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 = 4.3964 LEI

SOCIAL

Bani cu porţia, 
pentru HIV
Clujenii infectaţi cu HIV sunt, din nou, cu 
un picior în groapă, din cauza banilor 
prea puţini.  Pagina 2

ECONOMIE

Modelul perfect 
pentru Tetapolis
Un parc ştiinţifi c din Berlin este modelul 
perfect pentru ceea ce ar trebui să devină 
Tetapolis.  Pagina 5

POLITICĂ

Spitalul Regional, 
subiect de ceartă 
între politicieni
PSD şi PNL, foşti parteneri de guvernare, 
au găsit un motiv de contre: Spitalul Regi-
onal de Urgenţă.  Pagina 7

INTERNAȚIONAL

Confruntări militare 
în sud-estul Ucrainei
Convoiul rus de blindate care a trecut fron-
tiera ucraineană a fost distrus.  Pagina 10

Mai multe familii din Cluj, ș antajate cu mii de euro

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

Limbajul de mahala pe care îl folosesc personaje importante din administraţia publică clujeană șochează pe 
orice om cu cei șapte ani de-acasă. Și dacă nu sunt de ajuns cuvintele grele să vă întoarcă stomacul pe dos, 
să vedeți cum vorbesc despre miliarde de lei din bani publici, de parcă ar fi restul rămas după ce au făcut piața. 

Totul pe banii noștri, ai cetățenilor care i-am votat. 
Citiți în PAGINA 4 o colecție de cuvinte pe care nu le regăsiți în dicționare.

Aleșii se alintă pe alese: „șarpe”, „gunoi” și „târâtură”

Politică fără perdea

ECONOMIE

Bancomatele vor afişa în sumă exactă 
costurile fiecărei operaţiuni efectuate

POLITICĂ

Proiectul autonomiei este finalizat, 
urmează o largă dezbatere publică

Băncile vor fi  obligate să afi -
şeze pe ecranele bancomatelor 
toate comisioanele aferente ope-
raţiunilor pe care un client do-
reşte să le efecuteze cu un card 
de debit sau credit, potrivit unui 
proiect întocmit de Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Con-
sumatorilor (ANPC).

Comisioanele vor fi  exprima-
te în sumă exactă, şi nu procen-
tual. „Prestatorii de servicii ca-
re efectuează operaţiuni de pla-
tă prin intermediul cardurilor de 
debit şi a cardurilor de credit la 
terminalele ATM au obligaţia de 
a informa consumatorii asupra 
tuturor comisioanelor, taxelor şi 
oricăror altor tipuri de costuri pe 
care trebuie să le suporte con-
sumatorul în legătură cu con-
tractul de prestări servicii, con-
form prevederilor prezentului or-
din”, se arată într-un proiect de 
ordin publicat pe site-ul ANPC.

Astfel, bancomatele trebuie 
să afi şeze pe ecrane toate infor-

maţiile legate de costurile tran-
zacţiei, în ordinea operaţiunilor 
efectuate de către client, aces-
ta având astfel posibilitatea de 
a renunţa la operaţiunea respec-
tivă, fi e că este vorba despre eli-
berare de numerar, transfer din 
cont, plăţi de facturi sau alte 
servicii solicitate.

Informaţiile privind costuri-
le trebuie să fi e vizibile şi uşor 
de citit, precizând suma exactă 
pe care o persoană o are de plă-
tit pentru fi ecare operaţiune, nu 
procentul perceput.

Totodată, dimensiunea lite-
relor sau a cifrelor trebuie să fi e 
egală cu restul caracterelor de 
pe ecranul ATM-ului.

ANPC aşteaptă propunerile 
şi observaţiile pentru proiectul 
în dezbatere în perioada 1-11 
septembrie.

În prezent, băncile nu afi şea-
ză la bancomate costurile pri-
vind tranzacţiile care se pot 
efectua la ATM-uri.

Preşedintele UDMR, Kelemen 
Hunor, a declarat, ieri, la Senat, 
că proiectul autonomiei este fi -
nalizat şi urmează o amplă şi 
profundă dezbatere publică, el 
apreciind că este nevoie de o no-
uă Constituţie pentru ca un ast-
fel de proiect să aibă şanse de a 
fi  adoptat.

„Proiectul autonomiei este ga-
ta, pot să vă anunţ. Avem dis-
cuţii în interior, în continuare, şi 
în momentul când vom fi naliza 
aceste discuţii, vom şi prezen-
ta“, a spus Kelemen Hunor, pre-
cizând că nu este vorba despre 
o chestiune a coaliţiei sau a Gu-
vernului, ci strict a UDMR.

„Proiectul e gata, e scris, ur-
mează o dezbatere publică lar-
gă şi profundă. Eu am spus că 
nici acest proiect, nici alte pro-
iecte similare, fără o amendare 
a Constituţiei, dar eu vorbesc 
despre o nouă Constituţie, nu au 
nicio şansă să fi e adoptate“, a 
precizat preşedintele UDMR.

El a arătat că, „aşa cum a ci-
tit Curtea Constituţională proiec-
tul de revizuire a Constituţiei, 
România ar avea nevoie de o no-
uă Constituţie, pe termen me-
diu, nu astăzi sau în 2015, nici 
măcar 2016“.

„La alegerile din 2016, ar tre-
bui să mergem cu toţii cu acest 
mesaj (...) Nu are rost să cârpim 
amendarea Constituţiei, trebuie 
să ne gândim la un nou proiect“, 
a mai spus Kelemen Hunor.

Detalii în pagina 5

PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Atenţ ie! Trei „muncitori” au î nş elat ş i ş antajat cu sume uriaş e clujenii 
creduli, care i-au angajat pentru reparații.   Pagina 3

I-AȚI VOTAT ? ATUNCI AR TREBUI SĂ ȘTIȚI CUM VORBESC 
ATUNCI CÂND CRED CĂ NU-I AUDE NIMENI !
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Andreea LEDER
social@monitorulcj.ro

Ministrul Sănătăţii, 

Nicolae Bănicioiu, anun-

ţa zilele trecute că a fost 

suplimentat bugetul 

necesar pentru tratarea 

bolnavilor cu HIV. Ce nu 

s-a menţionat însă este 

faptul că banii alocaţi nu 

vor ajunge decât pentru 

trei luni după care bol-

navii vor rămâne din 

nou fără tratamente. 

Doar suplimentarea 

bugetului ar putea salva 

situaţia.

Spitalul Clinic de Boli In-

fecţioase din Cluj-Napoca 

asigură tratamentul pentru 

peste 200 de pacienţi care 

sunt infectaţi cu virusul HIV. 

Timp de o lună bolnavii au 

primit tratamente parţiale 

deoarece conducerea spita-

lului nu a mai putut să le 

asigure medicamente din lip-

să de fonduri. Pentru mo-

ment, situaţia şi-a găsit o re-

zolvare. Banii care au fost 

suplimentaţi la Cluj, pentru 

tratarea bolnavilor infectaţi 

cu virusul HIV, se ridică la 

suma de 1,6 milioane de lei. 

Conform conducerii unităţii 

spitaliceşti, cu aceşti bani 

tratamentul bolnavilor este 

asigurat pe parcursul a trei 

luni. “La Cluj a fost alocată 

suma de 1,6 milioane de lei. 

Vom putea asigura tratamen-

tul pacienţilor infectaţi cu 

HIV până în luna decembrie. 

Avem promisiuni că înce-

pând din luna decembrie o 

să fi e suplimentat din nou 

bugetul”, a declarat pentru 

Monitorul de Cluj, Ioan Mu-

reşan, directorul Spitalului 

Clinic de Boli Infecţioase 

Cluj-Napoca.

Bolnavii rămân 
periodic fără tratament

Faptul că pacienţii rămân 

periodic fără tratament nu 

mai reprezintă nicio nouta-

te pentru nimeni. De mai 

mulţi ani, tot la câteva luni 

luni, ei rămân fără medica-

mente din cauză că stocu-

rile se epuizeză. Cel mai 

grav este faptul că specia-

liştii spun că întreruperea 

tratamentului pentru un bol-

nav de SIDA poate deveni 

periculoasă deoarece viru-

sul capătă rezistenţă. În ju-

deţul Cluj, tratamentul pen-

tru bolnavii infectaţi cu vi-

rusul HIV costă lunar pes-

te 35.000 de lei.

Conform datelor înregis-

trate la finele anului trecut, 

în România există 12.273 

de pacienţi infectaţi cu HIV, 

dintre care peste 10.000 sunt 

în evidenţă activă, iar 8.000 

dintre aceştia urmează tra-

tamentul antiretroviral. Stu-

diile arată că cei mai mul-

ţi dintre cei infectaţi sunt 

tineri, cu vârste cuprinse 

între 20 şi 29 de ani.

Bani cu porţia pentru 
clujenii infectaţi cu HIV
Din lipsa fondurilor, timp de o lună, bolnavii cu HIV din Cluj
au primit tratamente parţiale.
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Victor Ponta conduce în 

continuare în topul apari-

ţiilor media, Elena Udrea 

a intrat direct pe locul al 

doilea iar numărul apari-

ţiilor lui Klaus Iohannis 

a scăzut.

Acestea sunt rezultatele 

celei de a doua analize săp-

tămânale realizate de Medi-

afax Monitorizare, în perioa-

da 18 – 24 august, pe baza 

apariţiilor şi menţiunilor în 

150 de titluri de presă scrisă, 

în jurnalele de ştiri difuzate 

la 8 posturi de radio şi la 13 

posturi de televiziune, pre-

cum şi pe 1.244 site-uri, pen-

tru 12 candidaţi sau potenţi-

ali candidaţi la Preşedinţie.

Datele obţinute relevă că 

toţi candidaţii monitorizaţi 

au crescut ca număr de apa-

riţii, excepţie făcând Klaus 

Johannis, care a scăzut.

Numărul apariţiilor

Astfel, premierul Victor 

Ponta a avut 256 de apariţii 

în presa scrisă, 190 la posturi 

de radio, 680 la posturi TV şi 

7.626 pe site-uri, atât din pos-

tura de şef al Executivului, 

cât şi din cea de lider politic, 

totalizând 8.752 de apariţii.

Pe locul al doilea în top a 

intrat, din săptămâna 18 – 24 

august, Elena Udrea, candi-

dat PMP, cu un total de 5.774 

de apariţii – 144 în presa scri-

să, 86 la radio, 419 la televi-

ziune şi 5.125 pe site-uri.

Candidatul Alianţei Creş-

tin – Liberale, Klaus Iohan-

nis, a trecut pe locul al trei-

lea, numărul total al apariţi-

ilor sale scăzând cu 341 şi 

ajungând astfel la 4.432 – cu 

86 de apariţii în presa scrisă, 

13 la radio, 230 la TV şi 

4.4.103 pe site-uri.

Iohannis este urmat de 

Cristian Diaconescu – fost 

candidat PMP, în prezent in-

dependent – cu 2.808 menţi-

uni – 91 de menţiuni în pre-

sa scrisă, 54 apariţii la radio, 

270 la televiziune şi cu 2.393 

ştiri pe site-uri.

O creştere substanţială ca 

număr de apariţii – de la 861 

la 2.048 – a înregistrat Călin 

Popescu Tăriceanu- 51 de 

menţiuni în presa scrisă, 36 

apariţii la radio, 213 la tele-

viziune şi cu 1.748 ştiri pe 

site-uri.

Tăriceanu este urmat de 

Monica Macovei (candidat 

independent), care şi-a du-

blat numărul de apariţii, de 

la 584 la 1.183.

Anunţul privind retrage-

rea din cursa electorală a fă-

cut ca Viorel Cataramă, pe 

ultimul loc la precedenta 

analiză, să urce pe locul 7 

în top, cu un total de 444 

de menţiuni (22 în presa 

scrisă, 5 la radio, 45 la te-

leviziune şi 372 pe site-uri), 

comparativ cu 18 săptămâ-

na trecută.

După Cataramă, sunt situ-

aţi, în ordine, Kelemen Hu-

nor (candidat UDMR la Pre-

şedinţie) – 249 de apariţii, 

Dann Diaconescu– 172 de 

apariţii, Ioan Ghişe (candidat 

independent) – 100 de apa-

riţii, Szilagy Zsolt – 74 de 

apariţii (niciuna la radio) şi 

Gheorghe Funar– 47 de apa-

riţii, doar în presa scrisă şi 

pe site-uri.

Top apariţii media ale candidaţilor la prezidenţiale
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională-

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”ANUNŢ DE PRESĂ

ANUNŢ DE PRESĂ

„Creşterea competitivităţii şi productivităţii societăţii STUDIO IMPRESS 
DESIGN SRL prin achiziţionarea unor utilaje specifi ce secţiei de fi nisare”

Data, 27.08.2014
Locaţia: Cluj-Napoca , str. Tăietura Turcului 47C1, Jud. Cluj

S.C. STUDIO IMPRESS DESIGN S.R.L., cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, 
str. Tăietura Turcului 47C1, Jud. Cluj – a derulat, începând cu data de 
27.11.2013, proiectul “Creşterea competitivităţii şi productivităţii societăţii 
STUDIO IMPRESS DESIGN SRL prin achiziţionarea unor utilaje specifi ce 
secţiei de fi nisare“, co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională, în baza contractului de fi nanţare încheiat cu Ministerul Economiei, 
Autoritate de Management a Programului Operaţional Sectorial Creşterea 
Competitivităţii Economice prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în 
calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial 
"Creşterea Competitivităţii Economice"

Valoarea totală a proiectului este de 1.706.189,74 lei, din care asistenţa 
fi nanciară nerambursabilă este de 959.239,38 lei.

Proiectul s-a implementat în Localitatea Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului 
47C1, Jud. Cluj pe o durată de 9 luni.

Rezultatele proiectului: achiziţia de utilaje performante + pachete software 
operaţionale aferente acestora specifi ce secţiei fi nisare. Benefi ciile aduse 
regiunii cât şi climatului economic local sunt: crearea a 5 noi locuri de muncă, 
menţinerea a 29 locuri de muncă cât şi creşterea cifrei de afaceri cu 
15,62% urmărind poziţionarea mai competitivă a fi rmei pe piaţa de profi l din 
România şi din străinătate.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: MIRON ANTONEL OVIDIU
Funcţie: Administrator
Tel: 0744-538-138, Mail: toni@impress.ro, Fax: 0264-592.468

ADVERTORIAL

Alternativă sistemului 

educaţional românesc şi 

complet diferită de o uni-

versitate privată, 

ACADEMY+PLUS din 

Cluj-Napoca îşi propune 

să transforme tinerii pasi-

onaţi de informatică în 

profesionişti şi viitori 

antreprenori.

Şcoala s-a lansat anul aces-

ta pentru prima dată în ţară 

prin intermediul unui partene-

riat cu prestigioasa Ecole 42 

din Paris. Despre Ecole 42, se 

spune că este unul dintre ce-

le mai ambiţioase proiecte de 

formare profesională din lu-

me, cu o programă concepută 

de experţi ai industriei IT şi 

având susţinerea unor perso-

nalităţi care promovează me-

tode alternative de învăţare.

In i ţ i a t iva  lansăr i i 

ACADEMY+PLUS aparţine 

companiei  româneşt i 

PITECH+PLUS, sub îndruma-

rea CEO-ului franco-român 

Bogdan Herea. Acesta este un 

fost olimpic la fi zică şi mate-

matică, plecat cu bursă în 

Franţa şi reîntors în ţară pen-

tru a-şi începe propria aface-

re, care mai apoi a devenit o 

multinaţională IT de renume, 

cu sedii în întreaga Europă.

ACADEMY+PLUS este ne-

convenţională deoarece evalu-

area nu este concepută pe ba-

za notelor în sine şi nu există 

profesori, ci mentori şi îndru-

mători. Mai mult decât atât, 

nu se pune accent pe teorie, 

ci pe practică, muncă în echi-

pă, precum şi dezvoltarea abi-

lităţilor antreprenoriale ale ele-

vilor. Cursurile au loc în sediul 

PITECH+PLUS din Cluj-Na-

poca, un centru complet dotat 

tehnic, deschis non-stop, un-

de elevii sunt îndrumaţi de 

profesionişti, cu o vastă expe-

rienţă în domeniul IT.

Şcoala se adresează atât 

absolvenţilor de liceu (deşi nu 

este obligatorie o diplomă de 

bacalaureat), cât şi celor ca-

re vizează o reconversie pro-

fesională. Singurele cerinţe 

sunt pasiunea pentru infor-

matică şi dorinţa de a învăţa, 

de a aduce o schimbare. 

ACADEMY+PLUS durează 3 

ani de zile şi, cel mai impor-

tant, este gratuită.

”În România, acest pro-

gram este o oportunitate ex-

traordinară pentru tinerii ta-

lentaţi care nu îşi permit cos-

turile unei şcolarizări de eli-

tă. Suntem cu toţii conştienţi 

că în ţara noastră există o mul-

ţime de persoane pasionate 

de informatică, hotărâte să 

schimbe ceva, motivate să în-

veţe în permanenţă. Acesta 

este profi lul candidaţilor va-

lidaţi şi acesta este şi obiecti-

vul nostru: să îi recunoaştem 

şi să îi ghidăm”, a declarat 

fondatorul Bogdan Herea.

ACADEMY+PLUS s-a lan-

sat la începutul acestui an şi 

are aproximativ 500 de apli-

canţi înscrişi în faza de pre-se-

lecţie. Până la începerea cur-

surilor sunt programate 3 pe-

rioade de testare. Una a înce-

put deja, iar următoarele do-

uă sunt disponibile pentru noi 

candidaţi în intervalul 2 – 29 

septembrie şi 30 septembrie 

– 27 octombrie.

Pentru informaţii suplimen-

tare privind ACADEMY+PLUS, 

dar şi pentru înscrieri, accesaţi 

site-ul www.academyplus.ro.

PROGRAMATORI DE ELITĂ PREGĂTIŢI LA CLUJ ÎN CADRUL ACADEMY+PLUS –
PRIMA ŞCOALĂ NECONVENŢIONALĂ DE IT DIN ROMÂNIA

Amatorii bogaţi de călăto-

rii cu trenuri vechi şi destina-

ţii neaşteptate ar putea să-şi 

împlinească visul în curând, 

la bordul unei rame de mare 

lux pe ruta Budapesta-Tehe-

ran, introduse de către o fi lia-

lă a căilor ferate ungureşti. 

„Odată cu deschiderea recen-

tă a Iranului către Occident, 

ne-am gândit că a venit mo-

mentul”, a declarat luni pen-

tru AFP Marcella Beke, direc-

toare de vânzări la Nostalgia, 

un tur-operator afl at în subor-

dinea companiei publice. Bile-

tul va costa între 10.000 şi 

23.000 de euro pentru o călă-

torie, care va dura două săp-

tămâni, dar compania promi-

te pasagerilor un serviciu de 

cinci stele, cu băuturi alcooli-

zate gratuite, „mai puţin în 

Iran, unde se vor putea coman-

da băuturi proaspete şi bere 

fără alcool”. Itinerariul de do-

uă săptămâni va oferi multi-

ple opriri în destinaţiii turisti-

ce, pe teritoriile Ungariei, Ro-

mâniei, Bulgariei şi Turciei. 

Înainte de sosirea la Teheran, 

călătorii vor putea să descope-

re oraşe iraniene ca Shiraz şi 

Persepolis. În România, trenul 

va opri în Sighişoara şi Braşov. 

Potrivit lui Beke, cele 70 de lo-

curi aferente primei călătorii, 

programate în octombrie, au 

fost deja rezervate, în princi-

pal de către pasageri britanici 

şi australieni. Cinci plecări sunt 

deja prevăzute în 2015.

Când se apropie sezonul 

ploios, clujenii sunt nevo-

iţi să facă o serie de repa-

raţii la acoperişurile case-

lor, ca să nu le plouă în 

casă. Pe mulţi dintre ei 

însă, aceste reparaţii i-a 

costat scump.

Trei muncitori „speciali-

zaţi“ în lucrări de reparaţii la 

acoperişurile caselor au reu-

şit să păcălească mai multe 

familii. Cei trei au fost însă 

reţinuţi pentru 24 de ore pen-

tru infracţiuni de şantaj şi în-

şelăciune.

Prinşi în fl agrant

Modul lor de operare era 

cel puţin ingenios. Cei trei re-

parau jgheaburile şi ţiglele de 

pe acoperişurile imobilelor, iar 

la fi nal cereau sume uriaşe.

Mai exact, aceştia se pre-

zentau la casele oamenilor 

pentru a efectua reparaţii. Spre 

ghinionul proprietarilor, cele 

două părţi nu se înţelegeau în 

privinţa preţului stabilit iniţi-

al, astfel că cei trei muncitori 

profi tau de situaţie şi îi şan-

tajau pe clienţi.

Acţiunea de reţinere a in-

fractorilor a avut loc zilele 

trecute, mai exact în 25 au-

gust, când poliţiştii din ca-

drul Serviciului de Investiga-

ţii Criminale, sprijiniţi de po-

liţişti din cadrul Serviciului 

Criminalistic şi Luptători din 

cadrul Serviciului pentru Ac-

ţiuni Speciale i-au reţinut în 

fl agrant pe cei trei. Asupra 

lor au fost găsiţi 3.700 de eu-

ro şi peste 2.500 de lei, din-

tre care 2.000 de lei marcaţi, 

bani care ar proveni din co-

miterea de infracţiuni.

Reprezentanţii IPJ Cluj ara-

tă că la data de 25 august a.c., 

poliţişti de investigaţii crimi-

nale, sprijiniţi de poliţişti din 

cadrul Serviciului Criminalis-

tic, luptători din cadrul Servi-

ciului pentru Acţiuni Specia-

le, au destructurat, prin prin-

dere în fl agrant, o grupare in-

fracţională, specializată în co-

miterea de infracţiuni de şan-

taj şi înşelăciune.

„Din cercetări, a rezultat că 

membrii grupării, 3 bărbaţi cu 

vârste cuprinse între 28 şi 55 

de ani, din judeţele Cluj şi Har-

ghita, se angajau în efectua-

rea unor lucrări de înlocuire a 

jgheaburilor şi ţiglelor de pe 

acoperişurile imobilelor, soli-

citând persoanelor vătămate o 

sumă modică“, arată aceştia.

„La fi nalizarea lucrării, prin 

ameninţări repetate cu acte 

de violenţă, bărbaţii în cauză 

exercitau presiuni asupra per-

soanelor vătămate şi familii-

lor acestora, pentru a le remi-

te alte sume de bani. Până în 

prezent, în sarcina membri-

lor grupării s-au reţinut două 

acte distincte de şantaj şi în-

şelăciune, fapte comise în lu-

na august, pe raza municipiu-

lui Cluj-Napoca, asupra a do-

uă persoane vătămate”, au 

mai precizat reprezentanţii In-

spectoratului de Poliţie Jude-

ţean Cluj.

Vă recomandăm ca în ca-

zul în care aveţi nevoie de ast-

fel de lucrări de reparaţii, să 

apelaţi la fi rme de specialita-

te pentru a evita situaţiile ne-

plăcute precum cea prezenta-

tă mai sus, iar dacă totuşi vă 

confruntaţi cu astfel de situ-

aţii, să sesizaţi autorităţile.

Cum au șantajat trei 
muncitori mai multe 
familii din Cluj
Atenţie! Mai multe familii din Cluj au fost înşelate 
şi şantajate să plătească o sumă uriaşă pentru 
o simplă reparare a acoperişului. 

Tren de lux pe ruta Budapesta-Teheran. Cât costă o călătorie?
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Castrul roman de la Turda 

este parte a strategiei de 

dezvoltare a oraşului pen-

tru perioada 2014-2020.

Proiectul de restaurare, pu-

nere în valoare şi introduce-

re în circuitul turistic a Cas-

trului Legiunii V Macedoni-

ca, Potaissa a fost amânat pâ-

nă acum din lipsă de fonduri, 

suma la care s-ar cifra reali-

zarea acestuia fi ind de circa 

6 milioane de euro. Acum în-

să, obiectivul a fost cuprins 

în strategia de dezvoltare a 

Turzii pentru perioada 

2014-2020. Proiectul vizează 

punerea în valoare a Castru-

lui ca monument istoric, in-

troducerea acestuia în circui-

tele turistice, precum şi mo-

dernizarea infrastructurii (ca-

nalizare, infrastructura rutie-

ră) pe porţiunile care asigură 

accesul la obiectiv. Astfel, vor 

fi  exectutate activităţi de îm-

prejmuire a sitului arheolo-

gic, va fi  amenajată o parca-

re şi o construcţie pentru ges-

tionarea fl uxurilor turistice, o 

intrare cu casă de bilete, punc-

te de alimentaţie publică şi 

un magazin de suveniruri. De 

asemenea, se doreşte realiza-

rea unui pavilion cu destina-

ţie de muzeu, care să cuprin-

dă săli de expunere, săli de 

proiecţie etc.

Investiţii pentru punerea în valoare 
a Castrului roman de la Turda

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Limbajul de mahala pe 

care îl folosesc personaje 

importante din adminis-

traţia publică clujeană 

este completat de atitudi-

nea unor fi guri politice 

faţă de banul public peste 

care se cred stăpâni, deşi 

nu au niciun drept legal.

În dosarul Uioreanu apar 

multe stenograme prin care 

sunt redate diverse discuţii te-

lefonice între aleşi locali, ju-

deţeni, politicieni şi oameni 

de afaceri. De departe, una 

dintre cele mai savuroase dis-

cuţii este cea dintre primarul 

din Chinteni, Lucia Suciu şi 

fostul vicepreşedinte al Con-

siliului Judeţean Cluj, Ioan 

Oleleu. Astfel, în una dintre 

convorbirile celor două per-

sonaje, Lucia Suciu îl numeş-

te “şarpe”, “gunoi” şi “târâ-

tură” pe fostul preşedinte al 

forului judeţean, Horea Uio-

reanu, aşa cum reiese din frag-

mentul următor extras dintr-o 

stenogramă din 28 februarie 

2014, ora 17.01:

Lucia Suciu: Da. Şi trebu-

ie să le retrageţi licenţele... 

Noi o să vă anunţăm luni. Eu 

n-am vrut să-ţi spun ţie, că tu 

eşti prietenul meu drag... L-am 

sunat pe „şarpe” să-i spun că 

a jucat la două capete... şi 

ne-a f... şi ne-a ţinut două luni 

în instanţă...

Ioan Oleleu: Şi ce a zis?

Lucia Suciu: Nu mi-a răs-

puns „târâtura”!

Ioan Oleleu: Da’ unde-i 

hotărârea? îmi trebuie...

Lucia Suciu: Acuma o să 

vă dăm—, că luni... Se lucrea-

ză Ia notifi care..., că vă noti-

fi căm ofi cial.... că cu „guno-

iul” de Uioreanu numai aşa 

poţi să lucri...

Primăriţa din Chinteni 
nu stă la discuţii cu Boc

Primarul din Chinteni apa-

re şi în alte stenograme în ca-

re sunt prezentate înregistrări 

ale convorbirilor dintre ea şi 

Uioreanu. Lucia Suciu a lă-

sat să se înţeleagă că ea nu 

stă la discuţii cu primarul 

Emil Boc (stenogramă 28 fe-

bruarie, ora 17.38):

Horea Uioreanu: Da’ tu, 

încă o dată iţi spun... Ţine cu 

mine şi cu Consiliul Jude-

ţean.., pentru că aicea e... O 

facem cum trebuie.

Lucia Suciu: Cu voi ţin...» 

dar vreau să văd că şi voi ţi-

neţi cu noi.... Cum v-a mân-

cat în patină să faceţi repede 

şedinţă şi să le daţi traseele 

la „FANY”, aşa să vă mănân-

ce în patină acuma, conform 

sentinţei, să le retrageţi...

Horea Uioreanu: Nuuuu.., 

astea-s poveştile lui Boc... Sunt 

poveştile lui Boc...

Lucia Suciu: Da.., poveş-

tile lui Boc, că eu stau de po-

veşti cu Boc...

Horea Uioreanu: No.., dă-i 

pace... Bine.., bine...

„Bă, îi bag p... în gură, 
nu se poate...”

În stenograme apare, din 

nou, Oleleu care de data aceas-

ta este implicat într-o discu-

ţie telefonică cu consilierul ju-

deţean Ilarie Ivan. Cei doi au 

vorbit despre prefectul Ghe-

orghe Vuşcan, iar “epitetele” 

vulgare şi cuvintele de maha-

la au presărat din plin con-

vorbirea celor doi. “A sunat 

Sandu Cordoş (senatorul PSD, 

Alexandru Cordoş – n.red.): 

„Bă, îi bag p... în gură, nu se 

poate... Eu am fost de atâtea 

ori acolo, se duce şi declară 

că nimeni n-a făcut nimic pâ-

nă acuma şi mă f..şi pe mine 

acolo...” S-a dus la Huedin pe 

teritoriul lui SANDU singur. 

Asta, nervos de turbă... Bă, 

nu ştiu... ăsta chiar a bolân-

zit..., prefectul ăsta?”, spunea 

Ioan Oleleu în dialogul cu Ila-

rie Ivan (stenogramă 18 fe-

bruarie 2014, ora 12.45). În 

continuare, referindu-se tot la 

Gheorghe Vuşcan, vicepreşe-

dintele forului judeţean spu-

ne: “Deci în momentul de fa-

ţă avem o problemă cât Chi-

na.. Datorită lui, echipă p.. de 

funcţionare...”.

Nici prim vicepreşedinte-

le PNL Cluj, Mircea Abru-

dean nu se sfi eşte să folo-

sească cuvinte “colorate” în 

discuţiile telefonice: “Mă nu 

mai ştii ce fac ăştia mă, că 

nu se mai mişcă bag pu... 

zici că nu, aşteaptă să, con-

tracteze avioane în pu ... 

mea” (stenogramă 20 februa-

rie 2014, ora 15.48).

Se visează stăpâni
peste banul public

Mihai Teaha, avocat şi 

membru PNL, un personaj ca-

re nu are niciun drept legal să 

discute depre banul public pu-

ne problema alocării unor bani 

ca şi cum ar vorbi despre pro-

pria avere. Acest lucru apare 

într-o convorbire cu un anu-

me Ştefan, prezentată într-o 

stenogramă din 27 februarie 

2014, ora 14.04:

Ştefan: Îmi zici de unde 

scoatem o sută de mii de lei 

ca să băgăm patrimoniu ini-

ţial? Capitalul iniţial?

Mihai Teaha: De la RADJ... 

îi are RADJ-ul...

Ştefan: Bun..., are... Dar 

acolo trebuie să fi e.., că e sub-

scrisul vărsat de către judeţul 

Cluj... Ăla cum îi dă?

Mihai Teaha: Bă... Ştefan, 

vezi că eu vărs... pun în cont 

miliardul respectiv..

Ştefan: Aşa...

Mihai Teaha: Da? Şi aicea 

putem face două variante... Ori 

ţi-i virează RADJ-ul în contul 

consiliului judeţean şi după 

aceea tu îl virezi într-un cont... 

Da vezi că ai paragraf acolo în 

hotărârea de consiliu judeţean 

în care-l împuterniceşte pe...

Pe lângă foşti sau actuali 

şefi  ai autorităţilor locale şi 

judeţene, în stenograme apar 

şi oameni de afaceri. Nici aceş-

tia nu au ocolit cuvintele vul-

gare. Unul dintre exemple es-

te Ştefan Dimitriu, preşedin-

tele Napoca Construcţii, una 

din fi rmele care au câştigat 

realizarea lucrărilor la noua 

pistă a Aeroportului apare în 

unele stenograme:

Dimitriu Ştefan: Să le spu-

nă să respecte legea. Dă-l în 

p... mă-si de...

Raţiu Mariana: Nu înţe-

leg. Ce răspundere are! Eu as-

ta nu... (stenogramă 6 martie 

2014, ora 11.52).

Stenogramele din dosarul Uioreanu arată modul în care aleşii judeţeni vorbesc unii despre alţii:
fără perdea şi fără niciun fel de reţinere.

Cum se alintă aleşii locali între ei: 
„şarpe”, „gunoi” şi „târâtură”

Horea Uioreanu Lucia Suciu Ioan Oleleu
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Copiii pot învăţa despre 

fi nanţe cu ajutorul poveş-

tilor, în cadrul evenimen-

tului „Sâmbăta Micilor 

Bancheri” organizat în 

acest weekend.

Proiectul educaţional este 

destinat copiilor cu vârste cu-

prinse între 5 şi 12 ani, iar 

aceştia au astfel ocazia de a 

învăţa, cu ajutorul poveştilor, 

primele noţiuni despre lumea 

fi nanţelor.

Evenimentul va avea loc 

sâmbătă, 30 august, între 

orele 11 şi 14:30, la sucursa-

la Volksbank din Str. Regele 

Ferdinand.

„Micii bancheri” sunt in-

vitaţi să aducă la sucursala 

băncii o carte pe care au ci-

tit-o şi vor primi, la schimb, 

o alta nou-nouţă. În plus, pe 

cei mici îi aşteaptă şi o poves-

te scrisă special pentru ei, de 

către Simona Tache – „Poves-

tea puşculiţei”.

Volumele colectate de la 

copii vor fi  ulterior donate bi-

bliotecilor municipale şi co-

munale din zonele în care are 

loc acţiunea.

Evenimentul „Sâmbăta 

Micilor Bancheri” se va des-

făşura şi în alte oraşe mari 

din ţară.

Guvernul va adopta săp-

tămâna viitoare, o dată 

cu reunirea 

Parlamentului în sesiu-

nea de toamnă, o ordo-

nanţă de urgenţă privind 

funcţionarea APIA, astfel 

încât toţi fermierii să 

poată primi în continua-

re subvenţiile care le 

revin, a anunţat, marţi, 

premierul Victor Ponta.

Acesta i-a solicitat minis-

trului Agriculturii, Daniel Con-

stantin, ca până săptămâna 

viitoare, când se va reuni Gu-

vernul în şedinţă, să elabore-

ze o ordonanţă de urgenţă 

prin care să se reglementeze 

situaţia de la APIA.

„Funcţionarii de la APIA 

au dat şase ani subvenţii în-

tr-un fel, în al şaptelea an le 

este frică să fi e arestaţi. Deci, 

haideţi să elucidăm legea şi 

toţi, toţi agricultorii să pri-

mească subvenţiile!“, i-a ce-

rut Ponta lui Constantin.

Poveşti cu bani la 
„Sâmbăta Micilor Bancheri”

Guvernul adoptă 
săptămâna viitoare 
OUG privind APIA

După şase şedinţe conse-

cutive de apreciere faţă 

de euro, ieri leul a înre-

gistrat o uşoară corecţie 

negativă, moneda unică 

oprindu-se în apropierea 

pragului de 4,40 lei.

Cursul euro a crescut uşor, 

de la 4,3947 la 4,3964 lei, 

într-o şedinţă care s-a des-

chis la 4,3950 lei, în depre-

ciere faţă de închiderea de 

lun, care a fost la 4,3930 lei. 

Tranzacţiile s-a realizat între 

un minim de 4,3920 şi un 

maxim de 4,4010 lei, cotaţi-

ile de la ora 14:00 fi ind de 

4,3980 – 4,4010 lei.

Cursul dolarului ameri-

can a urcat de la 3,3286 la 

3,3298 lei iar cel al francu-

lui elveţian de la 3,6344 la 

3,6397 lei.

Monedele din regiune se 

depreciau, la rândul lor, uşor 

faţă de euro. Cea poloneză 

se tranzacţiona la 4,179 – 

4,187 zloţi iar cea maghiară 

la 312,8 – 313,4 forinţi.

Perechea euro/dolar, a 

scăzut ieri dimineaţă, pe pie-

ţele asiatice, la 1,3179 do-

lari, cel mai scăzut nivel al 

ultimelor 12 luni, dupăce 

luni coborâse la 1,3185 do-

lari. Pe pieţele europene, 

moneda unică a recuperat o 

parte din terenul pierdut, 

urcând, urmare a marcări-

lor de profit, la 1,3214 do-

lari, după care s-a stabilizat 

în jurul pragului de 1,3190 

dolari.

Deprecierea euro se dato-

rează posibilităţii ca BCE să 

înceapă un proces de cum-

părare de active, care ar avea 

ca efect creşterea lichidităţii 

în euro, implicit o deprecie-

re a acestuia. Se urmează, 

astfel, exemplul Rezervei Fe-

derale americane, care a avut 

ca efect slăbirea dolarului.

În piaţa la termen de la 

Sibiu, euro se tranzacţiona 

pentru luna viitoare la 1,3199 

– 1,3204 dolari iar pentru fi -

nalul anului la 1,32 dolari.

Sunt folosite date şi in-

formaţii disponibile până 

la ora 14. R.G.

Euro s-a oprit sub 4,40 lei

PIAŢA VALUTARĂ

25 august 26 august

Euro 

4,3947 4,3964

Dolar 

3,3286 3,3298

100 Forinţi maghiari 

1,4036 1,4034

Francul elveţian 

3,6344 3,6397

Lira sterlină 

 5,5196 5,5214

Gramul de aur 

136,3641 137,7812

Un parc ştiinţifi c din 

Berlin este modelul per-

fect pentru ceea ce ar tre-

bui să devină Tetapolis.

Viorel Găvrea (foto), direc-

torul general al Tetarom SA, 

fi rmă care administrează cele 

patru parcuri industriale clu-

jene cu acelaşi nume, a dat 

exemplul de succes a unui parc 

ştiinţifi c din Berlin ca model 

pentru ceea ce ar trebui să fi e 

Tetapolis, viitorul parc ştiinţi-

fi c şi tehnologic al Clujului.

„La Berlin, Adlershof, parc 

ştiinţifi c şi tehnologic făcut în 

92. Când s-a rupt zidul Berli-

nului, primarul de atunci s-a 

trezit cu două aeroporturi, 

Berlinul de Est, Berlinul de 

Vest. A adunat consiliul ştiin-

ţifi c al oraşului Berlin şi a pus 

întrebarea: ce facem cu infra-

structura moştenită din Berli-

nul de Est? Doi ani au discu-

tat şi rezultatul e parcul ştiin-

ţifi c şi tehnologic Adlershof, 

care are tot ce înseamnă cam-

pus universitar, toate univer-

sităţile s-au mutat acolo cu 

excepţia clădirilor rectorate-

lor, are restaurante, săli de 

conferinţe, biblioteci, terenuri 

de sport şi zonă de cercetare 

uriaşă. E absolut impresio-

nant. Te plimbi cu autobuzul, 

sunt peste 300 de hectare. Nu 

ştiu dacă va exista mai ales 

forţa politică să se facă aşa 

ceva, dar ar trebui aşa ceva 

la Cluj”, a declarat Viorel Gă-

vrea pentru Agerpres.

Doar 30 de parcuri 
industriale operaţionale

„Parcul industrial ca infra-

structură de afaceri trebuie să 

cuprindă astăzi o întreagă in-

frastructură de utilităţi, drumuri 

de acces de interior şi exterior 

rapide, comunicaţii rapide, 

transport public, pe interior, de 

la ce înseamnă restaurante, ma-

gazine, hoteluri, grădiniţe, cre-

şe, până la incubatoarele de 

afaceri atât de cunoscute, hale 

industriale, spaţii de birouri. În 

România sunt undeva la 52 de 

parcuri industriale cu titlu ob-

ţinut confom legii, iar operaţi-

onale sunt vreo 30. Ceea ce e 

foarte, foarte grav, nici măcar 

unul pe judeţ. În timp ce în Un-

garia, o ţară jumătate cât Ro-

mânia, sunt peste 200 de par-

curi operaţionale. Ceea ce ar 

merita Clujul şi ceea ce ar me-

rita fi ecare mare centru univer-

sitar din ţară ar fi  parcurile şti-

inţifi ce şi tehnologice. Diferen-

ţa este destul de mare între un 

parc industrial şi un parc ştiin-

ţifi c şi tehnologic. Universităţi-

le sunt împărţite în Cluj pe toa-

tă suprafaţa oraşului şi nu exis-

tă o integrare la nivel de cerce-

tare pe specializări conexe, ce-

ea ce este inadmisibil. Nu avem 

o cercetare integrată multidis-

ciplinară, nu avem decât labo-

ratoare, dar care nu lucrează 

între ele şi sunt şi foarte slab 

dotate. În capul meu şi al co-

legilor mei de la Tetarom s-a 

născut ideea a ceea ce astăzi 

numim Tetapolis, văzut ca un 

parc ştiinţifi c şi tehnologic pe 

10-20 de hectare”, a explicat 

Viorel Găvrea.

Ce va cuprinde Tetapolis

Proiectul Tetapolis ar urma 

să fi e fi nanţat din fonduri eu-

ropene. „Nu avem terenul în-

că, dar sper să-l avem în cu-

rând, în aşa fel încât să pu-

tem aplica în primăvară la Mi-

nisterul Fondurilor Europene 

pentru un proiect de 50-70 de 

milioane de euro, care să aco-

pere atât clădiri, cât şi spaţii 

de recreere, pentru că acolo 

nu vom duce industrie, nu 

vom face asamblare de pro-

duse industriale, ci laboratoa-

re. Eu am văzut în proiect câ-

te o clădire pentru fi ecare ma-

re universitate a Clujului, am 

văzut cel puţin o clădire un-

de să fi e cercetare, şi inova-

re, şi transfer tehnologic in-

terdisciplinar, şi integrat, adi-

că toate universităţile să aibă 

laboratoare comune. Am vă-

zut un mare incubator de afa-

ceri, de fapt un business ac-

celarator, unde să fi e cuprinşi 

toţi paşii în ceea ce înseam-

nă incubare. În spatele cuvân-

tului incubator se afl ă multă 

ştiinţă şi multe cunoştinţe, în-

seamnă studenţi, profesori, 

încercarea de a dezvolta idei 

de afaceri, apoi fi rme de start 

up făcute de studenţi şi pro-

fesori pe care să le vinzi. Ca 

să putem să ducem la capăt 

studiile de fezabilitate, pro-

iectul tehnic al unui parc şti-

inţifi c de anvergură mai mi-

că, 10-20 ha, şi o investiţie de 

50-70 de milioane de euro din 

fonduri europene, am avea 

nevoie de circa 150.000 de eu-

ro şi de teren”, explică Viorel 

Găvrea.

Apogeu atins în 2007

Privite la început cu multe 

rezerve de decidenţi, parcuri-

le industriale clujene generea-

ză în prezent fonduri impor-

tante pentru buget şi care cre-

ează multe locuri de muncă.

Afl ate în stadiul de idee în 

anul 2000, parcurile industri-

ale din Cluj au înregistrat o 

adevărată explozie de dezvol-

tare începând cu anul 2006, 

când a venit fi rma americană 

Emerson, iar apogeul până 

acum a fost atins începând din 

2007, când a fost semnat con-

tractul cu compania fi nlande-

ză Nokia. În cei cinci ani în 

care a funcţionat în Parcul In-

dustrial Tetarom 3 de la Jucu, 

Nokia a virat la bugetul con-

solidat de stat al României cir-

ca 45 de milioane de euro. 

Printre altele, Nokia a însem-

nat 30% din produsul intern 

brut (PIB) al judeţului Cluj şi 

1,1% din PIB-ul României.

În prezent, parcurile indus-

triale clujene se situează pe 

locul al doilea în ţară, după 

zona Bucureşti-Prahova.

Tetarom SA administrează 

în cele patru parcuri industri-

ale clujene peste 2,8 milioane 

de metri pătraţi (teren, spaţii 

de birouri, spaţii de producţie, 

spaţii logistice), în care func-

ţionează peste 50 de fi rme.

Investiţii totale de 500 
de milioane de euro

După plecarea Nokia de la 

Jucu, printre investitorii actu-

ali de top din cele trei parcuri 

industriale funcţionale se nu-

mără Emerson (motoare elec-

trice, o investiţie de circa 180 

de milioane de euro şi peste 

2.000 de locuri de muncă), 

DeLonghi (electrocasnice, cir-

ca 32,5 milioane de euro in-

vestiţi, peste 700 de locuri de 

muncă, Bosch (componente 

auto, 77,4 milioane de euro, 

peste 350 de locuri de mun-

că), Karl Heinz Dietrich (lo-

gistică, 18 milioane de euro, 

peste 80 de locuri de muncă), 

Banca Transilvania (IT — Da-

ta Center, circa 10 milioane 

de euro investiţii, peste 350 

locuri de muncă).

La investiţiile locatarilor 

parcurilor industriale se adau-

gă investiţiile realizate din bani 

de la Guvern, Consiliul Jude-

ţean Cluj şi Tetarom, în valoa-

re totală de circa 21 de milioa-

ne de euro: Tetarom I — 6 mi-

lioane de euro, Tetarom II—1 

milion de euro, Tetarom III—14 

milioane de euro.

„Sunt circa 500 de milioa-

ne de euro investiţii totale ale 

noastre şi ale clienţilor”, a 

subliniat Viorel Găvrea.

Parcurile industriale sunt o afacere care a depăşit 30% din PIB-ul Clujului.

Care este modelul perfect 
pentru Tetapolis?
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În perioada 30-31 august 2014 se desfășoară la Bonţida ,,BAROCK XIII. Zilele 
Castelului Bánff y, de 13 ani un eveniment cultural pentru întreaga familie,, ca-
re găzduiește cea de-a III- a ediţie a ,,PROMOVARE PLAN DE DEZVOLTARE LOCA-
LĂ,, în curtea Castelului Banff y, unde producătorii locali din teritoriul GAL SO-
MEȘ TRANSILVAN COMUNELE: Aluniș,Apahida, Bobâlna, Bonţida, Borșa, Cornești , 
Dăbâca, Gîrbou-Sălaj, Iclod Jucu, Minti u Gherlii, Recea Cristur, Sic și Vultureni vor 
parti cipa cu produse locale tradiţionale pentru expunere si promovare a proiec-
telor desafășurate acest teritoriu.

Deschiderea ofi ciala a evenimentului va avea loc sâmbătă 30 august 2014 la 
orele 11,00. Vor lua cuvântul: David Baxter – director al Centrului internaţional 
de specializare în reabilitarea patrimoniului construit, Bonţida,Csilla Hegedüs – 
secretar de stat, Ministerul Culturii și președintele GAL SOMEȘ TRANSILVAN Au-
rel Emil Cărhaţ – primarul Comunei Bonţida.

Duminică 31 august 2014 pe lângă programul Barock la orele 17,00 în sala Mi-
klos vă invităm să parti cipaţi la seminarul de promovare plan de dezvoltare loca-
lă ,,Fii LEADER în GAL SOMEȘ TRANSILVAN,,. Alături de echipa GAL și președin-
tele GAL Cărhaţ Aurel Emil, primarul comunei Bonţida, ne va onora cu prezenţa 
dl. vicepreședinte al Consiliului Judeţean Vakar Istvan Valenti n, vor fi  prezenti  Re-
prezentanţii Cooperati velor ,,Lunca Someșului Mic,, si ,,Mierea de câmpie,, – aso-
ciaţii înfi inţate pe teritoriul GAL care promovează produsele locale și asocierea 
fermierilor, Balogh Marti n directorul Fundaţiei Civitas și doamna secretar de stat 
a Transilvaniei Trust .

PREȘEDINTELE Cărhaţ Aurel Emil, alături de ECHIPA GAL SOMEȘ TRANSILVAN

În opinia europarlamenta-

rului PDL Monica 

Macovei primarii au deve-

nit o masă de manevră 

pentru partidele politice.

Monica Macovei, candidat 

independent pentru funcţia de 

preşedinte al României, readu-

ce în discuţie tema modifi că-

rii legii partidelor, astfel încât 

un partid să se poată înfi inţa 

cu cel puţin trei membri. Ma-

covei argumentează că acest 

lucru este posibil în multe sta-

te din Uniunea Europeană, 

cum ar fi  Germania, Marea Bri-

tanie, Franţa sau Belgia.

„De ce este foarte impor-

tant acest lucru? Pentru că ide-

ile sunt cele care contează. 

Atâta timp cât un partid for-

mat din trei, din patru, din 

cinci oameni au idei valoroa-

se, care îi conving pe cei din 

jur, conving comunităţile, 

atunci ele vor promova şi par-

tidul va creşte. Ceea ce se în-

tâmplă astăzi în România, de 

25 de ani de fapt, este că par-

tidele mari au luat monopolul 

vieţii politice, monopolul ide-

ilor şi nu servesc cetăţenii”, a 

declarat Monica Macovei.

Trebuie spart monopolul 
partidelor mari

Macovei aminteşte şi faptul 

că în prezent un partid politic 

poate fi  înfi inţat de 25.000 de 

oameni din 18 judeţe ale ţării.

„Asta înseamnă că deja ai 

un aparat de partid gata con-

stituit dacă ai 25.000 de oa-

meni în 18 judeţe. Prin urma-

re, cei care sunt 3,5, 10 şi au 

o idee formidabilă pentru co-

munitate nu au loc, nu au 

cum să o facă.

Din acest motiv, trebuie 

modifi cată legea partidelor, 

trebuie spart monopolul par-

tidelor mari, care – repet – 

nu servesc cetăţenii. De mul-

te ori, şi ştim cu toţii, joacă 

unul pentru altul, interese 

transpartinice, afaceri, corup-

ţie, clientelă politică de la 

unii la alţii. Şi, pe măsură ce 

ei se îmbogăţesc, populaţia 

sărăceşte“, a spus Monica 

Macovei.

Europarlamentarul PDL 

consideră că simplifi carea pro-

cedurii de înfi inţare a parti-

delor politice va fi  benefi că şi 

pentru statutul primarilor.

„Daţi-le bani primarilor, lă-

saţi-i pe primari să nu mai vi-

nă să se căciulească pe la mi-

nistere sau pe la baronii ju-

deţeni, şi atunci lucrurile o să 

meargă bine. (…)Şi nu vor 

mai putea fi  şantajaţi, aşa cum 

se întâmplă acum“, a mai spus 

Macovei. 

Monica Macovei susţine 
modificarea legii partidelor

Preşedintele PDL, Vasile 

Blaga, a declarat, marţi, 

referitor la faptul că Emil 

Boc o susţine pe Elena 

Udrea la Preşedinţie că, 

„dacă Emil Boc se simte 

atras de un alt partid, nu 

are decât să-şi dea demisia 

din PDL şi să se înscrie 

într-un alt partid“ şi a ară-

tat că nu este „deloc demn 

acest demers“.

Blaga a fost întrebat înain-

te de şedinţa BPN al PDL cum 

apreciază faptul că primarul 

Clujului, Emil Boc, spune că 

susţine candidatul PMP Ele-

na Udrea la Preşedinţie.

„Dacă domnul Boc se sim-

te atras de un alt partid, nu 

are decât să-şi dea demisia din 

PDL şi să se înscrie într-un alt 

partid şi nu are decât să sus-

ţină pe cine vrea! Nu este de-

loc demn un astfel de demers 

din partea domniei sale, mai 

ales că şi eu şi dumneavoas-

tră l-am auzit iniţial că îl sus-

ţine pe domnul Iohannis. Ce 

l-a făcut să se schimbe vă rog 

să-l întrebaţi pe dânsul“, a pre-

cizat Blaga, potrivit Mediafax.

Întrebat dacă ar trebui să 

ia măsuri ca preşedinte al PDL 

faţă de Boc, Vasile Blaga a ară-

tat că „nu partidul este în di-

fi cultate“, ci Emil Boc.

„Nu partidul este în difi -

cultate, domnul Boc este în 

difi cultate. Nu partidul i-a su-

gerat domnului Boc să aibă 

alte atitudini, domnia sa le-a 

avut. Partidul nu-i datorează 

nimic nimănui dintre noi, noi 

îi datorăm partidului. Dânsul 

a ajuns primar al Clujului spri-

jinit de PDL“, a adăugat Va-

sile Blaga.

Boc „nu are decât să-şi dea 
demisia“ din PDL

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Seria certurilor dintre PSD 

şi PNL Cluj continuă. De 

data aceasta, pe tema 

Spitalului de Urgenţă. 

Proiectul, tărăgănat de nici 

nu mai ştim când, devine 

astfel noul măr al discordi-

ei între cei doi foşti parte-

neri de guvernare.

Liberalul Mihai Seplecan (fo-

to) îi acuză pe cei din PSD că 

după ce el a scos un proiect 

„de la naftalină“, aceştia au ve-

nit doar să culeagă roadele.

Mai exact, după ce Seplecan 

a readus în discuţie, în urmă cu 

câteva săptămâni, acest subiect, 

PSD a anunţat prin ministrul 

Nicoale Bănicioiu că la Cluj se 

va construi un nou spital.

Solicitarea lui Seplecan

Astfel, având în vedere fap-

tul că cei de la Partidul Social 

Democrat au prostul obicei „să 

fure, să se împopoţoneze cu me-

ritele altora şi să taie panglici la 

proiecte care nu le aparţin“, Se-

plecan face o „retrospectivă“:

„(...)Am readus în atenţia 

ministrului Sănătăţii Nicolae Bă-

nicioiu solicitarea nr. 

2.243/04.02.2013 privind Spita-

lul Regional de Urgenţă Cluj, re-

aducându-i aminte faptul că pe 

banii contribuabililor s-a inves-

tit deja foarte mult în acest pro-

iect şi că nu este cazul să se re-

nunţe la acest obiectiv de inte-

res naţional şi regional. I-am re-

amintit despre importanţa obiec-

tivului de investiţii preconizat, 

califi carea acestuia ca şi lucra-

re publică de interes naţional, 

necesară şi oportună a fi  reali-

zată într-un centru universitar 

şi medical de veche şi confi r-

mată tradiţie, cu rugămintea de 

a analiza şi a ne informa asu-

pra condiţiilor şi termenelor în 

care va aprecia că acest proiect 

investiţional se va putea reali-

za, precum şi care sunt limite-

le mandatului, respectiv garan-

ţiile ce se vor acorda, din aceas-

tă perspectivă, judeţului Cluj şi, 

implicit, Consiliului Judeţean 

Cluj de către Ministerul Sănătă-

ţii. O solicitare similară, de spri-

jinire a proiectului Spitalului Re-

gional de Urgenţă Cluj i-am adre-

sat şi prefectului Gheorghe Vuş-

can (Adresa nr. 15.404/13.082014) 

în data de 14.08.2014.

Cele două documente pot 

fi  puse la dispoziţia celor ca-

re doresc să le consulte“, ara-

tă Seplecan.

Liberalul reaminteşte că 

după o săptămână, ministrul 

PSD al Sănătăţii a considerat 

oportun să spună că la Cluj 

va fi  construit un spital de ur-

genţă din fonduri europene.

Un proiect 
„de pe vremea lor“

Din punctul de vedere al 

social democraţilor clujeni în-

să, readucerea în discuţie a 

acestui proiect de către Seple-

can nici nu mai contează, pen-

tru că oricum, proiectul Spi-

talului Regional a fost iniţiat 

„pe vremea lor“.

„Şoferul Mihai Seplecan şi 

consilierii domniei sale în co-

municare sunt rupţi de reali-

tate!.

PSD Cluj aminteşte opiniei 

publice că în momentul în ca-

re reprezentanţii PSD propu-

neau şi susţineau construirea 

Spitalului Regional de Urgenţă 

la Cluj, domnul Mihai Seple-

can era doar un asistat social 

pe bani publici, ca să nu spu-

nem o căpuşă a banilor publici.

Şoferul politic al domnului 

Marius Nicoară, domnul Mi-

hai Seplecan trebuie înainte 

de orice consideraţii publice, 

rupte de realitate, să-şi prezin-

te CV-ul pentru a demonstra 

că nu a fost un asistat social 

pe bani publici.“, spun social 

democraţii, într-un comunicat 

de presă.

O nouă ceartă 
între PSD și PNL
Liberalul Mihai Seplecan îi acuză pe social democraţii clujeni 
că au prostul obicei de a culege roadele muncii altora.
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament 2 cam, conf 
2, Mănăștur, str. Gârbău nr. 13, 
et 1, fi nisat, izolat termic, conto-
rizat, baia cu cabină duș. Aproa-
pe de mijloacele de transport, 
zonă liniștită. Preț convenabil. Tel 
0745-098.235 (18.20)

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

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

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă/vilă cu un singur 
nivel în Grigorescu (P-ţa 14 iulie, 
Donath, E. Grigorescu, O. Goga), 
Gheorgheni (Arieșului, Artelor, V. 
Lupu, T. Ionescu, Albinii), Bulgaria 
(P-ţa 1848, Clujana), suprafaţa 
utilă între 100-150 mp, pod, ga-
raj, teren/grădină min. 400 mp, 
front minim de 16 m, aproape de 
mijloacele de transport în comun. 
Tel. 0748-111295. (5.7)

¤ Vând casă la munte, Valea Ierii, 
cu toate dotările la 9999 euro. 
Inf. la tel. 0747-700044. (3.5)

¤ Vând casă la 60 km de Cluj, 3 ca-
mere + hol + cămară + curte în su-
pr. de 500 mp. Inf. și relații supli-
mentare la tel. 0755-568802. (2.7)

¤ Vând urgent casă în zona Va-
lea Ierii, la preţul de 5000 euro, 
în stadiu de fundaţie cu materia-
le gratis, de 4000 euro. Tel. 
0736-577060. (3.5)

Vând casă și teren în supr. de 70 
mp, în Florești, str. A. Iancu. Are 
toate utilităţile, gaz, apă, curent. 
Relaţii la tel. 0749-813005, 
0742-097455. (3.5)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

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

Tureni. Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0724-134630 sau 
0723-172514.

TERENURI

¤ Cumpăr teren extravilan. Sunaţi 
la tel. 0741-244133. (2.7)

¤ Cumpăr 500 mp teren pentru 
construcţie vilă sau de 1500 mp 
pentru construcţie case înșiruite, 
liber sau cu casă demolabilă, în 
zona Grigorescu (P-ţa 14 Iulie, E. 
Grigorescu, Donath, O. Goga), 
Gheorgheni (Arieșului, Artelor, V. 
Lupu, T. Ionescu, Albinii), Bulgaria 
(P-ţa 1848, Clujana), front min. 
16 m. Tel. 0748-111295. (5.7)

¤ Cumpăr teren agricol, pășune. 
Inf. suplimentare la tel. 0751-
044086. (3.7)

¤ Vând teren în Cara, supr. 2800 
mp, cu acte în regulă. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 
0755-568802. (2.7)

¤ Vând URGENT teren intravilan în 
mun. Gherla, întabulat, cu utilităţi 
asigurate, situat în zonă locuită, cu 
front de 24 m la strada asfaltată. 
Parcela de 2000 mp poate fi  loti-
zată. Preţ la cursul pieţii, negocia-
bil. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel.0745-127969. (4.9)

¤ 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 teren pentru construcţii, 
în supr. de 1066 mp, pe str. Câm-
pului 36 și teren în supr. de 3000 
mp și 7500 mp, pe str. Câmpului 
364. Inf. suplimentare la tel. 
0748-193982. (2.7)

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

P.F. vând 1145 mp de teren 
intravilan cu C.F. la Rudar, la 200 

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

plan, situat într-o poiană.

Informații la tel. 
0756-091346.

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ P.F. dau în chirie apartament cu 
2 camere, în supr. de 54 mp, ultra-
central, renovat recent, zona P-ţa 
Mihai Viteazul, geamuri la stradă, 
curte interioară, contorizat, C.T., 

cheltuieli mici, pretabil pentru ca-
binete, sediu fi rmă, depozit sau lo-
cuit. Tel. 0764-471829. (4.7)

Caut de închiriat garsonieră,

mobilată, de preferinţă zona 
FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SPAŢII

¤ Ofer spre închiriere spaţiu co-
mercial în supr. de 80 mp, fi ni-
sat, toate utilităţil, acces direct 
din șosea principală, posibilităţi 
de parcare în curte, pretabil pen-
tru birouri, magazin, depozit, IT, 
dispecerat, etc. Inf. suplimenatre 
la tel. 0728-976723. (3.7)

¤ Dau în chirie spaţiu comercial în 
supr. de 300 mp, sau parţial 
60-90-180 mp, pe B-dul Eroilor, vi-
trină mare la stradă. Inf. suplimen-
tare la tel. 0766-239803. (4.4)

SCHIMBURI

CASE

¤ Schimb casă la 60 km de Cluj, 
3 camere + hol + cămară + curte 
în supr. de 500 mp, cu garsonie-
ră în Cluj + diferenţă. Inf. și rela-
ţii suplimentare la tel. 
0755-568802. (2.7)

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0724-134630 sau 
0723-172514.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Tânără, nefumătoare, caut loc de 
muncă, în domeniile babysitter, cu-
răţenie, menaj ușor. Ofer și cer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 0741-455348.

¤ Tânără, caut loc de muncă part-
time, în domeniul contabilitate pri-
mară, cunoștințe WINMENTOR. 
Sunați la tel. 0745-430079.

¤ Tânără, caut loc de muncă în do-
meniul gastronomic, experienţă 
de 3 ani, cu diplomă, în hoteluri 
sau pensiuni, numai în Cluj-Napo-
ca. Ofer și rog seriozitate. Tel. 
0753-913845.

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

orele 16.30-21.30. 
Inf. la telefon 0756-055644.

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

Tânăr serios, absolvent 
al Facultăţii de Știinţa 
și Ingineria Mediului, caut de 
lucru în Cluj-Napoca, conform 
pregătirii sau 
în alt domeniu.

Telefon 0756-312841, 
Cosmin.

SERVICII

¤ Reparaţii la domiciliul clientu-
lui: frigidere congelatoare, vitri-
ne frigorifi ce, clime auto. Depla-
sări în afara loc. Cluj-Napoca, re-
duceri pentru pensionari și stu-
denţi, garanţie. NON-STOP! Inf. 
și relaţii suplimentare la tel. 
0755-367251. (4.7)

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

MEDICALE

¤ Maestru profesor, efectuez tra-
tamente echilibrări energetice pe 
karmă, radiestezice și purifi cări 
de spaţii cu energie reiki. Tel. 
0749-366273. (4.7)

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând Golf, stare bună, argintiu, 
benzină, preţ negociabil. Inf. la tel 
0743-433704 (3.3)

¤ Vând moped ACTIV, marca 
First-Bike, cu motor de 50 cmc, în 
patru timpi, cu partu viteze, puţin 
rulat și cască moto, nouă, nr. 56. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0723-064864. (4.9)

¤ Vând Toyota Yaris, an 2007, 
129.000km, diesel, preţ negocia-
bil. Tel 0741-028813 (3.3)

¤ Vând autoturism ”Trabant 
601”, an fabricaţie 1981, verifi -
care tehnică + asigurare la zi, 
stare perfectă de funcţioare, 
preţ la aprecierea cumpărătoru-
lui. Inf. suplimentare la tel. 
0740-323779. (3.7)

¤ Vând ”Dacia Logan MVC”, nou, 
0 km, culoare roșie, pe benzină. 
Inf. la tel. 0741-028813. (4.7)

¤ Vând barcă pneumatică de 6 
persoane, cu motor ”Yahama”, de 
25 C.P. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0264-541633. (4.9)

¤ Vând “Toyota Yaris”, diesel, 
an de fabricaţie 2007, ITP 
2015, diesel, culoare albastru, 
la bord 129000 km, unic pro-
prietar, taxa de mediu plătită, 
în stare bună de funcţionare, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-028813. (4.7)

¤ Vând ”Volkswagen Golf”, benzi-
nă, an de fabricaţie 2007, culoare 
argintiu, în loc. Bistriţa. Inf. supli-
mentare la tel. 0743-433704 sau 
0748-914032. (4.7)

¤ Vând CART 270 cmc, stare per-
fectă, motor HONDA, înscris, în-
scris în circulaţie, se poate circula 
pe drumuri accidentate, preţ 750 
euro. Inf. suplimentare la tel. 
0751-044086. (4.7)

¤ Vând CHEVROLET AVEO, model 
2013, 12.500 euro negociabil. 
Rulaj mic. Informaţii la 
0733-040936. (5.7)

¤ Vând ”Dacia Break” pentru 
”Programul Rabla”, preţ 1800 
RON, negociabil. Inf. și relaţii la 
tel. 0264-432680. (6.7)

¤ VÂND SUPERNOVA asigurare şi 
revizie tehnică la zi, an fabricaţie 
2001, km reali 79.000, motor 
1,4, injecţie benzină (Renault 
Clio), tinichigeria şi vopsitul făcu-
tă recent. Preţ 1.200 Euro. Infor-
maţii la telefon 0766-484.462.

PIESE AUTO

¤ Cumpăr cauciuc ”Hankook”, in-
dicativ 866 – 205/60/R15, stare 
bună sau nou. Sunaţi la tel. 
0744-653097. (5.7)

MOBILIER

¤ Ieftin! Vând mobilă sufragerie, 
canapea cu husă din piele, o mă-
suţă + 4 scaune. Inf. la tel. 
0748-193982. (2.7)

¤ Vând cuier cu ladă pentru încăl-
ţăminte, dulap expunere din me-
lamină, culoare albă, tip bibliote-
că. Inf. la tel. 0748-193982. (2.7)

¤Vând dulap, o masă modernă, 
2 fotolii, dulap pentru pantofi . 
Inf. la tel. 0721-096181. (3.7)

¤ Vând corpuri bonanza. Sunaţi 
al tel. 0744-763157. (4.7)

UZ CASNIC

¤ Vând 2 aragaze, aspirator, ma-
șină de scris. Inf. la tel. 
0721-096181. (3.7)

¤ Vând mașină de tricotat nouă, 
marcă germană ”Brother”, cu un 
pat, preţ la aprecierea cumpără-
torului. Inf. suplimentare la tel. 
0740-323779. (3.7)

¤ Vînd convenabil dălţi pentru 
sculptură în lemn și strungărie. 
Inf. la tel. 0723-064864. (4.9)

¤ Vând congelator cu 5 sertare. 
Inf. suplimentare la tel. 
0748-193982. (5.7)

¤ Vând convenabil scule aschie-
toare, burghie, freze, cuţite de 
strung, unei persoane serioase și 
interesate pentru aceste scule. Inf. 
la tel. 0743-330440. (5.7)

¤ Vând drujbă URAL-4, aproape no-
uă și cablu de tracţiune de Ø 9 mm . 
Inf. la tel. 0746-297102. (5.7)

ELECTRO

¤ Vând orgă ”Altarus 3000”, două 
cutii electrolizi, 6 kg cositor, preţ 
foarte bun. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0748-193982. (2.7)

¤ Vând mașină de cusut electrică 
“Nicoleta”, nouă. Preţ la aprecie-
rea cumpărătorului. Inf. suplimen-
tare la tel. 0740-014558. (3.7)

¤ Vînd foarte ieftin: contactori în-
tre 10-400 A, ISOL-uri de 16-630 
A, strea 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. Tel. 
0722-886013. (4.7)

¤ Vând TV color ”Sport”, nou, di-
agonala 32 cm, video ”Panaso-
nic”, cu casete, aproape nou, 2 
antene parabolice, ieftin. Inf. la 
tel. 0748-193982. (5.7)

¤ Vând generator electric 220 V, 
marca Einhell 800/1, nou. Inf. la tel. 
0740-542305, între orele 18-20.

DIVERSE

Vând răcitor de lapte 400 l, preţ 10 
RON. Inf. la tel. 0747-700044. (1.7)

¤ Vând vin de colecţie Italia 1960, 
1964, 1971, 1974. Inf. suplimen-
tare la tel. 0741-386266. (5.7)

¤ Vând moară pentru grâu. Rela-
ţii la tell 0740-240238. (2.7)

¤ Vând cărţi în limba franceză, 
foarte ieftin. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0748-193982. (2.7)

¤ Vând 32 coli de tablă zincată de 
Ø 0,5 mm, format 1000 x 2000 
mm. Inf. la tel. 0746-297102. (5.7)

¤ Vând coniac de 47° și rachiu de 
fruncte de 53°, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Calitate super. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (5.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, capacitate mare. Inf. supli-
mentare la tel. 0751-044086. (2.7)

¤ Vând încălţăminte, articole 
sport, plapume, cuverturi, toate 
ieftin. Desfi nţez gospodărie. Tel. 
0748-193982. (5.7)

¤ Vînd cactus cu înălţimea de 2,3 m, 
un palmier de 2 m, plantă ornament 
cu frunză lată de 1,7 m, toate deose-
bit de frumoase, pentru interior. In-
formașii la tel. 0722-518119. (5.7)

¤ Vând 2 perechi bocanci cu rotile, 
nr. 40, preţ minim 50 RON / pere-
chea. Inf. la tel. 0740-323770. (6.7)

¤ Vând moară cu valţuri și site, capa-
citate mai mare. Tel. 0740-240238.

¤ Vând scule pentru lăcătușerie, 
chei, burghie, rulmenţi, tapet. Su-
naţi la tel. 0748-193982. (2.7)

¤ Vând toaletă ecologică portati-
vă, de 20 de litri,. Informatii la tel. 
0740-542305, între orele 18-20.
¤ Vând patine role din piele nr. 
36-38, aproape noi, preţ 60 RON. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (5.7)

¤ Vând/desfi nţez gospodărie: 
raft din metal, 3 bare 4/4, 18 ml 
pătrat, 18 ml ţeavă cupru ½, co-
turi T-uri, ţeavă PVC Ø 32, Ø 40, 6 
kg cositor, altele, toate ieftin. Inf. 
la tel. 0748-193982. (5.7)

¤ Vând un covor cu dim. 3 x 2 m, și 
două carpete, la preţul de 60 RON. 
Inf. la tel. 0264-591965. (5.7)

¤ Vând URGENT 20 perechi de 
blugi de toate culorile și mărimi-
le, preţ 50 RON/buc. Inf. la tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ Vând conductă metalică Dâ70 
mm, gâ5 mm, 6 buc x 9 m, pentru 
construcţii gard, sub preţul pieţii. 
Inf. la tel. 0264-432680. (6.7)

¤ Vând 2 damigene și 2 costume 
naţionale. Inf. la tel. 
0721-096181. (6.7)

¤ Vând gheaburi și burlane din 
tablă galvanizată, preţ negociabil. 
Sunaţi la tel. 0264-432680. (6.7)

¤ Vând gâște și raţe albe tineret, 
foarte frumoase și sănătoase 
pentru creștere sau tăiere, gâștele 
sunt între 4,5 și 8kg. Sunaţi la tel. 
0764-471829. (6.7)

¤ Vând două biciclete unul bărbă-
tesc, marca ”Set Rocco”, plus sca-
un pentru copil, preţ 230 RON și 
una de damă, marca ”Neuzer”, 
preţ 160 RON. preţuri negociabi-
le, scaun mașină de copil la preţul 
de 80 lei, negociabil. Inf. la tel. 
0264-487028. (5.7)

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr mașină de scris veche, 
neagră. Sunaţi la tel. 
0751-044086. (3.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare căpri-
or (ţap) și colţi de mistreţi, preţ 
negociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (5.5)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (ta-
blou, icoană veche, mașină de 
scris, radio, râșniţă, ceas cu pen-
dulă, monede, mojar, etc). Ofer 
5-30 ron. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (5.5)

¤ Vând cartele telefonice Româ-
nia și străine, peste 500 de 

modele(sport, faună, etc.), fără 
cip, preţ negociabil la cantitate. 
Tel. 0755-920694. (5.5)

¤ Vând sobe de teracotă antice, cu 
ornamente deosebite, de culoare 
galbenă, maro și albă, și candela-
bre antice. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0744-219124. (5.5)

¤ Vând peste 500 de plicuri circu-
late în România între anii 
2002-2010 (faună, biserici, perso-
naje, animale, sport, avioane, 
etc), preţ 0,30 RON/buc, negocia-
bil. Inf. la tel. 0755-920694. (5.5)

¤ Vând colecţie de timbre, colec-
ţie de ceasuri de buzunar, noi, cu 
lanţ, marca “Heritage”, brichete 
cu gaz, pixuri. Inf. la tel. 
0759-020427. (5.5)

¤ Vând discuri pentru pick-up 
33/45 turaţi, muzică ușoară, popu-
lară, simfonică, toate în stare bună. 
Relaţii la tel. 0755-920694. (5.5)

¤ Vând benzi de magnetofon 
(BASF, AGFA, SONY) înregistrate o 
singură dată, 360/540 m, muzică 
ușoară. Tel. 0755-920694. (5.5)

¤ Colecţionari! Vând casete au-
dio, video, discuri, benzi magne-
tofon. Tel. 0755-920694. (5.5)

LICITAŢIE

PRIMĂRIA COMUNEI POIENI
organizează la sediul acesteia, 
în data de joi, 04.09.2014 ora 
12.00, licitaţie publică deschisă 
pentru vânzarea masei 
luminoase din partidă: 436 
Pârâul Peșterii cu un volum 
brut de 530 mc preţul de 
pornire a licitaţiei: 120 lei/mc, 
treaptă de licitare 5 lei și partida 
389 Dara-Bulzuri cu un volum 
brut de 250mc preţul de pornire 
a licitaţiei: 200 lei/mc, treaptă 
de licitare 5 lei. Oferta de preţ 
se face în plic închis.
Actele necesare și condiţiile de 
participare sunt trecute în 
caietul de sarcini.

Relaţii suplimentare la sediul 
primăriei, tel. 0264-255.010. (1.1)

PIERDERI

¤ Pierdut Certifi cat Constatator 
pentru punctul de lucru de pe Stra-
da Napoca nr. 6, pentru S.C. PRE-
MIUM TOUR S.R.L., C.U.I. RO 
31786367, J12/1907/2013. Îl de-
clar nul. (1.1)

ACORD DE MEDIU

¤ TUROS ÁRPÁD, reprezentant al 
S.C. POWER BELT S.R.L., anunţă 
publicul interesat asupra depunerii 
solicitării de emitere a acordului de 
mediu pentru proiectul „Elaborare 
PUD – extindere hală metalică cu 
funcţiunea de depozit“, propus a fi  
amplasat în Cluj-Napoca, Bulevar-
dul Muncii, nr. 277. Informaţiile pri-
vind proiectul propus pot fi  consul-
tate la sediul Agenţiei pentru Pro-
tecţia Mediului Cluj cu sediul pe 
Strada Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9b, 
Cluj-Napoca și la sediul S.C. 
POWERBELT S.R.L. de pe Bulevar-
dul Muncii, nr. 277 din Cluj-Napo-
ca, de luni până vineri, între orele 8 
și 16. Observaţiile publicului se pri-
mesc zilnic la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Cluj. (1.1)

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

¤ În conformitate cu O.U.G 
195/2005 privind protecţia mediu-
lui, aprobată prin Legea 
265/2006, cu modifi cările și com-
pletările ulterioare și Ord. 
1798/2007, S.C. TEPOL S.R.L. 
anunţă începerea demersurilor în 
vederea obţinerii autorizaţiei de 
mediu pentru obiectivul: ”HOTEL 
RESTAURANT“, din localitatea 
Cluj-Napoca, str. Făgetului nr. 31A, 
jud. Cluj.” Eventualele sugestii și 
reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 
99, în zilele de luni între orele 
9.00–16.30, marţi–vineri între 
orele 9.00-14.00. (1.1)

Vrei să înveţi o meserie care să-ţi permită să lucrezi 
oriunde în Europa? Vrei să primeşti o bursă privată 

de la fi rme româno-germane, olandeze sau franceze?

Înscrie-te la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu“ din 
Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 199-201.

Învăţământ liceal, specializarea tehnician operator la 
maşini cu comandă numerică. Şcoală profesională, 
specializările: tinichigiu-vopsitor auto, lăcătuş construcţii 
metalice şi utilaj tehnologic. Învăţământ postliceal, 
specializările: tehnician operator la maşini cu comandă 
numerică, tehnician în echipamente bio-medicale.

Pentru mai multe informaţii sună la tel. 0264-415.119.
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ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:20 Discover România
12:30 Vreau să fi u sănătos 
(2013, emis. mag.) (reluare)
13:00 Opre Roma (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Convieţuiri (doc.) (live)
16:50 Legendele palatului, prin-
ţesa Ja Myung (sud cor., 2009, 
s. rom., episodul 35-36)
18:10 Europa mea (emis. info.)
18:45 Antologie Chaplin
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 În numele Islamului 
(2009, docu-drama, episodul 1)
22:10 Neds - Găștile din Glas-
gow (engl.-fra.-it., 2010, f. dr.)
0:15 Garantat 100% (talk show) 
(reluare)

ANTENA 1

13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 3
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 3
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special (2012, 
emis. info.)
20:30 Te pui cu blondele? 
(emis. con.)
23:00 Astă seară dansăm în fa-
milie (rom., 1972, com.)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV
14:00 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, episodul 4782)
15:00 Vinul iubirii (sua, 2011, f. 
romant.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 Trăiește-ţi vara (2014, di-
vertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Un om periculos (sua, 
2009, acţiune)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 Spartacus: Răzbunarea 
(sua, 2010, ser., episodul 9)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Liceenii (rom., 1987, 
com.)
15:45 Teleshopping (promo)
16:30 Nuntă cu surprize (2011, 
reality show)

18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. 
info.)
20:00 Dragoste la prima vedere 
(tur., 2013, s. dr.)
22:15 O iubire de-o vară (2014, 
divertisment)
0:30 Știrile Kanal D (emis. info.) 
(reluare)

ACASĂ TV

13:00 Spune-mi că ești a mea 
(mex., 2013, s. rom.) (reluare)
14:30 Legături riscante (sua, 
2012, s. dr.) (reluare)
15:30 Minciuna (mex., 
1998, ser.)
16:30 Rosa Diamante 
(sua-mex., 2012, s. rom.)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Soţ de închiriat (sua, 
2013, s. rom.)
19:30 Pentru că te iubesc 
(mex., 2013, s. rom.) (reluare)
20:30 Spune-mi că ești a mea 
(mex., 2013, s. rom.)
22:00 Legături riscante (sua, 
2012, s. dr.)
23:00 Casa de alături (sua, 
2011, s. de acţ.)
0:00 Clona (braz., 2001, s. tv) 
(reluare)

TRANSILVANIA

12:30 Tonik Show (2012, diver-
tisment) (reluare)
13:30 Liga I: FC Cfr 1907 Cluj - 
Cs Gaz Metan Mediaș (emis. 
sport) (reluare)
15:30 Fotbal Look (2012, emis. 
sport) (reluare)
16:30 Știri Look TV (2013, emis. 
info.) (live)
17:00 Fanatik Show (talk show) 
(live)
19:00 Nautic Show
19:30 Vacanţă pe bani puţini 
(engl., s. doc., episodul 13)
20:00 Știri Look TV (2013, emis. 
info.) (live)
20:30 Big Boletus (2012, diver-
tisment)
21:30 Tonik Show (2012, diver-
tisment)
22:30 Cinema Live (2013, emis. 
mag.) (reluare)
23:00 Liga Magazin (emis. 
mag.) (reluare)

UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

ŞCOALA POSTLICEALĂ F.E.G. 
CLUJ-NAPOCA

face înscrieri cu sau fără Diplomă de bacalaureat şi fără 
limită de vârstă

CALIFICĂRI PROFESIONALE:

-Asistent medical generalist -Agent fi scal
-Asistent medical de farmacie -Funcţionar bancar
-Asistent medical de igienă -Asistent de gestiune
-Asistent medical de laborator -Agent vamal
-Asistent medical de radiologie -Analist programator
-Asistent medical de nutritie și dietetică
-Stilist
-Asistent medical de balneofi ziokinetoterapie
-Tehnician maseor
-Asistent pentru ocrotirea persoanelor varstnice
-Cosmetician
-Ergoterapeut
-Proiectant decoraţiuni interioare
-Pedagog de recuperare

PENTRU INFORMAŢII NE PUTEŢI GĂSI
-LA TEL. 0760/663940, e-mail: scoala_feg@yahoo.com
-LA SEDIUL ŞCOLII: STR. AL. VLAHUŢĂ, NR. 12-14 ( LICEUL 

ONISIFOR GHIBU ) CARTIER GRIGORESCU, CLUJ-NAPOCA
-PE SITE-UL NOSTRU: www.feg.ro
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ASISTENT MEDICAL GENERALIST 
Calific  profesionale: 

ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE 
 

 
 

 
 

 
Rela e 00- 00 

la telefon: 0264  
 

¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

Mişcarea palestiniană 

Hamas şi Israelul au 

ajuns la un acord de înce-

tare a focului permanent 

pentru a pune capăt unui 

război ce durează de 50 

de zile, a indicat marţi 

pentru AFP un înalt res-

ponsabil palestinian.

Preşedintele palestinian 

Mahmoud Abbas va anunţa în 

deschiderea unei reuniuni a 

conducerii palestiniene, pre-

văzută pentru ora 16.00 GMT, 

detaliile acordului, care preve-

de îndeosebi ridicarea bloca-

dei israeliene impuse Fâşiei 

Gaza din 2006, aceasta fi ind 

principala cerere a palestinie-

nilor, a precizat sursa sub aco-

perirea anonimatului. Potrivit 

AFP, Hamas a confi rmat marţi 

încheierea acordului de înceta-

re a focului cu Israelul, califi -

cându-l drept „o victorie pen-

tru Rezistenţă”, referire la gru-

purile armate din Fâşia Gaza.

Confl ictul dintre Israel şi 

grupurile armate palestiniene 

s-a soldat în 50 de zile cu pes-

te 2.130 de morţi de partea 

palestiniană şi cu 68 de cea 

israeliană.

Palestinienii anunță un acord 
de încetare a focului 
permanent cu IsraelulEpidemia de Ebola a pro-

vocat până în prezent 

moartea a 120 de membri 

ai personalului medical, 

iar în cele trei ţări cele 

mai afectate de acest 

virus – Liberia, Guineea 

şi Sierra Leone – există 

doar unul sau doi medici 

la 100.000 de locuitori, a 

anunţat Organizaţia 

Mondială a Sănătăţii.

„Până în prezent, peste 240 

de membri ai personalului me-

dical au contractat boala în Gu-

ineea, Nigeria şi Sierra Leone, 

şi peste 120 au murit”, a pre-

cizat Organizaţia Mondială a 

Sănătăţii într-un comunicat.

Mai mulţi factori stau la 

baza numărului mare de per-

sonal infectat, potrivit OMS, 

care menţionează lipsa de 

echipament de protecţie indi-

vidual (măşti şi mănuşi) şi fo-

losirea greşită a acestora, nu-

mărul insufi cient de medici, 

care, din cauza suprasolicită-

rii, riscă să comită greşeli.

Potrivit celui mai recent bi-

lanţ al OMS publicat la 20 au-

gust, febra hemoragică a pro-

vocat în total moartea a 1.427 

de persoane – 624 în Liberia, 

406 în Guineea, 392 în Sierra 

Leone şi cinci în Nigeria.

În cele trei ţări cele mai 

afectate, OMS estimează că 

doar un medic din doi este 

disponibil pentru 100.000 de 

locuitori, în special în oraşe, 

în condiţiile în care epidemia 

de Ebola afectează în egală 

măsură zonele rurale.

Ebola face tot mai multe 
victime și în rândul medicilor

Confruntări militare au 

avut loc marţi în zona 

Novoazovsk, la sud de 

Doneţk, în apropierea 

frontierei cu Rusia, unde 

autorităţile ucrainene sus-

ţin că au oprit un convoi 

rus de blindate.

„Atacurile mercenarilor ruşi 

la Novoazovsk continuă în 

acest moment. Un spital este 

în fl ăcări”, a declarat ieri An-

drei Lisenko, purtătorul de cu-

vânt al armatei ucrainene.

Kievul susţine că armata 

ucraineană a oprit un convoi 

rus de zece tancuri şi două 

transportoare blindate, după 

ce vehiculele ar fi  intrat în 

Ucraina venind din Rusia. 

„Frontiera ucraineană a fost 

încălcată de un convoi de zeci 

de tancuri şi vehicule blinda-

te”, care au intrat pe terito-

riul ucrainean în apropiere de 

oraşul industrial Mariupol, de-

clara luni purtătorul de cu-

vânt al armatei ucrainene, Le-

onid Matiuhin. Moscova a res-

pins însă acuzaţiile.

10 paraşutişti ruşi, 
reţinuţi de SBU

De asemenea, potrivit unui 

comunicat al Serviciului ucrai-

nean de securitate (SBU), ar-

mata ucraineană a reţinut luni, 

în estul Ucrainei, zece para-

şutişti militari ruşi, care erau 

„înarmaţi”, relatează agenţia 

ofi cială Ukrinform, în pagina 

electronică, citată de Media-

fax.

Militari din cadrul Regi-

mentului 331 din Divizia 98, 

situată în centrul Rusiei, au 

fost reţinuţi în apropiere de 

oraşul Zerkalnîi, în regiunea 

Doneţk. „Militarii ruşi aveau 

asupra lor acte de identitate 

şi arme”, afi rmă serviciul 

ucrainean.

Ministrul ucrainean al Apă-

rării, Valeri Gheletei, a confi r-

mat, într-un mesaj postat pe 

pagina sa de Facebook, că 

aceşti „militari” au fost reţi-

nuţi luni.

Potrivit Ukrinform, para-

şutiştii ruşi au afi rmat în tim-

pul interogatoriului că nu şti-

au despre „incursiunea în 

Ucraina”. „Doar ofi ţerii ruşi 

au fost informaţi despre aceas-

tă incursiune”, menţionează 

SBU într-un comunicat.

„Convoiul era format, în 

special, din vehicule blinda-

te, 12 dintre care au fost dis-

truse după primul atac al ar-

matei. De asemenea, au fost 

distruse câteva tancuri”, anun-

ţă armata implicată în opera-

ţiunea „antiteroristă” din es-

tul Ucrainei.

„Vehiculele care nu au fost 

afectate de atacuri s-au depla-

sat în direcţia localităţii Tel-

manovo”, menţionează arma-

ta, într-un mesaj publicat pe 

Facebook.

Kievul, acuzat de război 
informaţional

Moscova califi că drept „răz-

boi informaţional” afi rmaţii-

le presei occidentale cu privi-

re la prezenţa unor trupe ru-

seşti în Ucraina, a declarat 

luni ministrul rus de Externe, 

Serghei Lavrov

“Califi căm astfel de afi r-

maţii drept război informaţi-

onal", a declarat Lavrov, în-

tr-un interviu pentru publica-

ţia britanică The Daily Tele-

graph.

În opinia ministrului rus, 

„presa continuă să răspân-

dească zvonuri, informaţii dis-

torsionate şi chiar minciuni”.

Au traversat frontiera 
accidental

Ministerul Apărării de la 

Moscova a confi rmat pentru 

agenţiile de presă ruseşti ares-

tarea unor soldaţi ruşi pe te-

ritoriul ucrainean, anunţată 

de Kiev, afi rmând că aceştia 

au traversat frontiera în mod 

„accidental”.

„Militarii respectivi parti-

cipau la misiuni de patrulare 

la frontiera ruso-ucraineană 

şi au traversat-o, fără îndoia-

lă, în mod accidental, pe un 

tronson fără demarcaţie”, a 

declarat sursa citată de agen-

ţiile ofi ciale Itar-Tass şi RIA 

Novosti.

Confruntări militare 
în sud-estul Ucrainei

Armata ucraineană a distrus convoiul rus de vehicule blindate care le-a traversat granița

Convoiul rus de blindate care a trecut frontiera ucraineană  a fost distrus.

Fo
to

: 
rf

i.
ro

S.C. S&MG S.R.L.
cu sediul în Cluj-Napoca,

B-dul Muncii nr. 18,
închiriază SPAȚII DIVERSE 
(hale industriale, platforme 
betonate, spații pentru birouri).
Informații suplimentare la sediul 
societații sau la tel. 0364-102256.
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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 Someş S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

MIERCURI, 27  AUGUST 2014 
Între orele 08:00-20:00 
1. Str. Ciprian Porumbescu
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 urgenţă 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

Jucătoarea româncă de 

tenis Simona Halep, 

numărul 2 mondial, este 

convinsă că o aşteaptă un 

meci difi cil şi în turul 2 al 

Openului Statelor Unite, 

împotriva Janei Cepelova 

din Slovacia.

După ce a trecut greu, cu 

6-7(2), 6-1, 6-2, în partida de 

debut la această competiţie, 

de tânăra americană Daniel-

le Rose Collins (20 ani), stu-

dentă la Universitatea Virgi-

nia, care a benefi ciat de un 

wild-card din partea organi-

zatorilor ultimului turneu de 

Mare Şlem al anului.

„A fost o mare provocare 

pentru mine, deoarece am dis-

putat primul meci al turneu-

lui pe terenul central. Nu este 

uşor să controlezi situaţia şi 

am început uşor nervoasă, în-

să cred că după primul set 

m-am descurcat bine. Totoda-

tă, adversara mea a jucat foar-

te bine. A lovit bine mingea şi 

a servit bine. Are, cu siguran-

ţă, un viitor frumos”, a decla-

rat Halep după jocul cu Col-

lins, campioană universitară a 

Statelor Unite în acest an.

Pentru Danielle Rose Col-

lins, meciul cu Simona Halep 

a reprezentat o experienţă de 

neuitat şi un impuls impor-

tant pentru cariera sa.

„A fost o experienţă incre-

dibilă să-i iau un set jucătoa-

rei afl ate pe locul 2 în lume, 

ceea ce îmi oferă o doză uri-

aşă de încredere. Cred că sunt 

foarte multe lucruri pozitive 

de învăţat din asta, iar de 

acum înainte pot merge doar 

în sus. Nu cred că prea mul-

ţi oameni se aşteptau să-i iau 

un set. Este ceva ce nu voi 

uita niciodată”, a precizat 

Collins.

Halep recunoaşte că Cepe-

lova „a avut un an bun”. „Am 

văzut cum s-a califi cat în fi -

nala de la Charleston. Este o 

jucătoare bună, aşa că va fi  

un nou meci difi cil. Mă voi 

pregăti pentru această parti-

dă şi sper că o voi câştiga”, a 

adăugat jucătoarea româncă. 

Meci dificil pentru Simona

Topul 
indisciplinaţilor

După cinci etape în 
Campionatul Naţional Liga I, a 
apărut și primul fotbalist care 
va fi  suspendat pentru cumul 
de cartonașe. FRF a anunţat 
ieri că „performerul” începutu-
lui ediţiei 2014 -2015 este fun-
dașul central de la ASA Târgu 
Mureș, Ionuţ Balaur. Fotbalistul 
transferat de la FC Vaslui a fost 
penalizat cu cartonașe galbene 
în patru dintre cele cinci etape 
disputate. În această statistică, 
Balaur este urmat de Mateo 
Susic, Ionuţ Larie (ambii CFR 
Cluj), Henrique Madson (CS U 
Craiova), Paul Batin (FC 
Botoșani), Cristian Todea (Gaz 
Metan Mediaș), Dică, Negru 
(ambii Rapid), Zaharia (Oţelul) 
și Neag (Universitatea Cluj), 
toţi cu câte trei cartonașe gal-
bene. Echipa cea mai discipli-
nată din Liga I înaintea etapei 
a 6-a este Ceahlăul Piatra 
Neamţ, care nu are în lot niciun 
jucător cu două „galbene”.

Juniorii NRA 
la Barum Czech 
Rally Zlin

Florin Tincescu și Iulian 
Nicolaescu vor lua startul în 
acest weekend la Barum Czech 
Rally Zlin, în etapa a opta din 
Campionatul European de 
Raliuri (ERC) și etapa a cincea 
din Junior ERC. Tot sub culorile 
NRA vor mai lua startul Andrea 
Crugnola și Ekaterina Stratieva.
Barum Czech Rally Zlin este 
una dintre cele mai spectacu-
loase etape pe asfalt din ca-
lendarul european și următoa-
rea provocare pentru juniorii 
NRA. După un sezon marcat 
de probleme tehnice, Florin 
Tincescu și Iulian Nicolaescu 
sunt pregătiţi să obţină în 
Cehia primele puncte din acest 
sezon european cu modelul 
Citroen C2 R2 Max.

Pe scurt

Fostul căpitan al echi-

pei naţionale 

Haralambie "Hari" 

Dumitraş este noul pre-

şedinte al Federaţiei 

Române de Rugby, el 

fiind ales cu unanimita-

te de voturi de către cei 

73 de membri prezenţi 

la Adunarea Generală 

de marţi.

Fost antrenor al echipei na-

ţionale de rugby a României, 

Hari Dumitraş a fost singurul 

candidat la şefi a FRR.

Mandatul lui Hari Dumi-

traş, în vârstă de 54 de ani, la 

şefi a FRR este valabil până în 

anul 2017.

„Mulţumesc colegilor mei 

pentru votul de încredere de 

astăzi. Le-am prezentat o plat-

formă realistă, care îşi pro-

pune continuarea unei stra-

tegii deja implementate, ca-

re şi-a dovedit efi cacitatea. 

Avem aceeaşi misiune, ace-

ea de a promova rugby-ul şi 

de a obţine rezultate pe mă-

sura potenţialului pe care ştim 

că îl avem în acest sport. Aşa 

că am convingerea că lucrând 

împreună vom putea construi 

lucruri frumoase”, a decla-

rat, pentru site-ul ofi cial al 

FRR, Dumitraş, care a ocu-

pat până acum postul de Di-

rector Naţional de Dezvolta-

re în cadrul federaţiei.

Haralambie Dumitraş a par-

ticipat cu naţionala "frunzei 

de stejar" la Cupe Mondială 

din 1987, din Noua Zeelanda, 

şi la CM 1991, din Franţa. El 

a fost căpitanul echipei naţi-

onale la Cupa Mondială din 

Franţa şi a jucat de 48 de ori 

pentru prima reprezentativă.

După ce s-a retras de la na-

ţională, în 1993, Hari Dumi-

traş a evoluat şi a antrenat în 

Franţa. Pentru o perioadă, Du-

mitraş a fost angajat al Depar-

tamentului de Logistică de la 

Parlamentul European.

Hari Dumitraș, noul președinte al FR de rugby

Cîrstea a reuşit la New York 

probabil cele mai bun meci 

din acest an. Sportiva din 

Târgovişte a dominat întâl-

nirea de la început până la 

fi nal, a servit foarte bine, a 

fost agresivă, a construit 

multe puncte câştigătoare 

şi nu i-a dat nicio şansă 

adversarei sale, impunân-

du-se în 54 de minute.

În turul următor, Cîrstea 

va evolua împotriva învingă-

toarei din meciul Olga Govor-

ţova (Belarus), locul 117 WTA 

– Eugenie Bouchard (Cana-

da), locul 8 WTA şi cap de se-

rie numărul 7.

Cea mai bună performan-

ţă a Soranei Cîrstea, 24 de ani, 

la US Open este accederea în 

turul al treilea, în 2009.

Califi carea în turul doi la 

US Open este recompensată 

cu 60.420 de dolari şi 70 de 

puncte WTA.

Luni, jucătoarele Simona 

Halep, locul 2 WTA şi cap de 

serie numărul 2, Irina-Came-

lia Begu, locul 61 WTA, şi Ale-

xandra Dulgheru, poziţia 95 

în ierarhia mondială, s-au ca-

lifi cat în turul doi la US Open, 

ultimul turneu de Grand Slam 

al anului.

Begu a învins-o, în runda 

inaugurală, cu scorul de 7-6 

(4), 6-3, după o oră şi 40 de 

minute, pe Silvia Soler-Espi-

nosa (Spania), locul 70 WTA, 

şi va juca, în turul secund, cu 

Roberta Vinci (Italia), cap de 

serie numărul 28 şi poziţia 30 

în clasamentul mondial, care 

a trecut cu scorul de 6-3, 6-3, 

de Paula Ormaechea (Argen-

tina), locul 99 WTA.

Dulgheru a câştigat, în pri-

mul tur, cu scorul de 6-3, 6-4, 

după o oră şi 30 de minute, 

meciul cu Kristyna Pliskova 

(Cehia), poziţia 92 în ierarhia 

mondială, şi o va întâlni, în 

turul doi, pe Maria Şarapova 

(Rusia), a cincea favorită a 

competiţiei şi locul 6 WTA, 

care a trecut, cu scorul de 6-4, 

6-0, de compatrioata sa Ma-

ria Kirilenko, poziţia 113 în 

clasamentul mondial.

Simona Halep a acces în 

turul secund după o victorie 

în trei seturi cu Danielle Col-

lins (SUA), scor 6-7 (2), 6-1, 

6-2. Halep va evolua în turul 

2 în premieră împotriva spor-

tivei Jana Cepelova (Slova-

cia), locul 65 WTA, care a în-

vins-o, cu scorul de 2-6, 7-5, 

6-1, pe Maria-Teresa Torro-Flor 

(Spania), locul 62 WTA.

Ultima reprezentantă a Ro-

mâniei la simplu, Monica Ni-

culescu, va juca, tot marţi, cu 

cu Iaroslava Şvedova din Ka-

zahstan, locul 50 WTA.

Sorana Cîrstea reușește 
un meci ca pe timpuri
Sorana Cîrstea, locul 80 WTA, a învins-o categoric pe sportiva britanică Heather Watson, 
locul 46 WTA, cu scorul de 6-1, 6-1, şi a devenit a patra jucătoare din România care a 
acces în turul doi al US Open, ultimul Grand Slam al anului.



PUBLICITATE

SPORTSPORT.
miercuri, 27 august 2014

Clasament Liga 1
Clasamentul Ligii 1 
după a 5-a etapă: 

1.Petrolul Ploiești  13
2.Steaua București  12 
3.Astra Giurgiu  12
4.CFR Cluj  10
5.Dinamo București  9 
6.FC Botoșani  9
7.ASA Târgu Mureș  8
8.Gaz Metan Mediaș  8
9.Ceahlăul Piatra Neamţ  7
10.„U” Cluj  5
11.Rapid București  5 
12.FC Brașov  5
13.Concordia Chiajna  4
14.V. Constanţa  3
15.CSMS Iași  3
16.Pandurii Tg. Jiu  3
17.CS „U” Craiova  2
18.Oţelul Galaţi  2

SPORT

Sorana Cîrstea, 
în turul 2 
la US Open
Sorana Cîrstea a devenit a patra ju-
cătoare din România care a acces 
în turul doi al US Open, ultimul 
Grand Slam al anului. Pagina 11

Președinte nou 
la FR de rugby
Fostul căpitan al echipei naţiona-
le Haralambie „Hari” Dumitraș 
este noul preşedinte al Federaţiei 
Române de Rugby  Pagina 11

CFR Cluj a reuşit luni 

seara un meci foarte bun, 

întâlnind pe teren propriu 

echipa antrenată de 

Cristian Dulca.

Meciul dintre CFR Cluj şi 

Gaz Metan Mediaş s-a termi-

nat cu scosul de 4-1. Petre a 

deschis scorul pentru medie-

şeni în minutul 16 dar înain-

te de pauză Guima a reuşit să 

egaleze. În a doua repriză La-

rie a reuşit să aducă avanta-

jul echipei gazde, iar Tade a 

produs surpriza serii marcând 

două goluri, unul din penal-

ty, în minutul 67, şi ultimul 

care avea să aducă scorul fi -

nal, în minutul 87.

Antrenorul echipei Gaz Me-

tan Mediaş, Cristian Dulca, a 

recunoscut după meci că ju-

cătorii CFR au fost mai buni 

şi că golul dinaintea pauzei a 

schimbat complet jocul.

„Azi am întâlnit o echipă 

bună, am pierdut la un scor 

mare. Am început bine acest 

joc şi am înscris, dar a fost 

momentul dinaintea pauzei 

când am primit acel gol. Din 

păcate am primit 3 goluri din 

faze fi xe, n-am mai fost exacţi 

ca şi în celelalte jocuri. Trebu-

ie să refac moralul jucătorilor, 

să îşi revină pentru jocul cu 

Pandurii. A mai fost un mo-

ment psihologic, când am ra-

tat acel penalty. Mai erau 20 

de minute şi cred că am fi  pu-

tut reveni. Suntem o echipă cu 

jucători tineri, dar care pot 

creşte", a spus Cristian Dulca.

Tehnicianul vişiniilor, Va-

sile Miriuţă, a declarat după 

meci că a avut foarte mare în-

credere şi că până în decem-

brie echipa trebuie să facă 30 

de puncte.

„Am bătut şi anul trecut 

Gaz Metan, acum iar. Dacă 

nu am fi  marcat în minutul 

43, era foarte greu să reve-

nim. La penalty am avut emo-

ţii, ştiam că dacă vom marca 

pentru 3-1 putem să câştigăm. 

A doua repriză s-a alergat foar-

te mult, am dat goluri frumoa-

se şi am făcut o repriză foar-

te frumoasă. E important să 

nu pierdem meciul cu Petro-

lul. Până în decembrie trebu-

ie să facem 30 de puncte. Avem 

10 şi ne mai trebuie 20. Vrem 

să nu pierdem următoarele 

două jocuri", a spus Vasile 

Miriuţă.

CFR Cluj va întâlni va în-

tâlni duminică, de la ora 21:00, 

echipa Petrolul Ploieşti, şi pe 

5 septembrie va primi vizita 

echipei FC Şahtior Donetsk, 

într-un meci amical.

Miriuță e în culmea fericirii

Andreea Chiţu (foto) a 

avut primul tur liber în 

grupa D, iar în turul doi a 

învins-o pe Christianne 

Legentil (Mauritius), tre-

când apoi şi de sportiva 

italiană Odette Giuffrida. 

În ultimul meci din grupa 

D, Andreea Chiţu a câştigat 

lupta cu Mareen Kraeh (Ger-

mania, numărul 3 mondial) 

şi s-a califi cat în semifi nale.

În această fază, Chiţu a în-

tâlnit-o pe Erika Miranda (Bra-

zilia, numărul 2 mondial), câş-

tigătoarea grupei C, pe care a 

învins-o, califi cându-se în fi -

nală. În ultimul act, Andreea 

Chiţu a întâlnit-o pe deţinătoa-

rea titlului mondial, Majlinda 

Kelmendi (Kosovo), dar care 

evoluează sub steagul IJF. Chi-

ţu a fost învinsă de Kelmendi 

printr-un waza-ri şi un yuko, 

astfel încât a intrat în posesia 

medaliei de argint.

Andreea Chiţu are 26 de 

ani, iar în palmaresul său se 

mai afl ă titlul european, cuce-

rit în 2012, medalie de argint 

la CE din 2013, dar şi medalie 

de bronz la Campionatul Mon-

dial din 2011. De asemenea, 

Chiţu este multiplă campioa-

nă naţională şi medaliată la 

competiţiile Grand Prix.

Medaliile de bronz ale ca-

tegoriei 52 de kilograme au 

fost câştigate de Erika Mi-

randa (Brazilia) şi Natalia 

Kuziutina (Rusia).

La aceeaşi categorie, în 

grupa A, Larisa Florian a 

fost eliminată în turul doi, 

după un prim tur liber, de 

sportiva Daria Skripnik (Be-

larus).

Luni, în prima zi a Cam-

pionatului Mondial, la cate-

goria 48 de kilograme, Mo-

nica Ungureanu a fost elimi-

nată în turul doi de campi-

oana europeană, unguroai-

ca Eva Csernoviczki.

Pentru România vor mai 

lupta Loredana Ohâi şi Co-

rina Căprioriu (cat. 57 ki-

lograme), respectiv Cristi-

an Bodîrlău (cat. 81 kilo-

grame) şi Vlăduţ Simiones-

cu şi Daniel Natea (plus 100 

kilograme).

Campionatul Mondial de 

judo are loc în Rusia, la Ce-

liabinsk, între 25 şi 31 au-

gust, cu participarea a 639 

de sportivi din 110 ţări.

O româncă, vicecampioană 
mondială la judo
Sportiva Andreea Chiţu a obţinut medalia de argint la Campionatele Mondiale de judo 
de la Celiabinsk (Rusia), după ce a fost învinsă în finala categoriei 52 de kilograme de 
Majlinda Kelmendi din Kosovo, care evoluează sub steagul Federaţiei Internaţionale (IJF).


