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ACTUALITATE

Ţeapă „Magică” 
cu locuri de muncă 
în Germania
În loc de contracte de muncă în străinăta-
te, trei clujeni au „cumpărat” hârtii fără 
nicio valoare.  Pagina 3

SPECIAL

Nu tot ce zboară 
se mănâncă
Adevăruri nespuse despre meseria de în-
soţitor de bord.  Paginile 6-7 

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

Steluța Cătăniciu a pierdut, definitiv, procesul cu inspectorii ANI, după ce Înalta Curte i-a respins 
recursul ca nefondat. Legea îi permite însă să-și păstreze fotoliul de parlamentar.   Pagina 5
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Cod Galben de ninsori la Cluj
ECONOMIE

Legea „Dai casa băncii şi scapi de 
datorii” a fost votată de ParlamentAdministraţia Naţională de 

Meteorologie a emis, miercuri, 
o nouă avertizare COD GALBEN 
de ninsori, valabilă începând de 
joi, ora 06.00, până vineri, la 
ora 09.00, în aproape toată ţa-
ra. Codul este valabil și pentru 
județul Cluj. 

În intervalul menţionat, pre-
cipitaţiile vor cuprinde treptat 
majoritatea regiunilor şi se vor 
intensifi ca. Local în Moldova şi 
Transilvania şi pe arii extinse în 
zona montană vor fi  mai ales 
ninsori şi lapoviţă, iar stratul de 
zăpadă nou depus va fi  consis-
tent, cu precădere în Carpaţii 
Meridionali şi Orientali. 

În regiunile sudice şi sud-es-
tice vor predomina ploile, iar 
cantităţile de apă vor depăşi lo-
cal 20 l/mp şi izolat 35 l/mp. 
Totodată, în aceste regiuni, dar 

şi la munte, vântul va avea in-
tensifi cări temporare, pe arii re-
strânse depăşind la rafală 
50...55 km/h.

Ninsori, slabe cantitativ, se 
vor semnala şi în zonele de de-
al şi de munte.

Precipitaţiile vor continua şi 
în zilele care urmează şi vor fi  
intervale în care ele vor fi  abun-
dente.

În funcţie de evoluţia şi in-
tensitatea fenomenelor, Admi-
nistraţia Naţională de Meteoro-
logie va emite noi mesaje.

Proiectul de lege care permi-
te unei persoane care s-a împru-
mutat la bancă şi nu mai poate 
plăti datoria să treacă în propri-
etatea băncii imobilul ipotecat a 
fost adoptat, miercuri, de Came-
ra Deputaţilor, în calitate de for 
legislativ decizional. Asociaţia 
Română a Băncilor apreciază că 
actul normativ periclitează pia-
ţa creditului imobiliar prin re-
stricţionarea drastică a accesu-
lui la fi nanţare, având efecte şi 
asupra dezvoltatorilor imobiliari 
şi sectorului contrucţiilor.

"ARB îşi exprimă îngrijorarea 
faţă de modul în care Parlamen-
tul României a nesocotit preve-
derile legislaţiei naţionale şi eu-
ropene şi fundamentele unei eco-
nomii de piaţă prin adoptarea 

legii privind darea în plată a unor 
bunuri imobile în vederea stin-
gerii obligaţiilor asumate prin 
credite", se arată într-un comu-
nicat al organizaţiei.

Asociaţia atrage atenţia că le-
gea "periclitează" piaţa creditu-
lui imobiliar, cu consecinţe ex-
treme pentru tinerele familii şi 
pentru orice tânăr, în general, 
care vor resimţi accesul la cre-
dit drastic restricţionat.

Ca urmare, va avea un impact 
negativ asupra dezvoltatorilor 
imobiliari, industriei construcţi-
ilor, a materialelor de construc-
ţii şi numărului de tranzacţii 
imobiliare.

Proiectul a fost adoptat cu 233 
de voturi "pentru", o abţinere şi 
un vot împotrivă.
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Seplecan, „penal” pentru 50.000 de euro
Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj a câştigat bani frumoşi folosindu-se de o diplomă 
despre care se vorbeşte că ar fi falsă.  Pagina 4

Steluța Cătăniciu nu își pierde funcția, 
dar nu va mai putea candida pentru un nou mandat 
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Deputata „gură mare”, 
în conflict de interese
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Anunţ de interes public
Regia Autonomș de Termofi care Cluj-Napoca anunţă 

întreruperea furnizării apei calde menajere și a agentului 
termic pentru ţncșlzire în cursul zilei de 26 noiembrie 2015, 
în intervalul orar 08:00 – 22:00, la blocurile arondate 
punctelor termice 11, 12, 26, 27, 28 Mărăști, 1, 2, 3, 4 PATA, 
Cipariu și Venus, ca urmare a unor lucrări la reţeaua de apă 
fi erbinte.

Vor fi  afectate blocurile de locuinţe de pe străzile: Calea 
Dorobantilor nr. 70-109, Năsăud 4-20, Aurel Vlaicu 2-10, 
Arieșului, Aurel Suciu, Bistriţei, Godeanu, N. Titulescu, 
Paskaly, Muncitorilor, Iugoslaviei, Liviu Rebreanu, Tache 
Ionescu, Cipariu, C-tin Brâncuși, Năsăud, 21 Decembrie 
1989, Al. Vaida Voievod, Venus și străzile adiacente acestora.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate.

R.A. Termofi care Cluj-Napoca

Bianca TĂMAȘ
redacția@monitorulcj.ro

Prozatorul clujean Radu 

Ţuculescu se poate mân-

dri cu cărţi traduse în mai 

multe ţări, însă romanul 

său de sufl et, Povestirile 

mameibătrîne a fost tra-

dus în trei capitale euro-

pene: Paris, Belgrad şi 

Praga, iar până la sfârşi-

tul anului acest volum va 

fi  tradus şi în Ungaria.

Povestirile mameibătrîne, 

un roman complex care na-

rează viaţa locuitorilor din sa-

tul ardelean Petra, cu întâm-

plări pline de misticism, umor, 

sexualitate şi nefi resc, a apă-

rut în anul 2006. Romanul 

conturează, după cum spu-

nea criticul Pentru Poantă, ”O 

lume care se lasă devorată de 

viaţă, fără să-i pese că nu ră-

mâne, pînă la urmă, nimic în 

urma sa”.

Volumul a fost foarte bine 

primit de critici, Ion Bogdan 

Lefter spunând despre acesta 

că „este o capodoperă, una 

dintre cărţile mari ale litera-

turii române de după 1990 şi 

dintotdeauna”.

Şase ani mai târziu, volu-

mul a fost lansat în limba fran-

ceză la Salonul Internaţionl 

de Carte de la Paris, însă în 

absenţa autorului.

Povestirile 
mameibătrîne la 
Belgrad

Anul acesta, romanul a fost 

tradus de către Mihaela Lazo-

viç şi a apărut în limba sârbă 

la Belgrad, iar autorul a fost in-

vitat să-l lanseze la unul din-

tre cele mai mari târguri de car-

te din Europa. În cadrul Târgu-

lui Internaţional de Carte din 

Belgrad, ajuns la cea de-a 60-a 

ediţie, au participat peste 450 

de exprozanţi din toată lumea.

„Editura m-a invitat la târ-

gul internaţional de carte, un 

târg extraordinar întins pe trei-

zeci de mii de metri pătraţi. 

Foarte mare şi foarte bine vizi-

tat de lume. Am lansat acolo, 

mi-am şi cunoscut traducătoa-

rea, pe Mihaela Lazoviç, iar 

editura care se numeşte sem-

nifi cativ, zic eu, Sezam, au o 

serie de cărţi pentru copii inti-

tilată Sezam deschide-te. Aceas-

ta editură a avut un proiect eu-

ropean şi în acest proiect a in-

trat şi romanul meu, Povestiri-

le mameibătrîne. Au scos o car-

te, zic eu, în condiţii grafi ce de-

osebite, cu o copertă executa-

tă de dragul nostru artist clu-

jean Ovidiu Avram, iar ceea ce 

m-a surprins este că ei mi-au 

pronunţat corect numele, fi e-

care sârb pe care l-am întâlnit 

a putut să spună Radu Ţucu-

lescu” a explicat prozatorul.

Scriitorul s-a bucurat mult 

de acest eveniment şi a rămas 

impresionat de capitala frumoa-

să de pe malul Dunării, dar şi 

de oamenii pe care i-a întâlnit 

acolo, spunând că sârboaicele 

sunt femei foarte frumoase.

„Am rămas plăcut de sur-

prins de oamenii pe care i-am 

cunoscut. Deosebiţi, foarte 

amabili, foarte veseli, deschişi, 

oraşul curat, iar femeile sunt 

foarte frumoase. La lansare a 

fost un public mare, spre de-

osebire de alte târguri inter-

naţionale unde am fost şi se 

cam plimbă lumea. M-au în-

trebat cum mă simt la Bel-

grad, le-am zis că foarte bine 

doar că mă doare puţin gâtul 

pentru că a trebuit să-mi tot 

sucesc capul după femeile de 

pe stradă. Care erau şi sunt 

într-adevăr frumoase” glumeş-

te Radu Ţuculescu.

Sârbii au empatizat cu 
personajele din carte

Autorul a fost şocat să vadă 

că majoritatea persoanelor im-

plicate în traducerea şi publica-

rea acestui volum au citit car-

tea, aceştia fi ind vizibil emoţi-

onaţi de povestea unui sat a că-

rui locuitori dispar odată cu el.

„Mă bucur că toţi cei pre-

zenţi: editorul, soţia, traducă-

toarea şi câţiva angajaţi ai edi-

turii citiseră cartea, ceea ce 

rar mi s-a întâmplat să întâl-

nesc. Citiseră despre acest sat 

care dispare, exact aşa cum 

se întâmplă peste tot în lume. 

Au fost impresionaţi fi indcă 

şi ei au avut bunici care au 

dispărut odată cu aceste sa-

te” explică prozatorul.

Un ceh îndrăgostit de 
România, a tradus 
Povestirile mameibătrîne

La puţin timp după acest 

eveniment, autorul a primit 

prin poştă volumul tradus de 

data aceasta în limba cehă. 

Traducătorul, Ladislav Cetkov-

sky, s-a îndrăgostit de Româ-

nia şi a tradus de-a lungul tim-

pului mai multe opere ale scri-

itorului, în ciuda faptului că 

el, de meserie, este inginer.

„Vreau să spun însă că acest 

minunat traducător care se 

numeşte Ladislav Cetkovsky 

iubeşte România, a învăţat 

limba română singur, deşi nu 

este fi lolog, ci inginer. Acest 

minunat om mi-a tradus ro-

manul integral în urmă cu 8 

ani. De asemenea a tradus şi 

Stalin cu sapa înainte şi foar-

te multe piese de teatru, fără 

niciun fel de contract, ceea ce 

foarte rar se întâmplă. El nu 

este traducător de profesie, 

nu din asta trăieşte. I-au plă-

cut foarte mult şi le-a tradus. 

A aşteptat opt ani şi a spus 

că visul vieţii lui este să va-

dă Povestirile mamebătrîne ti-

părită şi uite că visul lui s-a 

îndeplinit” a spus Radu Ţucu-

lescu.

Volumul va apărea 
şi în limba maghiară

Autorul preconizează că 

anul viitor va apărea volumul 

şi în limba maghiară, în Un-

garia, deoarece un traducător 

a primit o bursă ca să fi nali-

zeze volumul până la sfârşi-

tul anului.

„Fiindcă este sfârşit de an 

şi vorbim despre mama bă-

trână este timpul să apară şi 

în limba maghiară fi indcă es-

te vorba despre un sat ungu-

resc şi iată că un traducător, 

Imre Szöcs a primit o bursă 

ca să traducă volumul până 

la sfârşitul anului” a explicat 

prozatorul.

Scriitor clujean, printre 
cei mai traduși români
Scriitorul clujean Radu Țuculescu este foarte apreciat în capitalele 
europene, romanele sale fiind traduse în mai multe limbi.

RADU ȚUCULESCU | prozator

„Mă bucur că toți cei prezenți: editorul, soția, 
traducătoarea și câțiva angajați ai editurii 
citiseră cartea, ceea ce rar mi s-a întâmplat să 
întâlnesc. Citiseră despre acest sat care dispare, 
exact așa cum se întâmplă peste tot în lume.“
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Preşedintele Consiliului 

Judeţean Vrancea, Marian 

Oprişan, a declarat, mier-

curi, în ultimul cuvânt în 

procesul judecat la Curtea 

de Apel Cluj în care este 

acuzat de mai multe fapte 

penale, că nu a comis 

infracţiuni şi că nu este 

hoţ.

Instanţa urmează să se pro-

nunţe în acest dosar pe 11 de-

cembrie.

“Nu am intenţionat nicio-

dată să comit vreo infracţiu-

ne, nici nu am comis, nu sunt 

hoţ. S-au împlinit 10 ani de 

când s-a început urmărirea 

penală împotriva mea, a fost 

o perioadă marcată de furie 

şi umilinţe. Nimeni nu a tră-

it ca mine teama unei erori 

judiciare. Consider că apelul 

făcut de DNA la decizia de 

achitare a Judecătoriei Cluj-Na-

poca este plin de falsuri şi 

minciuni şi vă cer să respin-

geţi apelul”, a spus Marian 

Oprişan în faţa instanţei de 

judecată.

Reprezentantul DNA a ce-

rut condamnarea lui Marian 

Oprişan la o pedeapsă priva-

tivă de libertate, iar instanţa 

se va pronunţa pe 11 decem-

brie.

La ieşirea din sala de ju-

decată, Marian Oprişan a de-

clarat presei că este nevino-

vat, că are încredere în “ma-

gistraţii cinstiţi” ai României 

şi că „Traian Băsescu a dat 

ordin, negru pe alb, în faţa 

televiziunilor, să mi se facă 

acest dosar”.

Avocatul care îl reprezintă 

pe Marian Oprişan, Gheorghi-

ţă Mateuţ, a spus că apelul 

DNA este nefondat şi că nu a 

adus nimic nou.

„Apelul nu are nimic nou 

faţă de sentinţa de achitare a 

Judecătoriei Cluj-Napoca, iar 

o asemenea sentinţă nu poa-

te fi  schimbată atâta vreme 

cât nu s-a prezentat nimic, ni-

cio faptă, nicio împrejurare. 

Un apel împotriva unei sen-

tinţe de achitare, pentru a avea 

şanse, trebuia să aducă ceva 

nou, or aici nu s-a adus ni-

mic nou, situaţia reţinută de 

prima instanţă a rămas ne-

schimbată. Nu văd nici un 

motiv de schimbare, nu se 

poate schimba o situaţie pe 

care se întemeiază o soluţie 

de achitare într-una diametral 

opusă fără să existe vreo 

schimbare”, a menţionat Ghe-

orghiţă Mateuţ.

Pe 6 februarie 2015, Mari-

an Oprişan a fost achitat de 

o instanţă a Judecătoriei 

Cluj-Napoca în dosarul "Că-

prioara", în care a fost acuzat 

de Direcţia Naţională Antico-

rupţie (DNA) de abuz în ser-

viciu şi de fals şi uz de fals, 

dar DNA a formulat apel.

Procurorii DNA l-au învi-

nuit pe preşedintele CJ Vran-

cea pentru cheltuirea în mod 

nelegal a 1,9 milioane de do-

lari pentru balastarea a 41 de 

drumuri comunale, dar şi pen-

tru modul cum s-a achiziţio-

nat Complexul Turistic "Că-

prioara".

DNA a reţinut la momen-

tul trimiterii în judecată un 

prejudiciu de 1,5 milioane eu-

ro în dauna Ministerului Trans-

porturilor, Construcţiilor şi Tu-

rismului (MTCT), alţi circa 

600.000 euro în dauna Con-

siliului Judeţean şi aproape 

75.000 euro pagubă la buge-

tul Guvernului.

Se apropie verdictul în cazul Oprişan
Curtea de Apel Cluj se pronunţă pe 11 decembrie în dosarul Căprioara. Nervos că nu şi-a luat permisul, un bărbat a spart 

parbrizul unui Mustang de colecţie

A fost scandal mare miercuri dimineaţă la sediul Poliţiei de pe strada Albac. Urlete, o mică 
bătaie și scandările „Allah, Allah, Allah” i-au înspăimântat pe cei care au avut treabă la 
Poliţie. 

Din primele informaţii se pare că un bărbat care nu a trecut examenul auto și-a vărsat nervii 
pe un Mustang parcat lângă sediului Poliţiei. Acesta a spart parbrizul mașinii parcate pe mar-
ginea drumului cu o piatră.

Proprietarul mașinii l-a prins rapid pe făptaș și l-a dus, ajutat de poliţiști, într-o sală de aștep-
tare. Ulterior acesta a fost reţinut.

În momentul în care a fost luat pe sus tânărul de aproximativ 20 – 30 de ani a început să stri-
ge „Allah, Allah, Allah” iar cei care au fost  în zonă au crezut că sunt martorii unui atac terorist.

Martorii evenimentului susţin că bărbatul părea „din altă lume și drogat”.

"În jurul orei 13:50 la sediul Poliţiei Secţiei 3 s-a prezentat un bărbat în vârstă de 48 de ani 
care a reclamat faptul că autoturismul său de pe strada Crizantemelor a fost distrus de către 
un tânăr în vârstă de 27 de ani din Cluj. Plângerea a fost depusă pentru distrugere", a decla-
rat purtătorul de cuvânt al IPJ Cluj, Carmen Jucan.

FOTOGRAFIA SĂPTĂMÂNII

Clujenii Ioan Burz, 

Marian şi Nicolae 

Mardare au afl at despre o 

fi rmă din Arad care inter-

mediază contracte de 

muncă în Germania, la o 

fermă de vite. Magic 

Offi ce World SRL promi-

tea salarii de 1.800 de 

euro, cazare şi masă.

Interesaţi de oferta socie-

tăţii arădene, clujenii s-au pro-

gramat pentru interviu, au 

cumpărat biletele de tren şi, 

pe 28 septembrie, erau în Arad, 

pe strada Caragiale, gata să 

completeze contractele. „Pă-

reau serioşi, de două ori ne-au 

sunat să vadă dacă mai mer-

gem”, îşi aminteşte Ioan Burz.

O doamnă le-a înmânat 

contractele de mediere, le-a 

arătat o mapă plină de dosa-

re, ale altor persoane care ur-

mau să le fi e colegi de mun-

că în Germania, iar în tot acest 

timp veneau alţi oameni, la 

fel ca ei, programaţi să sem-

neze contractele, povesteşte 

Burz.

„Ne-am dus obosiţi, am ci-

tit în mare contractele, ne-au 

spus că trebuie să dăm 800 

de lei pentru acte şi transport, 

dar ne fac o reducere şi mai 

dăm doar 600 lei, de unul”, 

spune Ioan Burz. I s-a părut 

atunci ciudat că i se cer banii 

în avans, deoarece niciodată 

nu i s-a mai întâmplat să plă-

tească înainte să semneze con-

tractul, dar a sperat că totul 

va fi  în regulă.

S-au întors acasă cu gân-

dul că vor fi  sunaţi la începu-

tul lunii octombrie, aşa cum 

li s-a promis. Siguri de ofertă 

şi-au făcut chiar lichidarea la 

fi rmele unde lucrau, aştep-

tând să plece în Germania. 

Văzând că trece timpul şi nu 

primesc niciun semn, clujenii 

au încercat să sune la fi rma 

din Arad, dar nu le-a răspuns 

nimeni la telefon. Abia atunci 

au verifi cat c atenţie contrac-

tele şi au observat că nume-

le fi rmei care apărea pe fac-

tură – Document Work Inter-

national SRL – era diferit de 

cel al fi rmei trecute pe con-

tract şi că, potrivit bonului şi 

facturii, cei 600 de lei achitaţi 

erau pentru „prestări servicii 

de secretariat”.

După mai multe insisten-

ţe le-a răspuns o doamnă. Sec: 

„Nu v-am luat banii cu forţa, 

dumneavoastră ni i-aţi dat”. 

Iar de atunci din nou nu a mai 

răspuns nimeni.

N-au depus plângere. 
Nici ei, nici alţii...

Întrebat dacă nu intenţio-

nează să facă plângere împo-

triva lor, Ioan Burz spune că 

nu vrea să stea ani de zile prin 

tribunale pentru 600 lei. „Eu 

fac sesizare, iar ei se spală pe 

mâini şi gata. Am pierdut eu 

şi mai mult, nu doar atât”, şi-a 

luat el adio de la bani şi de la 

locul de muncă din Germania.

Nici reporterii Monitorul de 

Cluj nu au reuşit să contacte-

ze reprezentaţii fi rmei de in-

termediere. În ciuda insisten-

ţelor, telefoanele sună în gol.

Potrivit Inspectoratului de 

Poliţie Judeţean Cluj nu au 

fost identifi cate reclamaţii pe 

numele celor două societăţi 

din Arad: S.C. Document Work 

International S.R.L., respec-

tiv S.C. Magic Offi ce Work 

S.R.L.

Cum să nu iei ţeapă?

Pentru a preveni astfel de 

situaţii, Inspectoratul Terito-

rial de Muncă Cluj le reco-

mandă celor interesaţi să lu-

creze în străinătate să verifi -

ce în prealabil dacă fi rma me-

diatoare îşi desfăşoară activi-

tatea în mod legal. Totodată, 

ITM atrage atenţia la sumele 

de bani percepute de agenţii 

de plasare, care adesea ascund 

comisoanele sub o altă denu-

mire (comision intermediere 

acte, servicii xerox, traduceri, 

legalizări etc). Tariful de me-

diere este reglementat şi se 

poate restitui în anumite con-

diţii, total sau parţial, dar su-

mele încasate pentru alte ac-

tivităţi nu se pot restitui, aver-

tizează reprezentanţii ITM.

Articol scris de 
Andreea Gheţa, studentă 

Jurnalism, FSPAC-UBB

Ţeapă „Magică” cu locuri 
de muncă în Germania
În loc de contracte de muncă în străinătate, trei clujeni au „cumpărat” hârtii fără nicio valoare.



2008
RAADPP – 12.000 lei
RADJ – 5600 lei
Aeroport Cluj – 4000 lei

Declaraţiile de avere din anii 2010, 2011 şi 2012 lipsesc de 
pe site-ul CJ Cluj

2013:
Consilier judeţean – 9444 lei
Primăria Sânmartin (asistenţă juridică primar) – 14.040 lei
Electrica Furnizare – 31.808 lei
Hidroserv Cluj – 16.464 lei

2014
Electrica Furnizare director adjunct comercial 23576 lei
Consilier judeţean – 8659 lei
Vicepreședinte CJ Cluj – 2350 lei
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Preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj Mihai 

Seplecan asupra căruia 

planează acuzaţii că ar fi  

falsifi cat sau cel puţin 

folosit o diplomă de licen-

ţă în ştiinţe juridice a câş-

tigat aproximativ 50.000 

de euro din oferirea de 

asistenţă juridică şi prin 

ocuparea unor funcţii 

pentru care erau necesare 

studii superioare. Suma 

ar putea fi  mult mai mare 

pentru că anumite decla-

raţii de avere sunt inacce-

sibile pe site-ul 

Consiliului Judeţean Cluj.

Diploma de licenţă a preşe-

dintelui CJ Cluj Mihai Seplecan 

este contrafăcută susţine Uni-

versitatea Spiru Haret Bucu-

reşti. Preşedintele CJ Cluj a sus-

ţinut mereu că este absolvent 

al Facultăţii de Drept a Univer-

sităţii Spiru Haret şi este de pro-

fesie jurist. Seplecan a ocupat 

mai multe posturi de director 

la instituţii de stat precum Hi-

droserv şi Electrica şi a oferit 

consultanţă juridică mai mul-

tor primării din judeţul Cluj.

Angajat la Primăria 
Sânmartin, din 2008

Începând din 2008 şi până 

în 2014 când a fost ales vice-

preşedinte al Consiliului Ju-

deţean Cluj, Seplecan a fost 

angajat la Primăria Sânmar-

tin de unde a obţinut 1400 de 

lei pe lună. El a fost angajat 

consilier personal al primaru-

lui, dar contractul face referi-

re la un “salariu de bază al 

gradului/treptei 1 A al func-

ţiei corespunzătoare nivelului 

studiilor, consilier juridic”. 

Printre atribuţiile sale s-au nu-

mărat întocmirea de cereri în 

instanţă, întâmpinări, recur-

suri, apeluri, iar când situa-

ţia o impunea, participarea la 

unele procese în instanţă. Po-

trivit unor calcule, în perioa-

da 2008 – 2014 Seplecan a ob-

ţinut de la Primăria Sânmar-

tin aproximativ 100.000 de lei 

(23.000 de euro).

Potrivit declaraţiei de avere 

din 2014 care adună veniturile 

obţinute în anul anterior, 2013, 

Mihai Seplecan era angajat la 

Hidroserv Cluj, respectiv Elec-

trica Furnizare în funcţiile de 

director dezvoltare, respectiv 

referen specialitate de unde a 

obţinut venituri de 48.372 de 

lei (peste 10.000 de euro).

Un an mai târziu, în 2015, 

la intrarea în mandatul de vi-

cepreşedinte, respectiv preşe-

dinte al CJ Cluj, Seplecan de-

clara obţinerea în anul 2014 

a sumei de 23.576 lei din func-

ţia de director adjunct comer-

cial la Electrica Furnizare.

Riscă închisoare?

La acestea se mai adaugă 

veniturile obţinute din funcţi-

ile ocupate politic: consilier ju-

deţean, membru în consiliile 

de administraţie (RADJ, Aero-

portul Cluj), vicepreşedinte, 

respectiv preşedinte al CJ Cluj.

Poliţiştii fac verifi cări în ca-

zul preşedintelui Consiliului Ju-

deţean Cluj, Mihai Seplecan, 

după ce s-au autosesizat în ur-

ma articolului apărut în Moni-

torul de Cluj, potrivit căruia şe-

ful CJ ar fi  folosit o diplomă de 

licenţă falsă, caz în care aces-

ta ar putea fi  urmărit penal pen-

tru fals în acte publice.

„Poliţiştii fac verifi cări în le-

gătură cu informaţiile apărute 

în presă privind folosirea de că-

tre Mihai Seplecan a unei di-

plome false de licenţă. Scopul 

verifi cărilor este de a vedea da-

că a avut loc sau nu o infracţi-

une. Poliţiştii s-au autosesizat 

în acest caz”, a spus Jucan.

Surse judiciare au declarat 

că, în cazul în care informa-

ţiile se confi rmă, Seplecan ar 

putea fi  urmărit penal pentru 

fals în acte publice, uz de fals 

şi înşelăciune.

Diplomă contrafăcută

Reprezentanţii Universită-

ţii Spiru Haret Bucureşti sus-

ţin că diploma de licenţă a lui 

Mihai Seplecan, actual preşe-

dinte al Consiliului Judeţean 

Cluj este contrafăcută şi că u-

niversitatea nu i-a eliberat 

acestuia respectiva diplomă.

„Diploma de licenţă Seria 

D nr 0115367 pe numele ab-

solventului Szeplekan Ş. Mi-

hai nu a fost eliberată de U-

niversitatea Spiru Haret Bu-

cureşti. Diploma este contra-

făcută şi prezintă date necon-

forme realităţii, respectiv di-

ploma nu a fost eliberată de 

Serviciul acte de studii din 

cadrul Universităţii Spiru Ha-

ret Bucureşti, seria şi numă-

rul formularului de diplomă 

nu au fost repartizate nicio-

dată Universităţii Spiru Ha-

ret Bucureşti pentru absol-

venţii promoţiei 2006; pen-

tru aceşti absolvenţi formu-

larele de diplomă repartiza-

te Universităţii Spiru Haret 

poartă seria Y”, susţine rec-

torul Universităţii Spiru Ha-

ret Aurelian Bondrea.

„Penal” pentru 50.000 de euro
De-a lungul timpului, preşedintele Consiliului Judeţean Cluj a câştigat bani frumoşi folosindu-se de o 
diplomă despre care se vorbeşte că ar fi falsă.

Ce venituri şi-a declarat Mihai Seplecan

Atribuţiile lui Seplecan cât timp a fost consilierul primarului din SânmartinPreşedintele Consiliului Judeţean Cluj se afl ă în centrul unui scandal de proporţii

Contractul de muncă al lui Mihai Seplecan cu Primăria Sânmartin 
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În urmă cu o săptămână, 

deputatul ALDE, Steluţa 

Cătăniciu a demisionat 

din Comisia Juridică a 

Camerei Deputaţilor şi a 

invocat ca pretext valida-

rea Cristinei Guseth la 

Ministerul Justiţiei.

Între timp, Înalta Curte i-a 

respins acesteia recuursul sta-

bilind că s-a afl at în confl ict 

de interese. Cu toate acestea, 

Cătăniciu nu îşi va pierde man-

datul de parlamentar.

Contestaţia lui Cătăniciu, 
respinsă

În decembrie 2013, un ju-

decator de la Curtea de Apel 

Cluj a respins contestaţia de-

putatului Steluţa Cătăniciu, 

faţă de raportul Agenţei Naţi-

onale de Integritate, care sta-

bilise că se afl a în confl ict de 

interese, în perioada în care 

şi-a exercitat funcţia de con-

silier local al Primariei Cluj-Na-

poca. În luna martie, inspec-

torii Agenţiei Naţionale de In-

tegritate au anunţat că depu-

tatul clujean liberal Steluţa 

Cătăniciu s-a afl at într-o situ-

aţie de incompatibilitate pe 

vremea când ocupa funcţia de 

consilier local clujean şi, în 

acelaşi timp, a reprezentat în 

instanţă o societate comerci-

ală pentru care şi-a exprimat 

votul de membru al CL din 

cadrul municipalităţii clujene.

Raportul întocmit de in-

spectorii ANI arată că “s-a 

constatat încălcarea regimu-

lui juridic privind confl ictul 

de interese în materie admi-

nistrativă de către Cătăniciu 

Steluţa, întrucât, în calitate de 

Consilier local în cadrul Con-

siliului Local al Municipiului 

Cluj-Napoca, Judeţul Cluj, a 

participat, la data de 

07.04.2009, la procesul de de-

liberare şi adoptare a Hotărâ-

rii Consiliului Local privind 

prelungirea contractului de a-

sociere pentru spaţiu cu altă 

destinaţie a Societăţii Coope-

rativa Meşteşugărească Foto 

Optica din Cluj-Napoca.

Ulterior adoptării acestei 

hotărâri, la data de 05.05.2009, 

Cătănciu a încheiat cu socie-

tatea amintită un contract de 

asistenţă juridică privind re-

prezentarea în instanţă a in-

tereselor societăţii în litigiul 

avut cu Primăria Municipiu-

lui Cluj-Napoca, Judeţul Cluj.

Cătăniciu, consilier local

La data de 18 iunie 2008, a 

fost validat mandatul lui Ste-

luţei Cătăniciu de Consilier lo-

cal în cadrul Consiliului Local 

al Municipiului Cluj-Napoca, 

Judeţul Cluj, pentru perioada 

2008-2012. Ea a reprezentat în 

instanţă interesele societăţii în 

litigiul avut cu Primăria Mu-

nicipiului Cluj-Napoca, prin 

contractele de asistenţă juridi-

că încheiate la data de 

22.04.2008, şi, respectiv, 

05.05.2009. Pentru contracte-

le încheiate, Cătăniciu a înca-

sat suma de 8.000 Lei. Părţi în 

litigiu au fost Societatea Coo-

perativa Meşteşugărească Fo-

to Optica din Cluj-Napoca, 

Consiliul Local al Municipiu-

lui Cluj-Napoca şi Comisia de 

vânzare a spaţiilor comercia-

le şi de prestări servicii din ca-

drul Primăriei Municipiului 

Cluj-Napoca, Judeţul Cluj.

În perioada 27.06.2008 – 

04.11.2008, Cătăniciu a deţi-

nut calitatea de membru al 

Comisiei de vânzare a spaţii-

lor comerciale şi de prestări 

servicii, comisie afl ată în sub-

ordinea Primăriei Municipiu-

lui Cluj-Napoca. Ea, deşi avea 

un interes patrimonial perso-

nal în problema supusă dez-

baterilor, a participat, la data 

de 07.04.2009, la procesul de 

deliberare şi adoptare a Hotă-

rârii Consiliului Local privind 

prelungirea contractului de a-

sociere pentru spaţiu cu altă 

destinaţie a Societăţii Coope-

rativa Meşteşugărească Foto 

Optica din Cluj-Napoca”, ara-

tă raportul ANI.

Deputata „gură mare” Cătăniciu, 
declarată în conflict de interese 
de instanţa supremă
Tocmai pentru că ştia că are dosar pe masa judecătorilor de la Înalta Curte, Cătăniciu a încolţit-o pe Cristina 
Guseth, propusă pentru Ministerul Justiţiei, pe tema incompatibilităţilor

Deputatul Steluţa 

Cătăniciu a pierdut, defi -

nitiv, procesul cu inspec-

torii ANI. Înalta Curte i-a 

respins recursul ca nefon-

dat. Chiar dacă se afl ă în 

această situaţie, Steluţa 

Cătăniciu nu îşi va pierde 

mandatul, pentru că 

legea îi permite să-şi păs-

treze fotoliul de parla-

mentar.

Pe de altă parte, o altă le-

ge prevede ca aceia afl aţi în 

confl ict de interese să nu mai 

poată candida pentru un nou 

mandat la viitoarele alegeri.

Astfel, potrivit Legii privind 

statutul parlamentarilor, “cali-

tatea de deputat sau de sena-

tor încetează (…) în caz de 

demisie, de pierdere a dreptu-

rilor electorale, de incompati-

bilitate ori de deces”. Nu şi în 

cazul confl ictului de interese, 

ceea ce potrivit specialiştilor 

în drept este ilogic şi totodată 

conduce la o inechitate.

Cynthia Curt, fost preşedin-

te al Consiliului Naţional de 

Integritate şi lector doctor în 

Drept constituţional comparat, 

Drepturile omului şi libertăţi 

publice la FSPAC din cadrul 

UBB Cluj, subliniază că legea 

nu va putea fi  corectată decât 

odată cu revizuirea Constitu-

ţiei.

„Nici în Constituţie, nici în 

Legea privind statutul parla-

mentarilor nu se precizează 

nimic despre sancţiuni privind 

confl ictul de interese, ci doar 

despre incompatibilitate, ceea 

ce este ilogic. Incompatibilita-

tea este reglementată şi sanc-

ţionată tocmai în vederea pre-

venirii unui confl ict de intere-

se. Este nedrept pentru că con-

fl ictul de interese este mai grav 

decât incompatibilitatea.

Pe de altă parte, nu trebu-

ie să uităm de legea 176 din 

2010, care precizează că ace-

ia afl aţi într-o asemenea situ-

aţie nu vor mai putea candi-

da pentru o funcţie publică 

timp de trei ani după înche-

ierea mandatului”, a explicat 

Cynthia Curt.

Cătăniciu nu îşi pierde funcţia, 
dar nu va mai putea candida 
pentru un nou mandat

Steluţa Cătăniciu nu este 

singurul deputat clujean 

afl at în această situaţie.

La începutul anului, de-

putatul UDMR Mate Andras 

Levente a fost condamnat 

defi nitiv la şase luni de în-

chisoare cu suspendare, el 

fi ind găsit vinovat de jude-

cătorii instanţei supreme că 

şi-a angajat soţia la biroul 

său parlamentar, iar aceasta 

a obţinut astfel venituri de 

5.508 lei.

Prin decizia Înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie a fost 

menţinută hotărârea luată în 

primă instanţă în cazul depu-

tatului Mate Andras Levente, 

acuzat de confl ict de intere-

se.

Judecătorii de la Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie 

au dispus ca deputatului să 

îi fi e suspendată pedeapsa 

închisorii pe un termen de 

încercare de doi ani şi şase 

luni. De asemenea, potrivit 

deciziei instanţei, lui Mate 

Andras Levente i-au fost in-

terzise mai multe drepturi, 

printre care dreptul de a fi  

ales în autorităţile publice 

sau în funcţii elective publi-

ce, dreptul de a ocupa o func-

ţie ce implică exerciţiul au-

torităţii de stat şi dreptul de 

a ocupa o funcţie sau de a 

exercita o profesie de natu-

ra aceleia de care s-a folosit 

pentru săvârşirea infracţiu-

nii. În perioada suspendării 

executării pedepsei cu închi-

soarea, se suspendă şi pe-

deapsa accesorie.

Dosarul a fost deschis du-

pă ce, în septembrie 2011, 

Agenţia Naţională de Inte-

gritate a sesizat Parchetul in-

stanţei supreme să cercete-

ze un posibil confl ict de in-

terese în cazul deputatului 

UDMR.

Mate Andras Levente a pro-

pus angajarea şi a avizat con-

tractul individual de muncă 

privind angajarea soţiei sale, 

Erzsebet Mate, în perioada 16 

martie 2010 – 1 ianuarie 2011, 

în cadrul Biroului Parlamen-

tar – Circumscripţia electora-

lă nr. 13 Cluj, arăta atunci 

ANI.

Mate Andras, al doilea deputat 
clujean aflat în conflict de interese

Deputatul Steluța Cătăniciu a intrat în Parlament din partea PNL în anul 2012

Steluţa Cătăniciu a fost foar-
te vocală la momentul pro-
punereii lui Dacian Cioloș 
pentru Ministerul Justiţiei, 
Cristina Guseth, când a și de-
misionat din Comisia Juridică 
a Camerei Deputaţilor.

În urmă cu o săptămână 
Cătăniciu a reușit să “întoar-
că” propunerea lui Dacian 
Cioloș pentru Ministerul 
Justiţiei, Cristina Guseth, du-
pă un adevărat show în co-
misiile de specialitate ale 
Parlamentului. Deputatul 
clujean a vrut astfel să se a-
sigure că viitorul ministru al 
Justiţiei știe ce este concep-
tul “sistem de imunităţi” și 
că nu va rămâne fără imuni-
tate, ea însăși afl ându-se 
într-un proces cu ANI privind 
incompatibilitatea.

Cristina Guseth a fost retrasă 
ulterior de pe lista lui Cioloș, 
după ce Cătăniciu i-a adresat 
acesteia o serie de întrebări 
care au pus-o în difi cultate, în 
ședinţa comisiilor reunite ale 
Parlamentului.

Steluţa Cătăniciu i-a reproșat 
Cristinei Guseth că nu își no-
tează întrebările, spunând că 
"probabil a crezut că va veni 
aici și vor exista întrebări 
servite". Ea a întrebat-o pe 
Guseth:" care sunt instituţiile 
publice la care vă referiţi în 
procedura de întărire a imu-
nităţilor. Ce înţelegi prin sis-
temul de imunităţi și care es-
te procedura, pas cu pas?". 
Guseth a fost total nepregă-
tită, iar la scurt timp a fost 
retrasă de pe lista iniţială a 
miniștrilor lui Cioloș.

Cătăniciu a întors 
propunerea lui 
Cioloș la 
Ministerul Justiției
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Depuneþi taloanele pânã în  
4 decembrie 2015 la centrele  
de micã publicitate monitorul

Dezamăgiţi de salariile 

mizere din România, tot 

mai mulţi tineri sunt 

tentaţi să plece în străi-

nătate după terminarea 

studiilor. Chiar părinţii 

ajung să le sugereze 

copiilor să meargă, să 

strângă bani pentru a-şi 

clădi un viitor.

Alex Ghior (21 de ani), 

pasionat de grafi că şi design, 

şi-a sacrifi cat un timp visul, 

pentru un salariu mai bun 

în Austria. Mai avea două 

săptămâni până la absolvi-

rea Liceului de Arte Plastice 

„Romulus Ladea” din 

Cluj-Napoca, când s-a hotă-

rât să plece.

„M-a anunţat mama că a-

re pe cineva «dincolo» şi, din 

vorbă în vorbă, deşi aveam o 

stare de frică la început, la in-

sistenţele ei, mi-am luat ini-

ma în dinţi şi am plecat”, spu-

ne Alex. La doar 19 ani, când 

alţii nu ştiu cum să se distre-

ze mai bine pe banii părinţi-

lor, el a mers în Austria, pen-

tru a-şi realiza două obiecti-

ve: să îşi cumpere o casă şi o 

maşină.

Înainte de a pleca tocmai 

aplicase pentru postul de ca-

ricaturist la un ziar, dar nu 

prea vedea ce ar putea face 

cu studiile lui, pentru a duce 

un trai decent în ţară.

Administrator la biserică 
şi pictor în timpul liber

A plecat în Austria, să lu-

creze la o fi rma de brazi, dar, 

printr-o întâmplare, a ajuns 

să fi e pentru 3 ani adminis-

tratorul unei biserici catolice. 

Povesteşte că experienţa lui 

în străinătate a fost ca un fel 

de armată, care l-a ajutat în 

trecerea lui rapidă spre matu-

ritate.

Timp de un an, până a în-

văţat germana, s-a străduit să 

se facă înţeles cu limbile stră-

ine pe care le ştia. A cunos-

cut oameni noi, care voiau să 

îl ajute să se integreze, per-

soane cu o altă mentalitate, 

cu care a devenit prieten. A 

învăţat treptat şi limba şi apoi 

totul a fost mai uşor.

„Ei sunt mai liniştiţi, gân-

desc problema de mai multe 

ori şi apoi o rezolvă, noi sun-

tem agitaţi, grăbiţi tot timpul 

şi pierdem mult prin asta”, 

consideră Alex.

Cu toate că funcţia de ad-

ministrator l-a pus într-o „po-

ziţie” tehnică, s-a făcut remar-

cat şi pentru talentul lui de 

artist. A fost surprins reali-

zând un tablou cu biserica, 

Administrator de biserică în Aus

Tot mai multe tinere pri-

vesc jobul de stewardesă 

ca fi ind o sumă de oportu-

nităţi: de a vedea lumea, 

de a cunoaşte oameni noi, 

de a lega prietenii şi, de 

ce nu, de a duce o viaţă 

lipsită de griji. Oare, chiar 

aşa să fi e?

Multe companii aeriene de 

top au început să facă tot mai 

des recrutări în România, iar 

tinerii – şi mai ales tinerele – 

au prins gustul. Din ce in ce 

mai mulţi români ajung înso-

ţitori de bord la companii pre-

cum Qatar Airways, Emirates, 

Etihad, Norwegian, Virgin 

Atlantic. Nu e deci de mirare 

că numărul doritorilor care se 

prezintă la recrutări este ma-

re. Cei mai mulţi vorbesc en-

gleza fl uent şi s-au documen-

tat temeinic pe Internet.

Nicoleta Gherman e înso-

ţitoare de bord şi, de la bun 

început, spune că minusurile 

şi difi cultăţile sunt multe, dar 

contează mai puţin când îţi 

faci meseria cu drag. „O rea-

lizare e că am reuşit să văd 

peste 40 de ţări din lume şi 

am legat prietenii pe viaţă cu 

persoane din Insulele Solo-

mon, Egipt, Iran, Qatar, Coas-

ta de Fildeş, SUA, Uganda”, 

spune Nicoleta.

„Când ne gândim la avia-

ţia comercială, mai toată lu-

mea vorbeşte nu neapărat 

despre difi cultăţi, ci despre 

riscurile la care te expui. Pro-

blemele majore care pot apă-

rea la bordul avionului sunt 

de cele mai multe ori din mo-

tive tehnice. Însă nu trebuie 

să vă speriaţi! Nu la fi ecare 

zbor ai astfel de cazuri ma-

jore. Spre exemplu, pe unul 

din zborurile către Frankfurt, 

am avut turbulenţe puterni-

Nu tot ce zboară se mă
E frumos să vezi multe oraşe, dar ce poţi oare vedea la 3 d
dar e la fel de tentant dacă nu dormi două nopţi la rând în 

Meseria de stewardesă este una dintre cele mai bine plătite din lume

CONCURS

3
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Răspuns:.........................................................................................

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

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

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

CONCURS

Taloanele se depun până în data de 25 noiembrie la sediul Monitorul de Cluj sau la centrele de mica 
publicitate. Câștigătorii vor fi extrași folosind site-ul random.org dintre participanții care au răspuns corect 
la întrebare și vor fi anunțați în data de 26 noiembrie.

Câştigătoarele celor 3 pachete cu 
produse cosmetice sunt:

1. Lorina Pocanschi

2. Daniela Bereschi

3. Mirela Muntean

Acestea sunt așteptate la sediul redacţiei 

Monitorul de Cluj (str. Republicii nr. 109, 

Sigma Business Center) pentru a intra în 

posesia premiului până în 4.12.2015 

între orele 11.00 –18.00.
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stria, pictor „de ocazie”

pentru el ca amintire şi i s-a 

propus să facă şi pentru bise-

rică, şi chiar să îşi expună ta-

blourile la un târg, să le co-

mercializeze.

Înapoi acasă

După trei ani a revenit în ţa-

ră, cu banii de casă şi de ma-

şină şi multe planuri de viitor. 

Nu se întorsese neapărat cu 

gândul să rămână, dar a fost 

contactat de o fi rmă de mobi-

lă care îi văzuse CV-ul depus 

cu trei ani în urmă. I-au pro-

pus să lucreze ca designer de 

mobilier şi a acceptat. Acum 

câştigă şi aici sufi cient de mult 

şi face ce îi place. Niciodată nu 

a încetat să spere că va lucra 

în domeniul care, spune el, „îl 

reprezintă” şi visul lui cel mai 

mare începe să se realizeze.

Austria i-a deschis mintea

Pe lângă câştigul material, 

plecarea în Austria i-a deschis 

şi alte orizonturi, spune Alex.: 

„Am început să gândesc ca ei 

şi mi-am propus să-mi des-

chid cu timpul şi eu o aface-

re în ţară”.

A venit plin de idei pe ca-

re doreşte să le aplice, e foar-

te deschis şi are mereu un 

plan de rezervă. Consideră 

că România e plină de idei 

tinere, doar că multora li se 

taie speranţa de a-şi atinge 

visul. Cu toate că admiră 

mentalitatea şi stilul de via-

ţă al oamenilor din afară şi 

spune că ar vrea să cunoas-

că şi alte ţări, viitorul şi l-ar 

dori aici: „Mă văd cu fami-

lia lângă mine, făcând ce îmi 

place cel mai mult: să creez 

artă.”

Andreea GHEŢA, studentă 
la Jurnalism, FSPAC-UBB

ănâncă. O stewardesă ştie cel mai bine asta
imineaţa prin fereastra microbuzului care aleargă cu tine spre aeroport? Pare nostim să dormi la hotel, 
acelaşi pat? Adevăruri nespuse despre meseria de însoţitor de bord.

ce, care au durat aproape tot 

zborul. Am rămas aşezaţi cu 

toţii aproape tot drumul, ne-

având voie să facem nici mă-

car serviciul în cabină. În 

New Delhi, avionul cu care 

zburam a suferit o defecţiu-

ne tehnică, una din paletele 

de la motor a trebuit să fi e 

schimbată. Ar mai fi  şi pro-

blemele de sănătate ale pa-

sagerilor; şi ale stewardese-

lor. Pe lângă acestea e dorul 

de casa, de familie, de zona 

ta de confort”, povesteşte Ni-

coleta Gherman.

Dar, dincolo de aceste di-

fi cultăţi, nu putem uita de 

plusurile şi realizările pe ca-

re le ai ca stewardesă: „De-a 

lungul carierei mele am rea-

lizat că cel mai important 

pentru mine a fost să am pa-

sageri plecând cu zâmbetul 

pe buze din avion. În majo-

ritatea cazurilor, nemulţumi-

rile pasagerilor porneau încă 

din aeroport, chiar de acasă. 

O ceartă acasă sau o coadă 

lungă la «check-in», banii în 

plus plătiţi pentru bagajele 

mai mari, copiii neastâmpă-

raţi şi, în fi nal, un „ground 

staff” nepăsător pot provoca 

o iritare pasagerului încă di-

nainte de a ne întâlni pe noi, 

stewardesele, la bordul avio-

nului. Aşadar, datorită faptu-

lui că am încercat să mulţu-

mesc pe toată lumea, am 

strâns de-a lungul celor pes-

te 10 ani de zbor în jur de 30 

de scrisori de mulţumire din 

partea pasagerilor, a colegi-

lor şi a managementului”.

Pe lângă aceste plusuri şi 

realizări de care povesteşte 

Nicoleta, nu trebuie să uităm 

că această meserie este una 

dintre cele mai bine plătite 

din lume.

Ce calităţi trebuie să 
aibă o stewardesă?

Fiecare companie aeriană 

caută un anumit tip de per-

soane, scopul fi ind adesea ace-

la de a-şi păstra unicitatea ser-

viciilor. O stewardesă trebuie 

să îşi păstreze calmul în situ-

aţiile limită, să aibă tărie de 

caracter şi să calmeze spirite-

le încinse care pot perturba 

atmosfera din cabină în tim-

pul zborului, asigurându-i pe 

pasageri că vor ajunge în si-

guranţă la destinaţie.

Cum înveţi să fi i însoţitor 
de bord?

Marile companii aeriene 

oferă cursuri complexe pen-

tru viitorii însoţitori de bord, 

iar pregătirea ajunge să cos-

te chiar şi 10.000 de dolari. 

Deşi e un training de doar 

1-2 luni, este extrem de in-

tens, companiile aeriene ofe-

rind inclusiv practică în si-

mulatoare de zbor, antrena-

mente de deschidere a tutu-

ror tipurilor de uşi pe avioa-

nele pe care se va zbura. Pe 

lângă trainingul pentru sigu-

ranţa zborului se pune ac-

cent şi pe pregătirea în de-

taliu a echipajului pentru 

oferirea unui serviciu de ca-

litate la bord, aceasta inclu-

zând reguli de comporta-

ment, de servire, gastrono-

mie.

„Mi-am început cariera 

de stewardesă în 2002, la 

compania aeriană de 5 ste-

le Qatar Airways. Am înce-

put ca stewardesă la clasa 

Economic. De atunci am acu-

mulat 10.000 de ore de zbor, 

efectiv în aer!” – Nicoleta 

Gherman, stewardesă de 13 

ani

Urgenţă medicală 
în plin zbor!

Cel mai difi cil moment de 

care îşi aminteşte Nicoleta 

Gherman a fost atunci când 

a trebuit să asiste la un avort 

spontan, în plin zbor. „La 2 

ore după decolare, unul din 

membrii echipajului m-a che-

mat de urgenţă în spatele avi-

onului. Pe ultimul rând era 

aşezată o pasageră acoperită 

cu o pătură, care informase 

echipajul că are dureri abdo-

minale. Deşi am avut un doc-

tor la bord şi unul din însoţi-

torii de bord fusese parame-

dic, tot a fost nevoie să ateri-

zăm de urgenţă la Bombey 

(India)“, povesteşte stewar-

desa.

Larisa IVAN, studentă 
Jurnalism, FSPAC-UBB

NICOLETA GHERMAN | stewardesă

„O ceartă acasă sau o coadă lungă la 
«check-in», banii în plus plătiţi pentru 
bagajele mai mari, copiii neastâmpăraţi 
şi, în fi nal, un „ground staff“ nepăsător 
pot provoca o iritare pasagerului încă 
dinainte de a ne întâlni pe noi, 
stewardesele, la bordul avionului“
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ P.F. vând două apartamente în-
vecinate, fi ecare cu două camere, 
et. 1/1, utilate și fi nisate, pe 
B-dul Eroilor nr. 4. Inf. suplimen-
tare la tel. 0745-483355. (3.7)

¤ CUMPĂR garsonieră.
Aștept telefoane la tel. 
0743-345117. (4.7)ţ

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

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

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

Zorilor, Bună-Ziua, 
Gheorgheni, Grigorescu.

Exclus agenţii.
Aşteptăm oferte la tel. 

0727-477.173.

CASE/CABANE

¤ P.F. vând casă în Cluj-Napoca, 
ultracentral, supr. 360 mpdin care 
180 mp construiţi + 180 mp curte 
interioară, singur în curtem cu 
front la stradă. Se pretează ca 
spaţui comercial. pentru informa-
ţii sunaţi la tel. 0741-737550. 
(3.7)

¤ Vând casă la Valea Ierii, mobi-
lată, acte de proprietar, preţde 
criză la înţelegere. Tel. 
0724-443744. (3.3)

¤ Exclus agenţii! Vând ultracen-
tral casă + teren în supr. de 360 
mp, din care 180 mp construcţie 
și 180 mp curte interioară, se 
pretează ca spaţiu comercial. Inf. 
suplimentare la tel. 
0741-737550. (6.7)

¤ Cumpăr casă mică în Cluj-Na-
poca. Fără intermediari! Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0740-876853. (7.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând 6 ha teren în cart. Iris, pe 
str. Giuseppe Verdi, zona de case, 
la intrarea în satul Fânaţelor, preţ 
6 euro/mp. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0744-653097. 
(1.7)

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

¤ Vând teren în Beliș, zona Că-
tun-Pleș, intravilan, front 100 m 
la apa lacului, supr. 7800 mp, 
drum de acces forestier, preţ 8 
euro/mp. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0744-653097. (4.7)

¤ Vând teren agricol sau arendez, 
în Florești, supr. 966 mp și 2100 
mp. Aștept telefoane la 
0742-080925. (6.7)

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

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

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 
0753-222 759.

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

Vând TEREN

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

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

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

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

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

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ Dau în chirie spaţiu comercial 
în cart. Mărăști, 60-100 mp, cu 
vitrină la stradă, în staţia de auto-

bus, zona Loto-Prono-Cinema 
Mărăști. Tel. 0756-158360. (1.2)

¤ Dau în chirie în Mărăști, spaţiu 
comercial, peste drum depiaţă, 
între casa de schimb valutar și 
Farmacia Remedium, spaţiul are 
vitrină la stradă, supr. 80 mp și 
două intrări. Inf. la tel. 
0766-297057. (1.4)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial, în Zorilor, între Pane-
mar și La Casa, lângă alimentară, 
peste drum de poștă, cu vitrină la 
stradă, două intrări, 160 mp. Tel. 
0745-515415. (1.2)

¤ De închiriat direct de la propri-
etar, spaţiu comercial în Cluj-Na-
poca, pe B-dul Eroilor, cu vitrină 
mare la stardă, trei ontrări, 306 
mp, spaţiul se poate închiria și 
parţial 60 sau 180 mp. Tel. 
0766-239803. (1.2)

CASE

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0751-760639.

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

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

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

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

SERVICII

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

¤ Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig. Ofer garanţie şi 

asigur transport.Tel. 
0747-786.320; 0770-607.687.

Recondiţionez, lustruiesc, 
repar, tapiţez orice stil de 

mobilă veche sau mai nouă, 
la domiciliul clientului.

Tel. 0742-035662, 
0264-485424.

¤ Topografi e, cadastru, proiecta-
re, arhitectură, geotehnică, înta-
bulări, dezlipiri, proiecte case, 
certifi cate de urbanism și autori-
zaţii de construire. Inf. la tel. 
0742-022913. (7.7)

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

MOBILIER

¤ Vând două canapele extensibi-
le pentru două persoane, cu ladă 
pentru haine de pat, în stare bu-
nă, preţ 300 RON/buc. Relaţii su-
plimentare la tel. 0743-515388 
sau 0264-440108. (6.7)

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

¤ Vând 22 scaune inox noi, exce-
lente pentru bar sau bucătărie, 
preţ 50 RON/buc. Tel. 
0723-424624. (6.7)

AUTO / MOTO

¤ Vând ”ATV BUGGY”, 270 cmc, 
stare perfectă, înscris. Preţ bun. 
Inf. și relaţii la tel. 0740-876853. 
(7.7)

¤ Cumpăr ARO 10, 4x4, în stare 
de funcţionare. Aștept oferte la 
tel. 0740-876853. (7.7)

ELECTRO

¤ Vând plasmă SONY, nouă, dia-
gonala 40 cm, se poate adapta și 
la calculator. Preţ 600 RON, ne-
gociabil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-523932.

¤ Vând aparat foto “Zorky 5”, 
“Praktica LTL-3”, “Kodak C503”, și 
”Canon”, noi, două binocluri pu-
ternice, 10 x 20 și 10 x 50, un a-
parat de fi lmat ” Sony”, nou. Inf. 
la tel. 0759-020427. (1.7)

¤ Vând ceasuri de mână bărbă-
tești ”Pobeda”,”Raketa”, 
”Poljot”,”Doxa”, în stare foarte 
bună. Sunaţi la tel. 0759-020427. 
(1.7)

¤ Vând radio ”Mangalia”, an 
1970, pick-up cu două boxe, dis-
curi vinilia. Relaţii la tel. 
0742-080925. (5.7)

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

dă și Ph α termperature metru di-
gital, portabil, toate în stare bu-
nă, preţuri mici, negociabile. Inf. 
la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (5.7)

¤ Vând foarte ieftin: contactori 
între 10-400 A, ISOL-uri de 
16-630 A, stea triunghi 63 A, AC 
3, 40 A, motoare mici de 
0,55-0,75/1500; 1,5/1000, de 
380 V, manometru cu contact 
0-600 bari. Inf. tel. 0722-886013. 
(7.7)

Sunt MARIA din Cluj, aveam 
probleme cu soțul de 8 ani, 
m-a bătea si mă înșela, am 

intrat în depresie, mi-am 
pierdut slujba și îmi 

pierdusem orice speranță că 
voi fi  vreodată bine.

O prietenă mi-a recomandat-o 
pe doamna LAURA, și după 

trei ședințe, acum sunt 
realizată și fericită alături de 

soțul meu!
MULTUMESC PE ACEASTĂ CALE 

DOAMNEI LAURA!
Telefon: 0762-128802. (1.2*)

DIVERSE

¤ Vând butelie de gaz și covor 
persan nou. Inf. suplimentare la 
tel. 0264-581895. (3.7)

¤ Vând sac de box, cort de două 
persoane, mașini de scris. Infor-
maţii la tel. 0742-080925. (5.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 2,50, 
culori foarte frumoase, din care 
unul de lână, lucrat manual, și 

două carpete, preţ negociabil. Aș-
tept telefoane la 0264-591965. 
(5.7)

¤ Vând 12 bucăţi de piese de ar-
tizanat din aramă, statuete, tave 
cu pahare, candele, serviciu de 
ţuică, carafă, scrumieră, cafea, 
etc, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ Vând palton de piele 3/4, cu-
loare maro, nr. 50-52 și un cos-
tum de stofă bărbătesc, culoare 
neagră, nr. 50-52, stare foarte 
bună, preţuri mici, negociabile. 
Inf. la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (5.7)

¤ Vând coniac de 47° din stoc și 
ţuică de prune de 53°, preţ 30 
RON, respectiv 25 RON. Sunaţi la 
tel. 0264-591965. (5.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, folosită foarte puţin, aproa-
pe nouă. Relaţii suplimentare la 
tel. 0740-240238. (6.7)

¤ Vând presă de balotat ieftină, 
preţ 1000 RON, plug 4 trupite cu 
340 euro, tanc lapte 600 l, iefti-
ne. Inf. suplimentare la tel. 
0723-424624. (6.7)

¤ Vând covor persan nou, cu 
dim. 3,9 x 1,94 cm. Inf. suplimen-
tare la tel. 0264-581895. (7.7)

¤ Cumpăr schela și popi metalici. 
Sunaţi la tel. 0740-876853. (7.7)

¤ Vând butelie de gaz de voiaj. 
Aștept telefoane la tel. 
0264-581895. (7.7)

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

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

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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

NOTIFICARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., în calitate de lichidator ju-
diciar provizoriu al societăţii Sunrise Fitness S.R.L. (în fali-
ment, in bankruptcy, en faillite) prin încheierea civilă pro-
nunţată în ședinţa din data de 19.11.2015, în dosarul nr. 
1538/1285/2015, afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

NOTIFICĂ
Toţi creditorii societăţii Sunrise Fitness S.R.L., (Cluj-Na-

poca, str. Galaţi, nr. 15, ap.1, jud. Cluj, J12/474/2010, 
C.U.I. 26697590) că faţă de aceasta a fost deschisă proce-
dura insolvenţei în formă simplifi cată prevăzută de Legea 
nr. 85/2014 și în consecinţă:

1.  Termenul limită pentru depunerea cererilor de admite-
re a creanţelor este data de 06.01.2016.

2.  Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întocmi-
rea, publicarea în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă 
și comunicarea tabelului preliminar al creanţelor este 
data de 13.01.2016.

3.  Termenul pentru depunerea contestaţiilor cu privire la 
creanţele și drepturile de preferinţă trecute de lichidato-
rul judiciar în tabelul preliminar este de 7 zile de la pu-
blicarea tabelului preliminar de creanţe în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă.

4.  Termenul limită pentru depunerea opoziţiilor creditori-
lor la hotărârea de deschidere a procedurii este de 10 
zile de la comunicarea notifi cării.

5.  Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
și pentru afi șarea tabelului defi nitiv al creanţelor este 
data de 10.02.2016.

Şedinţa adunării creditorilor va avea loc în data de 
25.01.2016, ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar din 
localitatea Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj.

ANUNŢURI DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, S.C. 2 CON-
NECT ROMÂNIA S.R.L. anunţă începerea demersurilor în 
vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul 
„FABRICĂ DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE 
(ASAMBLARE DE DIFERITE TIPURI DE CABLURI ELECTRICE)“, 
din Cluj-Napoca, Bulevardul Muncii, nr. 12, ap. 6, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la se-
diul A.P.M. Cluj, str. Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni-joi, 
între orele 8:00-16:30, și vineri, între orele 8:00-14:00 sau 
pe mail: offi ce@apmcj.anpm.ro.

În conformitate cu O.U.G. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările 
și completările ulterioare și Ord. 1798/2007, S.C. 2 CON-
NECT ROMÂNIA S.R.L. anunţă începerea demersurilor în 
vederea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul 
„FABRICĂ DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI ELECTRONICE 
(ASAMBLARE DE DIFERITE TIPURI DE CABLURI ELECTRICE)“, 
din loc. Luna, comuna Luna, nr. 1, jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la se-
diul A.P.M. Cluj, str. Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni-joi, 
între orele 8:00-16:30, și vineri, între orele 8:00-14:00 sau 
pe mail: offi ce@apmcj.anpm.ro.

S.C. MACH SOLAR S.R.L. anunţă publicul interesat asu-
pra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pen-
tru proiectul „Construire centrală fotovoltaică pentru produ-
cere energie electrică şi racordare la RED pe acoperiş hala 
existenta – partea sud-vestică“, propus a fi  amplasat în co-
muna Florești, str. Avram Iancu nr. 442-446, jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Doro-
banţilor nr. 99 și la sediul Mach Solar S.R.L., str. Horea 65 
ap. 30, în zilele de luni între orele 09.00 – 16.00, marţi – 
joi între orele 9.00-14.00, vineri între orele 09.00-12.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului Cluj.
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ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:00 Teleshopping (promo)
12:30 Tribuna partidelor 
parlamentare (emis. info.)
13:00 De joi până joi (live)
14:00 Telejurnal 
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Akzente (program cult.) 
16:55 Vorbește corect! (reluare)
17:00 Interes general (live)
18:00 Lozul cel mare (live)
18:30 O ţară mai bună (2014, 
emis. info.)
19:00 Prim-Plan (live)
19:45 Vorbește corect! (reluare)
19:55 Starea zilei
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Vorbește liber! (live)
22:30 Starea zilei
22:35 Starea naţiei (reality show)
23:35 Anchetele comisarului 
Antonescu (2015, emis. info.)

ANTENA 1

13:00 Observator
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(2015, reality show) (live)
16:00 Observator
17:00 Acces direct 
19:00 Observator
20:00 Observator special 
(2012, emis. info.) (live)
20:30 Câinii zăpezii (sua-can., 
2002, com.)
22:30 Un show păcătos 
(divertisment) (live)

PRO TV

12:00 Vorbește lumea (2015, 
mag. life-style)
13:00 Știrile Pro TV 
14:00 Vorbește lumea (2015, 
mag. life-style)
16:00 Lecţii de viaţă (ser.)
17:00 Știrile Pro TV (emis. info.)
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Ucenicul vrăjitor (sua, 
2010, acţiune)
22:45 Știrile Pro TV
23:15 Culisele puterii (sua, 
2013, ser., episodul 2)

PRIMA TV

13:20 Teleshopping (promo)
13:50 Nimeni nu-i perfect 
(sezonul 1, episodul 44)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Râzi și câștigi (mag. de 
div., sezonul 1, episodul 80)
15:30 Trăsniţii (reluare)
16:30 Focus 
17:00 Cireașa de pe tort 
(sezonul 10, episodul 46)
18:00 Focus
19:30 Focus Magazin 
20:15 Cronica cârcotașilor 
(sezonul 32, episodul 36)
21:00 Dosarele DNA (emis. 
info., sezonul 2, episodul 7)
22:00 Trăsniţii 
22:45 Focus din inima României 
(emis. info., episodul 184)
23:15 Focus Magazin (reluare)

KANAL D

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

LOOK TV

13:00 National Icons (reluare)
13:30 Știri Look TV (reluare)
15:00 Poveștile României 
(reluare)
16:00 Meci Fotbal Liga I: AFC 
ASA 2013 Tg. Mureș - FC Viitorul 
Constanţa (reluare)
18:00 Business Expres (2013, 
emis. info.)
18:30 Știri Look TV 
19:30 Faci pariu? (live)
21:00 Celebrity
22:00 National Icons (reluare)
22:30 Pure Outdoor (emis. 
sport) (reluare)
23:00 El capo (col., 2009, s. 
thrill., episodul 78) 

Angajăm 
în diferite fabrici din Ungaria, cu începere imediată, 

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

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

maghiare NU ESTE obligatorie!
Informaţii: 0753.102.268 / 0745.101.887

Vrei sa ai un 
loc de munca stabil?

Vino in echipa Splendorama, 
unde efortul depus este 

apreciat si rasplatit!

Angajam 

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

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

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

resurseumane@splendorama.ro

TE ASTEPTAM IN ECHIPA NOASTRA!

Angajăm 

EXPERT CROITOR ÎMBRĂCĂMINTE 
MATERIALE TEXTILE 

şi 

EXPERT CROITOR ÎMBRĂCĂMINTE PIELE 

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

Salariu foarte atractiv!

Pentru detalii, contactaţi-ne la 

numărul de telefon: 0754 236515, 

luni-vineri: 08:00 – 16:00.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Casa de Asigurări de Sănătate Cluj 
organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea funcţiei 
publice de execuţie temporar vacanta, în conformitate cu 

H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu 

modifi carile și completarile ulterioare:

Consilier cl.I. grad profesional superior 
în cadrul Compartimentului Decontare, Contractare 
Asistenţă Spitalicească, Urgenţă Prespitalicească ;

la sediul din Cluj-Napoca, str.Constanta, nr.5, în data de 
09.12.2015, ora 10.00 -proba scrisa.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen 
de 8 zile de la data publicării în Monitorul Ofi cial, partea 
a III-a, la sediul CAS Cluj,str.Constanta, nr.5, cam 316, până 
la ora 12.00.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie sa conţină în mod 
obligatoriu documentele prevazute la art. 49 din HG nr. 
611/2008 cu modifi carile și completarile ulterioare.

Conditiile de participare la concurs și bibliografi a stabilită 
se afi seaza la sediul și pe site-ul Casei de Asigurari de 
Sănătate Cluj www.cascluj.ro

Relaţii suplimentare se pot obtine la sediul CAS Cluj, 
cam. 316 și la tel.0264/407134

ANUNŢ DE ANGAJARE

Universitatea de Medicină şi Farmacie 
„Iuliu Haţieganu“,

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 unui post vacant de 

ADMINISTRATOR FINANCIAR,
studii superioare, pe perioadă nedeterminată, 

în cadrul Direcţiei Economice.

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

- Probă scrisă: 22.12.2015, ora 10;
- Probă de interviu: 24.12.2015, ora 10

Cerinţe de participare pentru ocuparea postului:
- studii superioare economice
- experienţă de minim 1 an în domeniul fi nanciar-contabil
- cunoștinţe avansate de utilizare și operare PC

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 
14.12.2015, în intervalul orar 9-15, la sediul Universităţii, 
str.Victor Babeș, nr. 8, etaj 2, camera 209.

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

NOTIFICARE

Cabinetul Individual de Insolvenţă Dragoş Giura în 
calitate de administrator judiciar al Glion Atelier de 
Tâmplărie Mobilă şi Tapiţerie SRL (in insolvenţă, in 
insolvency, en procedure collective), cu sediul în Câmpia 
Turzii, str. Aviatorilor, nr.1, Bl. M, Sc. B, Et. 1, Ap. 17, jud. 
Cluj, înregistrată la ONRC sub nr. J12/5083/1992 și având 
CUI 2897418, prin Sentinţa civilă nr. 2967 pronunţaţă la 
data de 04.11.2015 de către Tribunalul Specializat Cluj în 
dosarul nr. 1050/1285/2015

NOTIFICĂ
Deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală 

împotriva debitorului Glion Atelier de Tâmplărie Mobilă şi 
Tapiţerie SRL cu datele de identifi care de mai sus.

1.  Termen înregistrare cerere de admitere a creanţelor: 
28.12.2015

2.  Termenul pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, 
publicare în BPI tabelul preliminar 18.01.2016

3.  Termenul limită depunere contestaţii la tabelul 
preliminar: 7 zile de la publicarea în Buletinul 
Procedurilor de Insolvenţă a tabelului preliminar

4.  Termenul de soluţionare eventuale contestaţii și 
defi nitivare a tabelului de creanţe 03.02.2016

5.  Prima Adunare a creditorilor Glion Atelier de Tâmplărie 
Mobilă şi Tapiţerie SRL va avea loc la sediul 
administratorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pavel 
Roșca, nr. 10, jud Cluj, la data de 25.01.2016, ora 
12.00.

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

În conformitate cu O.U.G 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și Ord. 1798/2007 SC CLASIRA IMPEX 
S.R.L. anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu privind obiectivul „restaurant şi bar 4 
Amici“ din Cluj-NApoca, Str. Eroilor, Nr. 23-25, Jud. Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
Agenţiei Regionale pentru protecţia Mediului Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanţilor nr. 99, biroul ”Relaţii cu publicul”, după 
următorul program: luni între orele 12.30 – 17.00; marţi 
și joi între orele 12.30 – 16.30, miercuri și vineri între orele 
8.30-13.00
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

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

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

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

ceea ce trebuie sa faci.

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

realizaraile dumneavoastra.

Nr.de contact:
–  0748.610.421
– 0264.483.783
Adresa de e-mail: offi ce@one-way.ro
Adresa: Str. Fabricii, nr. 118,Cluj-Napoca

Keep your image clean!

PUBLICITATE

Cabinet veterinar

Str. Constantin Brâncuşi nr. 47, Cluj-Napoca
Pentru programări: 0264-418599 Viitorul Spaţiului 

Schengen depinde de dis-

ponibilităţile statelor UE 

de a participa la o schemă 

permanentă de distribuire 

a refugiaţilor pe baza 

cotelor obligatorii, afi rmă 

cancelarul Germaniei, 

Angela Merkel, menţi-

nând fl exibilitatea faţă de 

primirea extracomunitari-

lor.

Într-un discurs de 40 de 

minute rostit în Bundestag 

(Camera inferioară a Parla-

mentului german), Angela 

Merkel a respins criticile pri-

vind riscurile de securitate ge-

nerate de venirea imigranţilor 

din Orientul Mijlociu şi din 

nordul Africii.

"Cel mai puternic răspuns 

dat teroriştilor este să ne 

continuăm vieţile normal şi 

să menţinem valorile de pâ-

nă acum, cu încredere şi în 

libertate", a declarat Mer-

kel, potrivit Reuters, refe-

rindu-se la atentatele de la 

Paris.

"Noi, europenii, vom de-

monstra că vieţile noastre li-

bere sunt mai puternice decât 

orice act de teroare", a subli-

niat cancelarul Germaniei.

"Distribuirea refugiaţilor în 

funcţie de performanţele eco-

nomice şi de alte condiţii, dis-

ponibilitatea de a participa la 

un sistem permanent de re-

partizare a refugiaţilor con-

form cotelor vor determina 

dacă Spaţiul Schengen va re-

zista pe termen lung", a sub-

liniat liderul de la Berlin.

După atacurile teroriste de 

la Paris, în care au fost ucise 

130 de persoane, Polonia a 

semnalat că ar putea să nu 

mai accepte cotele obligatorii 

privind distribuirea refugiaţi-

lor impuse de Uniunea Euro-

peană.

România, Cehia, Slovacia şi 

Ungaria au votat, în Consiliul 

UE pentru Justiţie şi Afaceri In-

terne, împotriva sistemului de 

relocare a imigranţilor conform 

unor cote obligatorii, dar sche-

ma a fost aprobată.

Viitorul Schengen depinde de acceptarea 
cotelor obligatorii privind refugiaţii

Armata afgană a desfăşu-

rat miercuri o operaţiune 

în încercarea de a salva 18 

persoane, inclusiv doi cetă-

ţeni moldoveni, răpite de 

talibani marţi, după ateri-

zarea de urgenţă a elicop-

terului lor într-o regiune 

instabilă din nordul 

Afganistanului, relatează 

AFP în pagina online.

Operaţiunile de căutare, ca-

re au fost reluate miercuri di-

mineaţă, potrivit Ministerului 

afgan al Apărării, s-au dove-

dit difi cile, deoarece zona în 

care s-a produs accidentul es-

te parţial controlată de tali-

bani, care încearcă din primă-

vară să-şi extindă insurecţia 

în nordul Afganistanului.

Marţi seara, la câteva ore 

după aterizarea de urgenţă a 

aparatului, trupele chemate 

în ajutor în provincia Faryab 

au întâmpinat rezistenţa in-

surgenţilor.

În total, 21 de persoane se 

afl au la bordul elicopterului 

închiriat de armata afgană de 

la o societate privată din Re-

publica Moldova.

Cei "trei membri ai echipa-

jului – doi piloţi şi un mecanic 

(...) sunt cetăţeni moldoveni", 

a declarat premierul interimar 

moldovean, Gheorghe Brega. 

Unul dintre ei a fost ucis, la fel 

ca alţi doi ocupanţi ai elicopte-

rului, în timp ce doi cetăţeni 

moldoveni fi gurează printre cei 

18 ostatici, a precizat el.

Aparatul de zbor, de tip 

Mi-17, a efectuat o "aterizare 

de urgenţă din cauza unei pro-

bleme tehnice, în apropiere 

de Maimana", capitala pro-

vinciei Faryab, a precizat Mi-

nisterul afgan al Apărării 

într-un comunicat.

Rebelii talibani, foarte nu-

meroşi în zona Maimana, s-au 

deplasat la locul accidentului, 

în districtul Pashtun Kot, şi 

au tras focuri de armă asupra 

pasagerilor.

Ulterior, premierul moldo-

vean a confi rmat un mort şi 

doi ostatici moldoveni în Af-

ganistan.

"Este un elicopter privat 

care operează în Afganistan 

prin contract cu alte fi rme pri-

vate", a declarat Brega după 

şedinţa de urgenţă a Guver-

nului pe această temă, citat 

de ProTV Chişinău.

"Nu este elicopter al ONU. 

La bord s-au afl at 21 de persoa-

ne, dintre care trei sunt moldo-

veni", a continuat el, adăugând 

că "n-o să vă dau nume".

Elicopter din R. Moldova, 
atacat de talibani
Trei persoane au murit în Afganistan, inclusiv un moldovean, 
după atacarea de către talibani a unui elicopter moldovean privat.

21 de persoane se afl au la bordul elicopterului
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Naţionala feminină de 

handbal a plecat ieri din 

România către Franţa, 

prima escală în drumul 

spre Campionatul 

Mondial din Danemarca 

(5-20 decembrie).

Peste o săptămână, pe da-

ta de 2 decembrie, tricolorele 

se vor mai opri în Suedia, pen-

tru antrenamente şi un meci 

cu naţionala ţării gazdă, pen-

tru ca de acolo să ajungă în 

Danemarca. Sâmbătă, 5 de-

cembrie, Cristina Neagu şi ce-

lelalte handbaliste românce 

vor debuta la Mondial contra 

reprezentatei Porto Rico, la 10 

ani de la ultima medalie mon-

dială cucerită de România, ar-

gintul de la CM Sankt Peters-

burg 2005. Din echipa de 

atunci, doar trei jucătoare se 

mai regăsesc în lot, Valentina 

Elisei Ardean, Paula Ungurea-

nu şi Aurelia Brădeanu.

Jucătoarele antrenate de To-

mas Ryde vor juca în compa-

nia Franţei, la Roanne, astăzi, 

apoi la Paris vor participa la 

un turneu amical, sâmbătă, 28 

noiembrie, fi ind programate 

meciurile România-Cehia şi 

Franţa-Cuba, iar duminică, 29 

noiembrie, partidele dintre în-

vinse şi învingătoarele din pri-

ma zi, urmând a încheia ami-

calele la Eslov, în 2 decembrie, 

cu Suedia.

De acolo, echipa Români-

ei se va deplasa direct în Da-

nemarca, la Campionatul Mon-

dial.

Antrenorul principal al na-

ţionalei de handbal al Româ-

niei, Tomas Ryde, a declarat, 

la plecarea din ţară, că este 

optimist deşi este o provoca-

re grea pentru care nu trebu-

ie să le fi e frică.

„Am jucat în luna iunie ba-

rajul cu Serbia, prima mea ac-

ţiune cu aceste fete, una pe ca-

re am depăşit-o. Mai târziu, 

Serbia a primit biletele gratu-

ite pentru Campionatul Mon-

dial, felicitări pentru acest lu-

cru. Dar noi a trebuit să facem 

paşi înainte tot timpul, să lu-

crăm în cadrul unui proces. 

Poate unele persoane nu sunt 

obişnuite să lucreze în cadrul 

unui proces, când trebuie 

schimbate anumite lucruri şi 

să te dezvolţi. Dar acum nu 

este timp pentru aşa ceva, nu 

este timp pentru un proiect de 

performanţă de lungă durată. 

Acum este vorba doar de a 

avea jucătoarele fresh, de a fi  

în formă peste două săptămâni, 

de a-şi păstra energia şi de a 

avea un pic de noroc. Jucăm 

într-o grupă grea, este o pro-

vocare dar nu trebuie să ne fi e 

frică, acestea sunt condiţiile. 

Eu sunt foarte optimist, am 

văzut o atitudine bună a echi-

pei astăzi, fetele sunt fericite 

că lucrează împreună, am vă-

zut zâmbete, chiar dacă mai 

există o stare de oboseală”, a 

declarat Tomas Ryde.

La Campionatele Mondia-

le din Danemarca, tricolorele 

vor evolua la Frederikshavn, 

în grupa D, cu echipele Nor-

vegia, Spania, Rusia, Ka-

zahstan si Puerto Rico. Hand-

balistele tricolore vor întâlni, 

în ordine, Puerto Rico (5 de-

cembrie), Kazahstan (7 de-

cembrie), Spania (8 decem-

brie), Norvegia (10 decem-

brie) şi Rusia (11 decembrie).

Lotul României este format 

din următoarele jucătoare: 

Paula Ungureanu, Ionica Mun-

teanu şi Diana Petrescu – por-

tari, Valentina Ardean Elisei, 

Ana-Maria Tănăsie, Cristina 

Neagu, Gabriela Perianu, Eli-

za Buceschi, Aurelia Brădea-

nu, Melina Geiger, Patricia Vi-

zitiu, Luciana Marin, Oana 

Manea, Crina Pintea, Laura 

Chiper, Adriana Nechita şi Ga-

briella Szucs.

Primele patru clasate din 

fi ecare din cele patru grupe 

se califi că în optimile de fi na-

lă ale competiţiei.

Campionatul Mondial re-

prezintă şi un criteriu de ca-

lifi care la Jocurile Olimpice 

de la Rio, câştigătoarea com-

petiţiei obţinând califi carea 

direct, în timp ce echipele de 

pe locurile 2-7 vor avea drept 

de joc la turneele preolimpi-

ce, programate între 7-10 apri-

lie 2016.

Spre CM din Danemarca, 
via Franţa
Naţionala de handbal feminin a României va disputa patru partide 
amicale, trei în Franţa şi una în Suedia, înaintea participării la 
Campionatul Mondial din Danemarca, programat între 5 şi 20 decembrie.

 Din lotul convocat de Tomas Ryde nu face parte nici o jucătoare de la Universitatea Cluj

ANUNȚ CONCURS

Şcoala Gimnaziala Bobâlna, judeţul Cluj anunţa scoa-
terea la concurs a următoarelor posturi:

- Contabil – 1 post, norma 0,5
- Secretar – 1 post, norma 0,5
- Muncitor – 1 post, norma 1
Concursul va avea loc în data de 21 decembrie 2015, 

ora 10,00, la sediul Școlii Gimnaziale Bobâlna, din locali-
tatea Bobâlna nr.36, jud. Cluj

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- Condiţii generale:
- Să fi e cetăţeni romani și domiciliul stabil în România.
- Să cunoască limba română scris și vorbit.
- Să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile 

legale.
- Să aibă capacitate deplină de exerciţiu.
- Să nu fi  suferit vreo condamnare
- Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului 

pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei me-
dicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi abili-
tate.

- Să îndeplinească condiţiile de studii cerute și după caz 
de vechime sau alte condiţii specifi ce potrivit cerinţelor 
postului scos la concurs.

- Disponibilitate pentru prezenţa zilnică obligatorie.

Condiţii specifi ce postului de contabil:
- Studii superioare economice absolvite cu diplomă de 

licenţă
- Cunoștinţe temeinice de legislaţie în domeniul învă-

ţământului.
- Cunoștinţe de operare calculator.

Condiţii specifi ce postului de secretar
- Studii superioare;
- Cunoștinţe privind întocmirea și administrarea cores-

pondenţei ofi ciale;
- Cunoștinţe privind încadrarea personalului;
- Noţiuni de comunicare în relaţii publice;
- Cunoștinţe de utilizare și operare PC: Windows, Mi-

crosoft Offi ce, Word, Excel, Internet.
Condiţii specifi ce postului de muncitor
- Studii – Școala de arte și meserii (școala profesiona-

lă) cu cel puţin una din califi cări: tâmplar, lăcătuș, meca-
nic, zugrav-vopsitor, electrician, instalator.

- Cunoștinţe și abilităţi practice în domeniile: instalaţii 
termice și sanitare, tâmplărie și electricitate.

Dosarele se pot depune la sediul școlii începând cu data 
de 26 noiembrie 2015 până la data de 11 decembrie 2015

Persoana care asigura secretariatul Comisiei de con-
curs-Molnar Gabriela Maria -tel 0264-355045.
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Halep începe anul 
în forţă
Jucătoarea de tenis Simona 
Halep, locul 2 WTA, va începe se-
zonul 2016 în Australia, ţara na-
tală a antrenorului ei, Darren 
Cahill, cu turneul Brisbane 
International (3-9 ianuarie), ea 
renunţând să-și apere titlul cuce-
rit anul acesta la Shenzhen, în 
China. Conform organizatorilor, 
la Brisbane, turneu din categoria 
Premier, și-au mai anunţat parti-
ciparea deţinătoarea trofeului, 
rusoiaca Maria Șarapova, locul 4 
WTA, spaniola Garbine 
Muguruza, locul 3 WTA, germa-
na Angelique Kerber, locul 10 
WTA, campioana din 2009, 
Victoria Azarenka, locul 22 WTA, 
elveţianca Timea Bacsinszky, lo-
cul 12 WTA, spaniola Carla 
Suarez Navarro, locul 13 WTA, și 
italiencele Roberta Vinci, locul 
15 WTA, și Sara Errani, locul 20 
WTA. Halep a evoluat o dată la 
Brisbane, în 2012, când a pier-
dut în primul tur, în faţa belgien-
cei Kim Clijsters, scor 1-6, 4-6. 
Programul româncei până la 
Australian Open (18-31 ianua-
rie) mai prevede o participare la 
turneul Premier de la Sydney 
(10-15 ianuarie).

Pe scurt
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Luptătorul român Cătălin 

Moroşanu, zis şi „Moartea 

din Carpaţi” îl va înfrunta 

pe americanul Maurice 

„Gorila” Jackson, un colos 

de 2,06 metri şi 125 de 

kilograme, în gala progra-

mată pe 12 decembrie la 

Torino, care va încheia 

ediţia 2015 a circuitului 

Superkombat.

Americanul, campion la 

taekwondo, este cunoscut pen-

tru apariţiile în cuşca din Bella-

tor, acolo unde şi-a învins ul-

timul adversar în mai puţin 

de un minut, iar în kickbo-

xing a adunat 31 de victorii, 

dintre care 23 prin KO.

„I se spune Gorila? Păi cred 

că nu a ştiut că eu sunt Rege-

le Junglei. Îi promit o bătaie 

de nu va şti cum îl mai chea-

mă. O să simtă pe pielea lui 

pălitura moldovenească. O să 

mă răzbun pe el pentru că 

meciul cu Badr Hari s-a anu-

lat odată cu condamnarea ma-

rocanului”, a spus Moroşanu, 

care a câştigat ultimele sale 

patru meciuri, printre care şi 

cele cu uriaşul Colin George 

şi cu polonezul Tomasz Czer-

winski.

Circuitul Superkombat îşi 

va încheia sezonul 2015 cu o 

ediţie specială în cea mai ma-

re sală din Italia, Pala Alpito-

ur din Torino, pe 12 decem-

brie, într-un eveniment spe-

cial dedicat Diasporei, în ca-

re vor mai lupta Raul Cătinaş, 

Bogdan Stoica, Ion Pascu, 

Amansio Paraschiv, Alexan-

dru Negrea, Cristiana Stancu, 

Lucian Danilencu şi Bogdan 

Năstase.

În premieră, evenimentul 

va găzdui şi patru de meciuri 

de MMA, printre care debu-

tul lui Raul Cătinaş pe aceste 

reguli şi prima apariţie a ce-

lui mai bun luptător român, 

Ion Pascu, în circuit.

Biletele sunt disponibile pe 

site-ul piemonteticket.it, dar 

şi în magazinele româneşti 

din regiunea Piemont.

La sfârşitul lunii iunie, Că-

tălin Moroşanu a reuşit a 40-a 

victorie din carieră după ce 

l-a învins pe Colin George, cel 

mai înalt luptător din lume, 

în confruntarea cap de afi ş a 

galei Superkombat World 

Grand Prix III, eveniment ca-

re a umplut până la refuz Sa-

la Sporturilor din Constanţa.

La primul lui meci în Ro-

mânia, după o pauză de zece 

luni, ieşeanul a forţat victoria 

împotriva colosului de 2,07 

metri încă din prima rundă, 

atunci când olandezul care se 

pregăteşte alături de Badr Hari, 

a fost numărat de două ori.

În cele din urmă, Moroşa-

nu s-a impus la puncte la ca-

pătul unei confruntări care i-a 

prins în picioare pe cei peste 

2.000 de spectatori.

Cătălin Moroşanu îl va înfrunta 
pe Maurice Jackson, 
un colos de peste doi metri Clujencele Monica 

Ungureanu, Loredana 

Ohâi şi Corina Căprioriu 

vor participa la Grand 

Prix-ul de judo de la Jeju 

care va avea loc în acest 

weekend.

România va fi  reprezenta-

tă de patru sportive la Grand 

Prix-ul de judo de la Jeju (Co-

reea de Sud), care are loc de 

joi până sâmbătă: Monica 

Ungureanu (categoria 48 kg), 

Andreea Chiţu (52 kg), Lo-

redana Ohâi (57 kg) şi Cori-

na Căprioriu (63 kg).

Ungureanu, care are o vic-

torie importantă anul aces-

ta, la Grand Slam de la Ba-

ku, va intra direct în optimi, 

contra învingătoarei dintre 

Shushila Devi Likmabam (In-

dia) şi Oh Yeunju (Coreea de 

Sud).

Chiţu, vicecampioană 

mondială în ultimii doi ani 

la categoria 52 kg şi medali-

ată cu aur în 2015 la Jocuri-

le Europene, va debuta şi ea 

în optimi, adversara sa ur-

mând să fi e germanca Maria 

Ertl sau fi nlandeza Jaana 

Sundberg.

Şi Loredana Ohâi va intra 

direct în turul secund, la ca-

tegoria 57 kg, adversara sa 

fi ind învingătoarea dintre Ca-

mila Minakawa (Israel) şi 

Enkhriilen Lkhagvatogoo 

(Mongolia).

Corina Căprioriu, vicecam-

pioană mondială anul aces-

ta şi învingătoare la turneul 

Grand Slam de la Baku, am-

bele succese la categoria 57 

kg, va evolua din nou la ca-

tegoria 63 kg, urmând să o 

înfrunte în primul tur pe tai-

waneza Huang Shih Han.

La competiţie participă 

422 de sportivi din 70 de ţă-

ri, 238 la masculin şi 184 la 

feminin.

La sfârşitul lunii octom-

brie, Loredana Ohâi a obţi-

nut medalia de bronz în li-

mitele categoriei 57 kg, vi-

neri, la concursul Grand 

Slam de la Abu Dhabi. Ohâi 

a pierdut semifinala cu Kim 

Jan-Di (Coreea de Sud). În 

meciul pentru locurile 3-5, 

Loredana Ohâi a câştigat 

prin ippon în faţa sârboai-

cei Jovana Rogic, cea care 

a învins-o în optimi pe Co-

rina Căprioriu.

La categoria 48 kg, Moni-

ca Ungureanu s-a clasat pe 

locul 5, după ce a fost între-

cută în meciul pentru meda-

lia de bronz de turcoaica Di-

lara Lokmanhekim. În reca-

lifi cări, Monica a trecut de 

Taciana Lima (Guine-

ea-Bissau), înainte de a pier-

dut cu Lokmanhekim.

La categoria 52 kg, Andre-

ea Chiţu a terminat pe locul 

7. Vicecampioana mondială 

a intrat direct în optimile de 

fi nală, unde a învins-o pe fi n-

landeza Jaana Sundberg, apoi 

a pierdut în faţa franţuzoai-

cei Priscilla Gneto, cedând şi 

în recalifi cări, la Mareen 

Kraeh (Germania).

Trei clujence, la Grand Prix-ul 
de judo din Coreea de Sud

Fără Calcan şi Ursu în 

teren, dar cu Kovacs la 

mijlocul terenului, 

Universitatea Cluj a obţi-

nut doar o remiză albă cu 

Unirea Târlungeni, scor 

0-0, într-o partidă care a 

contat pentru etapa a 

XVI-a a Ligii a 2-a seria 

vest.

Începutul partidei a fost 

destul de echilibrat pentru ce-

le două echipe, Universitatea 

Cluj pornind mai greu în ul-

tima partida de pe teren pro-

priu din acest an.

În minutul 11, Forika a pri-

mit cartonaş galben, după un 

fault făcut la unul dintre jucă-

torii echipei gazde. Jucătorul 

Universităţii Cluj, Răzvan Greu 

a avut prima ocazie la poarta 

adversă după un corner exe-

cutat în minutul 21, dar min-

gea a trecut pe lângă poartă. 

În minutul 24, Cîndrea a avut 

prima ocazie clară de a înscrie, 

însă jucătorul echipei clujene 

a şutat deasupra porţii. În mi-

nutul 31 Crişan a încercat să 

înscrie de la 5 m dar a şutat 

direct în braţele portarului de 

la Unirea Târlungeni, Muţiu. 

Cordoş a văzut cartonaşul gal-

ben în minutul 34 iar jucăto-

rul echipei oaspete, Vasiloi, a 

primit şi el galben, în minutul 

35, după un fault.

În minutul 37, jucătorul 

echipei Universitatea Cluj, 

Răzvan Greu, şi-a încercat no-

rocul, însă mingea a fost scoa-

să de Forika.

În repriza secundă, în mi-

nutul 46, Butean a încercat să 

înscrie, însă şutul său slab a 

ajuns direct în braţele porta-

rului Muţiu. Cocină are aceaşi 

tentativă de înscrie pentru „U” 

Cluj, dar mingea este prinsă 

de portarul echipei Tărlunge-

ne. În minutul 47, Petrean şu-

tează de la aproximativ doi m 

dar Niczuly apără posibilul gol.

În minutul 52, Minciună, 

de la Unirea Târlungeni, cen-

trează dar mingea lovită cu 

capul de Forika loveşte în ba-

ră. Prima schimbare în echi-

pa lui Mihai Teja vine în mi-

nutul 58 atunci când Dulca 

intră în locul lui Schieb.

Greu vede primul cartonaş 

galben pentru faultul la Po-

pescu în minutul 62.

În minutul 70 antrenorul 

Marin Sorin face şi el prima 

schimbare în echipa Unirii 

Tărlungeni, Petrician este 

schimbat de Podesnîi. Tot în 

minutul 70, Kovacs şutează 

de la aproximativ 40 de me-

tri direct în braţele portarului 

Muţiu. În minutul 73, Janos 

intră pe teren în locul lui Cîn-

drea. Covaci centrează din 

nou în minutul 75, dar Coci-

nă se afl ă în off-side.

Popescu ţinteşte spre poar-

tă de la 40 de m în minutul 

76 dar nu înscrie. În minutul 

86, Popescu şi Ianoş încep o 

cursă spre poartă dar Greu ra-

tează şansa de a da gol. În 

minutul 88 Minciuna îl faul-

tează pe Cordoş şi primeşte 

cartonaş galben. Tot cartonaş 

galben primeşte şi Bucur pen-

tru tragerea de timp.

În prelungirile reprizei se-

cunde, Greu vede al doilea car-

tonaş galben şi este eliminat de 

pe teren după un fault în careu 

pe care arbitrul Sergiu Popa îl 

acordă Unirii Tărlungeni.

Sâmbătă, 28 noiembrie, ora 

15:00, „U” Cluj se va depla-

sa la Mediaș pentru a întâlni 

formația Gaz Metan, în pen-

ultima partidă din 2015.

Maria Hristina AGUT, 
studentă în anul I la Jur-

nalism, FSPAC–UBB

Remiză albă pentru „U” Cluj 
în ultimul meci pe teren propriu
Aproximativ 500 de suporteri au îndurat un frig pătrunzător pe Cluj Arena 
la ultimul meci pe teren propriu din acest an.

Răzvan Greu a fost eliminat în minutele de prelungire ale reprizei secunde după două cartonaşe galbene
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