ceea ce mi se pare important 

în această perioadă este că, în 

procesul de reformă a adminis-

traţiei, am lansat şi cred că am 

mers destul de departe cu acest 

proces de debirocratizare, de 

simplifi care în administraţie, a 

spus Cioloș.

Cioloş: România are 
nevoie de o schimbare
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Copreşedintele PNL Alina 

Gorghiu a declarat zilele 

trecute la RFI că reluarea 

votului în Senat în cazul 

lui Gabriel Oprea este 

posibilă, afi rmând că PNL 

ar putea avea ca alterna-

tive contestarea deciziei 

Senatului la CCR sau 

intrarea în grevă parla-

mentară pe perioadă 

determinată.

„Este un mit faptul că nu 

se poate cere reluarea votu-

lui. Resping această sentin-

ţă dată de PSD şi ALDE, că 

nu se poate relua votul în 

cazul Oprea. Categoric, se 

poate relua, depinde dacă 

dorim să o folosim sau nu. 

Este un precedent pozitiv, 

nu unul negativ, cum a fost 

în cazul Şova. Nu există ni-

cio normă legală care să îm-

piedice Parlamentul să revo-

ce o hotărâre sau o lege să 

fi e abrogată. Doar deciziile 

Curţii Constituţionale şi ho-

tărârile instanţelor sunt de-

fi nitive şi irevocabile. În ca-

zul Oprea, este vorba despre 

o hotărâre a Senatului, nu 

ne împiedică nimeni să o ab-

rogăm, decât voinţa politică 

a cartelului politic care îşi 

împarte dreptatea de unul 

singur, PSD-ALDE”, a susţi-

nut Alina Gorghiu, copreşe-

dintele PNL la RFI.

Alina Gorghiu a afirmat 

că nu e nevoie nici de pro-

be noi şi nici de vicii de pro-

cedură, ci este suficient ca 

această propunere să fie for-

mulată şi să se treacă la re-

petarea votului.

Întrebată care sunt opţi-

unile PNL dacă propunerea 

va fi refuzată, Gorghiu a pre-

cizat că azi în şedinţa Biro-

ului Politic Naţional al PNL 

se va discuta despre contes-

tarea deciziei la CCR şi po-

sibilitatea de a intra în gre-

vă parlamentară.

„Poţi cere reluarea votu-

lui, poţi să conteşti la Cur-

tea Constituţională o hotă-

râre sau nu. Cred că la nivel 

politic, am spus ce am avut 

de spus. Mai sunt gesturi pe 

care să le putem lua în con-

siderare, luni, la Biroul Po-

litic, de genul grevei parla-

mentare pe perioadă deter-

minată, sau alte gesturi po-

litice, dar problema este că 

nu PNL decontează, pentru 

că şi-a făcut datoria faţă de 

cetăţean, ci obligaţia de a re-

zolva problema este în cur-

tea PSD”, a spus ea.

Copreşedintele PNL a su-

bliniat ca toate partidele ar 

trebui sa spună “aşa nu se 

mai poate”, precizând ca 

imaginea Senatului este afec-

tată.

Votul în Senat în cazul 
Gabriel Oprea ar putea fi reluat

UDMR este prima formaţi-

une politică din judeţul 

Cluj care şi-a stabilit listele 

de candidaţi pentru 

Parlament, conducerea fi li-

alei judeţene sperând să 

obţină două mandate de 

deputat şi unul de senator.

Preşedintele fi lialei, Csoma 

Botond, a declarat la fi nalul 

şedinţei Consiliului Reprezen-

tanţilor Judeţeni (CRJ) a 

UDMR Cluj că fi liala speră să 

obţină la alegeri trei manda-

te, două de deputat şi una de 

senator.

„UDMR Cluj şi-a stabilit 

candidaţii la alegerile din 11 

decembrie şi considerăm eli-

gibile trei locuri, două la de-

putaţi şi unul la Senat. La Ca-

mera Deputaţilor, pe primul 

loc, voi candida eu, ca preşe-

dinte al UDMR Cluj, iar pe lo-

cul doi se afl ă fostul ministru 

al Culturii, Hegedus Csilla. La 

Senat, primul pe listă este ac-

tualul senator Laszlo Attila. 

Sperăm să obţinem două lo-

curi de deputat şi unul de se-

nator la alegerile din toamnă, 

după ce în urmă cu patru ani 

am reuşit doar un deputat şi 

un senator”, a spus Csoma.

Actualul deputat Mate An-

dras, care este liderul Grupu-

lui UDMR din Camera Depu-

taţilor, a anunţat că se retra-

ge din politică, la fi nalul man-

datului.

Listele de candidaţi pentru 

Parlament ale UDMR din toate 

judeţele urmează să fi e valida-

te vinerea viitoare de Consiliul 

Permanent al Uniunii care se va 

întruni la Cluj-Napoca.

PNL Cluj urmează să apro-

be lista fi nală de candidaţi la 

sfârşitul săptămânii viitoare, 

surse din fi lială declarând că 

pe listă nu se vor mai regăsi 

actualii deputaţi Elena Uio-

reanu şi Radu Zlati.

„Elena Uioreanu a fost im-

pusă la alegerile precedente 

pe listă pentru că era soţia 

preşedintelui Consiliului Ju-

deţean Cluj, Horea Uiorea-

nu, iar Radu Zlati a fost pa-

raşutat pe listă, el fi ind din 

Maramureş, deoarece era pri-

eten cu fostul preşedinte al 

PNL, Crin Antonescu. Zlati 

a avut tupeul să se înscrie 

pentru a mai candida, dar 

nu a fost băgat în seamă”, 

au declarat surse citate de 

Mediafax.

PSD Cluj îşi va stabili lis-

ta de candidaţi pentru Parla-

ment tot la sfârşitul săptămâ-

nii viitoare, surse din fi lială 

susţinând că pe listă nu se 

vor mai regăsi actualul depu-

tat Aurelia Cristea, care a 

anunţat că nu va mai candi-

da pentru un nou mandat, 

dar nici senatorul Alexandru 

Cordoş.

„Lista PSD Cluj va fi  una 

întinerită, cu oameni noi. La 

Camera Deputaţilor, primul 

loc va fi  ocupat de actualul 

preşedinte interimar Horia 

Nasra. Sunt şanse ca actualul 

deputat Cornel Itu să se regă-

sească pe listă pe un loc eli-

gibil”, au spus sursele citate.

Doi dintre cei trei deputaţi 

ALDE din judeţul Cluj, Stelu-

ţa Cătăniciu şi Mircea Irimie, 

vor candida pentru un nou 

mandat la alegerile din toam-

nă, în timp ce Ioan Moldovan 

nu va mai candida.

Şi la PMP, actualul depu-

tat Adrian Gurzău, preşedin-

tele fi lialei judeţene Cluj are 

toate şansele să se regăseas-

că pe lista pentru Parlament.

Judeţului Cluj îi revin 10 

deputaţi şi 4 senatori.

UDMR, prima formaţiune 
care şi-a stabilit candidaţii 
pentru alegerile parlamentare

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Foştii PDL-işti s-au întru-

nit la sfârşitul săptămâ-

nii trecute pentru a-şi 

stabili candidaţii pe 

locurile eligibile la 

Parlament, însă au amâ-

nat din nou şedinţa 

comună cu vechii libe-

rali în care ar fi  trebuit 

să voteze lista defi nitivă.

Foştii PDL-işti au „bătut 

în cuie” câteva nume pen-

tru Camera Deputaţilor: Flo-

rin Stamatian, Tudor Ştefă-

nie şi „paraşutatul” Sorin 

Moldovan, iar la Senat Că-

lin Tuluc. Dacă vechii libe-

rali au decis încă de acum 

o lună ordinea la Cameră, 

foştii democrat liberali au 

făcut calcule pentru a-i gă-

si un loc lui Sorin Moldo-

van. Sacrificat ar putea fi 

vicepreşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj Marius Mîn-

zat. Pentru că nu ajung la 

un acord cu vechii liberalii 

care nu vor să cedeze un 

loc, şedinţa Colegiului Di-

rector al PNL Cluj în care ar 

fi trebuit să aibă loc votul 

listei comune a fost amâna-

tă.

Potrivit protocolului, la 

Camera Deputaţilor poziţia 

întâi revine fostului PDL, 

poziţia a doua vechiului 

PNL, a treia- fostului PDL 

şi locurile patru şi cinci re-

vin vechiului PNL La Senat 

pozitia întâi revine vechilor 

liberali, iar a doua foştilor 

PDL-işti.

Astfel, din partea vechiu-

lui PNL deputatul Adrian 

Oros este primul pe lista 

candidaţilor la Parlament, 

urmat de Marius Mînzat şi 

Mircea Abrudean. Printre 

cei care îşi mai doresc un 

mandat la Camera Deputa-

ţilor se regăsesc Tudor Şte-

fănie şi Florin Stamatian. La 

Senat îşi doresc să candide-

ze consilierul județean Că-

lin Tuluc şi senatorul Ma-

rius Nicoară.

Săptămâna trecută, fostul 

preşedinte al PNL Cluj Ma-

rius Nicoară spunea că foş-

tii PDL-işti nu vor putea să 

impună pe locurile vechiu-

lui PNL pe altcineva, potri-

vit protocolului existent.

„Noi avem un protocol 

care e foarte clar şi pe care 

l-am respectat până acum şi 

pe care îl vom respecta în 

continuare. Dacă vreun li-

beral îşi pierde vreo poziţie, 

sigur va fi compensată cu 

altceva dar deocamdata noi 

mergem pe ideea respectă-

rii protocolului. Nu ştiu să 

vă spun acum nimic. Noi 

avem un protocol şi cei trei 

oameni ai noştri vor rămâ-

ne. Este vorba de Adrian 

Oros, Marius Mînzat şi Mir-

cea Abrudean. Eu zic că nu 

va fi scos (n.red- de pe lis-

tă). Nu poate să trimită PD-ul 

pe locurile noastre pe altci-

neva în afara protocolului 

nostru. Pot să trimită pe lo-

curile lor”, a declarat Ma-

rius Nicoară.

Despre „paraşutatul” So-

rin Moldovan s-a spus că es-

te nepotul copreşedintelui 

PNL Vasile Blaga în urmă 

cu câţiva ani. În partid s-a 

vorbit că aceasta este cali-

tatea pe care şi-o prezintă 

tânărul atunci când partici-

pă la întâlnirile politice, în-

să Vasile Blaga a negat exis-

tenţa unei relaţii de rudenie 

între el şi Moldovan, expli-

când că „este prieten cu ta-

tăl lui Sorin Moldovan di-

nainte de ’89“.

La rândul său, jurnalis-

tul Cătălin Tolontan scria că 

angajaţi din Ministerul Ti-

neretului şi Sportului poves-

teau că Sorin Moldovan spu-

nea peste tot că este nepo-

tul lui Blaga, însă liderul de-

mocrat liberal dezminţea a-

ceastă informaţie.

Lupta orgoliilor continuă în PNL Cluj
Vechii liberali şi foştii PDL-işti au amânat din nou stabilirea listei comune pentru parlamentare.

Dacă vechii liberali au decis încă de acum o lună ordinea la Cameră, foștii democrat liberali au făcut calcule pentru a-i găsi un loc lui Sorin Moldovan.

MARIUS NICOARĂ | senator PNL

 „Nu poate să trimită PD-ul pe locurile 
noastre pe altcineva în afara protocolului 
nostru. Pot să trimită pe locurile lor.“
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În plus, vor şi demiterea 

ministrului Justiţiei, 

Raluca Prună. Sunt prin-

cipalele revendicări pen-

tru vor face proteste, 

pe termen nelimitat, 

începând de astăzi.

Revendicările angajaţilor 

din penitenciare vizează „îm-

bunătăţirea condiţiilor de 

muncă, angajarea unui nu-

măr sufi cient de personal, 

eliminarea inechităţilor sa-

lariale şi demiterea ministru-

lui Justiţiei pentru incapaci-

tate profesională”, conform 

unui comunicat al preşedin-

telui Sindicatului Omnia Ad-

ministraţia Naţională a Pe-

nitenciarelor, Sorin Dumi-

traşcu.

„Personalul din peniten-

ciare lucrează în aceleaşi 

condiţii pe care ministrul Jus-

tiţiei le deplânge în ceea ce-i 

priveşte pe deţinuţi. Cu toa-

te acestea nu există un plan 

concret de îmbunătăţire a 

condiţiilor de lucru pentru 

personal, deşi ANP s-a an-

gajat la aceasta prin Acor-

duri Colective succesive. În 

prezent, se înregistrează la 

nivelul sistemului penitenci-

ar un număr de 1,5 milioa-

ne ore suplimentare efectu-

ate de către personal, foarte 

multe dintre acestea fi ind im-

posibil de recuperat datori-

tă defi citului de personal de 

8.000 de angajaţi, estimat de 

către ANP prin raportare la 

standardele de personal ofi -

ciale”, scrie în materialul sin-

dicaliştilor din sistemul pe-

nitenciar.

Conform sursei citate, mi-

nistrul Justiţiei refuză apli-

carea OUG 20/2016 în sen-

sul eliminării inechităţilor 

salariale şi pentru persona-

lul din sistemul penitenciar, 

deşi actul normativ include 

această categorie alături de 

ceilalţi angajaţi din sistemul 

de apărare, ordine publică şi 

siguranţa naţională.

„Sindicatele din peniten-

ciare vor acţiona în judeca-

tă Guvernul pentru recupe-

rarea acestor sume de bani 

datorate”, se precizează în 

material.

Sindicaliştii anunţă, toto-

dată, că „protestele vor con-

tinua pe termen nelimitat pâ-

nă la soluţionarea revendi-

cărilor”. Astăzi vor fi  orga-

nizate proteste la Penitenci-

arul Gherla, Penitenciarul de 

Minori şi Tineri Craiova, Pe-

nitenciarul Poarta Albă, Pe-

nitenciarul Giurgiu şi Peni-

tenciarul Codlea.

Sindicaliştii reamintesc că 

ministrul Justiţiei, Raluca Pru-

nă, a promis că va discuta la 

Penitenciarul Gherla cu an-

gajaţii ANP care protestează.

„Cu speranţa că a înţeles 

exact legislaţia pe care do-

reşte să o discute cu perso-

nalul, anterior făcând con-

fuzii serioase, solicităm mi-

nistrului Justiţiei ca întâlni-

rea să aibă loc înainte de 

mitingul de protest care es-

te organizat în data de 

26.septembrie în intervalul 

orar 11:00 – 15:00 în faţa 

Penitenciarului Gherla”, so-

licită sindicaliştii din peni-

tenciare.

Angajații penitenciarului din Gherla protestează astăzi
Sindicaliştii din sistemul penitenciar cer condiţii de muncă mai bune şi plata a 1,5 milioane de ore suplimentare.

Gabriel Liiceanu spune 

că rectorul UBB, Ioan Aurel 

Pop, „a acoperit furtul lui 

Ponta, l-a tăinuit, i-a şters 

urmele”, cu referire la pla-

giatul fostului premier. 

Pe de altă parte, clujeanul 

Ioan Aurel Pop spune că 

nu i-a luat niciodată apăra-

rea lui Ponta.

„Avem aşadar parte de ce-

le mai inimaginabile lucruri din 

lume. Mereu şi mereu altele. 

Nici nu prididim să ne mirăm 

îndeajuns de unele, că altele 

vin şi le iau locul. Sunt atât de 

multe, că unele trec aproape 

neobservate. Ca de-o pildă aces-

ta. Administraţia Prezidenţială 

şi-a propus să facă «un proiect 

de ţară» care să arate «unde 

vrem să îşi găsească România 

locul în UE». (Vezi Doamne, pe 

fundalul celor amintite, e greu 

de afl at ce-i lipseşte şi ce-i tre-

buie României.) Şi, în vederea 

realizării proiectului, s-a alcă-

tuit o comisie (cum altfel?) al-

cătuită din cei presupuşi a fi  

califi caţi pentru această sarci-

nă măreaţă. În centrul proiec-

tului, după cum a anunţat re-

cent Preşedintele ţării, se afl ă 

«România educată»: «România 

educată e calea spre viitorul 

României. Fără o generaţie edu-

cată nu se poate construi vii-

torul», a spus el”, a scris Lii-

ceanu (foto stânga) pe platfor-

ma contributos.ro.

L-a luat în vizor 
pe rectorul UBB

El se opreşte asupra lui Ioan 

Aurel Pop (foto dreapta), ofi -

cial profesor, rector şi acade-

mician, reamintind că acesta 

a fost membru în Consiliul Na-

ţional de Atestare a Titlurilor, 

Diplomelor si Certifi catelor 

Universitare (CNATDCU) care 

a certifi cat plagiatul lui Ponta. 

Mai mult decât atâta, scriito-

rul subliniază că „a acoperit 

furtul lui Ponta, l-a tăinuit, i-a 

şters urmele”.

„Culmea ironiei este că, în 

2016, după ce a fost ales (la 

propunerea Academiei!) pre-

şedinte al CNATDCU, cauţio-

natorul furtului de titlu docto-

ral a declarat: «Alegerea mea 

în funcţia de preşedinte al 

CNATDCU reprezintă o conti-

nuare a asumării unor respon-

sabilităţi în spaţiul public. În-

treaga mea activitate profesi-

onală, fi e că am predat istorie 

unor minţi tinere, fi e că am 

condus cea mai mare univer-

sitate din Romania, s-a bazat 

pe asumarea deplină a rolului 

pe care l-am avut. Am încer-

cat să mă pun, cu onoare şi 

demnitate, în slujba oameni-

lor». Într-adevăr, în 2012, Ioan 

Aurel Pop «şi-a asumat deplin 

rolul pe care l-a avut». «Cu 

onoare şi demnitate», acope-

rind furtul lui Victor Ponta, 

«s-a pus în slujba oamenilor». 

Pesemne că tot graţie «onoa-

rei şi demnităţii» sale, el a fost 

ales acum de către Preşedin-

tele ţării să facă parte din Pro-

iectul al cărui nucleu dur e 

«România educată», «calea spre 

viitor a României»”, conchide 

Liiceanu.

Ce spune Ioan Aurel Pop?

Rectorul UBB, Ioan Aurel 

Pop, i-a răspuns scriitorului 

Gabriel Liiceanu şi spune că 

în anul 2012 el a cerut să se 

pronunţe specialiştii în dome-

niu, „nu nişte oameni care nu 

pot să-şi exprime cunoştinţe-

le într-un domeniu”.

„Îi doresc domniei sale să 

facă parte din Comisia respec-

tivă. Eu îi cedez locul cu ma-

re drag. Să decidă dumnealui 

alături de alţii ce este bine şi 

ce este rău în ţară. În al doilea 

rând, eu n-am luat niciodată 

apărarea domnului Victor Pon-

ta şi doar am spus că pentru 

constatarea plagiatului nu es-

te de ajuns să fi e un om de bi-

ne, ci este nevoie de specialişti 

care să se pronunţe. Eu asta 

am cerut în 2012: dacă acuza 

de plagiat se aduce în fi zică es-

te bine să fi e fi zicienii care de-

cid; dacă este în chimie să fi e 

chimiştii care se pronunţă; da-

că în istorie să fi e istoricii. Nu 

nişte oameni care nu pot să-şi 

exprime cunoştinţele într-un 

domeniu. Noi nu avem cunoş-

tinţe în toate domeniile. Aceas-

ta a fost singura mea poziţie 

atunci. Fireşte că după ce s-au 

pronunţat specialiştii am fost 

absolut de acord cu decizia 

specialiştilor. Domnul Liicea-

nu ori nu a citit cu atenţie ce 

am spus eu atunci, ori urmă-

reşte alte lucruri. Eu îi doresc 

mult succes în viaţă în conti-

nuare şi să conducă editura 

Humanitas cu mare înţelepciu-

ne cum a făcut-o şi până acum”, 

a declarat Ioan Aurel Pop pen-

tru Monitorul de Cluj.

CNATDCU a decis în data de 

30 iunie să recomande Ministe-

rului Educaţiei retragerea titlu-

lui de doctor lui Victor Ponta.

Gabriel Liiceanu, atac la rectorul UBB: 
„A acoperit plagiatul lui Ponta”
Scriitorul Gabriel Liiceanu critică prezenţa rectorului Universității „Babeș-Bolyai”, Ioan Aurel Pop, printre 
membrii Comisiei prezidenţiale pentru proiectul de ţară.

Gabriel Liiceanu (stânga) l-a criticat în termeni duri pe Ioan Aurel Pop (dreapta), pe care-l acuză că l-a apărat pe Ponta în scandalul tezei de doctorat plagiate

La 18 iunie 2012, ediţia online a revistei Nature a publicat știrea că Victor Ponta, „prim-mi-
nistrul României, a fost acuzat că ar fi  copiat secţiuni mari ale tezei sale de doctorat în drept 
din 2003 din publicaţii anterioare, fără să pună referinţe exacte.

O prima decizie a CNATDCU a fost dată pe 29 iunie 2012, în care membrii comisiei susţineau 
că Victor Ponta a plagiat 85 de pagini cuvânt cu cuvânt.

De altfel pe 17 iulie 2012, Comisia de Etică din cadrul Universităţii București a decis în unani-
mitate că este vorba de plagiat. Mai mult potrivit comisiei, acesta a plagiat intenţionat, gă-
sindu-se pasaje copiate în 115 pagini din cele 297 . Singura comisie care l-a absolvit de vină 
a fost Consiliul Naţional de Etică, care e decis în data de 18 iulie 2012 că Ponta nu a plagiat.

Ministrul Educaţiei, Mircea Dumitru, a semnat la începutul lunii august ordinul de ministru 
prin care se retrage titlul de doctor acordat în 2003 fostului premier Victor Ponta, acesta ata-
când decizia în instanţă.

De unde a pornit scandalul plagiatului
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Digi oferă 500 de lei cadou la abonare!
Compania RCS & RDS desfășoară în Cluj-Napoca,o 

campanie promoţională valabilă până la 15 octombrie, 
prin care oferă 500 lei cadou noilor clienţi persoane 
fizice.

Potrivit reprezentanţiilor companiei, valoarea 
cadoului este obţinută prin însumarea valorilor 
aferente fiecărui serviciu nou contractat pe o perioadă 
de 24 de luni, respectiv 250 de lei pentru abonarea 
la serviciul de televiziune prin cablu Digi TV și 250 
de lei pentru abonarea la serviciul de internet de 
mare viteză prin fibră optică Digi Net Fiberlink 300, 
500 sau 1000.

“Clienţii vor putea decide cum vor utiliza suma de 
500 lei primită cadou de la Digi: ca avans la achiziţionarea 
unui smartphone din oferta Digi Mobil sau pentru plata 
facturilor de servicii Digi, în cuantum de 50% din valoarea 
fiecărei facturi lunare, până la epuizarea întregii sume 
cadou”, au declarat aceștia.

100 de canale digitale şi 23 HD

În cazul serviciului de televiziune digitală Digi TV, 
cu preţuri care încep de la 28,06 de lei/lună (TVA 
inclus), pe lângă suma cadou de 250 de lei, abonaţii 
se vor bucura de 100 de canale TV digitale și 23 de 
canale în format HD. Conţinutul canalelor de 
televiziune din grila Digi TV acoperă toate preferinţele: 
știri, filme, documentare, muzică, sport, lifestyle, 
desene animate.

Suma cadou de 250 de lei se aplică și pentru 
contractarea unui abonament la serviciul Digi TV 
analogic, cu preţul de 24,19 lei/lună (TVA inclus).

Tot 250 de lei primesc și clienţii noi care se abonează 
la oricare serviciu de internet de mare viteză prin fibra 
optică Digi Net Fiberlink. Aceștia vor plăti lunar doar 
28 de lei (TVA inclus) pentru Digi Net Fiberlink 300, cu 
viteze de până la 300 Mbps, 39 de lei (TVA inclus) 
pentru Digi Net Fiberlink 500, cu viteze de până la 500 
Mbps și 45 de lei (TVA inclus) pentru Digi Net Fiberlink 
1000, cu viteze de până la 1000 Mbps.

Clienţii Digi Net Fiberlink care își activează până la 31 
decembrie 2016 contul Digi Play (serviciu de video la 
cerere), pot urmări online, fără niciun cost suplimentar la 
abonament până la 31 iulie 2017, un conţinutul variat de 
filme, seriale noi „Hot from the U.S.”, concerte și animaţii 
pentru copii. Un alt beneficiu pe care îl primesc noii clienţi 
care optează pentru serviciul Digi Net Fiberlink 300, 500 
sau 1000 este router-ul wi-fi AC 1200 oferit gratis.

Cum poate creşte suma oferită cadou

„Noii clienţi își pot suplimenta valoarea cadoului 
primit de la Digi cu încă 100 lei pentru fiecare 
abonament de telefonie mobilă Optim Nelimitat 
contractat, iar valoarea poate crește în cazul în care 
contractarea se face prin portarea unui număr în 
reţeaua Digi Mobil. Mai exact, aceasta devine 150 lei 

pentru cei care contractează un abonament de telefonie 
mobilă Optim Nelimitat și portează un număr de 
cartela (prepaid), respectiv 200 lei pentru cei care 
aleg un abonament de telefonie mobilă Optim 
Nelimitat și portează în reţeaua Digi Mobil un număr 
de abonament (postpaid)”, au mai precizat 
reprezentanţii RCS & RDS.

De asemenea, suma cadou poate crește și prin 
contractarea serviciului de telefonie fixă Digi Tel, la 
abonamentele „În Familie” sau „Naţional”, cu o valoare 
de 50 lei pentru fiecare dintre acestea.

Serviciile pot fi contractate în toate magazinele Digi 
și în punctele de prezenţă RCS & RDS din Cluj-Napoca, 
prin intermendiul reprezentanţilor companiei care 
vizitează clienţii la domiciliu și telefonic la numărul 
0364 400 414. Campania promoţională este supusă 
unor termeni și condiţii. 

Hyperloop, un mijloc futu-

rist de transport inventat 

de miliardarul din Silicon 

Valley Elon Musk, este pre-

zentat în această perioadă 

la Berlin, la Innotrans, cel 

mai mare târg internaţio-

nal pentru tehnologie de 

transport. Acesta promite 

călătorii rapide pe distanţe 

lungi, supertehnologizate, 

la superviteze şi la super-

preţuri.

Faptul că pasagerii se urcă 

în capsule ce sunt apoi pro-

pulsate printr-un tub poate să 

nu pară prea atrăgător, însă re-

alizatorii Hyperloop declară că 

acesta va schimba radical mo-

dul în care gândim astăzi trans-

portul şi ar putea deveni rea-

litate până în 2020.

„Nu suntem nici tren, nici 

maşină, nici avion”, a spus 

Bibop Gresta, director exe-

cutiv la Hyperloop Trans-

portation Technologies 

(HTT), una dintre firmele 

care se întrec la târgul de la 

Berlin pentru a da viaţă a-

cestui vehicul care să par-

curgă distanţe mari în doar 

câteva minute.

Al cincilea mod 
de transport

Oamenii de ştiinţă visează 

de multă vreme să înfrângă 

rezistenţa aerului – reducând 

în mod considerabil energia 

de care e nevoie pentru trans-

portul de mare viteză – şi să 

pună în mişcare vehicule de 

transport de pasageri printr-un 

vacuum. Însă, Musk, magna-

tul PayPal care pariază pe ra-

chete cu SpaceX şi pe vehicu-

lele electrice, cu Tesla, a in-

sufl at viaţă în această idee, în 

2013, cu o lucrare ce aduce în 

prim-plan „al cincilea mod de 

transport”.

În viziunea sa, acesta ar 

lega Los Angeles de San 

Francisco printr-un tub, iar 

călătoriile ar dura circa 30 

de minute. Cele două oraşe 

sunt în acest moment sepa-

rate de o distanţă ce se par-

curge în cinci-şase ore pe 

drum şi într-o oră cu avio-

nul. Fiind ocupat cu alte 

provocări, Musk a oferit ide-

ea, gratuit, companiilor in-

teresate să o dezvolte.

Cum funcţionează?

Hyperloop One, concuren-

tul HTT, s-a prezentat la târ-

gul de la Berlin cu un desen 

al prototipului şi cu redarea 

unei asemenea călătorii în 

realitatea virtuală. Potrivit 

proiectului său, pasagerii in-

tră într-o capsulă ce seamă-

nă cu un vagon de tren, cu 

ferestre virtuale. Odată ce 

uşile se închid, motorul elec-

tric propulsează capsula în 

tubul golit aproape în între-

gime de aer şi pluteşte dato-

rită levitaţiei magnetice. În 

timp ce vehiculul accelerea-

ză, pasagerii simt forţe ase-

mănătoare celor din timpul 

călătoriei cu avionul.

Cluj – Bucureşti, 
26 de minute

Capsulele s-ar putea de-

plasa cu până la 1.220 de 

kilometri pe oră, potrivit 

HTT. Aceasta a efectuat tes-

te preliminare pe sistemul 

său de propulsare în deşer-

tul Nevada şi plănuieşte ca 

proiectul să ajungă pe pia-

ţă în 2020.

Reprezentanţii compani-

ei susţin că o călătorie cu 

Hyperloop între Stockholm 

şi Helsinki ar putea fi  efec-

tuată în 28 de minute şi ar 

costa doar 25 de euro. Pe de 

altă parte, o călătorie între 

Cluj şi Bucureşti ar dura doar 

26 de minute. În plus, nu ar 

polua, iar capsula ar fi  pro-

tejată de condiţiile meteoro-

logice potrivnice.

Compania naţională de căi 

ferate din Franţa SNCF a in-

vestit recent în Hyperloop 

One, companie care a strâns 

până acum 130 de milioane 

de dolari, iar din urmă vine 

şi Transpod, un alt start-up 

care spune că are nevoie de 

circa 150 de milioane de do-

lari pentru a-şi dezvolta pro-

totipul bazat pe aceeaşi idee.

HTT are un acord cu Slo-

vacia, pentru o legătură în-

tre Bratislava şi Viena, şi 

promite în curând încă do-

uă parteneriate cu ţări 

non-europene.

Distanţa Cluj-Bucureşti, parcursă 
în 26 de minute. Nu este cu avionul
Deşi poate părea surprinzător timpul extrem de scurt nu este parcurs pe cale aeriană.

Viteza capsulei este dată de motorul electric ce o propulsează în tubul golit aproape în întregime de aer
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PUBLICITATE

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

Organizează în fi ecare marţi la ora 10 la sediul Sucursalei, 

licitaţie publică pentru vânzare de
ŢEAVĂ UZATĂ

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

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

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

PUBLICITATE

PUBLICITATE

ANUNŢ DE ANGAJARE

În conformitate cu HG nr.286/2011, modifi cat și completat de H.G. nr. 
1027/2014 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca 
organizează concurs la sediul USAMV Cluj-Napoca din str. Manastur 
nr. 3-5 jud.Cluj.

• secretar de redacţie – post contractual vacant (perioadă nedeterminată) in cadrul Direcţia 
Cercetare – Editura AcademicPres

Condiţii de participare:
- Nu necesită vechime
-  Studii: studii universitare de licenţ ă  si masterat î n domeniile stiinte politice/relatii 

internationale.
- Experienț ă : redactor, jurnalist.
- Cunoș tinț e, aptitudini, abilită ț i; capacită ț i de comunicare, relaţ ionare, analiză  ș i sinteză 
-  Cunoș tinț e avansate de limba engleză  Engleză – vorbit, citit și scris fl uent, Germană – vorbit, 

citit și scris fl uent, Italiană – vorbit, citit și scris fl uent, Franceză – vorbit, citit și scris satisfăcător.
-  Studii: studii universitare de licenţ ă  î n urmă toarele domenii fundamentale de ș tiinţ ă , 

respectiv de studii universitare de licenţ ă : stiinte politice, relatii internationale.
- Experienț a: redactor radio, TV, Editura, jurnalism.
- Stăpânirea corectă a limbii române;
- Cunoștinţe operare PC (procesare text, prelucrare digitală, transmisii de date, internet);
- Cunoștinţe în domeniul foto/audio/video.
- Abilită ț i de utilizare a calculatorului (Word, Excel, PowerPoint etc.)

•  şef birou fi nanciar – post contractual vacant (perioadă nedeterminată) la Direcţia 
Economică

Condiţii de participare:
- Vechime în muncă minim 8 ani în funcţia de economist
- Studii necesare : superioare economice de lungă durată
-  Certifi cat de atestare a cunoștinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de conturi 

SEC emis de Ministerul Finanţelor Publice
- Cunoștinţe operare PC
- Aptitudini de organizare și conducere a activităţilor din domeniul postului
- Rezistenţă la stres
- Rezistenţă la volum mare de muncă

•  şef birou contabilitate – post contractual vacant (perioadă nedeterminată) la Direcţia 
Economică

Condiţii de participare:
- Vechime în muncă minim 8 ani în funcţia de economist
- Studii necesare : superioare economice de lungă durată
-  Certifi cat de atestare a cunoștinţelor dobândite în domeniul Sistemului European de conturi 

SEC emis de Ministerul Finanţelor Publice
- Cunoștinţe operare PC
- Aptitudini de organizare și conducere a activităţilor din domeniul postului
- Rezistenţă la stres
- Rezistenţă la volum mare de muncă
 Data limită de depunere a dosarelor este 07.10.2016 ora 12,00. Dosarele se depun la Biroul 
Personal camera 24 – USAMV Cluj-Napoca, telefon 0264596384 / int.237.

•  asistent de cercetare în agricultură – post contractual vacant temporar (perioadă determinată) 
la Direcţia Cercetare, proiect ERANET contract nr.60/2016;

Condiţii de participare:
- Nu necesită vechime
- Absolvent al Facultatii de Agricultura;
- Studii superioare în domeniul Ingineria mediului;
- Cunoaștinţe relevente privind metodologia de evaluare a productivităţii agricole și silvice;
-  Cunoașterea metodologiilor de evaluare a durabilităţii sistemelor agricole pe baza unor 

modele și indicatori specifi ci;
- Cunoasterea tehnicilor de laborator;
- Cunoștinţe avansate de limba engleza;
- Cunostinte avansate ale programelor word si excel;
- Abilitati de comunicare.

 Data limită de depunere a dosarelor este 30.09.2016 ora 12,00. Dosarele se depun la Biroul 
Personal camera 24 – USAMV Cluj-Napoca, telefon 0264596384 / int.237.

PUBLICITATE

ANUNŢ DE ANGAJARE

Institutul Oncologic „Prof.Dr.Ion Chiricuţă“ Cluj-Napoca

Organizează concurs pentru ocuparea postului de analist IA

CALENDARUL CONCURSULUI:
1. Termen pentru depunerea dosarului 05.10.2016
2. Selectia dosarelor: 06.10.2016
3. Afi sare rezultatelor selecţiei de dosare: 07.10.2016.
4. Proba scrisă: 10.10.2016

CONDIŢII DE PARTICIPARE
a. îndeplinește condiţiile prevăzute de lege în vederea exercitării profesiei în România;
b. are vârstă de minimum 18 ani împliniţi;
c. are capacitate deplina de exercitiu;
d. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată de 

medicul de familie sau medicul de specialitate medicina muncii;
e. îndeplinește condiţiile de studii prevazute de lege pentru postul vacant;
f.  îndeplinește condiţiile specifi ce pentru ocuparea postului;
g. nu a fost condamnat pentru săvârșirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului 

sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, 
de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârșite cu intenţie, care ar face-o 
incompatibilă cu exercitarea funcţiei vacante pentru care candidează, cu excepţia situaţiei în 
care a intervenit reabilitarea.

h. studii superioare, absolvite cu examen de licenţă, în specializările conferite de Facultatea 
de Cibernetică și Informatică Economică; Facultatea Facultatea de Automatică și Calculatoare; 
Facultatea de Electronică și Telecomunicaţii;

i. experienţă in analiza si programare baze de date, analiza si proiectare sisteme informatice;
j. cunoștinţe în domeniul sistemelor de gestionare a bazelor de date MS Access, SQL, File 

Maker, principiile și metodele de operare a Registrului de Cancer;
k. experienţă în medii de programare Visual Studio, VB.MET, ASP.NET, analiză biostatică 

cu pachetul Stata 13;
l. peste 10 ani vechime în specialitatea de informatica;
m. experienţă în domeniul sanitar.

1. Dosarul candidatului va conţine:
a) Copia actului de identitate; copia certifi catului de naștere și căsătorie;
b) Cerere de înscriere
c) copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări 

(prezentarea diplomei de Bacalaureat este obligatorie);
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă 

și după caz, în specialitate;
e) cazier judiciar ;
f) adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 3 luni 

anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului sau de către unităţile 
sanitare abilitate;

g)  copia fi șei de evaluare a performanţelor profesionale individuale sau, după caz, 
recomandarea de la ultimul loc de muncă;

h) alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor speciale de participare la concurs;
i) curriculum vitae.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la secretariatul Institutului Oncologic sau la 
numărul de telefon 264-598 361.

 

PUBLICITATE

Benefi cii:
¤ Salariu motivant;
¤ Tichete de masă;
¤ Plata orelor suplimentare;
¤ Bonusuri de performanţă;
¤  Sporuri de noapte, de weekend și de loialitate.

Alatură-te echipei G4S!
Informaţii și aplicaţii la recrutare.g4s@ro.g4s.com sau 0731.260.154; 
0264.455.525.

Angajează pentru Centrul de Procesare 
din Cluj-Napoca!

√ Şoferi transport valori
√ Verifi catori bani
√ Operatori calculator

Securing Your World
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PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persone energice, deschise,amabile care sa asi-
gure 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 atitudi-

ne 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 clien-
tilor 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 rea-

lizarile 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!

PUBLICITATE

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

PUBLICITATE

Cursuri acreditate pentru coafor
La Ciao Bella Academy punem la dispozitie cele mai 

bune materiale de studiu pentru a face din pasiunea ta 
pentru coafor o meserie de succes.

Credem ca educarea, motivarea si perfectionarea studentilor 
nostri prin insusirea celor mai noi si apreciate tehnici la nivel 
mondial face diferenta pentru dezvoltarea profesionala.

De aceea oferim studentilor nostri posibiltatea de a invata 
din situatii reale din salon, urmand un curs a carui structura 
este special conceputa pentru pregatirea ca viitor specialist.

Teoria si practica vor fi  sustinute de Trainer si 
Formator Mihaela VODNAR

Detalii si inscrieri: telefon: 0746 723 505 – Mihaela Vodnar
Facebook: www.facebook.com/CiaoBellaRo
Site: www.ciabella.ro

PUBLICITATE

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

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

0720 543 737; 0726 777 319

PUBLICITATE

www.batrom.ro

PUBLICITATE

Consiliul Autonomiei 

Maghiare din Bazinul 

Carpatic face un apel la 

populaţie să participe la 

referendumul din Ungaria 

şi să voteze împotriva 

cotelor de imigranţi pro-

puse de UE, a declarat 

liderul reales al organiza-

ţiei, Laszlo Tokes.

Consiliul Autonomiei Maghia-

re din Bazinul Carpatic (KMAT) 

este o organizaţie care reuneşte 

formaţiuni politice şi civice ale 

maghiarilor din ţările vecine Un-

gariei, printre care Consiliul Na-

ţional Maghiar din Transilvania, 

Consiliul Naţional Secuiesc şi U-

niunea Civică Maghiară.

Tokes, de acord cu Orban

KMAT se pronunţă ca fi ind 

de acord cu premierul ungar 

Viktor Orban în ceea ce priveş-

te faptul că „problemele trebu-

ie rezolvate la sursă”, a decla-

rat Tokes cu ocazia unei reuni-

uni a organizaţiei care a avut 

loc sâmbătă.

Organizaţia a dat publicită-

ţii un comunicat cu privire la 

poziţia acesteia în ceea ce pri-

veşte referendumul din Unga-

ria pe tema cotelor de imigranţi, 

programat pentru data de 2 oc-

tombrie, documentul fi ind sem-

nat de formaţiunile care consti-

tuie KMAT.

Cu ocaziei reuniunii a fost 

prezentat şi un studiu care ar 

indica faptul că maghiarii care 

trăiesc în statele din jurul Un-

gariei sunt discriminaţi, trataţi 

drept „cetăţeni de mâna a do-

ua” şi sunt vulnerabili la asimi-

lare.

Avertismentul lui Orban

Referendumul care urmează 

să aibă loc în Ungaria pe tema 

cotelor de imigranţi va stabili 

„cât de puternic pot înainta vo-

tanţii o sabie” pentru a o folo-

si în lupta împotriva „birocraţi-

lor de la Bruxelles”, a declarat 

premierul ungar Viktor Orban 

într-un interviu acordat porta-

lului de ştiri Origo.

„Dacă nu respingem cotele 

impuse, o familie de imigranţi 

ajunşi aici prin schema de re-

distribuire europeană ar putea 

apărea dintr-o dată la uşa veci-

nului”, a avertizat el.

Laszlo Tokes, împotriva 
cotelor de imigranţi
Referendumul privind cotele de imigranţi pe care Ungaria le va accepta 
sau nu, va avea loc în 2 octombrie.

Laszlo Tokes nu este împotriva cotelor de imigranți impuse Ungariei
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ CUMPĂR garsonieră.
Exclus cart. Plopilor.
Aștept telefoane la tel. 
0760-185659. (7.15)

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 camere 
cu trecere, balcon mare, cart. 
Gheorgheni-Mercur. Necesită îm-
bunătăţiri. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0264-556174 sau 
0722-353810. (7.7)

P.F. vând apartament 
2 camere, construcţie 

2008, în Baciu, str. 
Jupiter, suprf. 55 mp, 

balcon 7 mp închis 
cu termopan, terasă 

35 mp, complet mobilat 
şi utilat (cuptor, plită, 

frigider, maşină 
de spălat, televizor).

Preţ 58.000 euro 
negociabil. 

Exclus agenţii.
Telefon 0743-075605.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în localitatea Cuzdi-
oara, la 4 km de localitatea Dej, 
mobilată, cu utilităţi, apă, gaz, 
curent, telefon, TV cablu și grădi-
nă de 33 ari. Informaţii și relaţii 
suplimentare la tel. 
0264-593488. (3.7)

¤ Cumpăr casă în apropierea Clu-
jului, locuibilă, cu utilităţi. Sunaţi 
la tel. 0751-970146. (4.7)

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

TERENURI

¤ Vând teren în Beliș, zona 
Cătun-Pleș, intravilan, front 94 m 
spre Lacul Fântânele-Beliș (15-25 
m până la apă), în supr. de 7800 
mp, C.F., drum de acces pe la 
Giurcuţa, preţ 6 euro/mp. Inf. și 

relaţii suplimentare la tel. 
0744-653097. (4.7)

¤ Vând 1200 mp teren pentru vi-
lă, în Sovata Băi, zona centrală, 
cu utilităţi în apropiere. Informaţii 
și relaţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (3.7)

¤ Vând 25 ha pădure veche, de 
stejar, pe Dealul Blajului, jud. Al-
ba. Relaţii suplimentare la tel. 
0264-592139. (3.7)

¤ Vând teren intravilan în comu-
na Galaţii Bistriţei, la 16 km de 
Bistriţa, supr. 2500 mp, utilităţi 
(apă, curent). Preţ negociabil. In-
formaţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0744-700439 sau 
0264-534770. (7.9)

¤ Vând 18100 mp teren, situat la 
intrarea Turda-Dăbăgău, vis-à-vis 
de Căminul de vârstnici Sfânta 
Sava, teren plan, compact, preta-
bil pentru construcţii de anvergu-
ră, front 280 m la șoseaua euro-
peană E60, curent electric, carte 
funciară, preţ 10 euro/mp. Tel. 
0744-653097. (4.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol. 
Aștept telefoane la nr. 
0740-876853. (4.7)

¤ P.F. vând teren intravilan în su-
pr. de 1400 mp, cu pomi fructifi -
eri și teren pentru grădinărit, zo-
nă frumoasă, liniștită, drum 
asfaltat, front 19 m, în loc. Mera, 
la 13 km de Cluj. Informaţii și re-
laţii suplimentare la tel. 
0740-312851. (7.9)

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

¤ 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 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 în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), cen-
tura spre Apahida. Inf. și relaţii su-

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.

plimentare la tel. 0264-416242, 
după ora 20, Fam. Molnar.

SPAŢII

¤ Vând două garaje subterane, 
în cart. Bună Ziua, str. Mircea 
Zaciu nr. 12-18, cu ușă automată, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (1.7)

INCHIRIERI

GARSONIERE

Absolventă a Facultății 
de Medicină, caut 

pentru închiriat 
garsonieră în cart. 
Mărăști, zona BRD, 

Kaufl and sau în 
Mănăștur, 

zona Kaufl and.
Exclus agenții. 

Cer și ofer seriozitate.
Aștept telefoane la 

0753-506565.

APARTAMENTE

¤ Două studente, căutăm pentru 
închiriat apartament cu 2 came-
re. Tel. 0745-605924 sau 
0264-556174. (7.7)

SPAŢII

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

¤ Închiriez garaj sub bloc, zona 
Teatrului Naţional, încălzit, apă 
rece și caldă, curent electric, inclu-
siv 24 V. Informaţii și relaţii la tel. 
0264-592139 sau 0748-429316. 
(1.7)

¤ P.F. dau în chirie spaţiu comer-
cial în Cluj-Napoca, pentru biro-
uri. Informaţii și detalii la telefon 
0740-876853. (2.7)

SCHIMBURI

¤ Schimb apartament cu 3 came-
re, în supr. de 64 mp, în cart. 
Gheorgheni, cu apartament situat 
tot în cartier sau Piaţa Engels, 
plătesc diferenţa. Aștept telefoa-
ne la 0757-090200. (1.7)

LOCURI DE MUNCĂ

Firmă de transport cu 
acţionariat german, 

angajează şoferi 
profesionişti,

categ C+E,
posesor atestat 

profesional şi cartela 
tahograf, experienţă 
minim 2 ani, pentru 

comunitate.
Plata la zi.

0729 272 272
(11.13*)

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

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

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

¤ Caut cioban la oi, cu experien-
ţă, care sa știe să mulgă. Ofer sa-
lar bun și cazare.
Inf. la tel. 0741-547721.

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

¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care în 

aceste domenii. Ofer și rog serio-
zitate. Aștept oferte la tel. 
0757-746700.

SERVICII

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744-501252. (7.7)

¤ P.F. efectuez transport cu mașină 
de 3,5 to, descoperit, orice tip de 
marfă, de 1500 kg, de la 50 lei în 
oraș și la înţelegere în afara localită-
ţii. Aștept oferte și pentru contract 
de închiriere. Rog și ofer seriozitate. 
Sunaţi la tel. 0741-100529. (1.7)

¤ D-na intelectuală, pensionară, 
fără obligaţii, iau copil de la gră-
diniţă sau școală, îl supraveghez 
la lecţii, indiferent de program, 
chiar și în weekend. Prefer cart. 
Andrei Mureșanu, centru, Bună 
ziua sau Gheorgheni. Tel. 0743-
515388 sau 0264-440108. (1.7)

¤ 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.

¤ Execut amenajări interioare la-
vabil, vopsesc în ulei, repar spa-
leţi. Aștept oferte serioase, ofer 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-362823. (4.7)

¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig. Ofer garanţie și asi-
gur transport.Tel. 0747-786.320; 
0770-607.687.

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

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

¤ Montăm uși și geamuri, autori-
zat Porta Doors. Informaţii la te.l 
0745-993104.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

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

PIESE AUTO

¤ Vând arcuri spate pentru auto-
turism ”Alfa Romeo” 156, pe 
benzină, preţ 100 RON, stare per-
fectă. Informaţii suplimentare la 
tel. 0740-044173. (3.7)

¤ Vând 4 cauciucuri de TICO, în 
stare bună, ieftin. Inf. suplimen-
tare la tel. 0264-542151. (7.7)

UZ CASNIC

¤ Vând sobă teracotă, maro, pe 
8 rânduri, cu ușă metalică. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-593488. (3.7)

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

¤ Vând sobă teracotă, tip cismă, 
pe 7 rânduri, culoare maro, de-
montată, material fontă. Infor-
maţii suplimentare la 
0722-515094. (3.7)

¤ Vând mașină de cusut cu peda-
lă, în stare bună de funcţionare, 
preţ 200 RON, negociabil. Infor-
maţii la tel. 0726-759145. (3.7)

ELECTRO

¤ Cumpăr sirocou pe 12 V, com-
plet funcţionabil. Aștept telefoane 
la 0741-100529. (1.7)

¤ Vând xerox pentru piese de 
schimb, marca XEROX 5018. Inf. 
suplimentare la tel. 
0745-569336. (7.7)

¤ Vând ceasuri de mână bărbă-
tești ”Doxa”, ”Poljot”, ”Pobeda”, 
”Raketa”, original, toate în stare 
foarte bună și 6 buc colecţie de 
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
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ceasuri de buzunar de epocă cu 
lanţuri și cutie. Sunaţi la tel. 
0759-020427. (7.7)

¤ Vând TV color marca DAEWOO, 
stare bună, preţ 60 RON, negoci-
abil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-542151. (7.7)

¤ Vând aparat foto “Zorky 5”, 
“Praktica LTL-3”, ”Smena“, ”Ko-
dak C503”, stare foarte bună. 
Inf. la tel. 0759-020427. (6.7)

MOBILIER

¤ Vând diferite obiecte de mobi-
lier. Informaţii și detalii la 
0264-593488. (7.7)

¤ Cumpăr mobilă de bucătărie 
sau mobilă suspendată. Sunaţi 
vă rog la tel. 0747-930365. (7.7)

¤ Vând masă din lemn masiv de 
8 persoane, lăcuită, cu picioare 
din fi er și două bănci cu picioare 
rabatabile, pentru terase, caba-
ne, persoane care au casă cu cur-
te. Inf. la tel. 0745-569336. (4.7)

¤ Vând mobilier, mese și scau-
ne, pentru dotare săli de cursuri. 
Inf. suplimentare la tel. 
0745-569336. (7.7)

¤ Vând masă extensibilă, din 
lemn masiv, ideală pentru living 
și o masă de cafea de la IKEA, cu-
loarea lemnului, produs nou. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0740-044173. (3.7)

¤ Vând diferite obiecte de mobili-
er în stare bună. Informaţii și re-
laţii suplimentare la 
0264-593488. (3.7)

¤ Vând două canapele extensibile, 
model vechi, dulap cu două uși, 
dulap pentru haine și lenjerie cu 
furnir, tapiţerie pentru recamier, 
nou tapiţată. Relaţii suplimentare 
la tel. 0264-454257. (4.7)

MEDICALE

¤ Vând aparat de magnetotera-
pie, saltea PROMAG. Informaţii și 
relaţii suplimentare la tel. 
0264-523932.

CĂRŢI

¤ Vând cărţi de beletristică, lite-
ratura română și maghiară, jur-
nale de călătorii. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la tel. 
0726-759145. (3.7)

DIVERSE

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

¤ Vând baloane cu coș, pentru 
vin de 50 l și 25 l. Relaţii supli-
mentare la tel. 0752-036345 sau 
0740-140251. (1.7)

¤ Vând: 2 buc borcane de 10 l, 
preţ 10 RON/buc; 9 buc de 5 l, cu 
7 RON/buc; damigeană de 15 l, 
la preţul de 25 RON și 6 buc de 
10 l, cu 15 RON/buc; vase emai-
late cu capac pentru untură, de 
20 l și 30 l, cu 30 RON, respectiv 
20 RON. Inf. la tel. 0743-515388 
sau 0264-440108. (1.7)

¤ Vând două corturi de două per-
soane, culoare albastru, sac de 
dormit și saltea din piele 10 kg, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0264-591965. (4.7)

¤ Vând struguri aduși în Cluj la 
comandă din Vrancea, albi sau 
roșii, pentru vin, preţuri negocia-
bile. Informaţii la producător Dl. 
Ionică la tel. 0767-233801 sau în 
Cluj la tel. 0745-498299. (3.7)

¤ Vând borcane de 10 l, în stare 
perfectă, preţ 18 RON/borcan. In-
formaţii la tel. 0747-259838. (3.7)

¤ Vând plăci de vinil la preţul de 
3 RON/buc, covor cu dim. 2 x 3 
m, culoare maro (imitaţie per-
san) și ţigle de Turda din demo-
lări, preţ 1 leu/buc, negociabil. 
Tel. 0726-759145. (3.7)

¤ Vând 6 baloane cu coș, pentru 
vin de 50 l. Relaţii suplimentare 
la tel. 0264-454257. (4.7)

¤ Vând două perechi de role din 
piele nr. 36-38, preţ negociabil. 

Sunaţi la tel. 0264-591965. (4.7)

¤ Vând costume de haine din 
camgan, culoare kaki, cămăși de 
culoare kaki, noi, cizme din pie-
le, o pereche nouă și una folosi-
tă, militare, centură cu diagonală 
din piele, la preţ mic. Inf. la tel. 
0731-235149. (4.7)

DONAŢII

¤ DONEZ 3 GRĂMEZI DE FÂN.

Sunaţi la tel. 0721-356.827. (Nicu)

LICITAŢIE PUBLICĂ

Administraţia Judeţeană a Finan-
ţelor Publice Cluj având în vede-
re prevederile O.G. nr. 14/2007, 
date în aplicare prin H.G. nr. 
731/2007, privind reglementa-
rea modului și condiţiilor de va-
lorifi care a bunurilor intrate, po-
trivit legii, în proprietatea privată 
a statului, organizează la sediul 
instituţiei situat în Cluj-Napoca, 
P-ţa. Avram Iancu nr. 19 (etajul 
II, sala de ședinţe), jud. Cluj: Lici-
taţie publică deschisă, în data de 
05 octombrie 2016, ora 10.00, 
privind vânzarea, următoarelor 
bunuri mobile, respectiv: Autou-
tilitară marca Ford, tip FAC 
6PHFA2C Tranzit, an fabricaţie 
2007, număr de înmatriculare 
BH-67-SMM, c.c. 2402 cmc, com-
bustie Diesel, preţ de pornire a 
licitaţiei – 11805 lei (TVA inclus). 
Depunerea documentaţiei (cere-
rea de înscriere la licitaţie, copia 
actului de identitate/ CIF – ptr. 
pers. juridice/ certifi catele de 
atestare fi scală, emise de orga-
nele fi scale de domiciliu și împu-
ternicirea/ delegaţia de repre-
zentare a ofertantului la licitaţie 
– dacă este cazul), a avansului 
de înscriere la licitaţia din data 
de 05.10.2016, se realizează an-
terior acestei date respectiv, pâ-
nă în data de 04.09.2016, ora 
15.00, la Compartimentul Valori-
fi care Bunuri din str. Pitești, nr. 
7, etaj IV, cam. 2, Cluj-Napoca. 
Informaţii suplimentare, alte da-
te/ elemente de identifi care, ex-
pertiză, condiţii de participare la 
licitaţie, pot fi  obţinute la adresa 
de e-mail: Vasile.Goizago.CJ@
mfi nante.ro., precum și la sediul 
instituţiei – Compartimentul Va-
lorifi care Bunuri și prin accesarea 
site-ului – www.anaf.ro – 
“D.G.R.F.P.Cluj-Napoca – > licita-
ţii și anunţuri – > valorifi care bu-
nuri din proprietatea privată a 
statului”. Garanţia/ avansul de 
participare la licitaţie este de mi-
nim 10% din valoarea de pornire 
a licitaţiei pentru produsul dorit 
a fi  achiziţionat și se depune în 
contul D.G.R.F.P. Cluj-Napoca, nr. 
RO96TREZ2165005XXX006910, 
deschis la Trezoreria Cluj-Napo-
ca, CIF – 4426336 sau în nume-
rar la caseria instituţiei. Pasul de 
licitaţie stabilit valoric este de 
100 lei. De asemenea, sunt pre-
zentate la vânzare directă: – 
5.702 bucăţi pietre preţioase/ 
rubine în greutate totală de 
1.666,81 grame, la preţul de 36 
lei/ gram, cu valoare totală de 
60.005,16 lei; respectiv, bijuterii 
diverse din argint de 925%o cu 
preţ de 2,47 lei/ gram; respectiv, 
bijuterii din aur de 585%o cu 
preţ de 144 lei/ gram, pentru ca-
re achiziţionarea se face pe în-
treaga cantitate/ pe cutii cu rubi-
ne/ 206 – 350 buc./ sau loturi/ 
tipuri de bijuterii prin persoane 
fi zice/ juridice autorizate de 
A.N.P.C. București.

URBANISM

¤ MOLDOVAN PETRE, cu domici-
liul în Cluj-Napoca, str. Rarău, nr. 
28, aduc la cunoștinţa publicului 
interesat declanșarea etapei de 
informare și consultare a publicu-
lui cu privire la elaborarea PLAN 
URBANISTIC de DETALIU (P.U.D.) 
– EXTINDERE LOCUINŢA UNIFAMI-
LIALĂ în Cluj-Napoca, str. RARĂU 
nr. 28. Consultarea documentaţi-
ei se poate face la Primăria Muni-
cipiului Cluj-Napoca, strada Moţi-
lor nr.1-3, Cam. 62. (1.1)

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0752-990127

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.

- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.

- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.

- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.
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TBI CREDIT IFN S.A.
acorda CREDITE cu rate fi xe pentru

ANGAJATI si PENSIONARI 
pana la 75 ani

inf. tel: 0364-401790; 0731 034 915
Cluj-Napoca, Str. Petofi  Sandor (fosta Tutunului) nr. 13

Exemplu reprezentativ: Pentru un credit de nevoi personale în valoare de 10.000 Lei, pe 

o durata de 12 luni, rata anuala a dobânzii este 9,9%, fi xa pe toata perioada derularii creditului, 

comisionul de analiza a dosarului este de 641,75 Lei, iar rata lunara va fi  de 935,08 Lei. 

Dobânda anuala efectiva (DAE) este de 24,14%, iar valoarea totala platibila de împrumutat 

este de 11.221,01 Lei. Oferta este valabila pentru o valoare minima a creditului de 6.000 lei 

si o durata maxima a contractului de credit de 12 luni.

Alatura-te echipei noastre de succes!
Daca esti o persoana responsabila, dinamica si cu initiativa,

noi cautam vanzatori sector alimentar, 
pentru magazinul din Cluj!

Se ofera:
• Salariu de incadrare 1800 lei
• Bonusuri de performanta
• Bonuri de masa
• Card intr-o retea privata de sanatate
• Decontarea transportului.

Cv-urile se trimit pe adresa de e-mail magazink63@
sergiana.ro sau personal@sergiana.ro

Informatii suplimentare se pot obtine la tel. 0723528951 
sau 0735011595.

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping

12:30 Blitz în Capitală

13:00 Germana...la 1 (live)

14:00 Telejurnal

15:00 Teleshopping

15:30 Maghiara de pe unu 
(live)

16:55 Vorbește corect! (reluare)

17:00 Garantat 100% (reluare)

18:00 Gări de poveste 

19:00 Exclusiv în România 
(reluare)

19:45 Sport

20:00 Telejurnal 

21:00 Ediţie specială (live)

21:50 Destine și asasinate pe 
scena politică românească 
22:50 Flăcări și petrol 

ANTENA 1

13:00 Observator (live)

14:00 Mireasă pentru fi ul 
meu (live)

16:00 Observator (live)

17:00 Acces direct (live)

19:00 Observator (live)

20:00 Observator special (live)

20:30 Chefi  la cuţite 

23:30 Un show păcătos (live)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV (live)

14:00 Lecţii de viaţă 

15:00 La Măruţă (live)

17:00 Știrile Pro TV (live)

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro TV (live)

20:30 Supravieţuitorul 

22:15 O luptă personală 2

PRIMA TV

12:10 Focus Magazin (reluare)
13:30 Teleshopping
14:00 Focus 14
14:30 Teleshopping
15:00 Cireașa de pe tort 
16:00 Camera de râs Pop Kids
16:30 Focus
17:00 Mondenii 
18:00 Focus
19:30 Mama mea gătește 
mai bine 
20:30 Apel de urgenţă 
21:30 Dosarele DNA 
22:30 Trăsniţii
23:15 Focus din inima României
23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:15 Teleshopping
12:30 Știrile Kanal D 
13:30 Te vreau lângă mine 
15:45 Teo Show
17:00 Bravo, ai stil! 
18:45 Știrea zilei 
19:00 Știrile Kanal D
20:00 Güneș 
22:30 WOWbiz 

LOOK TV

12:00 Fotbal Look (reluare)
13:00 Poveștile României 
(reluare)
14:00 Casa Poporului (reluare)
15:30 Meci Fotbal Liga I 
Orange: ACS Poli Timișoara – 
Târgu Mureș (reluare)
17:30 Big Boletus
18:30 Casa Poporului (live)
20:00 Fotbal Look (live) 
20:30 Meci Fotbal Liga I 
Orange: Astra – CSM Poli Iași 
(live)
22:30 Fotbal Look (live)
23:30 Planeta verde (reluare)

ANUNŢ DE ANGAJARE

Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu 
Hațieganu“, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, str. 
Victor Babeș, nr. 8, în temeiul H.G. nr. 286/2011, 
modifi cată și completată de H.G. nr. 1027/2014 
organizează concurs pentru ocuparea postului vacant 
de PROGRAMATOR, GRAD PROFESIONAL I, la Centrul 
de Comunicații, studii superioare, pe perioadă 
nedeterminată.

Concursul se va organiza la sediul Universității, str. 
Victor Babeș, nr. 8, Cluj-Napoca și va consta în 2 probe:

- Probă scrisă: 18.10.2016, ora 10;
- Probă de interviu: 20.10.2016, ora 10

Cerințe de participare pentru ocuparea postului:
- absolvent/ă de studii superioare de specialitate- 

Informatică, cu diplomă de licență emisă de universitate 
acreditată;

- experiență în domeniu informatic de minim 5 ani;
- cunoștințe foarte bune de operare PC, în vederea 

utilizării diferitelor baze de date (Microsoft Access, 
SQL), utilizarea pachetului Microsoft Offi ce, a aplicațiilor 
online; realizare de rapoarte și statistică descriptivă;

- cunoștințe foarte bune în domeniul salarizării 
personalului didactic și personalului nedidactic

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 
11.10.2016, în intervalul orar 8:30-15:30, la sediul 
Universității, str. Victor Babeș, nr. 8, etaj 2, camera 209.

Relații suplimentare se pot obține la nr. de tel: 
0264-597256, int. 2164, 2165, 2166 și pe site-ul 
www.umfcluj.ro.

ANUNŢ CONCURS

AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU PLĂŢI ŞI INSPECŢIE 
SOCIALĂ CLUJ cu sediul în Cluj-Napoca, str. George Coșbuc, 

nr. 2, organizează concurs în data 06.10.2016, începând cu 

ora 10.00, pentru ocuparea postului temporar vacant de 

inspector, cl. I, grad profesional asistent, pe durată determinată.

Relaţii suplimentare se obţin la sediul instituţiei și la 

numărul de telefon 0727-816847.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Recrutăm în oraşul tău
Agent în vânzări

Firmă producătoare Cutii de carton şi ambalaje cu 
sediul in Salonta, jud Bihor, căutăm agenţi în vânzări 
(femei și bărbaţi) în regim de colaborare, pentru 
prezentarea ofertei noastre în orașul din care faci parte 
și pentru încheierea unor contracte.

Ești o persoană care își dorește independenţă fi nanciară, 
ești dinamică, sociabilă și orientat către cele mai bune 
rezultate, cunoști limbi străine, deţii permis de conducere 
categ. B, ai mașină și telefon personal??? Noi îţi oferim 
un loc în echipa noastră și următoarele oportunităţi:

– posibilitatea organizării propriului program de lucru;
– salariu atractiv ;
– comision din vânzări;
– decontarea combustibilului.

Dacă te regăsești în descrierea de mai sus, 
programează-te la interviu la numărul de telefon 0259 
406 519 s-au pe adresa de e-mail: secretariat@
lemacarton.ro.

ANUNŢ DE ANGAJARE

În conformitate cu prevederile H.G. 286/2011, cu modifi cările 
și completările ulterioare, Institutul Regional de Gastroenterologie 
– Hepatologie „Prof. Dr. O. Fodor“ Cluj Napoca organizează

CONCURS
pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacante:

- 7 posturi asistent medical generalist debutant PL
- 1 post asistent medical generalist licenţiat S

- 1 post asistent medical generalist PL
- 2 posturi asistent medical generalist principal PL

- 1 post asistent medical generalist principal S

Proba scrisă va avea loc în data de 20.10.2016, ora 11.00, 
str. Croitorilor Nr. 19-21 Clădirea Gastroenterologie Sala Albastră 
etaj 4.

Interviul va avea loc în data de 24.10.2016, ora 11.00, la sediul 
Administrativ str. Constanţa Nr. 5 Sala de ședinţe etaj 2.

Condiţiile de participare la concurs:

- pentru posturile de asistent medical generalist debutant PL
- studii – diplomă de absolvire școală sanitară postliceală;
- pentru posturile de asistent medical generalist PL
- studii – diplomă de absolvire școală sanitară postliceală;
- 6 luni vechime in specialitate.
- pentru posturile de asistent medical generalist licenţiat S
- studii – diplomă de licenţă în specialitatea postului;
- 6 luni vechime in specialitate.
- pentru posturile de asistent medical generalist principal PL
- studii – diplomă de absolvire școală sanitară postliceală;
- 5 ani vechime in specialitate;
- adeverinţă de grad principal.
- pentru posturile de asistent medical generalist principal S
- studii – diplomă de licenţă în specialitatea postului;
- 5 ani vechime in specialitate;
- adeverinţă de grad principal.

Data limită de depunere a dosarelor: 10.10.2016 ora 15;
Date de contact: telefon 0264334913.

ANUNŢ DE ANGAJARE

în condiţii avantajoase de salarizare, plată 
ore suplimentare, bonusuri.

Relaţii la telefon 021-335.00.11 sau 
0784-290.182, de luni până vineri, 

între orele 09:00-18:00.

AGENŢI
DE CURĂŢENIE
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CFR – Gaz Metan, 
în Gruia
CFR Cluj întâlnește astăzi de la 
ora 18, pe stadionul „Dr. 
Constantin Rădulescu” din cartie-
rul Gruia, Gaz Metan Mediaș, în 
cea de-a zecea etapă din Liga 1 
de fotbal. Victorioși cu Steaua, li-
derul ierarhiei Ligii 1 în etapa tre-
cută, fi ind prima înfrângere a bu-
cureștenilor în campionat, „ferovi-
arii” rămân concentraţi înainte de 
partida cu Gaz Metan: „La mine 
jucătorii nu vor intra niciodată pe 
vârfuri în teren, am savurat victo-
ria cu Steaua dar suntem concen-
traţi la meciul cu Gaz Metan, nu 
va fi  ușor, însă am încredere în 
băieţii mei. Llulaku (extrema clu-
bului medieșan, n.red.) este în 
formă bună, însă sper că Cristi 
Bud va face din nou un meci foar-
te bun și îl va devansa la goluri 
marcate”, a declarat Vasile 
Miriuţă. Llulaku este al doilea gol-
gheter al campionatului, cu 7 go-
luri, după Fulop, de la Fc 
Botoșani, cu 8, pe locul 3 fi in Bud 
cu 6 goluri. Atacantul CFR-ului a 
reușit 5 dintre goluri în ultimele 2 
meciuri, cu FC Voluntari – 3 și cu 
Steaua – 2. Pe de altă parte 
Miriuţă a vorbit și de revenirea în 
echipă a lui Andrei Mureșan, sus-
pendat după cartonașul roșu din 
meciul cu Craiova. Tehnicianul a 
mizat în ultimul meci pe cuplul 
Larie – Horj, care a ţinut piept 
Stelei, astfel că Mureșan ar putea 
fi  folosit pe alt post în partida cu 
Gaz Metan, Tiago Lopes fi ind sus-
pendat. CFR Cluj ar putea începe 
astfel meciul cu echipa din 
Mediaș: Mincă – Rus, Larie, Horj, 
Peteleu (Camora) – Nascimento, 
Mureșan – Gomelt, Carlos, 
Nouvier – Bud.

Duel Halep – Begu 
în China
Simona Halep și Irina Begu, cele 
mai bune jucătoare române de 
tenis ale momentului, se vor în-
frunta în runda a doua a turneu-
lui WTA de la Wuhan (China), do-
tat cu premii totale de 2.288.250 
dolari.
Halep (care va împlini 25 de ani 
pe 27 septembrie), numărul cinci 
mondial și a patra favorită la 
Wuhan, era califi cată direct în tu-
rul secund, în timp ce Begu (26 
ani, 23 WTA) a câștigat duminică 
în faţa unei adversare venite din 
califi cări, rusoaica Elizaveta 
Kulicikova (20 ani, 125 WTA), cu 
4-6, 7-6 (4), 6-2, după două ore 
și 30 de minute. Ambele jucătoa-
re au greșit destul de mult, Begu 
făcând 8 duble greșeli, iar 
Kulicikova 10, transmite Agerpres.
Begu, care și-a asigurat 13.790 
dolari și 60 de puncte WTA, a 
pierdut toate cele patru dueluri cu 
Halep. Primele două confruntări 
au fost în turnee ITF la București, 
Halep învingând cu 6-3, 6-4 în 
2007 în sferturi și cu 7-5, 6-2 în 
2008, în primul tur. În circuitul 
WTA, Simona Halep a câștigat în 
2012 în optimi la Hobart, cu 6-4, 
6-2, și anul acesta la Madrid, în 
sferturi, cu 6-3, 0-6, 6-1. Ambele 
jucătoare vor evolua și în turneul 
de dublu, unde Begu face pere-
che cu Laura Siegemund, din 
Germania, contra cuplului 
Christina McHale (SUA)/Shuai 
Peng (China). Halep va juca ală-
turi de letona Jelena Ostapenko, 
împotriva perechii Bethanie 
Mattek-Sands (SUA)/Lucie 
Safarova (Cehia), cap de serie nu-
mărul cinci.

Pe scurt

Gabriela DRAGOTĂ
redactia@monitorulcj.ro

Universitatea Cluj a câşti-

gat sâmbătă la matineu 

cel de-al treilea meci con-

secutiv în Liga a 4-a, 

pe terenul liderului 

Someşul Gilău, localitatea 

fi ind „invadată” de circa 

1.000 de fani veniţi să 

îi susţină pe studenţi.

U Cluj a încheiat cu vic-

torie şi al treilea meci din Li-

ga a IV-a. Scorul a fost des-

chis din penalty de Dorin 

Goga, în minutul 32. Lovi-

tura de la 11 metri a fost ob-

ţinută după ce la un corner, 

Abrudan a fost faultat în ca-

reu. În minutul 71, „studen-

ţii” s-au distanţat la 2-0 de 

adversari prin golul marcat 

de Adrian Pintea. Şase mi-

nute mai târziu, Someşul Gi-

lău a revenit pe tabelă reu-

şind să marcheze dintr-o lo-

vitură de la 17 metri la poar-

tă. În minutul 78, Mădălin 

Bercea a înscris al treilea gol 

pentru Universitatea, la un 

minut distanţă de golul ce-

lor din Gilău.

Fanii, la meci

Suporterii U Cluj au fost 

alături de echipă şi la acest 

meci disputat în deplasare. 

Stadionul are o capacitate de 

doar 50 de locuri, dar cu toa-

te acestea circa 1.000 de fani 

ai „studenţilor” au mers în Gi-

lău şi au urmărit meciul de 

după gardul terenului. Străzi-

le localităţii au fost pline de 

suporterii care au mers pre-

gătiţi ca la orice meci: au avut 

cu ei steaguri, eşarfe, au cân-

tat şi şi-au încurajat echipa. 

Următorul meci U Cluj va avea 

loc sâmbăta viitoare pe Cluj 

Arena, cu Unirea Floreşti.

Avertisment pentru 
localnici

Galeria U Cluj a speriat con-

ducerea Primăriei din Gilău. 

Viceprimarul comunei a ţinut 

să îi sfătuiască pe localnici să 

nu aibă de-a face cu suporte-

rii. Atâta doar că buna inten-

ţie a şefului comunei s-a trans-

format într-un îndemn al unui 

şef de comunitate de pe vre-

mea invaziilor popoarelor mi-

gratoare când sătenii erau sfă-

tuiţi să pârjolească tot în cale 

şi să otrăvească fântânile. Anun-

ţul conducerii autorităţilor lo-

cale (pe care a fost notată gre-

şit data meciului: 24.09.2014), 

scria negru pe alb: „De aseme-

nea, vă solicităm respectuos 

pentru siguranţa dumneavoas-

tră şi a bunurilor dumneavoas-

tră: să închideţi porţile de ac-

ces în proprietate, să nu intraţi 

în polemici sau discuţii cu su-

porterii, să nu vă amestecaţi 

cu suporterii echipei oaspete, 

să nu oferiţi sticle cu băuturi 

sau apă suporterilor”. Pe reţe-

lele de socializare nu au întâr-

ziat să apară comentariile iro-

nice pe marginea anunţului: 

„Ce-i asta? În ce secol trăim?”, 

„Daţi foc la holde. Otrăviţi fân-

tânile!”, „Ce rataţi”.

”U” Cluj a învins „cu surle şi trâmbiţe” la Gilău

Ovidiu CORNEA
redactia@monitorulcj.ro

Echipa de baschet masculin 

U-Banca Transilvania 

Cluj-Napoca debutează 

mâine în Cipru, cu 

Petrolina A.E.K. Larnaca, în 

turul întâi preliminar al 

Baskteball Champions 

League, noua competiţie 

inaugurată în 2016 de 

Federaţia Internaţională de 

Baschet FIBA. Returul are 

loc joi la Sala Polivalentă, 

unde staff-ul clujenilor 

aşteaptă o sală plină.

„Ne aşteaptă două meciuri 

grele în trei zile, echipa din Ci-

pru este una bună, are jucători 

cu care am jucat în trecut, atât 

în Liga VTB (care reuneşte echi-

pe din Rusia şi din foste ţări so-

vietice, n.red.), cât şi în campi-

onatul Poloniei, sunt baschet-

balişti care au terminat şcoli de 

genul UCLA, Memphis, Pitts-

burg, şcoli de top din Statele U-

nite, aşa că ne putem aştepta la 

două meciuri foarte grele. Dar, 

pe de altă parte, Champions 

League este un obiectiv pentru 

noi şi avem planuri mari, tre-

buie să începem cu dreptul. Fap-

tul că jucăm al doilea meci aca-

să ne va ajuta foarte mult, este 

important să jucăm cu sala pli-

nă, pentru că avem nevoie de 

fani, de suportul publicului, în 

special într-un meci eliminato-

riu”, a declarat Vlad Moldovea-

nu, căpitanul echipei naţionale 

a României şi nouă achiziţie a 

U-BT Cluj, într-o conferinţă de 

presă de dinaintea mediului.

„Avem un avantaj”

„Am reuşit să vedem până 

acum un meci de-al ciprioţilor, 

însă din nefericire, ei nu au ju-

cat în formulă completă, au avut 

trei jucători de lot naţional ocu-

paţi, să spunem aşa, până în 19 

septembrie. Ce avantaj am avea 

faţă de ei este că noi am jucat 

până acum deja două meciuri 

ofi ciale. Cum a spus si Vlad, ca-

lifi carea în grupele Champions 

League, atât din punctul meu 

de vedere, cât şi al clubului, es-

te un obiectiv pentru noi, asta 

le-am spus băieţilor încă din pri-

ma şedinţă. Vom face tot ce ţi-

ne de noi ca să reuşim! Echipa 

din Cipru este una foarte valo-

roasă, ei au luxul, să spunem, 

de a avea şapte jucători străini, 

datorită regulilor din Cipru şi 

faptului că au găsit un jucător 

american cu paşaport cipriot, 

însă lucrul acesta nu ne sperie. 

Sunt foarte mulţumit de cum 

au reacţionat băieţii atât la an-

trenamente, cât şi în primele jo-

curi, trebuie să menţinem spi-

ritul pozitiv şi intensitatea de la 

antrenamente şi, cred eu, vom 

reuşi să învingem”, a declarat 

Silvăşan.

Mulţumiţi de început

Transferat în această vară 

la echipa U-BT Cluj, Vlad Mol-

doveanu s-a declarat mulţu-

mit de primele meciuri ofi ci-

ale din sezonul 2016-2017. 

Clujenii au învins BC Timi-

şoara în deplasare la debutul 

în Liga Naţională şi au câşti-

gat Supercupa după ce au în-

vins la ea acasă CSM Oradea. 

„Noi am demonstrat până 

acum că suntem o echipă bu-

nă în aceste prime două me-

ciuri. Atâta timp cât ai 5, 6 

sau 7 jucători care pot da în 

orice meci peste zece punc-

te, atunci ai o echipă valo-

roasă. Avem plăcerea de a ju-

ca împreună, acesta este un 

lucru foarte important. Nu 

ştiam la ce să mă aştept când 

am venit în acest grup de ju-

cători, dar chiar ne place să 

jucăm împreună, ne simţim 

foarte bine pe teren. Sincer, 

e foarte importantă şi plăce-

rea în jocul de baschet, să nu 

fi e doar un job strict. (...) Re-

zultatele şi jocul nostru vor 

aduce lumea la sală, sper să 

jucăm cu sala plină meci de 

meci. Ţin minte atmos fera 

din «Horia Demian», când în-

că eram mic şi Silvă juca, la 

începutul carierei lui, era de 

vis, sincer! Sper ca şi anul 

acesta să am parte de aceeaşi 

atmosferă!”, a povestit Mol-

doveanu. Silvăşan a vorbit 

despre retragerea Ploieştiului 

din campionat, care a amâ-

nat primul meci de acasă în 

Liga 1 al clujenilor, dar le-a 

oferit elevilor săi mai multe 

zile de odihnă şi de pregăti-

re a meciului cu ciprioţii.

U-BT îi vrea pe fani în aventura 
Basketball Champions League
U-BT Cluj joacă mâine în Cipru şi joi la Cluj, în primul tur preliminar al Basketball 
Champions League, noua competiţie lansată de FIBA.

U-BT Cluj începe marţi aventura europeană
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