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EDUCAŢIE

Întrecere la cultură 
generală între elevi
Sute de elevi clujeni din 25 de licee şi-au 
întrecut cunoştinţele de cultură generală 
în cadrul Olimpiadei „CuGet”.  Pagina 6

POLITICA

Steluţa Cătăniciu 
candidează din nou
Deputatul ALDE Steluţa Cătăniciu va 
candida la alegerile parlamentare, deşi 
are o interdicţie de la ANI.  Pagina 5

ACTUALITATE

Mihaiela Cordoş 
scapă de închisoare
Soția senatorului Cordoș a fost condamnată 
la doi ani şi opt luni de închisoare cu suspen-
dare pentru trafi c de infl uenţă.  Pagina 8

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

ACTUALITATE

Scandal la o şcoală din Cluj. Elevă 
bătută de o colegă în faţa unui liceu.

ACTUALITATE

Copii de 3 ani, obligați de părinți 
să cerşească pentru plata datoriilor

Scene scandaloase de o vio-
lenţă ieşită din comun pentru 
nişte elevi s-au petrecut în faţa 
Liceului Tehnologic „Someş” 
Dej. O elevă de clasa a noua a 
luat-o la bătaie pe o altă ado-
lescentă de aceeaşi vârstă, dar 
dintr-o altă clasă.

Pe imaginile fi lmate de un 
martor se vede cum adolescen-
ta agresivă se năpusteşte asu-
pra colegei sale cu pumnii şi pi-
cioarele după care o trânteşte 
la pământ. Şocant este faptul că 
totul s-a întamplat de faţă cu 
alţi elevi, care în loc să intervi-
nă, râdeau şi fi lmau întreaga 
scenă, scrie dejeanul.ro.

Doar una dintre „spectatoa-
re” a îndemnat-o în cele din ur-
mă pe eleva bătăuşă să renun-
ţe şi să-i dea drumul fetei care 

se afl a întinsă pe jos. Imaginile 
postate pe o reţea de socializa-
re au ajuns şi la directoarea şco-
lii care a convocat comisia de 
disciplină, urmând a se lua mă-
suri.

Directorul şcolii, prof. Ma-
ria Mircea a declarat că este 
surprinsă de violenţa pe care a 
manifestat-o eleva de clasa a 
noua, elevă care nu le-a mai 
creat probleme. Sancţiunile pe 
care le poate da comisia de dis-
ciplină în acest caz sunt limi-
tate, deoarece eleva agresivă 
este doar în clasa a noua, în ci-
clul de învăţământ obligatoriu 
şi nu poate fi  exmatriculată. 
Cel mai probabil acesteia îi va 
fi  scăzută nota la purtare. O al-
tă anchetă, paralelă, au deschis 
şi poliţiştii.

Poliţiştii de combatere a cri-
minalităţii organizate din Cluj şi 
procurorii DIICOT au reţinut 4 
persoane, bănuite de trafi c de 
minori, exploatarea cerşetoriei 
şi folosirea minorilor în scop de 
cerşetorie.

Poliţiştii Brigăzii de Comba-
tere a Criminalităţii Organizate 
Cluj şi ai Direcţiei Operaţiuni 
Speciale a Poliţiei Române, sub 
coordonarea procurorilor din ca-
drul DIICOT Cluj, cercetează 4 
persoane pentru comiterea in-
fracţiunilor de trafi c de minori, 
exploatarea cerşetoriei şi folosi-
rea unui minor în scop de cer-
şetorie.

„Din cercetări a reieşit că, 
în vara acestui an, cei în cau-
ză, cu vârste între 30 şi 46 de 
ani, din judeţele Sălaj şi Cluj, 

ar fi  practicat cerşetoria pe ra-
za municipiilor Cluj-Napoca şi 
Bistriţa şi ar fi  împarţit venitu-
rile obţinute. Doi dintre aceş-
tia şi-ar fi  determinat şi copiii, 
de 3 şi 5 ani, să apeleze la mi-
la publicului şi ar fi  folosit ve-
niturile obţinute de minori pen-
tru achitarea unor datorii”, 
spun poliţiştii.

Poliţiştii au pus în aplicare 6 
mandate de aducere. La data de 
25 octombrie, 4 persoane au fost 
reţinute, pentru 24 de ore, ur-
mând să fi e prezentate magis-
traţilor, cu propunere de aresta-
re preventivă.

Faţă de minori au fost dis-
puse măsuri de protecţie, în 
prezent fi ind instituţionalizaţi 
într-un centru de minori din 
Cluj.
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IMPORTANT PENTRU CITITORI ŞI ABONAŢI
Abonamentele la Monitorul de Cluj 

(monitorulcj.ro), inclusiv ediţia Monitorul 
de Weekend se pot contracta doar prin Poşta 

Română, Apex SRL sau la sediul redacţiei 
(str. Republicii 109, et. 1).

Monitorul de Weekend (ediţie de vineri-sâmbătă-
duminică a cotidianului Monitorul de Cluj – 

monitorulcj.ro) se distribuie prin abonament 
doar împreună cu Monitorul de Cluj.

Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente 
prin servicii de tip call-center (vânzare prin telefon), 

nici prin vânzare din ușă în ușă.
Informaţii despre abonamente puteţi obţine 

la numărul de telefon 0264/59.77.03 sau prin email, 
la adresa office@monitorulcj.ro.

8 ani de jaf din bani publici

Opt ani de zile le-au trebuit autorităţilor judeţene şi constructorilor să asfalteze 20 de kilometri 
de drum. O poveste despre lucrări date pe prietenii, care pun în pericol siguranţa traficului 
rutier și despre licitaţii cu cântec. Paginile 2-3

Drumul turistic Răchiţele-Ic-Ponor este gata de inaugurare

Internetul şi Facebook-ul fac ceea ce făcea Securitatea în anii ‘70
Internetul, noile tehnologii şi reţelele de socializare supraveghează „total” intimitatea cetăţenilor, este de părere 
Gábor Tompa, directorul Teatrului Maghiar din Cluj-Napoca. Pagina 7
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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IMPORTANT PENTRU CITITORI ŞI ABONAŢI
Abonamentele la Monitorul de Cluj (monitorulcj.ro), inclusiv ediţia 
Monitorul de Weekend se pot contracta doar prin Poşta Română, 

Apex SRL sau la sediul redacţiei (str. Republicii 109, et. 1).
Monitorul de Weekend (ediţie de vineri – sâmbătă – duminică a 
cotidianului Monitorul de Cluj – monitorulcj.ro) se distribuie prin 

abonament doar împreună cu Monitorul de Cluj.
Monitorul de Cluj SRL nu vinde abonamente prin servicii de tip 

call-center (vânzare prin telefon), nici prin vânzare din ușă în ușă.

Informaţii despre abonamente puteţi obţine la numărul de telefon 
0264/59.77.03 sau prin email, la adresa office@monitorulcj.ro.
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Drumul turistic 

Răchiţele-Ic-Ponor este 

gata de inaugurare. 8 ani 

de zile le-au trebuit auto-

rităţilor judeţene şi 

cnstructorilor să asfalteze 

20 de kilometri de drum. 

O poveste despre lucrări 

date pe prietenii şi care 

pun în pericol siguranţa 

trafi cului rutier, despre 

licitaţii cu cântec, bani 

decontaţi pe lucrări ima-

ginare, prejudicii imense 

pe care nimeni nu este 

interesat să le recupereze. 

Nici măcar DNA-ul!

Consiliul Judeţean Cluj or-

ganizează astăzi, 27 octom-

brie 2016 o conferinţă de pre-

să despre fi nalizarea proiec-

tului „Modernizarea infras-

tructurii de acces în zona tu-

ristică Răchiţele – Prislop – Ic 

Ponor”. Aceeaşi instituţie ca-

re în 12 mai 2009 anunţa atri-

buirea lucrărilor Răchiţe-

le-Ic-Ponor unei fi rme din Tur-

da care avea termen 18 luni 

să fi nalizeze modernizarea ce-

lor 20 de kilometri de drum.

Incompetenţă 
sau rea credinţă?

În 2008, Consiliul Judeţean 

Cluj încheia un contract cu fi -

nanţare europeană privind 

modernizarea infrastructurii 

de acces în zona turistică Ră-

chiţele-Prislop- Ic Ponor, tra-

seu cu o lungime de 20,5 ki-

lometri, contribuţia UE fi ind 

de 43 de milioane de lei, iar 

termenul de execuţie era de 

18 luni. Valoarea totală a pro-

iectului se ridica la suma de 

75,8 milioane de lei. În iulie 

2009 s-a încheiat contractul 

de lucrări, contract care a fost 

câştigat de către Asocierea SC 

MBS Group SRL-SC Alfa Rom 

SRL-Nemzetkozi Betonut Kft 

Ungaria. Lucrările de execu-

ţie s-au desfăşurat în perioa-

da august 2009-noiembrie 

2012, fără a fi  fi nalizate.

Ce se întâmplă când 
atribui contracte 
prietenilor

În 2014, după mai bine de 

şase ani de lucrări, pe drumul 

Răchiţele – Ic Ponor nu exis-

ta nicio urmă de asfalt. Peri-

oada de execuţie era depăşi-

tă cu ani buni, iar fi rma care 

a executat lucrările a intrat în 

insolvenţă. Mai mult, o exper-

tiză tehnică confi rmă faptul 

că la construirea acestui drum 

s-au folosit materiale inferi-

oare faţă de cele prevăzute în 

contract.

MBS Group aparţine fostu-

lui consilier local PDL din Tur-

da Gabriel Silagy. Numele lui 

Silagy apare în dosarul de co-

rupţie al preşedintelui CJ Cluj 

Horea Uioreanu. Procurorii 

spun că acesta i-ar fi  dat lui 

Uioreanu prin intermediari 

peste 33.000 de lei, la începu-

tul lui 2013. Un an mai târ-

ziu, în februarie 2014 Uiorea-

nu a depus o plângere pena-

lă la DNA Cluj împotriva fi r-

mei MBS Group pe motiv că 

şi-a bătut joc de lucrările la 

drumul turistic Răchiţele-Ic 

Ponor.

Nereguli fără număr

Expertiza comandată de 

Consiliul Judeţean Cluj la dru-

mul turistic Răchiţele-Ic Po-

nor a scos la iveală nenumă-

rate nereguli ce pun în peri-

col siguranţă rutieră şi pieto-

nală. De la betoane care nu 

se încadrează în clasa mini-

mă de rezistenţă până la fi -

suri, experţii propun inclusiv 

demolarea a ceea ce s-a con-

struit. Expertiză tehnică rea-

lizată de SC Proexrom SRL 

Iaşi în luna ianuarie 2014 a 

fost cerută de Consiliul Jude-

ţean Cluj din cauză că starea 

tehnică a drumului este de-

plorabilă.

“Eu nu pot să vă spun da-

că s-a furat la materiale, pot 

să vă spun că din expertiza 

pe care am făcut-o în urma 

faptului că am intrat într-un 

blocaj cu constructorul s-a 

ajuns la concluzia că nu s-au 

respectat clasele de betoane. 

Noi am făcut o plângere la 

DNA în ianuarie anul acesta. 

Constructorul şi-a asumat să 

termine drumul în 12 luni de 

la semnarea contractului, de-

ja am depăşit cinci ani. El a 

mai cerut bani în plus invo-

când creşterea semnifi cativă 

a bitumului care trebuia pus 

în structura drumului în ve-

derea asfaltării însă procedu-

ra şi contractul nu permite o 

actualizare a preţurilor”, spu-

nea în 2014 Mariana Raţiu, di-

rector investiţii din cadrul CJ 

Cluj.

O expertiză tehnică arată 

că fi rma fostului consilier lo-

cal din Turda a folosit mate-

riale inferioare faţă de cele 

prevăzute în proiectul tehnic, 

care nu rezistă în timp, nea-

vând clasa minimă de rezis-

tenţă. Printre neregulile sem-

nalate în cadrul expertizei se 

numără faptul că executantul 

nu a respectat proiectul teh-

nic, nu a fost respectată cla-

sa de betoane şi s-a sesizat a-

pariţia unor degradări ale lu-

crărilor deja executate, recep-

ţionate şi decontate ca uma-

re a neluării de către execu-

tant a măsurilor de conserva-

re necesare.

600 de metri de asfalt 
în 5 ani

La sfârşitul lunii septem-

brie 2014 din totalul de 20,5 

kilometri doar pe 600 de me-

tri de drum s-a turnat asfalt, 

în contextul în care fi rma MBS 

Drumul turistic de la 
  de inaugurare. 8 ani 

Ceea ce trebuia să fie o lucrare de un an şi jumătate, s-a transformat 

La fi nalul anului trecut, consilierii judeţeni decideau că pre-
judiciul de la drumul turistic Răchiţele-Ic-Ponor va fi  recupe-
rat din buzunarul clujenilor. Expertiza DNA la obiectivul tu-
ristic confi rmă o pagubă de 6,6 milioane de lei, lucrări ne-
conforme.

Consiliul Judeţean Cluj va aloca din bugetul anului 2016 
pentru fi nalizarea lucrărilor suma de 4.600.872,86 lei fără 
TVA pentru fi nalizarea lucrărilor, la care se adaugă sumele 
din raportul de expertiză făcut de DNA și anume 
3.528.402,94 lei care reprezintă valoarea lucrărilor necon-
forme executate și decontate de antreprenor și suma de 
3.112.532,91 lei care reprezintă valoarea lucrărilor necesa-
re remedierii/refacerii lucrărilor neconforme și a celor dato-
rate neluării măsurilor de conservare pe sectorul de drum 
ce face obiectul contractului.

Consiliul Judeţean Cluj a atras de la Uniunea Europeană pâ-
nă în acest moment pentru fi nalizarea lucrărilor la drumul 
turistic Răchiţele-Ic-Ponor suma de 31 de milioane de lei.

Prejudiciul, recuperat din banii clujenilor

PAGUBĂ

11,2
milioane lei este 
prejudiciul la proiectul 
Răchiţele-Ic-Ponor 
după 8 ani de 
bâlbâieli și 
tergiversări

Guvernul a adoptat mier-

curi un memorandum prin 

care solicită Consiliului 

Judeţean Cluj să transfere 

în administraţia 

Ministerului Sănătăţii un 

teren pentru construcţia 

primului spital regional, a 

anunţat ministrul Vlad 

Voiculescu, într-un briefi ng 

de presă la Palatul Victoria.

Purtătorul de cuvânt al Exe-

cutivului, Liviu Iolu, a precizat 

că terenul, de circa 144.000 de 

metri pătraţi, se afl ă în localita-

tea clujeană Floreşti şi a fost ales 

la recomandarea experţilor teh-

nici din Comisia de elaborare a 

temei de proiectare privind am-

plasarea spitalelor de urgenţă.

Venit în fruntea Ministerului 

Sănătăţii în mai 2016, Vlad Voi-

culescu devine, astfel, cel de-al 

28-lea ministru al Sănătăţii, în 

cei 27 de ani care s-au scurs de 

la Revoluţie, şi promite, la fel ca 

şi predecesorii săi, construirea 

Spitalul Regional de Urgenţă de 

la Cluj şi că va face din acest 

obiectiv o prioritate a manda-

tului său.

Potrivit proiectului, viitorul 

Spital Regional de Urgenţă Cluj 

urma să aibă 1000 de paturi, 37 

de secţii medicale şi să dispună 

de un heliport.

În luna august, preşedintele 

CJ Cluj, Alin Tișe, spunea că 

Spitalul Regional de Urgenţă es-

te un spital prins de Ministerul 

Sănătăţii în masterplanul de să-

nătate.

„Ştiam că vor trece 5-10 ani 

până se va face Spitalul Regio-

nal din banii Guvernului (...) 

Nu e stabilit numărul de spita-

le regionale pe ţară, ci e stabili-

tă suma, 60 de milioane de eu-

ro, din ce ştiu eu, pe spital re-

gional. Noi putem să cofi nan-

ţăm o parte din bugetul nece-

sar şi să punem la dispoziţie te-

renul pe care îl avem, cu PUZ-ul 

aprobat. Clujul este cel mai avan-

sat centru regional în materia 

Spitalului Regional de Urgenţă, 

restul nu au nici măcar terenu-

rile fi nalizate, nici PUZ-urile, ni-

mic. Noi avem deja tot la dru-

mul european, cu acces la uti-

lităţi, totul este absolut în regu-

lă. Dar, cum să investim, de un-

de să investim când noi avem 

întreg bugetul 100 de milioane 

de euro pe an? Niciun judeţ în 

România nu îşi permite să facă 

din bugetul propriu un spital re-

gional de urgenţă”, a spus Tişe.

Guvernul cere CJ Cluj să-i transfere un teren 
pe care va fi construit „primul spital regional”
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Răchiţele la Ic-Ponor, gata 
de zile de jaf din banul public
într-o telenovelă care s-a întins pe 8 ani de zile.

Group a primit 33 de milioa-

ne de lei. Firma MBS a for-

mulat o acţiune în instanţă 

unde a cerut rezilierea con-

tractului şi restituirea garan-

ţiei de bună execuţie.

De cealaltă parte, fi rma ca-

re a executat lucrările la cele 

nouă poduri de pe drumul Ră-

chiţele-Ic Ponor Samus Dej a 

primit banii pentru lucrările 

efectuate, dar Consiliul Jude-

ţean Cluj nu a făcut recepţia 

lucrărilor din cauza unor pro-

bleme la structura metalică. 

Numele patronului Samus Dej 

Ioan Tecar apare în agenda 

cu şpăgi a lui Uioreanu. Aces-

ta i-ar fi  dat mită lui Uiorea-

nu suma de 30.000 de lei.

Răchiţele-Ic Ponor, 
devalizat şi de noul 
constructor

După tunul dat de MBS, în 

2015, proiectul a fost preluat 

de RAADPP Cluj, care orga-

nizează o licitaţie pentru fi -

nalizarea drumului. Licitaţia 

a fost câştigată de Asocierea 

Drumuri şi Poduri Judeţene 

Cluj SA – SC Cridov SRL, cu 

o propunere fi nanciară de 

13.324.190,24 lei, fără TVA.

În februarie 2016, şapte 

persoane au fost reţinute 

într-un dosar de evaziune fi s-

cală cu un prejudiciu de 6,6 

milioane de lei. Printre aces-

tea se afl ă şi unul dintre pa-

tronii fi rmei Cridov. Patronul 

fi rmei Cridov, Cristian Mure-

şan, este acuzat de procurori 

că a falsifi cat rapoarte pe dru-

mul Răchiţele – Ic – Ponor. În 

prezent, el se afl ă în arest la 

domiciliu.

”În ceea ce priveşte pro-

punerea de arestare, arată că 

nu a mai făcut (procurorul) 

amintire de săvârşirea infrac-

ţiunii de fals, constând în a-

ceea că inculpatul a întocmit 

rapoarte privind calitatea unor 

lucrări executate pe tronsonul 

Ic- Ponor, inculpatul întoc-

mind rapoarte în fals în nu-

mele SC New Tel Drum, fără 

nicio problemă legată de afec-

tarea siguranţei circulaţiei pe 

drumurile publice. Arată că 

acest lucru a fost adus la cu-

noştinţa instanţei pentru do-

vedirea pericolului pentru or-

dinea publică”, au arătat pro-

curorii în propunerea de ares-

tare a lui Cristian Mureşan, 

dintr-un dosar de corupţie.

Drumul Răchiţele – Ic – 

Ponor este investigat şi de 

DNA Cluj într-un alt dosar, 

urmare a unei plângeri depu-

se de Consiliul Judeţean Cluj.

DNA intră pe fi r

În iunie 2015, procurorii 

DNA au început urmărirea pe-

nală “in rem” în cadrul con-

tractului drumului Răchiţe-

le-IC Ponor, iar Ministerul Dez-

voltării Regionale avertiza con-

ducerea CJ Cluj că există ris-

cul ca întreg contractul de fi -

nanţare să devină neeligibil 

din cauza fraudelor.

În plângerea penală adre-

sată către DNA Cluj, funcţio-

narii din CJ Cluj arată că exis-

tă numeroase neconformităţi 

între lucrările efectuate, lu-

crările proiectate şi lucrările 

decontate. “Având în vedere 

concluziile expertizei, apreci-

em că prin faptele săvârşite 

s-a produs un prejudiciu ma-

jor atât bugetului UE, buge-

tului de stat, cât şi bugetului 

subscrisului, prin inducerea 

în eroare prin punerea în ope-

ră a unor materiale de calita-

te inferioară faţă de cele pre-

văzute în proiectul tehnic re-

vizuit şi licitat, materiale de-

contate respectiv, rambursa-

te, la valori superioare faţă de 

cele puse în operă”.

CJ Cluj, şi fără drum 
şi cu banii luaţi

Judeţul Cluj riscă să piar-

dă întreaga fi nanţare europea-

nă din cauza suspiciunilor de 

corupţie care planează asu-

pra întregului proiect şi a în-

târzierilor.

Anul trecut, Mariana Raţiu 

spunea că “garanţia de bună 

execuţie am câştigat-o în in-

stanţă”, dar banii au fost re-

traşi din cont de către fi rma 

constructoare. Peste 3,3 mili-

oane de lei, bani ce reprezen-

tau garanţia de bună execuţie 

reţinută MBS Group SRL în ca-

drul contractului referitor la 

modernizarea drumului Răchi-

ţele – Prislop – Ic Ponor, s-au 

topit din cont chiar sub nasul 

funcţionarilor din cadrul Con-

siliului Judeţean Cluj. MBS a 

pus mâna pe bani încă din 

2014. Atunci, Tribunalul Cluj 

a dat câştig de cauză fi rmei 

MBS Group, iar în februarie 

2015, Curtea de Apel Cluj, prin-

tr-o decizie irevocabilă, con-

fi rma sentinţa dată în primă 

instanţă de Tribunal, după ce 

prima instanţă a indicat, ero-

nat, prin hotărâre, drept cale 

de atac cea a recursului.

“Respectând hotărârea pri-

mei instanţe, judeţul Cluj a 

formulat recurs care, în mod 

evident, a fost respins, calea 

de atac în cauză fi ind apelul 

care a şi fost introdus ulterior. 

În data de 16 iunie 2015, in-

stanţa de apel a admis acţiu-

nea judeţului Cluj, prin aceas-

tă decizie S.C. MBS Group SRL 

pierzând defi nitiv dreptul de 

a solicita eliberarea garanţiei. 

Ca urmare a acestei hotărâri 

favorabile şi a soluţionării în 

mod defi nitiv a litigiului, ju-

deţul Cluj a solicitat din nou 

Băncii Transilvania executarea 

garanţiei de bună execuţie. 

Banca Transilvania a comuni-

cat imposibilitatea soluţionă-

rii favorabile a acestei solici-

tări, motivat de faptul că ga-

ranţia de bună execuţie a fost 

eliberată societăţii MBS Group 

SRL încă din anul 2014”, sus-

ţin reprezentanţii CJ Cluj.

Va fi  interesant de văzut cât va rezista asfaltul pe acest drum turistic după toate neregulile în derularea proiectului

MARIANA RAȚIU | 
director de investiții 
în cadrul CJ Cluj

 „Eu nu pot să vă spun 
dacă s-a furat la 
materiale, pot să vă 
spun că din expertiza 
pe care am făcut-o în 
urma faptului că am 
intrat într-un blocaj cu 
constructorul s-a ajuns 
la concluzia că nu s-au 
respectat clasele de 
betoane. (...) Dacă 
mergem pe teren 
constatăm că ar fi  
trebuit un zid de sprijin 
de 8 metri, dar în 
teren există un zid de 
sprijin de 4 metri. 
Proiectul tehnic aşa 
cum a fost el aprobat 
nu-l regăsim în teren.“

REMUS LĂPUȘAN | consilier județean

 „Va fi  o presiune de 11 milioane pe bugetul 
Consiliului Judeţean pe anul 2016 din care 6,6 
milioane vin din culpa unui privat.“

Poliţiştii au făcut 14 perche-

ziţii la sediul unor instituţii 

şi societăţi comerciale, pre-

cum şi la locuinţele unor 

persoane bănuite de uzur-

parea funcţiei, cu consecin-

ţe deosebit de grave.

Procurorii de la Bucureşti au 

descins ieri dimineaţă şi la se-

diul fi rmei din Cluj-Napoca, Sca-

la Risk Consulting SRL, care a 

pus la punct softul de încasare 

online a ale amenzilor aplicate 

de autorităţi, amenzi care nu 

ajungeau în bugetul de stat.

Prejudiciul estimat este de 

2,27 milioane de lei, arată Poli-

ţia Română. Platforma, care era 

administrată de fi rma Scala Risk 

Consulting, nu era acreditată şi 

autorizată de către instituţiile abi-

litate pentru desfăşurarea aces-

tei activităţi, arată Poliţia Româ-

nă. Scala Risk Consulting îşi a-

re sediul lângă Poliţia municipiu-

lui Cluj-Napoca pe strada Dece-

bal. “Din cercetări a reieşit că 

funcţionari din cadrul unei insti-

tuţii ar fi  încheiat cu reprezen-

tanţii unor societăţi comerciale 

un protocol având ca obiect în-

casarea on-line a contravalorii 

amenzilor aplicate la regimul ru-

tier şi pentru lipsa rovinietei, in-

diferent de domiciliul contrave-

nientului, în numele şi pe sea-

ma autorităţii administrativ-teri-

toriale în cauză, prin interme-

diul unei platforme on-line. Ast-

fel, ar fi  fost încasaţi, în perioa-

da iunie 2015–iulie 2016, peste 

2.270.000 de lei, reprezentând 

contravaloarea amenzilor de cir-

culaţie achitate on-line, fi ind vă-

tămate drepturile şi interesele u-

nităţilor administrativ-teritoriale 

locale corespunzătoare domici-

liului contravenientului sau lo-

cului de încasare, conform pre-

vederilor legale în vigoare”, au 

declarat reprezentanţii IGPR.

Patronii fi rmei Dan Ciceu şi 

Dan Cobeanu (foto) au fost che-

maţi de urgenţă la sediul fi rmei 

pentru a asista la percheziţii du-

pă care vor fi  duşi la audieri, 

scrie evz.ro.

Firma din Cluj-Napoca a 

pus la punct pagina de inter-

net amendă-online.ro, unde 

persoanele amendate puteau 

să îşi achite amenzile aplicate 

de Poliţia Română sau de Com-

pania de Drumuri pentru lip-

sa rovignetă. Ulterior, susţin 

surse judiciare, banii nu mai 

ajungeau în conturile autori-

tăţilor locale unde persoana 

amendată îşi are domiciliul.

"Este o neînţelegere. Se pre-

zintă absolut toate documen-

tele şi probabil că se va de-

monstra că este o neînţelege-

re. Am prezentat absolut tot 

ce mi-au cerut dânşii, urmea-

ză să le analizeze şi urmează 

să vedem ce se întâmplă. Pro-

blema nu este la noi, nu ştiu 

cum de s-a ajuns aici, mai mul-

te nu ştiu să va zic", a preci-

zat pentru Ziar de Cluj Dan 

Cobeanu.

Subprefectul de Giurgiu, La-

urenţiu Tintea, şi directorul Di-

recţiei de Taxe şi Impozite Lo-

cale Giurgiu, Marlena Hronia-

de, sunt vizaţi de percheziţii-

le organizate de poliţiştii care 

verifi că felul în care au înche-

iat cu reprezentanţii unor so-

cietăţi comerciale un protocol 

având ca obiect încasarea on-li-

ne a contravalorii amenzilor, 

banii nefi ind viraţi către auto-

ritatea locală.

Percheziţii au fost organiza-

te şi la sediul central al CNADNR.

Cei doi afacerişti clujeni de-

ţin mai multe fi rme de soft şi de 

IT. La începutul lunii septembrie 

2016, Dan Ciceu apărea la Digi 

24, şi era nemulţumit de faptul 

că autorităţile române nu depun 

eforturi sufi ciente pentru a mă-

ri numărul de rovignete vându-

te la intrarea în România.

Percheziţii la Cluj într-o anchetă privind un site „fantomă” de amenzi
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Farmec, cel mai mare pro-

ducător român de cosmeti-

ce, oferă produse dermato-

cosmetice destinate şi for-

mulate în acord cu diferite 

particularităţi ale pielii şi 

tenului. Gama Gerovital 

H3 Derma+ reuneşte 23 

de produse testate din 

punct de vedere al toleran-

ţei cutanate şi al efi cienţei 

în restabilirea stării de 

sănătate a dermului. 

Dermatocosmeticele sunt 

destinate atât adulţilor, cât 

şi copiilor, sunt hipoaler-

genice şi nu conţin para-

beni sau alte substanţe 

sensibilizante.

Produsele dermatocosmeti-

ce de la Gerovital H3Derma+ 

sunt concepute în colaborare 

cu experţi din domeniul să-

nătăţii şi sunt comercializate 

în exclusivitate în farmacii şi 

magazine de brand, unde per-

sonalul de specialitate poate 

consilia cumpărătorul în ve-

derea identifi cării corecte a 

particularităţilor pielii sale şi 

a stabilirii schemelor de îngri-

jire.

„Pentru a fi  frumos, un 

ten trebuie să fi e, înainte de 

toate, sănătos. Pielea care 

prezintă diferite probleme ne-

cesită o atenţie sporită şi o 

îngrijire cu produse care con-

tribuie la vindecarea şi rege-

nerarea sa. Spre deosebire de 

produsele cosmetice obişnu-

ite, care pot atenua tempo-

rar disconfortul şi acoperi as-

pectul mai puţin plăcut, pro-

dusele dermatocosmetice re-

dau sănătatea şi strălucirea, 

vindecând în profunzime. 

Gerovital H3 Derma+ este 

prima gama de dermatocos-

metice din portofoliul Farmec 

şi oferă produse pentru în-

grijirea tenului adolescenţi-

lor şi adulţilor, dar cuprinde 

şi produse destinate pielii 

sensibile a bebeluşilor. Iniţi-

al, această gamă a avut 15 

produse. Apoi, pentru a ve-

ni în întâmpinarea nevoilor 

consumatorilor noştri, am 

dezvoltat alte 8 noi soluţii de 

îngrijire, iar acum ne bucu-

răm să avem în portofoliu 

produse care tratează o pla-

ja extinsă de afecţiuni”, a de-

clarat Inginer Sofi a Irimie, 

Şef Birou Cercetare Farmec.

Farmec oferă produse 
tratament pentru afecţiuni 
specifice ale tenului şi pielii Ministrul Fondurilor 

Europene şi doi secretari 

de stat renunţă la funcţii 

pentru a candida.

Cristian Ghinea (foto) şi-a 

anunţat ieri demisia din 

funcţia de ministru al Fon-

durilor Europene pentru a 

candida pe lista USR la ale-

gerile parlamentare din 11 

decembrie. Alţi doi secretari 

de stat şi-au anunţat opţiu-

nea pentru politică şi demi-

sionează din cabinetul teh-

nocrat.

„Ultima mea şedinţă ca 

membru în Guvernul Cioloş 

1. E un sentiment ciudat. Pa-

re un secol privind înapoi, 

dar nu au trecut nici şase 

luni de ministeriat, nici un 

an de când am mers la Can-

celarie. A fost intens. Şi a 

fost o onoare! De azi începe 

altceva”, a scris ministrul pe 

pagina sa de Facebook.

Ministrul Fondurilor Eu-

ropene, Cristian Ghinea, a 

decis să accepte oferta USR 

de a candida pe listele aces-

tui partid pentru alegerile 

parlamentare.

Secretarul de stat în Mi-

nisterul Muncii, Ciprian Ne-

cula, a anunţat miercuri că 

va demisiona din guvern 

pentru a candida pe lista 

PSD pentru alegerile parla-

mentare din 11 decembrie, 

în timp ce, potrivit unor sur-

se, secretarul de stat în Mi-

nisterul Transporturilor, Io-

nuţ Moşteanu, va candida 

la USR.

„Da, candidez! Nu mi-am 

imaginat că aş putea să sus-

ţin acest lucru în urmă cu 

un an. Am fost pentru un 

an şi jumătate secretar de 

stat la Ministerul Fonduri-

lor Europene, desemnat de 

Victor Ponta”, a scris pe con-

tul său de Facebook secre-

tarul de stat din Ministerul 

Muncii, Ciprian Necula. El 

a adăugat că, „firesc”, va 

demisiona din Executiv.

„Am ales PSD pentru că 

eu sunt de stânga. Consider 

că problemele rezultate din 

inegalităţi sociale şi econo-

mice pot fi rezolvate doar 

printr-o abordare de stânga, 

care să asigure şanse şi ac-

ces echitabil la resurse”, a 

mai scris Necula.

Ionuţ Moşteanu, un alt 

secretar de stat, de la Mi-

nisterul Transporturilor, a 

ales să candideze pentru un 

mandat de deputat din par-

tea USR.

Manuel Costescu, fost se-

cretar de stat în Ministerul 

Economiei a plecat din func-

ţie pentru deschide lista de 

candidaţi ai Uniunii Salvaţi 

România pentru diaspora la 

Camera Deputaţilor.

Noi demisii în Guvern pentru 
alegerile parlamentare

Afişul pre-electoral al 

UDMR pe care scrie 

„Salvează Clujul de 

Bucureşti. Taxele noas-

tre să îmbogăţească 

Ardealul NU Capitala” a 

fost dat jos, marţi, de 

către agenţii Poliţiei 

Locale a municipiului 

Cluj-Napoca, pe motiv că 

panoul publicitar pe 

care acesta era montat 

nu are autorizaţie de 

amplasare.

Într-un comunicat de pre-

să remis miercuri, reprezen-

tanţii Primăriei Cluj-Napo-

ca susţin că panourile în ca-

uză de pe străzile Romulus 

Vuia nr. 13, Tăietura Turcu-

lui f.n. (Tetarom), Calea Ba-

ciului nr. 22 şi Calea Turzii 

nr. 194, pe care sunt ampla-

sate inscripţii, „sunt ilega-

le, fără a deţine autorizaţie 

de construire”.

„Pentru panoul amplasat 

pe strada Romulus Vuia nr. 

13 (aparţinând SC Insight 

Outdoor SRL) şi cel ampla-

sat pe strada Calea Turzii 

nr. 194 (aparţinând SC Ad-

venture Publishing SRL), afi-

şajul s-a făcut pe panouri 

ilegale, sancţionate ca ata-

re de Primăria municipiului 

Cluj-Napoca prin amendă şi 

aflate în proces de desfiin-

ţare la instanţele judecăto-

reşti. A fost nevoie de acţi-

une judecătorească deoare-

ce panoul era amplasat pe 

proprietate privată. Panou-

rile de pe strada Tăietura 

Turcului fn (Tetarom) (apar-

ţinând SC Adventure Publi-

shing SRL) şi cel de pe Ca-

lea Baciului nr. 22 (aparţi-

nând SC Insight Outdoor 

SRL) sunt amplasate fără a 

deţine autorizaţie de con-

struire. În acest caz, poliţiş-

tii locali au întocmit proces 

verbal de constatare şi sanc-

ţionare a contravenţiei pen-

tru lucrări fără autorizaţie 

de construire şi s-a dispus 

desfiinţarea în termen de 48 

de ore ale acestora. În caz 

de neconformare va fi sesi-

zată instanţa de judecată 

pentru desfiinţare”, spune 

Primăria Cluj-Napoca.

În spatele firmele SC In-

sight Outdoor SRL şi SC Ad-

venture Publishing SRL se 

află oamenii din Amprenta 

Advertising. De altfel, şi 

adresele celor două firme 

sunt pe Octavian Goga nr. 

42, unde îşi desfăşoară ac-

tivitatea şi Amprenta Adver-

tising.

Patronul Amprenta Ad-

vertising este omul de afa-

ceri Decebal Cotoc. Tot Co-

toc este proprietarul postu-

lui de radio Napoca FM, un-

de primarul Emil Boc este 

invitat permanent, pentru 

a-şi expune proiectele şi pro-

misiunile.

Preşedintele executiv al 

UDMR, Kovacs Peter, a de-

clarat, că, potrivit Constitu-

ţiei, libertatea de exprimare 

este inviolabilă, iar cenzura 

de orice fel este interzisă.

„Cerem explicaţii Primăriei 

Cluj-Napoca şi Poliţiei Locale, 

să ne spună în baza cărei legi 

a acţionat, ce articole şi ce le-

ge au aplicat, în condiţiile în 

care Constituţia spune că liber-

tatea de exprimare este invio-

labilă, iar cenzura de orice fel 

este interzisă”, a spus Kovacs.

Marţi, preşedintele UDMR 

Cluj, Csoma Botond, decla-

ra presei că textul de pe pa-

nouri nu este unul segrega-

ţionist, ci se referă la des-

centralizarea fi scală, care va 

ajuta atât maghiarii, cât şi 

românii.

Deputatul UDMR Mate 

Andras Levente spune că 

afişul nu îndeamnă la extre-

mism, ci promovează des-

centralizarea în domeniul fi-

nanţelor în regiunile istori-

ce ale ţării.

Prima reacţie a Primăriei Cluj-Napoca, 
după înlăturarea mesajelor UDMR
Cine se află în spatele firmelor de publicitate care dețineau panourile?

Afi şul pre-electoral al UDMR pe care scrie „Salvează Clujul de Bucureşti. Taxele noastre să îmbogăţească Ardealul NU Capitala” a fost dat jos, marţi

KOVACS PETER | 
președinte executiv 
UDMR

 „Cerem explicaţii 
Primăriei 
Cluj-Napoca 
şi Poliţiei Locale,
 să ne spună în baza 
cărei legi a acţionat, 
ce articole şi ce lege 
au aplicat,
 în condiţiile în care 
Constituţia spune 
că libertatea 
de exprimare 
este inviolabilă, 
iar cenzura de orice 
fel este interzisă.“
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Reprezentanţii PMP Cluj 

şi-au depus ieri la Biroul 

Electoral Judeţean dosa-

rele de candidatură la 

alegerile din 11 decem-

brie. Lista pentru Senat 

este deschisă de un 

„paraşutat” de la 

Bucureşti, iar cea de la 

Camera Deputaţilor este 

deschisă de noul preşe-

dinte al PMP Cluj Rareş 

Rusu.

Lista de la Senat este des-

chisă de Ştefan Burlacu, de-

putat şi vicepreşedinte PMP 

la nivel naţional. Pe locul al 

doilea se află Emil Moldo-

van – fost candidat PMP la 

Primăria Turda, iar pe locul 

al treilea Adrian Mic- con-

silier local în Floreşti. Pe lo-

cul patru se află Eugen Zam-

blău, de la Câmpia Turzii.

Rareş Rusu deschide lis-

ta la Camera Deputaţilor şi 

este urmat de Marian Mo-

rar- de la Câmpia Turzii. Pe 

locurile trei, patru şi cinci 

se regăsesc Adrian Hidicaş 

–Gherla, Adrian Nap -Turda 

şi Sebastian Lazin Dej.

De pe lista candidaţilor lip-

seşte însă deputatul Adrian 

Gurzău, afl at în prezent sub 

control judiciar. Acesta a fost 

de altfel înlocuit zilele trecu-

te din funcţia de preşedinte 

al PMP Cluj cu Rareş Rusu.

Magistraţii Înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie au res-

pins, săptămâna trecută, so-

licitarea DNA de arestare a 

deputatului PMP Adrian Gur-

zău şi au dispus luarea mă-

surii controlului judiciar pe 

o perioadă de 60 de zile în 

cazul acestuia.

Procurorii DNA au cerut 

Camerei Deputaţilor încuvi-

inţarea reţinerii şi a arestă-

rii preventive a deputatului 

PMP Adrian Gurzău, acesta 

fiind acuzat de trafic de in-

fluenţă în dosarul în care a 

fost reţinută Angela Tonces-

cu, fost preşedinte al Con-

siliului de Administraţie al 

S.C Carpatica Asig.

„În perioada 8 aprilie 2015 

– 1 noiembrie 2015, incul-

pata Toncescu Angela, mem-

bru şi începând cu data de 

2 iulie 2015, preşedinte al 

Consiliului de Administra-

ţie al SC Carpatica Asig SA, 

i-a promis inculpatului Gur-

zău Adrian, deputat în Par-

lamentul României şi admi-

nistrator în fapt al unei fir-

me, care a şi acceptat pro-

misiunea, întocmirea unui 

contract de prestări servicii 

între firma respectivă, în ca-

litate de prestator şi SC Car-

patica Asig SA, în calitate 

de beneficiar”, a anunţat 

DNA într-un comunicat de 

presă.

Potrivit sursei citate, con-

tractul a fost încheiat la da-

ta de 2 noiembrie 2015, iar 

obiectul acestuia îl constitu-

ia „furnizarea, de către fi r-

ma controlată de deputat, a 

unor servicii specializate de 

«relaţii clienţi, info-line, con-

tact center vânzare şi mar-

keting», pe o durată minimă 

de 5 ani”, valoarea totală fi -

ind de 270.000 de euro.

Pe cine vrea să trimită PMP 
Cluj în Parlamentul României

PSD Cluj a depus ieri 

lista candidaţilor la ale-

gerile din 11 decembrie. 

La Camera Deputaţilor 

aceasta este deschisă de 

actualul preşedinte al 

organizaţiei judeţene 

Horia Nasra.

PSD Cluj şi-a stabilit can-

didaţii pentru alegerile din 

11 decembrie în urmă cu câ-

teva săptămâni, pe ea figu-

rând un singur actual par-

lamentar, iar pe locurile eli-

gibile sunt incluşi membri 

din tânăra generaţie. Candi-

daţii au fost validaţi marţi 

de conducerea centrală.

Ţinta filialei la alegeri es-

te obţinerea unui mandat de 

senator şi a trei de deputat. 

PSD Cluj şi-a finalizat lista 

de candidaţi pentru alegeri-

le parlamentare în urmă cu 

aproximativ două săptămâni. 

Noile nume incluse pe lo-

curile eligibile reflectă o 

schimbare a gărzii, fiind cea 

mai tânără echipă de candi-

daţi din istoria PSD Cluj, 

după cum subliniau liderii 

organizaţiei judeţene. La Ca-

mera Deputaţilor vor candi-

da, în ordine, liderul filialei 

judeţene, Horia Nasra, con-

silier local, urmat de actu-

alul deputat Cornel Itu, de 

Cristina Burciu, director la 

Compania de Apă Turda, de 

viceprimarul din Gherla, Iu-

lia Trif, şi de primarul co-

munei Jucu, Dorel Pojar. La 

Senat, lista este deschisă de 

consilierul judeţean Vasile 

Ilea şi de Simina Şipoş pre-

şedintele Organizaţiei de Fe-

mei a PSD Câmpia Turzii.

Pe listă nu se regăsesc ac-

tualul deputat Aurelia Cris-

tea, care a anunţat că nu va 

mai candida pentru un nou 

mandat, dar nici senatorul 

Alexandru Cordoş, care are 

probleme de imagine, după 

ce a fost cercetat într-un do-

sar de corupţie în care a fost 

implicată soţia sa.

Ca şi liberalii, şi social 

democraţii clujeni au întâr-

ziat anunţarea candidaţilor 

la Parlament. Cu trei luni 

înainte de alegerile parla-

mentare aceştia şi-au nego-

ciat poziţia pe un loc eligi-

bil.

În prezent, PSD Cluj are 

trei parlamentari- doi depu-

taţi (Aurelia Cristea şi Cor-

nel Itu) şi un senator-Ale-

xandru Cordoş, însă doi din-

tre ei nu se mai regăsesc pe 

listă din cauza imaginii „şi-

fonate”. Senatorul Alexan-

dru Cordoş este judecat 

într-un caz de corupţie, iar 

Aurelia Cristea a renunțat 

să mai candideze după ce a 

fost retrasă din cursa pen-

tru alegerile locale, fiind în-

locuită cu Octavian Buzoia-

nu pe ultima sută de metri.

PSD Cluj a intrat oficial 
în cursa pentru parlamentare

Deputatul ALDE Steluţa 

Cătăniciu, copreşedinte 

ALDE Cluj, a declarat, ieri, 

că va candida pentru un 

nou mandat parlamentar la 

alegerile din 11 decembrie, 

deşi există o interdicţie a 

ANI de a ocupa o funcţie 

publică.

„Voi candida pentru un nou 

mandat la alegerile din 11 de-

cembrie şi ocup primul loc pe 

lista ALDE pentru Camera De-

putaţilor, în urma deciziei con-

ducerii centrale, în ciuda in-

terdicţiei pe care o am din par-

tea ANI pentru un aşa-zis con-

fl ict de interese, existent din 

2009, când eram membru în 

Consiliul Local Cluj-Napoca. 

Procesul cu ANI reprezintă 

pentru mine o dramă, este o 

mare mizerie. În opinia mea, 

interdicţia nu există, este o 

sancţiune care se aplică în anu-

mite condiţii, este un confl ict 

de interese administrativ, nu 

penal, fi ind vorba de o abate-

re disciplinară. Fapta nu se re-

feră la activitatea mea de de-

putat, ci la mandatul de con-

silier local pe care l-am avut 

în 2009, în urmă cu 7 ani”, a 

explicat Steluţa Cătăniciu.

Ea a mai spus că, pe 24 oc-

tombrie 2016, Comisia Juridică 

a Camerei Deputaţilor a decis, 

într-un raport fi nal, că nu i se 

poate aplica o sancţiune pentru 

o abatere săvârşită în altă cali-

tate decât cea de deputat şi că, 

astfel, nu există nicio interdic-

ţie de a ocupa o funcţie.

„Am sesizat AEP şi mi s-a 

transmis că nu fi gurez cu in-

terdicţii de a alege sau de a 

fi  ales în fi şierele de date din 

registrele Direcţiei de Eviden-

ţă a Persoanei. De asemenea, 

am notifi cat ANI să radieze 

acea interdicţie”, a menţio-

nat Steluţa Cătăniciu.

Acum două săptămâni, ANI 

a remis lista persoanelor cu in-

terdicţie de a mai ocupa func-

ţii eligibile atât Biroului Electo-

ral Central (BEC) cât şi Autori-

tăţii Electorale Permanente 

(AEP), iar printre acestea se 

afl ă şi Cătăniciu.

Pe de altă parte, potrivit unor 

surse citate de Ziua de Cluj, Ste-

luţa Cătăniciu nu poate fi  îm-

piedicată să candideze. „Legea 

nu impune o interdicţie în a can-

dida, deoarece ar încălca drep-

tul constituţional de a alege şi 

a fi  ales, ci interzice ocuparea 

unei funcţii alese pentru o pe-

rioadă de trei ani”, au declarat 

sursele menţionate. Totuşi, în 

ipoteza în care Cătăniciu ar fi  

aleasă, după validarea manda-

tului, ANI ar putea solicita anu-

larea acestuia, existând chiar un 

precedent, recent, agenţia soli-

citând şi obţinând anularea man-

datelor unor consilieri locali a-

leşi în 5 iunie, dar afl aţi într-o 

situaţie similară cu cea a Stelu-

ţei Cătăniciu.

Deputatul ALDE declara în-

să că nu există o asemenea in-

terdiciţie şi a ameninţat cu re-

presalii. Cătăniciu are o sentin-

ţă judecătorească defi nitivă de 

confl ict de interese.

„La mine nu se aplică acea 

interdicţie. Nu se aplică o ase-

menea interdicţie în cazul în 

care nu ţi-ai pierdut mandatul 

în curs. Nu tot ce spune ANI e 

real, ei trec acolo la grămadă. 

A existat decizia 418/2014 a 

Curţii Constituţionale (CCR), 

care vorbeşte exact despre in-

teredicţiile aplicate consilierilor 

locali. La mine nu se aplică pen-

tru că a fost un confl ict de in-

terese administrativ, era abate-

re disciplinară. Şi dacă se apli-

ca, termenul a trecut, au trecut 

cei trei ani de la încheierea man-

datului de consilier local 2008-

2012 în care a avut loc confl ic-

tul de interese. Dacă era aşa, 

eu ar fi  trebuit să plec din Par-

lamentul României, or nu s-a 

întâmplat asta. Le voi face o se-

sizare, luni, să modifi ce infor-

maţiile pe care, în mod eronat 

- şi mă gândesc că n-au făcut-

o cu intenţie - le-au trecut pe 

site, atât în privinţa m andatu-

lui în care a fost confl ictul de 

interese, respectiv mandatul de 

consilier local 2008-2012, cât şi 

referitor la perioada de interdic-

ţie de trei ani, care nu se apli-

că în cazul meu. Dacă, în caz 

contrar, având în vedere alege-

rile parlamentare, care sunt foar-

te apropiate, nu vor rectifi ca in-

formaţia falsă de pe site, voi de-

pune o plângere penală la DNA 

Bucureşti pentru abuz în servi-

ciu prin încălcarea legii, aşa 

cum a constatat CCR recent. 

Dacă România e stat de drept, 

atunci să fi e stat de drept pen-

tru toţi, şi pentru cetăţenii ţării 

şi pentru instituţiile represive”, 

a afi rmat atunci Cătăniciu.

Steluţa Cătăniciu 
candidează pentru 
un nou mandat 
Deputatul ALDE Steluţa Cătănciu nu mai are voie 
într-o funcţie publică timp de trei ani.

STELUŢA CĂTĂNICIU | 
deputat ALDE

 „Voi candida pentru 
un nou mandat la 
alegerile din 11 
decembrie şi ocup 
primul loc pe lista 
ALDE pentru Camera 
Deputaţilor, în urma 
deciziei conducerii 
centrale, în ciuda 
interdicţiei pe care o 
am din partea ANI 
pentru un aşa-zis 
conflict de interese.“

Liderul PMP Cluj Rareș Rusu deschide lista candidaților la Camera Deputaților

Liderul PSD Cluj Horia Nasra deschide lista candidaților la Camera Deputaților
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Sute de elevi clujeni din 

25 de licee şi-au întrecut 

cunoştinţele de cultură 

generală în cadrul 

Olimpiadei de Cultură 

Generală a Tinerilor 

Clujeni –CuGeT. Tinerii 

s-au arătat încântaţi de 

întrebările pe care le-au 

primit, cu toate că unele 

le-au pus dificultăţi.

Sutele de elevi din mai 

multe şcoli au răspuns ieri, 

în cadrul olimpiadei CuGeT, 

la 25 de întrebări de cultu-

ră generală în aproximativ 

20 de minute.

De către cine a fost scris 

romanul Maitreyi, unde s-a 

născut Brâncuşi, în ce do-

meniu a activat celebrul 

olandez Hieronymus Bosch 

sau cum se aşează corect ta-

câmurile, au fost doar câte-

va din întrebările la care ti-

nerii au răspuns la olimpi-

adă.

Elevii au fost încântaţi de 

exerciţiile pe care le-au pri-

mit şi spun că nu s-au pre-

gătit în mod special.

„Competiţia mi s-a părut 

puţin mai dificilă decât pri-

ma sesiune de anul trecut, 

însă mi se pare foarte bine 

că s-a ridicat puţin standar-

dul. Au fost întrebări din 

domenii mai variate şi inte-

resante. A fost o întrebare 

care mi-a pus dificultăţi la 

care nu-i ştiam răspunsul 

legat de ce a făcut legenda-

rul Sisif: dacă a împins o 

stâncă sau o arcă. Pregăti-

rea pentru un astfel de con-

curs se face pe perioada în-

tregii vieţi la şcoală şi aca-

să. Nu m-am pregătit într-un 

mod special şi specific. Es-

te cultura mea generală pe 

care am acumulat-o de-a 

lungul timpului. Pentru edi-

ţia din acest an chiar m-aş 

bucura să ajung în finală. 

Acesta este ţinta mea. De 

acolo depind de condiţiile 

de concurs. Mi-ar plăcea 

mult să ajung în finală”, a 

declarat Răzvan Horhat, elev 

în clasa a 11-a la Liceul 

„Avram Iancu” Cluj.

Un alt elev care a partici-

pat la olimpiadă spune că 

pasiunea lui pentru docu-

mentare l-a ajutat la acest 

test.

„Mie mi s-a părut uşor. 

Nu m-am pregătit într-un fel 

anume. Eu citesc foarte mult 

şi de pe internet şi mă uit la 

documentare. Nu mi s-au pă-

rut difi cile întrebările. Une-

le domenii într-adevăr nu le 

cunosc aşa de bine. Mi s-a 

părut grea întrebarea despre 

istorie”, a spus Tudor Pitic, 

elev din clasa a 11-a la Lice-

ul „Avram Iancu” Cluj.

O întrebare care i-a pus 

mari dificultăţi unei eleve 

le impunea participanţilor 

să spună care dintre urmă-

torii termeni nu reprezintă 

o specie canină: dachshund, 

white alder sau schnauzer.

„În acest an a fost destul 

de uşor. Cred că m-am des-

curcat. Am răspuns la toa-

te întrebările, dar cea mai 

dificilă mi s-a părut cea cu 

rasele de câini pentru că nu 

eram atât de sigură. Toate 

variantele sunau la fel”, a 

precizat Oana Bărbos, ele-

vă în clasa a 11-a la Liceul 

„Avram Iancu” Cluj.

Directoarea Liceului 

„Avram Iancu” Cluj spune 

că apetitul elevilor pentru 

cultură generală este tot mai 

mare dacă participă la ast-

fel de concursuri.

„Peste 200 de elevi ai Li-

ceului Avram Iancu au par-

ticipat la această ediţie. O-

rice concurs este o oportu-

nitate de a-şi valorifica com-

petenţele de cultură genera-

lă, iar elevii au privit-o ca 

pe o provocare, au accep-

tat-o cu mare plăcere şi a-

ceastă şansă pentru ei de 

a-şi folosi cunoştinţele de 

cultură generală îi ajută şi 

pe viitor să îşi manifeste ast-

fel de priorităţi. Acest con-

curs le dezvoltă apetitul pen-

tru cunoaştere şi pentru lec-

tură”, a declarat Adina Tur-

cu, directoarea Liceul Teo-

retic Avram Iancu Cluj.

Cei care se clasează la 

olimpiadă pe locul întâi (trei 

elevi la trei categorii diferi-

te) primesc 2500 de lei, cei 

de pe locul doi (trei elevi la 

trei categorii diferite) pri-

mesc 1500 de lei, iar cei ca-

re ocupă locul trei (trei elevi 

la trei categorii diferite) pri-

mesc 1000 de lei.

La prima ediţie a CuGeT 

au participat 7200 de elevi 

din 22 de licee. De aseme-

nea s-au înscris şi aproxi-

mativ 150 de tineri care nu 

mai erau în sistemul de în-

vâţământ liceal. Liceele cu 

cei mai mulţi elevi în fina-

la de anul trecut au fost Li-

ceul Teoretic „Avram Iancu” 

(10 elevi), Colegiul Naţio-

nal „Emil Racoviţă” (7 elevi) 

şi Liceul „Gheorghe Şincai” 

(5 elevi).

Întrecere la cultură 
generală între elevi
Ieri a avut loc etapa pe şcoală la olimpiada 
de cultură generală CuGeT.

Elevii de la Liceul “Avram Iancu” Cluj-Napoca au răspuns ieri 
la 25 de întrebări în 15 minute.

OANA BĂRBOS | elevă în clasa a 11-a la 
Liceul „Avram Iancu” Cluj

 „În acest an a fost 
destul de uşor. Cred că 
m-am descurcat. Am 
răspuns la toate 
întrebările, dar cea mai 
difi cilă mi s-a părut cea 
cu rasele de câini 
pentru că nu eram atât 
de sigură. Toate 
variantele sunau la fel“
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Ediţia cu numărul 50 a fes-

tivalului toamnei dedicat 

muzicii la Cluj se încheie 

vineri, 28 octombrie, prin-

tr-un concert vocal-simfo-

nic ce ne îndeamnă la săr-

bătoare şi voie bună.

Va fi  aniversat cu acest pri-

lej maestrul Cristian Mandeal, 

care a împlinit în acest an 70 de 

ani. Pianista Oxana Corjos va 

interpreta Concertul nr. 2 pen-

tru pian, de Brahms, iar progra-

mul muzical al serii va conti-

nua cu Simfonia a IX-a de Be-

ethoven, interpretată de Corul 

şi Orchestra Filarmonicii de Stat 

„Transilvania” şi soliştii Diana 

Ţugui, Cristina Damian, Tibe-

rius Simu şi Cristian Hodrea. Di-

rijorul corului este Cornel Gro-

za.

În cei peste 40 de ani de ac-

tivitate dirijorală neîntreruptă, 

Cristian Mandeal s-a afl at la pu-

pitrul majorităţii orchestrelor din 

România, dar şi al unor orches-

tre de prestigiu de pe scenele 

internaţionale. În ampla listă a 

orchestrelor internaţionale cu 

care a colaborat, se regăsesc câ-

teva dintre ansamblurile de frun-

te dintre care amintim: Wiener 

Oper Orchester, Deutsche Oper 

Orchester Berlin, Staatskapelle 

Berlin, Staatskapelle Dresden, 

Dresdner Philharmonie, Mün-

chner Philharmonie, Bayeris-

ches Rundfunk Orchester.

Născută la Bucureşti, într-o 

familie de muzicieni, Oxana 

Corjos a început studiul pianu-

lui cu profesoarele Ana Pitiş şi 

Ioana Minei, continuând apoi 

la Universitatea de Muzică din 

Bucureşti, unde a benefi ciat de 

îndrumarea de excepţie a ma-

estrului Dan Grigore. Pianista 

se remarcă printr-un palmares 

impresionant: este laureată a 

concursurilor de la Senigallia 

(1981, 1983), Barcelona (1986), 

Roma (1991) şi a fost distinsă 

cu premiul „Cella Delavrancea” 

pentru activitatea meritorie des-

făşurată în domeniul culturii, 

în anul 1992.Artista a fost in-

vitată la numeroase emisiuni 

de radio şi televiziune şi a re-

alizat înregistrări speciale pen-

tru Radiodifuziunea Română, 

interpretând lucrări de Bach, 

Mozart, Beethoven, Musorgski, 

Debussy, Richard Strauss sau 

Prokofi ev, unele dintre ele fi -

ind preluate şi retransmise de 

Radiodifuziunea din Bruxelles. 

În paralel cu activitatea concer-

tistică, pianista îşi desfăşoară 

activitatea didactică la Univer-

sitatea de Muzică din Bucu-

reşti.

Concert extraordinar, la închiderea Toamnei Muzicale Clujene

Ovidiu CORNEA
redactia@monitorulcj.ro

Internetul şi reţelele de 

socializare seamănă cu 

Securitatea din anii ’70, 

prin faptul că supreveghea-

ză “total” intimitatea cetă-

ţenilor, este de părere unul 

din cei mai cunoscuţi regi-

zori din România.

Regizorul Gábor Tompa, di-

rectorul Teatrului Maghiar de 

Stat din Cluj, aseamănă Inter-

netul şi reţelele sociale cu Secu-

ritatea, care a exercitat un con-

trol cvasi-total asupra vieţii ro-

mânilor, incluzând aspecte ale 

intimităţii acestora. Omul de tea-

tru face afi rmaţia respectivă în 

contextul unui text de prezen-

tare al spectacolului său “Liva-

da de vişini”, după A.P. Cehov, 

montat la Teatrul Naţional Slo-

ven din Maribor şi distins în we-

ekend-ul trecut la Festivalul FES-

Tin pe Bulevard din Bucureşti 

cu premiul pentru cel mai bun 

spectacol la secţiunea “Crize de 

familie”.

„Internetul, 
ca Securitatea”

“Trăim în vremea marilor di-

leme: valorile umane s-au răs-

turnat, cultura e tot mai puțin 

asumată și susținută, e chiar 

amenințată cu dispariția, inter-

netul și Facebook-ul fac ceea ce 

făcea securitatea în anii ’70 și 

’80: supraveghere totală. 

Amenințarea cu distrugerea e î-

naintea noastră în spațiu și în 

timp”, susţine Gábor Tompa în 

prezentarea spectacolului său, 

reluată de organizatori. Un spec-

tacol în care regizorul promo-

vează o anumită „frumuseţe a 

inutilităţii”, după cum remarcă 

criticul George Banu, dar şi va-

lori perene, precum „cultura, 

tradiția, credința, poezia, 

civilizația”, care îşi dovedesc 

consistenţa prin alte mecanis-

me decât cele ale profi tabilită-

ţii imediate.

Cărţi înlocuite 
de device-uri

Gábor Tompa a explicat pen-

tru Monitorul de Cluj că afi rma-

ţia sa cu privire la reţelele soci-

ale şi internet este integrată în 

discursul spectacolului amintit, 

în care regizorul militează pen-

tru importanţa cărţilor şi a citi-

tului, în defavoarea înlocuirii 

acestora cu device-urile electro-

nice, devenite aproape indispen-

sabile în viaţa contemporană: 

„Omul ajunge aproape să nu-şi 

mai poată imagina viaţa fără a-

ceste device-uri. Utilizându-le 

excesiv se desprinde de o anu-

mită realitate şi de natură. ‘Li-

vada de vişini’ surprinde trece-

rea de la vechi la nou; mai nou 

nu înseamnă întotdeauna şi mai 

bun”, a explicat Tompa, care 

deplânge inter-punerea comu-

nicării electronice între om şi 

realitate, creând o realitate vir-

tuală.

Tinerii, „o victimă”

Regizorul a menţionat că deşi 

tinerii sunt cei mai infl uenţaţi 

şi interesaţi de comunicarea vir-

tuală nu este un critic al gene-

raţiei tinere: „Tinerii pot fi  mai 

uşor manipulabili, având iluzia 

aceasta a libertăţii, dar nu tre-

buie să îi criticăm, dimpotrivă, 

cred că sunt mai degrabă o vic-

timă. Reţelele de socializare de-

vin un lucru indispensabil. Pro-

blema este că ne transformăm 

într-un fel de sclavi ai acestui 

produs”, a punctat el. Tompa a 

menţionat, în calitate de părin-

te, că interacţiunea copiilor cu 

reţelele sociale şi device-urile 

poate fi  amânată până la un 

punct, însă în cele din urmă a-i 

priva de aceste lucruri înseam-

nă să îi izolezi sau să le creezi 

un dezavantaj, în condiţiile în 

care toţi ceilalţi le folosesc. In-

formaţii uşor de obţinut

Tompa a explicat mai pe larg 

la ce s-a referit când a compa-

rat Facebook-ul şi internetul cu 

modalitatea de control a Secu-

rităţii: „Ceea ce era apanajul ser-

viciilor secrete şi privea viaţa 

individului este în mare parte 

disponibil astăzi pe facebook şi 

pe e-mail. Nu e un secret că a-

ceste lucruri pot fi  citite cu uşu-

rinţă, dezvăluiri gen Wikileaks 

sunt un exemplu. (...) Oamenii 

expun lucruri ce ţin de intimi-

tatea lor, sau opinii, poate une-

ori într-un limbaj mai dur, iar 

aceste lucruri sunt folosite ulte-

rior când emiţătorul respectiv 

intră în viaţa publică, politică”, 

a adăugat Tompa.

Director al Teatrului Maghiar 

de Stat din Cluj din 1991, Gábor 

Tompa este unul din cei mai cu-

noscuţi şi apreciaţi regizori de 

teatru din ţară, fi ind de aseme-

nea iniţiatorul festivalului inter-

naţional de teatru Interferenţe 

care are loc o dată la doi ani la 

Cluj.

„Internetul l-a promovat 
pe idiotul satului”

Mai multe voci din mediul 

cultural au avut critici, în ulti-

mii ani, la adresa mecanismu-

lui de funcţionare a reţelelor so-

ciale şi a internetului. Cunoscu-

tul scriitor şi fi losof al culturii, 

Umberto Eco, decedat în acest 

an, a luat o poziţie critică în iu-

lie 2015, într-o ceremonie la U-

niversitatea din Torino. „Reţele-

le de socializare au oferit drep-

tul la opinie unor legiuni de im-

belici care până acum îşi expri-

mau părerea doar în baruri, în 

faţa unui pahar de vin, fără să 

facă vreun rău comunităţii. Ca-

marazii lor îi reduceau imediat 

la tăcere. Dar acum au acelaşi 

drept la cuvânt precum un lau-

reat al premiului Nobel”, a sp-

sus Umberto Eco atunci. Afi r-

maţiile sale au făcut înconjurul 

mediului virtual, stârnind pole-

mici.

Democratizarea 
comunicării

În contextul afi rmaţiilor ce-

lebrului scriitor, decanul Facul-

tăţii de Sociologie din Universi-

tatea Bucureşti, Marian Preda, 

a evidenţiat atunci, la Digi24 

TV, efectele pozitive ale „demo-

cratizării comunicării”, în con-

textul de globalizare: „Desigur 

că pot să existe şi consecinţe 

negative şi am avut de curând 

în România exemplul acesta al 

unor opinii care au contrariat 

pe cei mai mulţi în legătură cu 

violul acela din judeţul Vaslui. 

Iniţial, toţi s-au gândit că nu e 

posibil ca oamenii din comuni-

tate, vecinii lor, să le ia apăra-

rea tocmai agresorilor. Pe de al-

tă parte, acelaşi sistem de co-

municare, televiziunile, reţelele 

de socializare au dat prilejul ce-

lorlalţi, celor mulţi, celor com-

petenţi, să aibă ceva de spus şi 

astfel s-a creat un val de con-

tracarare a acestor opinii nepo-

trivite pentru societatea moder-

nă. Deci, iată că democratiza-

rea asta a comunicării începu-

tă cu radioul, continuată cu te-

leviziunea şi după aceea cu re-

ţelele de socializare are efecte 

mai degrabă pozitive în fi nal. 

Dar, repet: trebuie să existe fi l-

tre”, a spus profesorul Marian 

Preda, care se declară mai de-

grabă îngrijorat de posibilitatea 

promovării anumitor mesaje 

prin publicitate.

Critici la adresa 
„generaţiei Facebook”

În vara acestui an, rectorul 

UBB, Ioan Aurel Pop, a vorbit 

şi el, cu accente critice, despre 

„generaţia Facebook”, într-un 

discurs prezentat cu ocazia Con-

gresului Naţional al istoricilor, 

găzduit de Cluj-Napoca. „Oa-

menii lipsiţi de cultură genera-

lă şi de orizont artistic, oame-

nii capabili să rezolve doar pro-

bleme limitate, oamenii care nu 

mai au capacitatea să compare 

şi să ia decizii în cunoştinţă de 

cauză alcătuiesc generaţia ‘Go-

ogle’, generaţia ‘Facebook’, ge-

neraţia ‘SMS’ sau toate la un 

loc! Sunt oameni, în general, in-

teligenţi, dar cu inteligenţa ca-

nalizată spre scopuri controla-

te de o elită malefi că”, a spus 

I.A. Pop, într-un fragment al dis-

cursului său. Academicianul a 

menţionat ulterior că afi rmaţii-

le i-au fost scoase din context, 

alocuţiunea sa, intitulată „Me-

seria de istoric la începutul mi-

leniului al III-lea” nefi ind des-

pre generaţia virtuală, ci despre 

rolul şi statutul istoricului în so-

cietate şi despre faptul că disci-

pline de tradiţie ale culturii, is-

torie, limbi clasice, română, nu 

trebuie înlocuite cu „pseudo-dis-

cipline”.

Gábor Tompa: „Internetul şi Facebook-ul
fac ceea ce făcea Securitatea în anii ‘70”
Regizorul Gábor Tompa atrage atenţia că, dincolo de a fi un utilizator, omul contemporan riscă să devină 
sclavul produsului, indiferent că e vorba de un device sau de reţelele de socializare.

Gábor Tompa este unul din cei mai cunscuţi regizori de teatru din România
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Soţia senatorului PSD 

Alexandru Cordoş, Mihaiela 

Cordoş, a fost condamnată 

de Curtea de Apel Cluj la o 

pedeapsă de 2 ani şi 8 luni 

de închisoare cu suspendare 

pentru trafi c de infl uenţă. 

Inculpata va trebui să desfă-

şoare 70 de zile de muncă în 

folosul comunităţii şi îi va fi  

confi scată suma de 8.000 de 

euro. Hotărârea este defi niti-

vă şi irevocabilă.

Ea a fost condamnată, în pri-

ma fază, de Tribunalul Cluj la 

trei ani şi şase luni de închisoa-

re cu executare, după ce a luat 

mită de la 20 de persoane, dife-

rite sume de bani, pentru a le 

angaja la Spitalul Clinic Jude-

ţean Cluj. Cordoş a fost angaja-

ta Serviciului de Resurse Uma-

ne de la Spitalul Judeţean Cluj, 

iar din această calitate truca con-

cursurile de angajare şi ”livra” 

subiectele celor interesaţi să îşi 

”cumpere” posturile.

Magistraţii Curţii de Apel au 

decis ca Mihaiela Cordoş să pre-

steze muncă neremunerată în 

folosul comunităţii, pe o peri-

oadă de 70 de zile, în cadrul Pri-

măriei Feleacu.

Mihaiela Cordoş, referent la 

Spitalul Clinic Judeţean de Ur-

genţă din Cluj-Napoca, a fost 

urmărită penal pentru trafi c de 

infl uenţă, în formă continuată 

(26 acte materiale), în timp ce 

soţul şi fi ica sa sunt acuzaţi de 

complicitate la trafi c de infl u-

enţă, în formă continuată.

Potrivit unui comunicat al 

DNA, începând cu noiembrie 

2014, Mihaiela Cordoş a pretins 

de la mai multe persoane sume 

de bani cuprinse între 1.000 şi 

10.000 lei, pentru ca, prin infl u-

enţa pe care ea şi soţul său o 

aveau asupra persoanelor cu 

funcţii de conducere din Spita-

lul Clinic Judeţean Cluj, Inspec-

toratul Şcolar Judeţean Cluj şi 

alte instituţii publice să obţină 

cumpărătorilor de infl uenţă pos-

turi/locuri de muncă cum ar fi  

cele de: profesor suplinitor, in-

fi rmier, asistent medical, jurist-

consult etc. În dosarul DNA se 

arată că Mihaiela Cordoş perce-

pea 1.500 de euro pentru un 

post de asistentă medicală. În 

perioada ianuarie – aprilie 2015, 

Mihaiela Cordoş a fost sprijini-

tă şi de fi ica sa, Andreea Ale-

xandra Cordoş, care ştia că ma-

ma sa primea foloase necuve-

nite pentru a-şi trafi ca infl uen-

ţa pe lângă diferite persoane din 

instituţiile amintite, mai arătau 

procurorii.

Judecătorii nici nu au avut 

ce să judece prea mult, deoare-

ce la al doilea termen de jude-

cată, de la Tribunalul Cluj, Mi-

haela Cordoş a recunoscut toa-

te acuzaţiile şi a solicitat jude-

carea dosarului în procedură 

simplifi cată.

Primul pe lista condamna-

ţilor care şi-au recunoscut vi-

novăţia şi a benefi ciat de cle-

menţă este fostul autopsier Ghe-

orghe Salanţă. Acesta a primit 

doi ani de închisoare cu sus-

pendare. Acesta a recunoscut 

că, i-a dat soţiei senatorului 

PSD suma de 10.000 de lei, pen-

tru a-şi putea angaja fi ul, So-

rin, tot ca autopsier la Spitalul 

Judeţean Cluj.

O altă femeie care a fost con-

damnată este Gabriela Barz. A-

ceasta a vrut să ajungă asisten-

tă medicală şi i-a dat lui Cordoş 

suma de 1.000 de euro. Acum, 

Gabriela Barz a fost condamna-

tă la doi ani de închisoare cu 

suspendare. „Am întrebat-o pe 

Mihaela Cordoş dacă va fi  con-

curs pentru locuri de asistente 

... iar aceasta mi-a spus că da-

că îi dau suma de 1.000 de eu-

ro s-ar putea rezolva un loc de 

muncă şi pentru mine”, a de-

clarat Simona Barz la DNA.

În acest dosar, doar o sin-

gură persoană a reuşit marea 

performanţă de a obţine o par-

te din bani înapoi. Maria Per-

sida, condamnată la doi ani de 

închisoare cu suspendare, i-a 

dat Mihaelei Cordoş suma de 

4.500 de lei, din care a recupe-

rat doar 3.000 de lei. Senatorul 

Alexandru Cordoş, pus şi el sub 

acuzare, în acest dosar, a fost 

cel care i-a restituit banii, fe-

meii care se visa asistentă me-

dicală. Maria Persida şi-a pri-

mit banii înapoi, abia după ce 

soţul acesteia i-a trimis Miha-

elei Cordoş următorul SMS: 

„Când se mai coc prăjiturile 

alea, că-s Paştile. Şi, dacă nu-

uu, iese cu bubăă!!! Soţul lui 

Maria Duma. Petrică Duma”. 

Speriată de un posibil denunţ, 

Mihaela Cordoş şi-a sunat fi i-

ca pe care a rugat-o să îl sune 

pe Alexandru Cordoş pentru 

a-I cere bani.

Clemenţă pentru soţia 
senatorului Cordoş
Curtea de Apel Cluj a schimbat sentinţa din închisoare cu executare 
în pedeapsă cu suspendare în cazul Mihaielei Cordoş.

Mihaiela Cordoş (foto stânga) alături de senatorul PSD Alexandru Cordoş

Simona Barz: Eu cred că asta la care i-am dat banii (n.red. 
Mihaiela Cordoș), cred că-i o mare mincinoasă ...

Mari: De ce?

Barz: Dar mie să-mi deie banii înapoi, că pe mine ... m-am 
săturat amu, deja, de atâta minciună ... Crezi că numai de 
la mine o luat 1.000 de euro?

Stenograme din dosar
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PIAŢA VALUTARĂ

Uşoara creştere a aversiu-

nii faţă de risc a provocat 

deprecieri minime ale 

monedelor din regiune 

comparativ cu euro.

Cursul monedei unice a 

urcat de la 4,4909 la 4,4955 

lei. Piaţa valutară s-a des-

chis la 4,4930 lei, după ca-

re cotaţiile au coborât până 

la 4,4860 lei. Ulterior, euro 

a revenit pe creştere, atin-

gând un maxim de 4,4970 

lei. Tranzacţiile de la oră 

14:00 se realizau între 4,4940 

şi 4,4970 lei.

În următoarele săptămâni 

evoluţia perechii euro/leu 

va fi influenţată în princi-

pal de factorii externi (apro-

piata majorare a dobân-

zii-cheie de către Rezerva 

Fede ra l ă  amer i cană , 

Brexit-ul, situaţia precară a 

băncilor din eşalonul al doi-

lea din Italia şi Portugalia, 

criza prin care trece Deuts-

che Bank). La rândul lor, 

campania electorală şi ale-

gerile parlamentare din de-

cembrie vor crea o stare de 

disconfort leului, care se va 

menţine în culoarul 4,50 – 

4,52 lei. Sunt posibile şi pu-

see de depreciere mai mari, 

care să împingă media spre 

4,55 lei.

Cursul dolarului ameri-

can a scăzut de la 4,1260 la 

4,1160 lei, într-o şedinţă în 

care cotaţiile au fluctuat în-

tre 4,107 şi 4,132 lei.

Reamintim că la începu-

tul săptămânii a fost înre-

gistrat maximul ultimelor 

nouă luni, de 4,1396 lei.

Media monedei elveţie-

ne, care se tranzacţiona pe 

pieţele internaţionale între 

1,082 şi 1,084 franci/euro, 

a crescut uşor, de la 4,1507 

la 4,1519 lei.

Monedele din regiune se 

depreciau, la rândul lor, fa-

ţă de euro, cea poloneză la 

4,313 – 4,326 zloţi iar cea 

maghiară la 308,7 – 309,6 

forinţi.

Perechea euro/dolar, ca-

re scazut acum doua zile la 

1,0851 dolari, minim al ul-

timelor sapte luni si juma-

tate, se tranzactiona ieri la 

1,0875 – 1,0933 dolari.

Dolarul american se află 

pe o pantă ascendentă în 

condiţiile în care prognoza 

referitoare la majorarea do-

bânzii-cheie din SUA până 

la sfârşitul acestui an a de-

păşit 70%. Doar o victorie 

neaşteptată a lui Donald 

Trump la alegerile preziden-

ţiale sau o serie de indica-

tori economici negativi ar 

putea stopa Rezerva Fede-

rală americană.

Sunt folosite date şi in-

formaţii disponibile până la 

ora 14:00.  (R.G.)

Contextul regional depreciază leul

Banca Naţională a 

României a lansat mier-

curi LeulRomânesc o apli-

caţie pentru dispozitive 

mobile, având ca scop o 

mai bună cunoaştere a 

bancnotelor şi monedelor 

româneşti în rândul 

publicului prezent în 

mediul online.

În cadrul aplicaţiei in-

teractive LeulRomânesc, uti-

lizatorii pot descoperi ele-

mentele de siguranţă şi de-

sign ale bancnotelor sau ex-

perimenta ce se întâmplă 

atunci când o bancnotă es-

te înclinată, când este lumi-

nată din spate sau cum se 

prezintă în lumină ultravi-

olet. Monedele în circulaţie 

beneficiază de asemenea de 

un spaţiu dedicat.

Utilizatorii de dispozitive 

mobile pot accesa totodată o 

pagină cu informaţii generale 

despre BNR şi un joc interac-

tiv ce oferă posibilitatea creă-

rii unei bancnote personaliza-

te cu chipul jucătorului.

Un set cuprinzător de în-

trebări şi răspunsuri oferă ce-

lor interesaţi detalii despre 

avantajele banilor din polimer 

comparativ cu cei din hârtie, 

preschimbarea bancnotelor şi 

monedelor vechi şi recoman-

dări pentru situaţia în care 

sunt suspiciuni că o bancno-

tă ar fi  falsă.

Aplicaţia LeulRomânesc 

este gratuită şi se adresează 

publicului larg, utilizator de 

dispozitive mobile, persoa-

nelor care lucrează frecvent 

cu numerar (comercianţi, ca-

sieri etc.), precum şi celor 

care interacţionează pentru 

prima oară cu lei (turişti stră-

ini). Aplicaţia foloseşte cu 

succes funcţiile de bază ale 

telefoanelor şi tabletelor mo-

derne, permiţând utilizato-

rilor să interacţioneze cu 

bancnotele virtuale înclinând 

dispozitivul sau utilizând ca-

mera foto.

Aplicaţia LeulRomânesc 

este disponibilă în română 

şi engleză, atât pe dispozi-

tive Apple iOS, cât şi An-

droid.

LeulRomânesc, 
aplicație de mobil
În cadrul aplicaţiei interactive LeulRomânesc, 
utilizatorii pot descoperi elementele de siguranţă 
şi design ale bancnotelor.

Principala cauză a retrogra-

dării mediului de afaceri 

din România este celebrul 

formular de TVA, D088, 

care a pus la încercare ner-

vii întreprinzătorilor.

România a coborât un loc 

faţă de clasamentul anterior 

al Băncii Mondiale, Doing Bu-

siness, ocupând poziţia 36 în-

tre 190 de ţări, înregistrând 

un punctaj mai mic la deschi-

derea unei afaceri, arată ra-

portul, în principal din cauza 

impedimentelor generate de 

formularul de înregistrare în 

scopuri de TVA, deja celebrul 

D088, potrivit digi24.ro.

Clasamentul analizează 10 

capitole privind începerea şi 

desfăşurarea unei afaceri. Ro-

mânia a pierdut cele mai mul-

te puncte la „Deschiderea u-

nei afaceri”, coborând 11 lo-

curi faţă de varianta precen-

dentă a studiului. Raportul 

precizează că a scăzut punc-

tajul deoarece demararea u-

nei afaceri a devenit mai di-

fi cilă din cauza creşterii tim-

pului necesar pentru înregis-

trarea în scopuri de TVA.

În 2015, Agenţia Naţiona-

lă de Administrare Fiscală 

(ANAF) a introdus o declara-

ţie pentru înregistrare în sco-

puri de TVA, deja celebra 

D088, care a blocat afacerile 

multor companii şi a fost în 

topul reclamaţiilor la Comisia 

de tăiat hârtii. În vara acestui 

an, declaraţia a fost modifi ca-

tă, însă mediul de business 

şi-a exprimat în continuare 

nemulţumirea faţă de proce-

durile Fiscului.

Totodată, România s-a cla-

sat mai slab, în regresie cu 

două poziţii, la „Protejarea in-

tereselor acţionarilor minori-

tari”, şi cu câte o poziţie la 

„Înregistrarea Proprietăţii” şi 

„Rezolvarea Insolvenţelor”.

În schimb, a urcat patru 

locuri la „Plata Taxelor” şi a 

înregistrat acelaşi punctaj la 

„Autorizaţiile de construcţii”, 

„Obţinerea electricităţii”, „Ob-

ţinerea creditului”, „Comerţ”, 

„Forţa contractelor”.

„Plata taxelor” vizează nu-

mărul de plăţi anuale (14), tim-

pul alocat pentru plata acesto-

ra (161 ore), rata totală de ta-

xare din profi t (38,4%), decla-

raţiile fi scale ulterioare, precum 

şi timpul necesar pentru ram-

bursarea de TVA, timpul pen-

tru obţinerea unei rambursări, 

timpul alocat unei inspecţii fi s-

cale aferente impozitului pe 

profi t şi impozitului pe venit. 

România se situează, în clasa-

ment, în urma altor state est 

europene: Polonia (poziţia 24), 

Cehia (27), Slovenia (30), Slo-

vacia (33), dar înaintea Bulga-

riei (39) şi Ungariei (41).

România coboară în clasamentul 
Doing Business al Băncii Mondiale
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ Cumpăr garsonieră sau aparta-
ment cu o cameră, în zona centra-
lă. Aștept telefoane la 
0729-118687. (7.7)

¤ CUMPĂR garsonieră. Exclus cart. 
Plopilor. Aștept telefoane la tel. 
0760-185659. (8.15)

APARTAMENTE

¤ Vând apartament 1 cameră, 
baie, 32 mp, fi nisat, centrală ter-
mică, bine întreţinut, parter, zona 
ultracentrală. preţ 43000 euroIn-
formaţii și relaţii suplimentare la 
tel. 0744-653097. (1.7)

¤ P.F. vând două apartamente, 
unul lângă celălalt, fi ecare cu do-
uă camere, et. 1, utilate și fi nisa-
te, pe B-dul Eroilor nr. 4. Inf. su-
plimentare la tel. 0745-483355. 
(1.7)

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
semidecomandat, cart. Gheor-
gheni-Mercur, str. Bizușa, fi nisat, 
mobilat, balcon închis, orientare 
vest, etajul 10. Informații supli-
mentare la tel. 0728-145263 sau 
0745-605924. (1.7)

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

P.F. vând apartament 
2 camere, construcţie 

2008, în Baciu, str. Jupiter, 
suprf. 55 mp, balcon 7 mp 
închis cu termopan, terasă  
35 mp, complet mobilat şi 

utilat (cuptor, plită, 
frigider, maşină de spălat, 

televizor).
Preţ 58.000 euro 

negociabil. 
Exclus agenţii.

Telefon 0743-075605.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în centru, comuna Că-
mărașu, supr. 1570 mp, utilităţi, a-
pă, gaz, curent. Informaţii și relaţii 
suplimentare la tel. 0754-628612. 
(5.7)

¤ Vând sub preţul pieţei, în loc. 
Sânnicoară, casă de 80 mp, cu toa-
te utilităţile, grădină de 3300 mp, 
front la DN E576. Preţ negociabil. 
Accept varianta schimbului cu ap. 
cu 2 camere în Mărăști + diferenţă 
la înţelegere. Informaţii și relaţii su-
plimentare la tel. 0743-285183 sau 
0754-025684.

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

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

TERENURI

¤ Vând teren de 1,10 ha, în Mera 
Nouă. Informații și relații suplimen-
tare la tel. 0264-281129. (1.7)

¤ Vând teren extravilan în 
suprafață de 2900 mp, lângă 
pârtia de schi, în comuna Felea-
cu. Preț 8 euro/mp, negociabil. 
Informații și relații supimentare la 
tel. 0749-052056.

¤ P.F. vând teren intravilan în supr. 
de 1400 mp, cu pomi fructifi eri și 
teren pentru grădinărit, zonă fru-
moasă, liniștită, drum asfaltat, 
front 19 m, în loc. Mera, la 13 km 
de Cluj. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0740-312851. (4.9)

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.

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), centu-
ra spre Apahida. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0264-416242, du-
pă ora 20, Fam. Molnar.

¤ Vând teren în intravilanul Cluju-
lui, supr. 500 mp, la distanţa de 

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

1,5 km de Iulius Mall, cu utilităţi, a-
pă, curent, cu C.F. în regulă. Inf. su-
plimentare la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

¤ Vând 2 parcele de teren lângă la-
cul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, preţ 
15 euro mp. Inf. și relaţii suplimen-
tare 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, suprafaţă: 4000 mp, 
cu toate utilităţile la stradă (16 km 
de Cluj) – Vechea Deușu, intravilan, 
zonă liniștită. Preţ – 18 Euro mp. 
Informaţii telefon: 0722-990855.

ÎNCHIRIERI

SPAŢII

¤ P.F. dau în chirie spaţiu comercial 
în Cluj-Napoca, 2 camere, pentru 
birouri, zonă bună. Informaţii și de-
talii la telefon 0740-876853. (1.7)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Firmă angajează manipulanţi, 
studii medii, se asigură bonuri de 
masă, decont transport, 1000 lei 
net, program în 2 schimburi. 
Tel. 0722-424000. (1.15)

Firmă inspecţie produse 
petroliere, angajează 
part time, inspector 

pentru municipiul 
Cluj-Napoca.
Detalii: tel. 

0788133939,
0788133940 (4.7)

¤ Angajăm familie pentru întreţi-
nerea unei case de vacanţă în 
Nucșoara, judeţul Argeș. Se asigură 
cazare. Tel. 0730-711.519. (6.7)

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, experi-
enţă 18 ani (și pe comunitate), cat. 
B și C, cunoscător al lb. germane și 
engleze. Rog și ofer seriozitate. Su-
naţi la tel. 0752-397165 sau 
0745-501314.

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

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

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

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

Familie angajează

FEMEIE PENTRU

MENAJ

în Danemarca.

Oferim salariu 

atractiv, cazare, masă.

Rugăm seriozitate.

0722-239875.
¤ Caut de lucru în domeniul labo-
rator-cofetarie sau la bucătărie, de-
ţin diplomă de califi care în aceste 
domenii. Ofer și rog seriozitate. Aș-
tept oferte la tel. 0757-746700.

SERVICII

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru in-
formaţii suplimentare sunaţi la 

tel. 0744-501252. (1.7)

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

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

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

¤ Executăm la comandă, mobilier 
personalizat, din pal melaminat, cu 
montaj la domiciliu. Sunaţi la tel. 
0740-807646.

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Cumpăr ARO 10, 4x4, în stare 
de funcţionare. Aștept oferte la 
tel. 0740-876853. (1.7)

¤ Vând Moped PIAGGIO, în stare 
de funcţionare. Inf. suplimentare la 
tel. 0747-649167. (5.7)

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, pen-
tru programul RABLA, acte în regu-
lă, preţ negociabil. Informaţii și re-
laţii suplimentare la telefon 
0740-694047.

UZ CASNIC

¤ Vând combină frigorifi că ”Elec-
trolux”, stare foarte bună, funcţio-
nare și estetică excelentă, în Mă-
răști. Asigur la cas transport, preţ 
550 RON, negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (8.9)

¤ Vând mașină de tricotat manua-
lă SIMAC DX-2000 cu un front de 
lucru cu 100 ace, preţ 300 RON. 
Aștept telefoane la 0743-515388 
sau 0264-440108. (6.7)

¤ Vând sobă teracotă, maro, for-
mată din 8 rânduri, cu ușă metali-
că, preţ 500 RON, negociabil. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
tel.0758-311020. (4.7)

¤ Vând boiler electric ”Ariston”, la 
jumătate de preţ. Informaţii și rela-
ţii suplimentare la tel. 
0754-628612. (5.7)

¤ Vând mașină de tors lână din 
lemn, foarte veche, cu roată și pe-
dală la preţul de 200 RON. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0743-515388 sau 0264-440108. 
(6.7)

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

¤ Vând două sobe de teracotă, cu-
loare maro, una cu plită și ler, com-
plete, din cărămidă, demontate de 
un sobar. Informaţii și relaţii supli-
mentare la tel. 0752-093646.

ELECTRO

¤ Vând xerox pentru piese de 
schimb, marca XEROX 5018. Inf. 
suplimentare la tel. 0745-569336. 
(1.7)

¤ Vând ceasuri de mână bărbă-
tești ”Doxa”, ”Poljot”, ”Pobeda”, 
”Raketa”, original, toate în stare 
foarte bună și 6 buc colecţie de 
ceasuri de buzunar de epocă cu 
lanţuri și cutie. Sunaţi la tel. 
0759-020427. (1.7)

¤ Vând TV color marca DAEWOO, 
stare bună, preţ 60 RON, negoci-
abil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-542151. (1.7)

¤ Vând aparat foto “Zorky 5”, 
“Praktica LTL-3”, ”Smena“, ”Ko-
dak C503”, stare foarte bună. Inf. 
la tel. 0759-020427. (1.7)

MOBILIER

¤ Vând mobilă de bucătărie, făcută 
la comandă, cu blat termorezistent, 
saltele de o persoană, pat rabatabil 
de o persoană, în stare bună. Infor-
maţii suplimentare la tel. 
0755-437088. (4.7)
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 
str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS (standul de 
ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13 (lângă „alimentara sănătăţii“)

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.

¤ Vând diferite obiecte de mobilier. 
Informaţii și detalii la 
0264-593488. (4.7)

¤ Cumpăr mobilă de bucătărie sau 
mobilă suspendată. Sunaţi vă rog 
la tel. 0747-930365. (4.7)

¤ Vând canapea de două persoa-
ne, rabatabilă, cu ladă pentru hai-
ne, preţ 700 RON și un candelabru 
cu cinci braţe, la preţul de 150 
RON. Informaţii suplimentare la 
tel. 0729-117667. (6.7)

¤ P.F. vând scaune ergonomice cu 
cinci picioare. Sunaţi la tel. 
0745-569336. (6.7)

¤ Vând o toaletă cu oglindă la pre-
ţul de 100 RON. Aștept telefoane 
la nr. de tel. 0729-117667. (6.7)

MEDICALE

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

DIVERSE

¤ Vând damigene din sticlă groa-
să de 50 l și 25 l. Sunaţi la tel. 
0264-437710. (1.7)

¤ Vând ţigle din demolare acope-
riș, cca 200 buc, preţ 1 leu/buc. 
Sunaţi la tel. 0726-759145. (1.7)

¤ Vând presă de zdrobit struguri. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0264-437710. (1.7)

¤ Vând armă de tir cu aer com-
primat ”Slavia” de 4,5 mm, pistol 
“Walter CP 88 de 4,5 mm, cu ali-
ce, pistol ”Rohm” de 9 mm, cu 
gaze, Inf. la tel. 0759-020427. 
(1.7)

¤ Vând butoaie din plastic de 80 
l și 60 l. Aștept telefoane la 
0264-437710. (1.7)

¤ Vând chilimuri, feţe de masă, dra-
perii, cusute manual și ștergare cu-
sute manual cu dantelă. Informaţii 
supimentare la tel. 0743-515388 
sau 0264-440108. (6.7)

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

¤ Cumpăr butoaie de plastic de 200 
l, 1000 l și butoaie din tablă, în sta-
re bună, la preţ rezonabil. Aștept te-
lefoane la 0747-649167. (5.7)

¤ Vând selector cereale (orz, grâu), 
manual, dar se poate adapta la 
motor, în stare bună de funcţiona-
re. Informaţii suplimentare la tel. 
0753-771323.

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

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

¤ ARDELEAN, intelectual, cu simţul 
umorului, 60 de ani, singur, handi-
cap ușor, doresc corespondenţă cu 

doamne/domni. Vă rog să scrieţi la 
BAT GABRIEL, str. Morii nr. 7-9, 
Aiud 515200, jud. Alba

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (mași-
nă de scris neagră, aparat foto cu 
burduf, radio, tablouri, icoane 
vechi). Aștept oferte la tel. 
0740-876853. (1.5)

¤ Cumpăr colecţie de poze vechi, 
insigne românești, fanioane, fotba-
liști, medalii, decoraţii, fotografi i, 
cer și ofer seriozitate. Aștept oferte 
serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (6.7)

¤ Vând mini colecţie de poze alb/
negru, cu actori, stAre bună. Aștept 
oferte serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (6.7)

¤ Cumpăr colecţie de medalii ro-
mânești, poze vechi, insigne comu-
niste, fanioane, fotbaliști, medalii, 
decoraţii, fotografi i, cer și ofer seri-
ozitate. Aștept oferte serioase. Su-
naţi la tel. 0749-174082. (5.7)

¤ Vând colecţie cu actori străini și 
români, poze alb/negru și color. 
Aștept oferte serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (5.7)

¤ Vând coleţie de șerveţele vechi. 
Aștept oferte. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (4.7)

¤ Cumpăr suporţi de pahare din 
carton (biscuiţi) de bere, suc, apă, 
de preferat mărci de bere româ-
nești, rog oferte serioase. Inf. la tel. 
0749-174082 (4.7)

LICITAȚIE PUBLICĂ

¤ Direcţia Generală Regională a 
Finanţelor Publice Cluj-Napoca 
prin Administraţia Judeţeană a Fi-
nanţelor Publice Cluj, cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. P-ţa. Avram Ian-
cu, nr. 19, vinde la prima licitaţie 
publică în data de 10.11.2016, 
ora 10.00, bunurile imobile con-
stând în: Anexa tehnică, secţia 
mecano sudură, pavilion admi-
nistrativ, cu s.c. 1273 mp, con-
strucţie cu P+2 nivele și teren afe-
rent, în suprafaţă totală de 1416 
mp, situate în Cluj-Napoca, B-dul. 
Muncii, nr. 18, preţ 4.313.000 
lei, bunuri proprietate a SC Fort-
pres CUG SA. Informaţii supli-
mentare pot fi  obţinute la sediul 
AJFP Cluj, str. P-ţa. Avram Iancu, 
nr. 19, camera 11B, telefon 
0264.591670, interior 305 sau 
accesând pagina de internet a 
ANAF, www.anaf.ro – anunţuri 
vânzarea prin licitaţie a bunurilor 
sechestrate.

PIERDERI

¤ Pierdut certifi cat P.F.A. FIGLEA 
EMANUELA și certifi cat și certifi cat 
constatator Nr. F12/1116/ 
16.06.2014, C.U.I. 33277971, se-
diul str. Dâmboviţei nr. 10, ap. 34, 
Cluj-Napoca. Le declar nule. (1.1)

Cele 18 fl ori pe care le-ai adunat în buchetul vieţii tale, să se 

împletească într-un buchet al împlinirii. Florile fericirii să-ţi inunde 

viaţa, credinţa și succesul să te însoţească pretutindeni, să fi i 

iubită cum meriţi, și să ne iubești și tu la fel cum te iubim și noi.

LA MULŢI ANI DENISA!
Cu multă dragoste te îmbrăţișează

sora ta Anca şi părinţii Dorina şi Vasile.
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping

12:30 Parlamentul României 
13:00 Oameni ca noi

13:30 Superconsumatorul

14:00 Telejurnal

15:10 Akzente (live)

17:00 Telejurnal

17:30 Oameni cu minte

18:00 Lozul cel mare (live)

18:30 Carpaţii, plămânul 
Europei

18:35 Perfect imperfect (live)

19:40 Perfect imperfect (live)

20:00 Telejurnal 

20:50 Sport

21:00 Ediţie specială (live)

21:45 Ediţie specială (live)

22:20 Știrile de mâine

23:00 Ora de știri 

23:55 Vorbește corect! 

ANTENA 1

13:00 Observator (live)

14:00 Mireasă pentru fi ul 
meu (live)

16:00 Observator (live)

17:00 Acces direct (live)

19:00 Observator (live)

20:00 Observator special (live)

20:30 Next Star

23:30 Un show păcătos (live)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV (live)

14:00 Lecţii de viaţă 

15:00 La Măruţă (live)

17:00 Știrile Pro TV (live)

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro TV (live)

20:30 Las fi erbinţi

21:30 Fotbal Cupa României: 
Foresta Suceava - Steaua (live)

23:30 Știrile Pro TV

PRIMA TV

12:30 Focus Magazin (reluare)

13:30 Teleshopping

14:00 Focus 14

14:30 Teleshopping

15:00 Cireașa de pe tort

16:00 Mondenii

16:30 Focus

17:00 Trăsniţii (reluare)

18:00 Focus

19:30 Mama mea gătește 
mai bine

20:30 Lanţul puterii

22:30 La TV

23:15 Focus din inima României

23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:15 Teleshopping

12:30 Știrile Kanal D

13:30 Te vreau lângă mine

15:45 Teo Show

17:00 Bravo, ai stil!

18:45 Știrea zilei

19:00 Știrile Kanal D

20:00 Ziua în care mi s-a scris 
destinul

23:00 WOWbiz

LOOK TV

12:30 Săptămâna agricolă 
(reluare)

14:00 Casa Poporului (reluare)

15:30 Meci Fotbal Liga I 
Orange: Dinamo - Pandurii 
Târgu Jiu (reluare)

17:30 Fotbal Look (reluare)

18:30 Casa Poporului (live)

20:00 Protagoniștii etapei 
(reluare)

20:30 Celebrity

21:30 Meci Fotbal Campionatul 
Belgiei: Gent – Standard Liege 
(live)

23:30 Escobar – Baronul răului
www.batrom.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

FIRMĂ DE TRANSPORT

INTERNAŢIONAL

angajăm

 ŞOFERI PROFESIONIŞTI 

 PENTRU COMUNITATE. 

Oferim seriozitate, condiţii de lucru 

pe camioane euro 6, plata pe ziua de lucru.

Venitul lunar este sigur și satisfăcător.

Contact: 0735-140274 sau 0722-538324.

ANUNŢ DE ANGAJARE

În conformitate cu Ordinul MS nr. 869/2015 cu 

modifi cările și completările ulterioare, SPITALUL 

CLINIC MUNICIPAL CLUJ-NAPOCA scoate la concurs, 

pe perioadă determinată un post de medic specialist 

radiologie și imagistică medicală cu competenţă în 

ecografi e generală, CT, RMN, Senologie imagistică.

Informaţii despre condiţiile de concurs și conţinutul 

dosarului de înscriere se obţin de la sediul Spitalului 

Clinic Municipal Cluj Napoca, str.Tăbăcarilor nr.11 

Serviciul RUNOS, tel.0735406105 și de pe site-ul 

spitalului: www.scmcj.ro.

ANUNŢ DE ANGAJARE

ANGAJĂM URGENT PENTRU GERMANIA 
ÎNGRIJIRE VÂRSTNICI.

BONUSURI DE ANGAJARE

Semnaţi contract cu noi și primiţi bonus până la 

300 euro brut pe lângă salariul atractiv.

Plecări rapide, perioade fl exibile, contract legal, 

organizarea completă a călătoriei,

 FĂRĂ COMISIOANE! 
Sunaţi acum pentru detalii la 0364-630025, 

0772-203291.

Se cere limba germană conversaţional și experienţă 

îngrijire de minim 3 luni.

LICITAȚIE PUBLICĂ

NBG LEASING IFN SA anunţă organizarea, în data de 
09 Noiembrie 2016, ora 12:00 a LICITAŢIEI PUBLICE CU 
OFERTĂ ÎN PLIC ÎNCHIS cu intenţia de a vinde următoarele 
imobile:

-  Teren situat în Jud. Cluj, Com. Căpușu Mare, Sat 
Căpușu Mare, Suprafaţa: 1.250 mp, Preţ pornire: 
9.000 EUR plus TVA*

-  Teren situat în Jud. Cluj, Com. Capusu Mare, Sat 
Căpușu Mare, Suprafaţa: 2.000 mp, Preţ pornire: 
24.000 EUR plus TVA*

*La preţurile de pornire afi şate se va adăuga TVA 20%/ 
Taxare inversă – conform prevederilor Codului Fiscal în vigoare

Ofertele se vor depune într-un plic sigilat până cel târziu 
în data de 09 Noiembrie 2016, ora 12:00 la sediul NBG 
LEASING IFN S.A.

Programul cu publicul este de Luni până Vineri, în 
intervalul orar 09:00 – 17:00.

Participanţii la licitaţia organizată de NBG LEASING IFN 
SA pot solicita detalii despre termenii și condiţiile de 
vânzare la următoarele date de contact:

- telefon: 021.409.10.00/02;
- e-mail: licitatie@nbgleasing.ro;
-  sediul societăţii NBG LEASING IFN S.A., situat în Str. 

George Constantinescu, Nr. 3, Clădirea UpGround 
Business Center, Intrarea A, Et. 3, Sector 2, Bucureşti.

Garantarea participării la licitaţie presupune ca înainte 
de transmiterea ofertelor, participanţii trebuie să pregătească 
o sumă egală cu 10% din preţul de pornire fără TVA, sub 
una din cele două forme:

-  Plata în contul NBG LEASING IFN SA: RO54 BRMA 0500 
0757 0400 0000, deschis la Banca Românească, 
respectiv echivalentul în lei al sumei de plată calculată 
la cursul BNR + 1% din ziua plăţii;

-  Scrisoare de garanţie bancară pentru suma de plată.

La data și ora anunţate, 09 Noiembrie 2016, ora 12.00, 
participanţii trebuie să fi e prezenţi la sediul NBG LEASING 
IFN SA pentru sesiunea de licitație.

URBANISM

CONSULTAREA ASUPRA PROPUNERILOR PRELIMINARE
REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL ŞI 

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM IN COMUNA NEGRENI

Iniţiator: COMUNA NEGRENI
Executant: S.C. EXPERIMENT PROIECT S.R.L.

Publicul este invitat să transmită observaţii asupra 
documentelor expuse/disponibile la sediul primăriei Negreni, 
în perioada 01.11.2016 -15.12.2016, între orele 12-15.

Publicul este invitat să participe la dezbaterea publică 
ce va avea loc în data de 23 noiembrie 2016 ora 15, la 
sediul primăriei Negreni.

Răspunsul la observaţiile transmise va fi  pus la dispoziţia 
publicului prin afi șare la spaţiul amenajat de la sediul 
primăriei Negreni.

Persoanele responsabile cu informarea și consultarea 
publicului: Secan Radu – secretar și Morar Alina Calina – 
inginer topograf, telefon: 0264258223, 0746197794, 
0740169680.

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 

realizarile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!
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CFR deschide 
returul Ligii I
CFR Cluj deschide meciurile din 
returul Ligii I de fotbal, etapa a 
14-a, vineri în deplasare, de la 
ora 20.30, pe stadionul 
Concordiei Chiajna. Clujenii vin 
după ce au obţinut marţi califi -
carea în optimile Cupei 
României, în urma victoriei cu 
1-0 în faţa echipei CSM 
Râmnicu-Vâlcea. Cu o victorie în 
faţa Chaijnei, pe care în tur au 
învins-o cu 2-0 în Gruia, elevii lui 
Miriuţă au șansa de a urca în 
sfârșit pe loc de play-off, afl ân-
du-se în prezent pe poziţia a 
8-a, cu 17 puncte, cu 2 mai puţi-
ne decât Dinamo și Pandurii, 
formaţiile de pe locurile 6 și 7 și 
cu 3 mai puţin decât FC 
Botoșani și Gaz Metan Mediaș, 
ocupantele poziţiilor 4 și 5 în 
Liga 1 de fotbal. Celelalte me-
ciuri ale etapei: SÂMBĂTĂ 
Craiova – Pandurii, Dinamo – 
Astra; DUMINICĂ ASA – Gaz 
Metan, Iași – Steaua; LUNI 
Viitorul – Voluntari, Botoșani – 
Timișoara.

Handbalistele caută 
revanşa cu Zalăul
Echipa de handbal feminin a 
Universităţii Cluj primește sâm-
bătă, 29 octombrie, la Sala 
Polivalentă, de la ora 16, vizita 
HC Zalău, în etapa a 8-a din Liga 
Naţională. Jucătoarele pregătite 
de Carmen Amariei doresc să se 
revanșeze în faţa suporterilor du-
pă eșecul de la Galaţi, fi ind pre-
gătite să dea totul pentru o nouă 
victorie în campionat, informea-
ză site-ul ofi cial al grupării cluje-
ne. ”U” Cluj se afl ă la egalitate 
de puncte cu gruparea sălăjeană, 
ambele având câte zece, dar 
echipa noastră se afl ă pe locul 6 
în clasament datorită golaveraju-
lui superior, faţă de HC Zalău ca-
re ocupă poziţia a opta. „HC 
Zalău este o echipă puternică și 
cu un antrenor renumit ceea ce 
este o presiune mai mare pe noi, 
dar noi ne dorim să câștigăm ce-
le trei puncte. Începem o perioa-
dă cu patru meciuri foarte difi cile 
din care sperăm să ieșim cu bi-
ne”, a declarat Cosmin Sălăjan, 
directorul sportiv al formaţiei u-
niversitare.

Keşeru, două 
„duble” în patru zile
Atacantul român Claudiu Keșeru 
a marcat marţi încă două goluri 
pentru Ludogoreţ Razgrad, de a-
ceastă dată în sferturile de fi na-
lă ale Cupei Bulgariei la fotbal, 
în meciul câștigat cu 4-0, în de-
plasare, cu Montana, scrie 
agenţia Agerpres. Keșeru a în-
scris în minutele 9 și 78, celelal-
te goluri ale campioanei 
Bulgariei fi ind reușite de 
Natanael (32) și Virgil Misidjan 
(90). În sferturi s-au mai califi cat 
Dunav Ruse, după 2-0 cu 
Septemvri Sofi a, și Lokomotiv 
Plovdiv, după 6-0 cu FC 
Oboriște. Internaţionalul român 
Claudiu Keșeru a marcat anteri-
or alte două goluri în victoria lui 
Ludogoreţ Razgrad, 4-0 sâmbă-
tă, pe teren propriu, contra lui 
Lokomotiv Gorna Oreahoviţa, 
într-un meci din etapa a 11-a a 
campionatului de fotbal al 
Bulgariei. Prezent la Euro 2016 
alături de România, atacantul 
de 29 de ani nu a fost inclus în 
lotul lărgit al tricolorilor pentru 
meciul cu Polonia de pe 11 no-
iembrie 2016.

Pe scurt
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Înotătorul român Robert 

Glinţă, legitimat la CS 

Universitatea Cluj, s-a cla-

sat pe locul 5 în fi nala pro-

bei de 200 m spate şi pe 6 

la 50 m spate, miercuri, la 

etapa de Cupă Mondială de 

la Tokyo, transmite agenţia 

Agerpres.

Tânărul înotător român (19 

ani) a stabilit noi recorduri na-

ţionale în ambele probe. La 50 

s spate, Glinţă a terminat pe lo-

cul 6, în 23 sec 74/100, primul 

loc fi ind ocupat de japonezul 

Junya Koga, în 23 sec 17/100, 

urmat de belarusul Pavel San-

kovici, 23 sec 22/100, şi spani-

olul Miguel Ortiz-Canavate, 23 

sec 42/100. Recordul naţional 

în această probă îi aparţinea lui 

Glinţă (24 sec 12/100) şi fuse-

se stabilit pe 6 decembrie 2015, 

la Netanya (Israel), însă sporti-

vul legitimat la CSU Cluj îl îm-

bunătăţise chiar miercuri, în ca-

lifi cări la Tokyo – 23 sec 92/100.

În fi nala de la 200 m spate, 

Glinţă s-a clasat al cincilea, în 

1 min 52 sec 97/100, după ce 

în califi cări fusese cronometrat 

cu 1 min 54 sec 75/100. Glinţă 

a fost devansat de niponul Ma-

saki Kaneko, 1 min 49 sec 

89/100, australianul Mitchell 

Larkin, 1 min 49 sec 91/100, de 

alt japonez, Hayate Matsubara, 

1 min 52 sec 54/100, şi de co-

lumbianul Omar Pinzon Garcia, 

1 min 52 sec 86/100. Glinţă a 

doborât un record naţional 

(1 min 53 sec 71/100) care da-

ta de zece ani, fi ind stabilit de 

Răzvan Florea pe 7 decembrie 

2006, la Helsinki. Robert Glin-

ţă s-a clasat marţi pe locul 6 în 

fi nala probei de 100 metri spa-

te, cu un nou record naţional 

de 50 sec 72/100. Competiţia de 

la Tokyo are loc în bazin cu o 

lungime de 25 de metri.

Amintim, Robert Glinţă a 

participat în această vară la Olim-

piada de la Rio de Janeiro, un-

de clasat pe locul 8 în fi nala pro-

bei de 100 m spate la Rio de Ja-

neiro, fi ind cel mai tânăr fi na-

list. „Eu am sperat la cel puţin 

o semifi nală, dar s-a întâmplat 

să fi e o fi nală şi eu sunt foarte, 

foarte mulţumit. Această califi -

care în fi nală înseamnă enorm 

de mult pentru mine, înseam-

nă mai mult decât mă aşteptam 

eu la participarea la Olimpiadă. 

Am bătut şi recordul naţional 

care era tot al meu. Gândul aces-

ta a fost, să vin aici şi să-mi de-

păşesc propriile performanţe. 

Am reuşit şi sunt mai mult de-

cât mulţumit”, a declarat atunci 

Robert Glinţă.

Glinţă, două clasări în primii 
şase, la Tokyo

Ovidiu CORNEA
redactia@monitorulcj.ro

Jucătoarea româncă de 

tenis Simona Halep joacă 

astăzi ultimul meci din 

grupă la Turneul 

Campioanelor, de la 

Singapore, contra slovacei 

Dominika Cibulkova, într-o 

grupă complicată, în care 

oricine dintre cele patru se 

poate califi ca. La fi nalul 

zilei, în care Kerber o întâl-

neşte pe Keys, Simona va 

şti dacă va merge sau nu 

mai departe.

„Mai am şanse să ma ca-

lifi c în semifi nale. Aştept să 

joc în următorul meci, să dau 

tot ce pot, să joc mai bine şi 

să lupt. Sunt aici ca să lupt 

şi să câştig fi ecare partidă. 

Este o diferenţă între adver-

sare, Cibulkova nu se mişcă 

la fel de bine precum Kerber 

şi simt că împotriva ei pot 

încheia punctele”, a decla-

rat Halep după înfrângerea 

în faţa lui Angelique Kerber. 

Simona (1 victorie, 1 înfrân-

gere în primele două me-

ciuri) o întâlneşte astăzi, pe 

Cibulkova (2 înfrângeri), în 

ultimul său meci din Grupa 

Roşie, nu mai devreme de 

ora 10 dimineaţa. În al doi-

lea meci al zilei din grupă, 

Keys (1 victorie, 1 înfrânge-

re) se opune liderului mon-

dial, Angelique Kerber (2 vic-

torii).

Simona Halep este condu-

să cu 3-2 în confruntările di-

recte de către Dominika Ci-

bulkova, însă a câştigat jocul 

disputat în acest an, singurul, 

în fi nala de la Madrid, ceea 

ce îi poate oferi un ascendent 

asupra adversarei. Românca 

este încrezătoare şi ştie că fa-

nii de acasă îi sunt alături îna-

inte de ultimul său meci din 

Grupa Roşie: „Aşa-i în tenis, 

uneori câştigi, alteori pierzi. 

E important să merg mai de-

parte, mă bazez pe sfaturile 

echipei, dar mereu mă ajută 

încurajările şi suportul româ-

nilor de acasă”, a scris Simo-

na Halep pe pagina sa de fa-

cebook, după înfrângerea du-

reroasă cu Angelique Kerber.

Cum se poate califi ca

Românca îşi poate face via-

ţa uşoară dacă se impune fără 

set cedat în faţa slovacei, caz în 

care se califi că indiferent de ce 

se întâmplă între Keys şi Kerber. 

Dacă Simona cedează un set 

sau chiar pierde cu Cibulkova 

situaţia jucătoarelor califi cate se 

poate complica, după cum ara-

tă o analiză a gsp.ro, la îndemâ-

na oricărui iubitor al tenisului. 

Clasamentul Grupei Roşii arată 

astfel în prezent: 1.Kerber – 2 

victorii, 4-1 seturi, 27-21 ga-

me-uri; 2.Halep – 1 victorie, 2-2 

seturi, 18-18 game-uri; 3.Keys – 

1 victorie, 2-2 seturi, 18-17 ga-

me-uri; 4.Cibulkova – 0 victo-

rii, 1-4 seturi, 20-27 game-uri. 

Jucătoarele vor fi  departajate de 

seturi/game-uri câştigate con-

tează, doar dacă trei dintre ele 

sunt la egalitate. Două jucătoa-

re afl ate la egalitate vor fi  de-

partajate de rezultatul meciului 

direct. Nicio jucătoare nu este 

sigură de califi care în semifi na-

le acum, meciurile de joi ur-

mând a fi  decisive, conform ana-

lizei amintite. Dacă Halep nu se 

impune fără set cedat cu Ci-

bulkova, iar Keys o învinge pe 

Kerber în minimum de seturi, 

românca va fi  eliminată. Dacă 

Simona învinge în 3 seturi azi, 

Kerber trebuie să îi ia măcar un 

set lui Keys. Halep poate pierde 

cu 2-1 meciul cu Cibulkova şi 

să se califi ce, dacă nemţoaica o 

va învinge pe Madison. Kerber 

poate rata şi ea califi carea, da-

că Halep bate cu 2-0 în jocul cu 

Ciblukova, iar Keys îi adminis-

trează un sec 2-0 liderului mon-

dial. La rândul ei, slovaca Do-

minika Cibulkova nu este exclu-

să din cărţile califi cării. Dacă o 

învinge la 0 pe Halep iar Kerber 

trece cu acelaşi scor, 2-0 de Keys, 

adversara Simonei de astăzi es-

te în semifi nale.

Învinsă sec de Kerber

Angelique Kerber s-a dove-

dit o nucă tare pentru Simona 

Halep, nemţoaica ridicând la 

4-1 scorul confruntărilor dintre 

cele două în acest an. După vic-

toria de senzaţie cu Madison 

Keys în primul joc, românca a 

cedat tot în 2 seturi, 6-4 şi 6-2, 

cu numărul 1 mondial: „Cred 

că am avut şansa să câstig acel 

prim set. Revenisem foarte bi-

ne, dar poate că nu am înche-

iat punctele importante şi am 

ratat multe lovituri. Dar şi Ker-

ber a jucat un tenis bun, este 

foarte puternică pe picioare şi 

se mişcă excelent, aşa că a me-

ritat să câştige. Accept asta şi 

aştept să continui turneul. (...) 

A fost un meci complet diferit 

faţă de primul. Keys loveşte foar-

te puternic, Kerber nu face as-

ta, ea împinge mingea şi nu ra-

tează. Am făcut multe greşeli, 

am ratat mult cu forehand-ul şi 

asta a fost cheia. Pe fi nal nu mai 

aveam nimic de pierdut, aşa că 

voiam doar să lovesc mingea, 

de aceea au venit acele lovituri 

câştigătoare”, a declarat Halep 

după meciul cu Kerber.

Ziua răspunsurilor pentru 
Simona Halep la Singapore
Simona Halep se poate califica astăzi în semifinalele Turneului Campioanelor, de la Singapore.

Românca are o victorie şi o înfrângere după primele două meciuri


	pagina 01
	pagina 02
	pagina 03
	pagina 04
	pagina 05
	pagina 06
	pagina 07
	pagina 08
	pagina 09
	pagina 10
	pagina 11
	pagina 12

