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Anul, milionul şi pasajul
Pasajul subteran de la gară va fi  reparat 
într-un an, valoarea lucrărilor de moder-
nizare a acestuia fi ind de aproximativ un 
milion euro. Pagina 4

SOCIAL

Povestea celui mai nou 
teatru din Cluj
În Spania, teatrele independente funcţio-
nează de mai bine de 30 de ani. În muni-
cipiul Cluj-Napoca, cea mai nouă institu-
ţie de cultură de acest gen s-a deschis în 
luna martie a acestui an. Pagina 10

Și datori, și întârziați. Cât de îndatorați sunt clujenii la bănci?
Întârzierile la plată ale clujenilor la bănci se menţin în jurul sumei de 1,5 milioane de lei, 
după ce în anii precedenţi au înregistrat creşteri ameţitoare. Pagina 6
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

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

De la începutul anului 2014, zeci de motociclişti au fost răniţi grav în accidente de circulaţie în care, 
în majoritatea cazurilor, vina a aparţinut şoferilor care nu le-au acordat prioritate.
Monitorul de Cluj a stat de vorbă cu motocicliștii și cu automobiliștii, dar și cu polițiștii, 
pentru a înțelege de unde s-a iscat și cum poate fi oprit acest „război”. Pagina 3

Un „război” nemilos, periculos și fără miză

Motocicliști vs. 
automobiliști

ACTUALITATE

Omul ucide viaţa pe Terra. 
Cea de-a şase extincţie a început

POLITICĂ

Tokes îşi pierde suflul: nu este 
optimist în privinţa autonomiei

Cea de-a şasea extincţie în 
masă a început deja, după ce 
din cauza comportamentului 
uman au dispărut 320 de spe-
cii, fenomen care ameninţă bi-
odiversitatea planetei şi chiar 
specia umană, avertizează oa-
menii de ştiinţă, potrivit daily-
mail.co.uk.

Biodiversitatea actuală a pla-
netei, rezultatul unei evoluţii 
bazate pe „încercare şi eroare” 
cu durata de 3,5 miliarde de 
ani, este cea mai avansată din 
istoria vieţii, dar cercetătorii au 
constatat că, în prezent, se con-
fruntă cu un punct critic, ce 
semnalează faptul că a şasea 
extincţie în masă din istoria 
planetei a început deja.

Într-un nou articol ştiinţi-
fi c, bazat pe analiza informa-
ţiilor, publicat în revista Sci-
ence, o echipă internaţională 
de cercetători avertizează asu-
pra faptului că, în timp ce ex-

tincţiile anterioare au fost pro-
duse de transformări planeta-
re naturale sau ciocniri catas-
trofale cu asteroizi, fenomenul 
din prezent este infl uenţat de 
activitatea omului.

Începând cu anul 1500, au 
dispărut peste 320 de verte-
brate terestre, iar populaţia 
speciilor rămase a cunoscut 
un declin de 25%, situaţie si-
milară pentru speciile de ne-
vertebrate.

În rândul nevertebratelor, 
se estimează că între 16 şi 
33% dintre specii sunt ame-
ninţate sau puse în pericol la 
nivel global.

Animalele mari – descrise 
ca megafaună, care includ ele-
fanţi, rinoceri, urşi polari şi 
nenumărate alte specii din lu-
mea întreagă – se confruntă 
cu cea mai mare rată a decli-
nului, tendinţă care a însoţit 
extincţiile anterioare.

Europarlamentarul Laszlo 
Tokes a spus, sâmbătă, la Uni-
versitatea de vară „Tusvanyos“, 
că nu este optimist în privinţa 
obţinerii autonomiei pentru ma-
ghiarii din România, susţinând 
că a constatat „oripilat“ diaspo-
rizarea comunităţii maghiare.

„Deocamdată nu avem ni-
ciun motiv de optimism în 
această direcţie. Învăţământul 
în limba maghiară din Sibiu es-
te pe dispărute, constatăm, ori-
pilaţi, că se diasporizează co-
munitatea maghiară, vedem 
tragi-comedia UDMR din Parla-
mentul României, 1,2-1,3 mili-
oane de maghiari sunt aici şi în-
că nu am vorbit despre coloni-
zarea continuă a secuimii şi des-
tinul tragic al autonomiei“, a 
afi rmat Tokes.

În opinia acestuia, a sosit mo-
mentul ca toată comunitatea 
maghiară şi reprezentanţii aces-
teia să lupte pentru obţinerea 

autonomiei teritoriale a secui-
mii şi a Partiumului, Tokes afi r-
mând că doar independenţa na-
ţională „totală“ poate aduce 
„înălţare pentru maghiarime“.

Acesta a adăugat că pentru 
autonomie este nevoie de curaj, 
determinare şi voinţă politică şi 
a invitat la dialog, în acest sens, 
conducerea UDMR, pe care a cri-
ticat-o pentru absenţa de la Bă-
ile Tuşnad şi despre care a spus 
că se simte mai bine în compa-
nia premierului Vitor Ponta, de-
cât „cu cealaltă parte“.

În opinia acestuia, autono-
mia este „o problemă cheie“ în 
ceea ce priveşte siguranţa naţi-
onală, „a Europei, a UE“.

În ceea ce priveşte dialogul 
româno-maghiar, europarla-
mentarul a spus că „a eşuat“, 
acuzându-i pe români „că nu 
au cultura dialogului şi că naţi-
onalismul se manifestă şi după 
25 ani“.

Detalii în pagina 5
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Reintegrarea pe piaţa muncii 

a disponibilizaţilor de la 

Mechel Câmpia Turzii ar 

putea deveni o afacere atrac-

tivă pentru multe fi rme.

O măsură derulată în pre-

mieră în România prevede ca 

fi rmele care vor angaja per-

soane care au fost disponibi-

lizate de Mechel Câmpia Tur-

zii să primească 4.800 de eu-

ro pentru fi ecare muncitor în 

parte. Măsura reprezintă o pre-

mieră pentru România, susţi-

ne directorul executiv al Agen-

ţiei Judeţene de Ocupare a 

Forţei de Muncă (AJOFM) 

Cluj, Daniel Don.

Proiectul va fi  derulat de 

AJOFM Cluj cu ajutorul unei 

fi nanţări europene din Fon-

dul European de Ajustare a 

Globalizării (FEAG).

Potrivit lui Daniel Don, AJO-

FM Cluj lucrează încă din mar-

tie 2012, când au avut loc pri-

mele disponibilizări masive la 

Mechel Câmpia Turzii, la un 

amplu proiect de reintegrare pe 

piaţa muncii a persoanelor con-

cediate de companie.

1 + 1 gratis

Subvenţia de 4.800 de euro 

ar acoperi un salariu de 200 de 

euro net pe angajat, timp de 

un an de zile, a explicat Don.

„Făcând o analiză fi nancia-

ră pe proiectul Mechel am gân-

dit o serie de măsuri noi pe ca-

re să le introducem în proiect 

care să conducă la o creştere a 

ocupării a acestor persoane din 

grupul ţintă. Şi am făcut un 

studiu, am lansat în mediul de 

afaceri din zona Câmpia Tur-

zii propunerea de acordare a 

unei subvenţii la angajare. Sub-

venţia la angajare propusă de 

noi este de 4.800 de euro pe 

persoană. Suma asta se com-

pune din acordarea unui sala-

riu minim net de 200 de euro 

pe lună, ce reprezintă echiva-

lentul a 900 de lei care este sa-

lariul minim pe economie şi la 

care se adaugă contribuţii la 

asigurări sociale şi de stat ce 

reprezintă suma de 200 de eu-

ro, căci contribuţia este de 48%. 

Aşadar, în total, 200 plus 200, 

ori 12 luni, echivalentul sumei 

de 4.800 de euro”, a explicat 

Daniel Don, citat de Agerpres.

El a precizat că în urma 

consultărilor care au avut loc 

cu angajatorii s-a ajuns la con-

cluzia că aceştia preferă că 

primească o sumă mai mare 

o singură dată, la angajarea 

personalului, decât o subven-

ţie lunară.

În cazul în care ar accep-

ta această înţelegere, angaja-

torii se vor obliga să-i ţină pe 

muncitori pe statele lor de 

plată încă un an după termi-

narea proiectului, ce are şi el 

o durată de un an. De aseme-

nea, salariul pe care trebuie 

să-l ofere muncitorilor este de 

minim 200 de euro.

Benefi cii pentru stat

Daniel Don a menţionat că 

măsura este benefi că nu doar 

pentru foştii muncitori de la 

Mechel Câmpia Turzii, dar şi 

pentru fi rmele din zonă şi chiar 

şi pentru bugetul de stat – an-

gajatorul primeşte o subven-

ţie, muncitorii nu rămân şo-

meri, iar statul îşi primeşte ta-

xele aferente salariilor. „Din 

punct de vedere economic, 200 

de euro merg la stat şi, prin 

obligaţia de a-l păstra încă un 

an, statul îşi recuperează su-

mele acordate. Plus că oame-

nii au devenit ocupaţi, iar pen-

tru ei se plătesc taxe. Iar ei, 

cu salariile primite cumpără 

produse care au TVA, TVA-ul 

ăsta ajunge la stat şi aşa mai 

departe. Deci în mod sigur mă-

sura este una favorabilă statu-

lui, iar în plus persoanele sunt 

angajate”, a explicat directo-

rul AJOFM Cluj.

Revenire pentru 
110 angajaţi

În prezent există deja o în-

ţelegere cu Industria Sârmei 

Câmpia Turzii (ISCT – fosta 

Mechel) pentru reangajarea 

unui număr de 110 muncitori 

dintre cei disponibilizaţi, fi r-

ma urmând să benefi cieze de 

cei 4.800 de euro pe persoa-

nă pentru angajarea acesto-

ra. Prin această subvenţie, Da-

niel Don speră să încurajeze 

angajarea unui număr de în-

că câteva sute de oameni, la 

diverse fi rme din zonă.

Măsura de acordare a sub-

venţiei de 4.800 de euro pen-

tru muncitorii disponibilizaţi 

de Mechel va deveni activă de 

la fi nalul lunii septembrie 2014.

Între 2012 şi 2013, Mechel 

a disponibilizat aproximativ 

3.000 de persoane. În acest 

moment în întreprindere, ca-

re a revenit la numele de IS-

CT după ce acţionarii ruşi au 

vândut fi rma şi activele, mai 

lucrează 230 de muncitori.

Hala Mechel, pe vremea 

când compania reprezenta o 

forţă economică importantă.

Premieră naţională pentru
şomerii de la Mechel!
Firmele care vor angaja persoane dintre muncitorii 
disponibilizaţi de Mechel Câmpia Turzii vor putea primi 4.800 de euro 
pentru fiecare persoană în parte.
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Mulţumim asistentelor Alina Pop și Cristina Gălăţean. monitorul de cluj le dorește micuţilor multă sănătate  și o viaţă plină de bucurii!

23 Mai

Clinica Ginecologie 1
4.00 Cocuţ David Vlad
6.26 Mureșan Mira
10.05 Ploia Adriela Elena
11.34 Răcean Andrei Ionuţ
11.33 Cioban Carla Adela
14.40 Nagy Karolina
14.45 Popa David Gabriel
23.03 Matiș Alexandru Mihai
Bebeluşul vedetă a fost Răcean 
Andrei Ionuţ (4,200 kg, 61 cm)

Clinica Stanca
5.55 Rusu Carina Alice
7.20 Matei Petronele Gabriela
9.15 Duma Filip Ciprian
14.50 Tomoioagă Timon Ioan
18.00 Veja Marcu David
Bebeluşul vedetă a fost Veja 
Marcu David (3,800 kg, 35 cm)

24 Mai

Clinica Ginecologie 1
2.20 Adam Marian
3.30 Chira Lucas Gabriel
5.35 Oltean David Ioan
13.41 Magyari – Gyorgy 
Borbala
20.04 Pop – Teglas Mircea 
Dragoș

Bebeluşul vedetă a fost Chira 
Lucas Gabriel (3,750 kg, 56 cm)

Clinica Stanca
5.50 Torok Izabella
6.10 Pintea David Ștefan
8.10 Roman Alexia Nicola
13.50 Dioszegi Alexandru
14.15 Kadar Raissa Beatrice
17.30 Pârţoc Eduard Marian
18.50 Brie Sara Elena
Bebeluşul vedetă a fost Brie 
Sara Elena (4,5 kg, 56 cm)

25 Mai

Clinica Ginecologie 1
13.05 Vancea Dalma
17.45 Lorincz Alessio David
21.40 Kuszalik Kincso
Bebeluşul vedetă a fost Lorincz 
Alessio David (3,5 kg, 52 cm)

Clinica Stanca
1.15 Ungur Vlad Cosmin
2.05 Riczi Dariana Roberta
3.50 Gîrbo Sebastian David
7.45 Beldean Ania
8.50 Potra Adriana Raluca
13.45 Cîrpaci Matei
19.35 Nica Raul David
Bebeluşul vedetă a fost Ungur 
Vlad Cosmin (3,800 kg, 56 cm)

Clinica Gynia
11.40 Buda Andrei
11.41 Cristiana

26 Mai

Clinica Ginecologie 1
19.50 Ivașcu Antonia Riana
Bebeluşul vedetă a fost Ivaşcu 
Antonia Riana (2,900 kg, 51 cm)

Clinica Stanca
2.45 Piodi Antonio Sebastian
7.15 Han Mihai
7.50 Tudor Isabela
9.00 Spânu andrei Filip
9.05 Kecsedi Cezar
11.05 Lucacel Daria Maria
12.25 Creiveanu Todor
13.40 Mîţ Darius Ionuţ
14.15 Kivacs Larisa-Raluca
16.00 Pop Sara Maria
20.25 Covaci Adrian Răzvan
21.55 Neamţu Zoe Mara
23.40 Bogdănescu Andra Maria
Bebeluşul vedetă a fost Kecsedi 
Cezar (4,400 kg, 59 cm)

27 Mai

Clinica Ginecologie 1
5.04 Lorincz Florin
9.29 Platon Andrei

17.55 Molnar Leonidas Endre
Bebeluşul vedetă a fost Platon 
Andrei (4,600 kg, 57 cm)

Clinica Stanca
2.20 Cioltea Lorena Maria
9.45 Kalman Ioan Flortin
9.55 Komos Mara Sofi a
11.30 Berende Răzvan
12.10 Mureșan Bogdan Emanuel
13.40 Buhai Nochi-Lea
15.30 Precup Darius Ianis Andrei
17.45 Lăcătuș Septimiu Mihai
19.05 Crișan Gabriela Alexia
19.05 Munza Fineas
19.17 Bumbi Adrian Sorin
21.50 Holzopfel Ana Maria
2.20 Stroe Rafael
22.40 Rostaș Cătălina
23.55 Nicolescu Dalia
Bebeluşul vedetă a fost Holzopfel 
Ana Maria (3,900 kg, 53 cm)

28 Mai

Clinica Ginecologie 1
0.22 Mirian Andrei Christina
1.25 Moldovan Lucas Matei
5.55 Pop Lara Daria
8.55 Harangozo Mark Janos
Bebeluşul vedetă a fost Moldovan 
Lucas Matei (3,300 kg, 53 cm)

Clinica Stanca
1.05 Roman Luca Ștefan

10.05 Hognocin Andrei Edward
11.05 Tocaci Antonia Elena
12.15 Iușan Ianis
12.45 Chiorean Ana
14.30 Spiridon Sara Elena
14.50 Lung Diana Ioana
19.10 Bora sofi a Elena
21.20 Balea Darius Ionut
21.30 Gaciu Mara Roberta
Bebeluşul vedetă a fost 
Chiorean Ana (3,900 kg, 56 cm)

29 Mai

Clinica Ginecologie 1
1.10 Deak Dorotya
4.05 Tarta Andrei
5.32 Brad Eliza Emanuela
6.14 Teușan Sara
6.15 Teușan Antonia
9.00 Mărginean Matei Vlad
11.26 Pop Ema Ștefania
11.45 Roșianu Raissa Maria
12.48 Sabău Anne-Marie
Bebeluşul vedetă a fost Brad Eliza 
Emanuela (3,900 kg, 55 cm)

Clinica Stanca
3.20 David Denisa Tania
7.05 Pavel Cătălin Constantin
7.20 Galdy Cristina
7.45 Botca Cristian Vasile
8.40 Păun Vlad Horaţiu
10.00 Opriș Marius
13.45 Lehene Eric

14.50 Suciu Darius Bogdan
16.35 Zagor Giulia
17.45 Costea George Ștefan
19.40 Podar George Ștefan
23.05 Kovacs Elis Matei
23.50 Mileșan Giulia
Bebeluşul vedetă a fost Botca 
Cristian Vasile (4,300 kg, 59 cm)

Clinica Gynia
3.22 Pop Rareș

30 Mai

Clinica Ginecologie 1
7.05 Metea Asher
7.07 Doboacă Andrei
11.14 Criţa Efraim
13.08 Moldovan Lucas Lucian
18.10 Mindrea Dorin Constantin
22.35 Pop Denisa Florina
Bebeluşul vedetă a fost 
Doboacă Andrei (4 kg, 55 cm)

Clinica Stanca
1.00 Torok Gergely Andor
3.10 Albu David
4.15 Petrișor George Fluieraș
5.45 Subotă Clara
9.00 Duca Iris – Raisa
15.10 Ţaica Rareș Andrei
18.10 Roba Maia
Bebeluşul vedetă a fost Albu 
David (4,300 kg, 58 cm)

bun venit pe lume !
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De la începutul anului 

2014, zeci de motociclişti 

au fost răniţi grav în acci-

dente de circulaţie în care 

în majoritatea cazurilor 

vina a aparţinut şoferilor 

care nu le-au acordat prio-

ritate. Potrivit statisticilor 

IPJ Cluj, numărul acciden-

telor în care au sunt impli-

caţi motociclişti se afl ă în 

uşoară creştere faţă de 

2013. Motocicliştii clujeni 

vor să înfi inţeze o asocia-

ţie pentru a le sări în aju-

tor colegilor care cad victi-

me neatenţiei şoferilor.

Potrivit poliţiştilor de la Ser-

viciul Rutier Cluj, în perioada 

1 ianuarie – 14 iulie 2014, pe 

raza judeţului Cluj s-au pro-

dus 28 de accidente de circu-

laţie în care au fost implicaţi 

conducători de motociclete. În 

aceeaşi perioadă, anul trecut 

au fost înregistrate 27 de ac-

cidente de acest gen. Pe raza 

municipiului Cluj-Napoca s-au 

produs 17 accidente în care au 

fost implicaţi conducători de 

motociclete, situaţia fi ind si-

milară cu cea de anul trecut.

„Din numărul total de acci-

dente produse pe raza judeţu-

lui, 13 au fost raportate ca fi ind 

accidente rutiere grave, iar 15 

uşoare. De asemenea, s-a sta-

bilit faptul că în 13 cazuri acci-

dentele s-au produs ca urmare 

a nerespectării diferitelor reguli 

de circulaţie de către motoci-

clişti”, arată statisticile IPJ Cluj.

Poliţiştii clujeni spun că nu 

există o anumită zonă în oraş 

care să fi e catalogată cu risc 

crescut de producere a acci-

dentelor de circulaţie în care 

să fi e implicaţi motociclişti.

„În funcţie de locul produ-

cerii, accidentele nu s-au con-

centrat pe acelaşi segment de 

drum sau stradă astfel încât 

o anumită zonă să fi e catalo-

gată cu risc crescut de produ-

cere a accidentelor de acest 

gen”, au mai precizat aceştia.

Motociclist clujean: 
Şoferii nu ne respectă

Ovidiu (28 de ani) este mo-

tociclist şi este de părere că 

„trafi cul e aglomerat şi indis-

ciplinat, iar şoferii nu îi respec-

tă pe ceilalţi participanţi la tra-

fi c”. Mai mult decât atât, el spu-

ne că motocicliştii sunt obli-

gaţi, din cauza faptului că nu 

sunt observaţi de şoferi, să fo-

losească tobe mai zgomotoase 

pentru a se face cumva vizi-

bili. Una din problemele de ca-

re se loveşte frecvent Ovidiu 

este neacordarea de prioritate.

„Siguranţa pe drumurile 

clujene este mai bună decât 

în alte oraşe din punctul meu 

de vedere. În schimb, câinii 

vagabonzi care aleargă să-ţi 

muşte din roţi, gropile şi de-

nivelările care te fac să sari de 

pe motocicletă sunt proble-

ma”, este de părere acesta.

Vor să înfi inţeze 
o asociaţie

În încercarea de a rezolva 

cumva problema, comunitatea 

motocicliştilor din Cluj-Napoca 

a demarat o campanie pentru 

toţi participanţii la trafi c, în spe-

cial pentru şoferi. Campania se 

numeşte „Atenţie la motociclişti. 

Şi noi existăm în trafi c!”.

Sunt gânduri şi pentru înfi -

inţarea unei asociaţii. „Avem 

de gând să înfi inţăm şi o aso-

ciaţie sportivă prin care fi eca-

re membru să doneze periodic 

o sumă neînsemnată. Banii vor 

fi  folosiţi pentru ajutorul celor-

lalţi colegi motociclişti care su-

feră accidente sau îi vom folo-

si în alte scopuri caritabile”, 

mai povesteşte Ovidiu.

Şofer: Nu ştii niciodată 
la ce să te aştepţi 
de la motociclişti

De cealaltă parte, şoferii 

sunt nemulţumiţi pentru că şi 

aşa trafi cul este haotic pe dru-

murile din judeţul Cluj, iar din 

partea motocicliştilor “nu ştii 

niciodată la ce să te aştepţi”.

„La orele critice din zi trafi -

cul este insuportabil. Atunci tre-

buie să acorzi cea mai mare 

atenţie la drum şi mai ales, tre-

buie să intuieşti ce mişcare va 

face celălalt, pentru că sunt des-

tui neatenţi care mizează pe as-

ta. De semnalizare nu mai poa-

te fi  vorba. Semnalizarea a de-

venit un exerciţiu de intuiţie. 

Trebuie să citeşti expresia feţei 

şoferului care vine din faţă, da-

că ai timp să-l vezi, ca să ştii în 

ce direcţie vrea să meargă”, spu-

ne George, care are experienţă 

în condus de peste 10 ani.

Totuşi, şoferii sunt de pă-

rere că nici nu suntem învă-

ţaţi cu motociliştii ca partici-

panţi la trafi c. „Din păcate, nu 

prea suntem învăţaţi nici cu 

motociliştii şi nici cu bicicliş-

tii sau cei care merg cu scute-

rul, spre exemplu. Şi ei lasă 

să se înţeleagă că sunt teribi-

lişti turând motoarele la sema-

for sau gonind ca nebunii prin 

oraş. Fiecare pădure are uscă-

turi, nu zic că şoferii nu sunt 

teribilişti, sunt destui”, mai 

precizează Geroge.

Cum reducem 
numărul accidentelor?

Reprezentanţii Poliţiei spun 

că pentru prevenirea şi reduce-

rea numărului de accidente în 

care sunt implicaţi conducători 

de motociclete/mopede sau bi-

ciclişti, poliţiştii rutieri desfăşoa-

ră activităţi săptămânal.

„Acţiunile acestora vizea-

ză impunerea respectării pre-

vederilor legale în domeniu 

în vederea reducerii victimi-

zării acestor categorii de par-

ticipanţi la traffi c”, transmis 

aceştia. (Ana Racheleanu, 
studentă la Jurnalism, FS-
PAC-UBB, anul II)

Războiul şoselelor: 
motociclişti vs. şoferi
Poliţiştii spun că, în cele mai multe cazuri, 
şoferii sunt vinovaţi de producerea accidentelor.
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AVEŢI PROBLEME DE AUZ?

Cu ocazia deschiderii noului nostru cabinet de audiologie 

şi protezare auditivă

firma Romsound, vă oferă în data de 6-7 August 2014 următoarele 

servicii GRATUITE: – Testări auditive

– Proba cu proteze auditive

– Consiliere pentru probleme de auz

Adresa cabinetului:  Str Moţilor nr 87 

(în incinta Centrului Medical Interservisan)

Pentru programări sunaţi la:  

0751 – 178 012 sau 0751-178 005

Cabinet veterinar

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

ORAŞUL PE O COLOANĂ
GRIGORESCU

Strada Donat s-a putea surpa 
pe o anumită porţiune
Pe strada Donat, după încheierea lucrărilor de modernizare 
din primăvară, într-o porţiune, partea carosabilă este mai 
înaltă decât un cămin de scurgere a apei.

Clujenii care locuiesc în zonă spun că au sesizat autorităţile 
locale depre această problemă și sunt de părere că drumul 
s-ar putea surpa în curând dacă nu vor fi  luate măsuri. „Am 
făcut o sesizare telefonică la Primăria Cluj-Napoca. Acest 
lucru poate duce, și cu siguranţă vom ajunge acolo, la 
prăbușirea drumului sau afectarea fundaţiilor clădirii de la 
acea adresă”, a scris Ion Frunză, într-o sesizare adresată 
primarului Emil Boc, prin intermediul unui site pentru 
sesizări și reclamaţii. Clujeanul adaugă că până în prezent 
nu s-a luat nicio măsură.

MĂRĂŞTI

Deranjaţi de muzica populară
După ce la începutul lunii iunie a anului curent o parte din 
clujeni s-au plâns de programul „de noapte” al grădinii de 
vară Boema, a venit rândul locuitorilor de pe strada Teodor 
Mihali să se arate deranjaţi.

Dacă în cazul grădinii de vară Boema s-a ajuns ca cei 
deranjaţi de situaţie să meargă la primar și să se plângă 
de faptul că programul de noapte se poate întinde chiar și 
până la ora 4 dimineaţa, locuitorii de pe strada Teodor 
Mihali s-au rezumat la a-și posta nemulţumirile pe un site 
dedicat plângerilor și reclamaţilor. Locatarii blocurilor din 
jurul unei pizzerii de pe Teodor Mihali se plâng de faptul 
că sunt obligaţi să asculte muzica venită din incinta 
pizzeriei. „Ar trebui trimiși inspectori să verifi ce, după ora 
16.00, programul de muzică live de la Pizzeria Piccola prin 
care toate cele patru blocuri sunt obligate să asculte la 
maxim muzică populară. Nu înţelegem de ce suntem 
nevoiţi la peste 30 de grade să stăm cu geamurile închise, 
ca să fi e suportabil nivelul de zgomot”, s-a plâns un 
clujean nemulţumit pe un site pentru sesizări și reclamaţii 
la adresa primarului Emil Boc. (Alex ZĂBLĂU, student 
 Jurnalism, FSPAC – UBB, anul I)

Ai o problemă în cartierul tău şi nu ştii pe cine să anunţi? 
Trimite-ne sesizarea ta, însoţită de o fotografie, 
la adresa redactia@monitorulcj.ro 
sau sună-ne la numărul de telefon 0264-59.77.00.

Deputatul de Cluj Steluţa 

Cătăniciu (foto), vicepreşe-

dinte al Comisiei Juridice 

din Camera Deputaţilor, a 

demisionat din PNL şi s-a 

înscris în Partidul Liberal 

Reformator.

Cătăniciu a declarat că prin 

decizia de a demisiona din 

PNL îşi menţine poziţia de a 

fi  împotriva fuziunii cu PDL, 

opinie pe care a exprimat-o şi 

la Congresul PNL din 28 iunie.

„Din păcate, prin fuziunea 

cu PDL s-a renunţat la fuziu-

nea bunului simţ, de care ori-

cum PNL se rătăcise în ulti-

mul timp, prin noi înşine a de-

venit verde înrourat şi în scurt 

timp se va renunţa şi la sem-

nifi caţia celor 139 de ani de 

istorie liberală, greu de purtat 

în spate dacă nu crezi în aces-

te valori“, a afi rmat Steluţa Că-

tăniciu, citată de Mediafax.

Aceasta a spus că a intrat 

în PNL în anul 2007 şi a pur-

tat „cele mai grele bătălii po-

litice împotriva PDL la Cluj“, 

precizând că, la înscrierea sa 

în PNL, nu şi-a închipuit că 

„principiile pot fi  negociate“.

„Rămân liberal, cu valori-

le liberale pe care le preţuiesc 

şi alături de cei care respectă 

aceste valori”, a adăugat de-

putatul clujean.

Un alt parlamentar a de-

misionat din PNL, din ace-

leaşi motive. Senatorul de 

Timiş Petru Ehegartner a 

s-a înscris, la rândul său, 

în partidul lui Tăriceanu. 

Preşedintele interimar al Par-

tidului Liberal Reformator, 

deputatul Graţiela Gavriles-

cu, a precizat că prin adera-

rea celor doi parlamentari la 

noua fomaţiune politică nu-

mărul senatorilor şi deputa-

ţilor depăşeşte 30.

Grupul liberal din jurul lui 

Călin Popescu-Tăriceanu ur-

mează să preia Partidul Naţi-

onal al Mediului, înfi inţat în 

urmă cu un an şi care are se-

diul într-un apartament din 

Braşov, pentru a-i schimba nu-

mele în Partidul Reformator 

Liberal, cu ocazia unui con-

gres organizat în 1-2 august.

Cătăniciu a demisionat din PNL. Pleacă la Tăriceanu
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Persoanele fi zice care 

deţin mai multe locuinţe 

vor scăpa de impozitul 

majorat cu cel puţin 65% 

pe care trebuie să îl plă-

tească în prezent, potrivit 

ultimei forme a proiectu-

lui noului Cod Fiscal.

Persoanele care deţin mai 

multe proprietăţi în afara ce-

lei de domiciliu nu vor mai fi  

impozitate suplimentar, con-

form sistemului aplicat în ul-

timii ani, scrie Mediafax. Im-

punerea ar urma să fi e elimi-

nată începând de anul viitor, 

prin noul Cod Fiscal.

În prezent, persoanele ca-

re deţin două sau mai multe 

clădiri trebuie să plătească, 

potrivit legislaţiei actuale, un 

impozit majorat cu 65% pen-

tru prima clădire în afara ce-

lei de la adresa de domiciliu, 

cu 150% pentru a doua clă-

dire şi cu 300% pentru a tre-

ia clădire şi următoarele.

Ultima formă a proiectului 

noului Cod Fiscal, redactată 

după retragerea documentu-

lui de pe site-ul Ministerului 

Finanţelor şi obţinută de Me-

diafax, indică însă faptul că 

această impozitare suplimen-

tară va fi  eliminată.

Renunţarea la impozitarea 

suplimentară în cazul persoa-

nelor care deţin mai multe 

proprietăţi în afara celei de 

domiciliu este explicată de 

Guvern prin faptul că aceas-

tă măsură a fost considerată 

„inechitabilă” de către contri-

buabili şi a generat şi nume-

roase „probleme de adminis-

trare” la nivel local.

Firmele, însă, nu scapă!

Guvernul va schimba ra-

dical modul de calcul al im-

pozitului pe clădirile fi rme-

lor, stabilit în prezent în func-

ţie de valoarea contabilă, şi 

va impune un mod de cal-

cul bazat strict pe valoarea 

clădirii rezultată dintr-un ra-

port de evaluare, similară va-

lorii de piaţă, suma de pla-

tă urmând să crească.

În prezent, pentru persoane-

le juridice, impozitul pe clădiri 

este calculat prin raportare la 

valoarea de inventar a imobilu-

lui respectiv, reprezentând va-

loarea de intrare a clădirii în pa-

trimoniu, înregistrată în conta-

bilitatea proprietarului.

Ultima formă a proiectului 

noului Cod Fiscal, redactată 

după retragerea documentu-

lui de pe site-ul Ministerului 

Finanţelor şi obţinută de me-

diafax relevă însă intenţia Gu-

vernului de a schimba crite-

riul de raportare şi de a lua 

în calcul doar la valoarea de 

piaţă a clădirii, pentru majo-

rarea veniturilor astfel atrase 

din această sursă.

Argumentul Guvenului es-

te că, în prezent, valoarea im-

pozabilă a clădirilor persoa-

nelor juridice este cea înregis-

trată în contabilitatea acesto-

ra, însă aceasta poate fi  sub-

stanţial diferită de valoarea 

reală a clădirii, în funcţie de 

metoda contabilă folosită.

Persoanele cu mai multe case scapă de impozitul suplimentar

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Pasajul subteran de la 

gară nu a mai fost moder-

nizat din 1987. Acum se 

intenţionează unirea aces-

tuia cu cel afl at în propri-

etatea Gării CFR.

Primăria Cluj-Napoca a lan-

sat, în Sistemul Electronic de 

Achiziţii Publice (SEAP), anun-

ţul pentru licitaţia privind pro-

iectarea şi realizarea lucrări-

lor de modernizare a pasaju-

lui subteran de la gară. Ast-

fel, urmează să fi e desemna-

tă fi rma care se va ocupa de 

proiectare şi lucrări, valoarea 

totală a investiţiei fi ind esti-

mată la peste 4,6 milioane lei, 

fără TVA. Pentru cheltuieli ne-

prevăzute sunt alocaţi peste 

460.000 lei, fără TVA, adică 

aproximativ 9% din valoarea 

de cheltuieli pentru investiţia 

de bază. Potrivit anunţului 

postat în SEAP, lucrările tre-

buie să fi e realizate în termen 

de 12 luni de la data semnă-

rii contractului. Banii vor fi  

alocaţi din bugetul local.

Tipul procedurii de atribuire 

este cerere de ofertă, licitaţia fi -

ind organizată offl ine. În desem-

narea câştigătorului se va ţine 

cont de preţul cel mai scăzut.

Cele două pasaje 
se vor uni

În primăvara acestui an, pri-

marul Emil Boc anunţa că au-

torităţile locale au în plan de-

mararea procedurilor pentru 

modernizare a pasajului din 

Piaţa Gării. Pasajul nu a mai 

fost modernizat din 1987. “Pri-

ma dată se va moderniza şi re-

para pasajul de la gară, din ve-

cinătatea fântânii arteziene. 

Acesta nu a mai fost moderni-

zat de la crearea lui în 1987 

pentru a-l putea reda popula-

ţiei în condiţii decente şi nor-

male”, declara Boc, în luna mai. 

După ce va fi  reparat pasajul 

din Piaţa Gării, acesta se va uni 

cu cel afl at în proprietatea Gă-

rii CFR astfel încât accesul pi-

etonilor la staţiile de autobuz 

şi tramvai să fi e mutat în sub-

teran. Potrivit conducerii Pri-

măriei, pasajul ar putea fi  pre-

văzut cu scări rulante.

În prezent, pasajul din zo-

na gării este închis pentru lu-

crări de igienizare, urmând ca 

modernizarea propriu zisă să 

fi e demarată după desemna-

rea câştigătorului licitaţiei.

Pasaje dezastru 
şi în Mănăştur

Nu doar în zona gării, pa-

sajul subteran se afl a într-o 

stare deplorabilă înainte de în-

chidere. În Mănăştur, pe Ca-

lea Floreşti, pasajul este un 

adevărat focar de infecţie din 

cauză că este folosit de oame-

nii străzii pe post de WC pu-

blic. Mai ales pe timp de va-

ră, mirosul este insuportabil şi 

din acest motiv, oamenii pre-

feră să traverseze strada ilegal.

În şedinţa de Consiliu Lo-

cal din 1 iunie, primarul Emil 

Boc declara că în toamna aces-

tui an vor începe lucrările de 

modernizare şi ale acestui 

obiectiv care ar putea fi  pre-

văzut cu scări rulante.

Anul, milionul şi pasajul
Pasajul subteran de la gară va fi reparat într-un an, valoarea lucrărilor de modernizare a pasajului 
de la gară fiind de aproximativ un milion euro.
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28.07.2014, Cluj Napoca

Comunicat de presă

DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII PRIN ACHIZIȚIONAREA UNEI INSTALAȚII 
PENTRU REGENERAREA ULEIURILOR UZATE

SC GRAND INVEST SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Gh. Asachi, Nr. 16, Jud. 
Cluj, derulează începând cu data de 30.06.2014, proiectul „ Dezvoltarea activității 
societății prin achiziționarea unei instalații pentru regenerarea uleiurilor uzate” 
cofi nanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de 
fi nanțare nr. 4513/30.06.2014.

Proiectul este fi nanțat prin Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 4 – 
„Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, Domeniul de 
Intervenție 4.3 – „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”.

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice

Organismul Intermediar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest.
Valoarea totală a proiectului este de 1.333.734,08 lei, din care asistența 

fi nanciară nerambursabilă este de 888.000,00 lei.
Proiectul se implementează în localitatea Cluj-Napoca, str. Fabricii, nr. 145/A, 

jud. Cluj pe o durată de 12 luni.
Obiectivul proiectului este de a consolida activitatea SC GRAND INVEST SRL prin 

achizitionarea de echipamente performante in vederea dezvoltarii si cresterii 
competivitatii societatii.
Date de contact:
Nume persoană de contact ALEXA I. SORIN ROMEO, Funcție Administrator, Tel. 
0264-454843, Fax 0264-454843, e-mail: alexasorin67@yahoo.com

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția ofi cială a 
Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”
-co-fi nanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

COMUNICAT DE PRESĂ

Lansarea proiectului: “Conectarea la broadband – mijloc de creștere a 
competitivității fi rmei C.C.F.T.”

Cluj-Napoca, 28 iulie 2014

Compania de Consultanță Financiară Transilvania SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, 
Str. 13 Septembrie, nr, 12, Et. P, Județul Cluj, derulează, începând cu data de 30 
iunie 2014, proiectul “Conectarea la broadband – mijloc de creștere a competitivității 
fi rmei C.C.F.T.“, co-fi nanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în 
baza contractului de fi nanțare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în 
calitate de Autoritate de management a Programului Operațional Sectorial 
“Creșterea Competitivității Economice” și cu Agenția de Dezvoltare Regională 
Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 99.847,59 lei, din care asistența fi nanciară 
nerambursabilă este de 64.697,62 lei ( 53.504,93 lei provenind din FEDR si 11.192,69 
lei din bugetul național).

Proiectul se implementează în localitatea Cluj-Napoca pe o durată de 6 luni.

Obiectivul proiectului îl reprezintă îmbunătățirea standardelor de calitate și a 
funcționării infrastructurii TIC în cadrul fi rmei, în vederea creșterii competitivității 
economice a acesteia și a consolidării poziției sale pe piața serviciilor de consultanță 
în afaceri. Pentru atingerea acestui obiectiv, proiectul menționat vizează, în 
principal, îmbunătățirea infrastructurii TIC (prin achiziționarea mai multor 
echipamente de calcul, periferice și elemente de retelistică), conectarea la 
internet broadband și implementarea semnăturii electronice.

Detalii suplimentare puteți obține de la:
Nume persoană contact: Nicoschi Dan Dumitru
Funcție: Manager proiect
Tel. 0264-414.608, Fax: 0364-780.035, e-mail: dan.nicoschi@ccft.ro

Preşedintele Venezuelei 

Nicolas Maduro a fost ales 

de către militanţi la con-

ducerea Partidului 

Socialist Unifi cat (PSUV) 

sâmbătă, în cadrul primu-

lui Congres al acestei for-

maţiuni organizat de la 

moartea fondatorului ei, 

Hugo Chavez, care a fost 

ridicat la rangul de „lider 

etern”, relatează AFP.

„Nu este totul perfect în in-

teriorul partidului? Nu funcţi-

onează totul cum ar trebui să 

funcţioneze? Este adevărat! Dar 

există în PSUV o forţă creatoa-

re care să ia deciziile necesare. 

Vom ieşi întăriţi din acest Con-

gres”, a declarat Maduro, care 

purta o cămaşă de culoarea ro-

şie, ca majoritatea asistenţei.

„Nu se poate să existe dez-

binare în PSUV (...). Partidul 

nu poate să tragă într-o parte, 

iar Guvernul în cealaltă”, a adă-

ugat noul preşedinte al forma-

ţiunii, a cărui legitimitate a fost 

contestată de către susţinători 

ai unui „chavism” radical, du-

pă îndepărtarea din Guvern a 

lui Jorge Giordani, fostul mi-

nistru pentru Planifi care, un 

fost tovarăş de drum al fostu-

lui preşedinte Hugo Chavez.

După ce a plecat, Giordani 

a denunţat corupţia din rândul 

„chaviştilor” şi l-a acuzat pe 

Maduro, ales preşedinte în apri-

lie 2013, că-i lipseşte leadershi-

pul şi că alimentează o senza-

ţie de „vacanţă a puterii”.

El i-a reproşat că cedează 

presiunilor patronatului, care 

doreşte să pună capăt mode-

lului economic bazat pe o pu-

ternică intervenţie a statului, 

expropieri de întreprinderi, un 

control al preţurilor şi schim-

bului valutar.

Fondat în 2008 de către Hu-

go Chavez, PSUV are în pre-

zent şapte milioane de mili-

tanţi din rândul celor aproxi-

mativ 30 de milioane de lo-

cuitori ai ţării, potrivit lideri-

lor formaţiunii.

Un grup de 30 de experţi 

medico-legişti olandezi se 

îndrepta duminică spre 

locul unde s-a prăbuşit 

avionul malaysian care 

efectua zborul MH17, în 

estul Ucrainei, o zonă în 

care confruntările armate 

s-au intensifi cat, au anun-

ţat autorităţile olandeze.

„Echipa se aşteaptă să so-

sească la locul (prăbuşirii) îna-

inte de prânz”, a anunţat Mi-

nisterul olandez al Justiţiei în-

tr-un comunicat. Olandezii au 

putut să obţină un acces în 

această zonă în urma unui 

acord între Organizaţia pentru 

Securitate şi Cooperare în Eu-

ropa (OSCE) şi separatişti pro-

ruşi, a precizat ministerul.

Olanda este însărcinată cu 

procesul de identifi care a vic-

timelor şi conduce ancheta cu 

privire la cauzele prăbuşirii.

Un Boeing 777 aparţinând 

Malaysia Airlines a fost dobo-

rât de o rachetă, în estul Ucrai-

nei, cu 298 de persoane la 

bord, între care 193 de olan-

dezi. Mai multe elemente au 

determinat Kievul şi Occiden-

tul să arate cu degetul spre 

separatiştii proruşi.

Numeroase cadavre au fost 

aduse deja în Olanda, dar al-

tele se afl ă în continuare la 

faţa locului.

Activitatea anchetatorilor 

internaţionali este complica-

tă de confruntările armate din-

tre loialişti şi separatişti, care 

se intensifi că, în pofi da unui 

armistiţiu fragil în zona în ca-

re s-a prăbuşit avionul.

Experţii care anchetează 

cauzele prăbuşirii nu au fost 

încă la faţa locului.

Un convoi al Ambasadei 

Marii Britanii în Libia a 

fost atacat ieri dimineaţa 

în apropiere de Tripoli, a 

declarat un purtător de 

cuvânt al misiunii, evo-

când o tentativă de furt a 

unei maşini, dar care nu 

s-a soldat cu victime.

Ieri „dimineaţa devreme, 

un convoi al ambasadei bri-

tanice a fost vizat de o tenta-

tivă de furt a unei maşini. Fo-

curi de armă au fost trase asu-

pra vehiculelor noastre (...). 

Întregul personal al ambasa-

dei este nevătămat. Nimeni 

nu a fost rănit”, a declarat 

Bob Phillipson.

Potrivit unor martori, inci-

dentul a avut loc la periferia 

de vest a capitalei.

Jaful armat de maşini este 

foarte răspândit în Libia, un-

de miliţii criminale nu ezită 

să atace vehicule blindate ale 

reprezentanţelor diplomatice.

La fel ca Statele Unite, sâm-

bătă, Marea Britanie şi Ger-

mania şi-au îndemnat cetăţe-

nii, duminică, să părăsească 

Libia, din cauza unei creşteri 

puternice a intensităţii violen-

ţelor sângeroase.

Phillipson a dat totodată asi-

gurări că Ambasada Marii Bri-

tanii va rămâne deschisă. Însă, 

„având în vedere restricţiile de 

călătorie în interiorul şi în zo-

na oraşului Tripoli, ne reducem 

numărul de funcţionari la am-

basadă”, a anunţat el. Statele 

Unite şi-au evacuat sâmbătă, 

sub escortă aeriană, întregul 

personal diplomatic de la am-

basada din Libia, care se afl a 

de la 13 iulie în mijlocul unor 

confruntări violente între mili-

ţii rivale, pe drumul către ae-

roportul din Tripoli.

Aceste confruntări au deter-

minat Misiunea ONU să părăseas-

că ţara la jumătatea lui iulie.

Preşedintele Venezuelei preia 
frâiele partidului lui Chavez

Experţi olandezi au ajuns la locul 
prăbuşirii zborului MH17

Un convoi al Ambasadei Marii Britanii a fost atacat în Libia.

Statul libian 
colapsează
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Clujenii sunt „datori-vân-

duţi” băncilor cu peste 10 

miliarde de lei.

Clujenii aveau luna trecu-

tă contractate credite banca-

re în moneda naţională de 

aproape 4 miliarde de lei, în 

timp ce împrumuturile în va-

lută ajungeau la 6,2 miliarde 

de lei (echivalent), potrivit ce-

lui mai recent raport al Băn-

cii Naţionale a României 

(BNR), publicat la sfârşitul 

săptămânii trecute.

Restanţe în special 
la creditele în valută

În ceea ce priveşte restan-

ţele la bănci, clujenii şi fi rme-

le din judeţ înregistrau întâr-

zieri la plata ratelor de 483 de 

milioane de lei la creditele în 

moneda naţională şi de circa 

1 miliard de lei la creditele în 

valută, în total aproape 1,5 mi-

liarde de lei. Reprezentanţii 

BNR menţionează că sunt con-

siderate restante creditele ca-

re, în ultima zi lucrătoare a lu-

nii pentru care se efectuează 

raportarea, înregistrează întâr-

zieri la plată de cel puţin o zi.

În luna mai, restanţele clu-

jenilor erau de 1,6 miliarde 

de lei, înregistrându-se deci o 

uşoară scădere în luna iunie 

în ceea ce priveşte sumele cu 

întârzieri la plată.

De asemenea, situaţia es-

te asemănătoare şi compara-

tiv cu luna iunie 2013, când 

datele BNR arătau că restan-

ţele clujenilor la bănci însu-

mau tot în jur de 1,5 miliard 

de lei, majoritatea la credite-

le în valută.

Datele făcute publice de 

BNR mai arată că, din totalul 

împrumuturilor bancare acce-

sate din judeţul Cluj, persoa-

nele fi zice aveau luna trecu-

tă credite în derulare (în lei 

şi valută) de aproape 5 mili-

arde de lei. Din această su-

mă, circa 2,1 miliarde de lei 

reprezentau credite de con-

sum, iar 2,3 miliarde lei cre-

dite pentru locuinţă.

Scădere la nivel naţional

La nivel naţional, restan-

ţele la credite au scăzut în 

iunie atât la împrumuturile 

în valută cât şi la cele în lei, 

potrivit datelor BNR. Astfel, 

valoarea totală a creditelor 

restante în lei ale populaţi-

ei şi firmelor, înregistrată în 

luna iunie 2014, se cifrează 

la aproximativ 12,68 miliar-

de de lei, cu 4,84% sub cea 

raportată în mai, în timp ce 

restanţele la creditele în va-

lută se ridicau la 18,6 mili-

arde lei (echivalent), în scă-

dere cu 5,5%, conform ra-

portului BNR.

Restanţele clujenilor 
la bănci se menţin
Întârzierile la plată ale clujenilor la bănci se menţin în jurul sumei de 1,5 milioane de lei, 
după ce în anii precedenţi au înregistrat creşteri ameţitoare.

Ştirea conform căreia 

banca americană JP 

Morgan va include titlu-

rile de stat româneşti în 

indicele GBI-EM Global 

Diversified Investment 

Grade, a avut un efect 

pozitiv asupra evoluţiei 

leului faţă de principa-

lele valute.

Reamintim că la fi nalul lui 

2012 britanicii de la Barclays 

au inclus obligaţiunile loca-

le într-un indice regional, de-

cizie care a fost urmată în 

martie 2013 de cei de la JP 

Morgan care le-au introdus 

într-un indice al pieţelor emer-

gente, ceea ce a provocat, la 

vremea respectivă, o creşte-

re semnifi cativă a cererii de 

titluri româneşti, implicit a 

achiziţiilor de lei de către ne-

rezidenţi.

Pe acest fond, leul a reuşit 

să recupereze tot terenul pier-

dut în faţa euro în preceden-

tele două săptămâni, apreci-

erea fi ind de aproape 7 bani.

La începutul perioadei, cur-

sul euro a crescut la 4,4488 

lei, o medie mai ridicată în-

registrându-se la jumătatea 

lunii mai, iar cotaţiile din pia-

ţă au urcat aproape de 4,46 

lei. Au urmat patru şedinţe 

consecutive de scădere a cur-

sului, vinerea trecută BNR 

anunţând o medie de 4,40 lei.

La fi nalul perioadei, volu-

mele de tranzacţionare au fost 

mai mari decât cele cu care 

este obişnuită piaţa în aceas-

tă perioadă, ea deschizând la 

4,4060 lei. Cererea mare de 

lei a continuat şi pe pieţele 

internaţionale, unde cotaţiile 

au scăzut la 4,3870 – 4,39 lei.

Cursul dolarului american 

a coborât de la 3,2929 lei, me-

die care nu a mai fost atinsă 

din ultima parte a lunii fe-

bruarie, la 3,2715 lei, iar fran-

cul elveţian de la 3,6617 lei, 

maxim al ultimelor 11 săptă-

mâni, la 3,6204 lei.

Scăderea sub pragul psiholo-

gic de 4,38 lei ar putea conduce 

euro spre 4,35 lei. Însă această 

evoluţie ar putea fi  stopată de 

evenimentele geopolitice, pre-

cum cele din Ucraina sau Israel, 

care creează un climat difi cil pen-

tru monedele emergente.

Perechea euro/dolar a avut 

o evoluţie descendentă, ea co-

borând de la 1,3550, la începu-

tul perioadei, la 1,3421 dolari, 

la fi nele ei, cotaţie care repre-

zintă minimul ultimelor opt luni, 

pentru ca piaţa americană să în-

chidă vineri la 1,3430 dolari.

Această tendinţă se va men-

ţine, în condiţiile în care BCE 

este interesată să deprecieze 

euro iar Comisia Europeană do-

reşte să impună sancţiuni ex-

trem de dure Rusiei. În schimb 

dolarul, este sprijinit de faptul 

că Rezerva Federală americană 

este pregătită să crească dobân-

zile şi să încheie programul de 

relaxare cantitativă, prin care 

a supraalimentat pieţele cu su-

te de miliarde de dolari, pen-

tru a susţine creşterea econo-

mică a SUA.

În piaţa la termen de la Si-

biu, euro se tranzacţiona pe sep-

tembrie la 1,3422 – 1,3541, pe 

decembrie la 1,3437 – 1,3549, 

pe martie la 1,3465 iar pe iunie 

viitor la 1,3499 dolari. Preţul fu-

tures al unciei de aur a fl uctu-

at între 1.289 şi 1.312 dolari.

(Analiza cuprinde perioa-

da 21 – 25 iulie.) R.G.

Euro a revenit sub pragul de 4,40 lei
PIAŢA VALUTARĂ

Scade consumul 
alimentar!

Consumul de carne și produse 
din carne a scăzut cu aproxima-
tiv 25% în ultimii cinci ani, din 
cauza diminuării puterii de 
cumpărare, și se afl ă pe un 
trend descendent și în prima 
parte a anului în curs, a decla-
rat agenţiei Mediafax Ovidiu 
Dușleag, vicepreședintele 
Asociaţiei Române a Cărnii 
(ARC). „Piaţa de mezeluri a 
scăzut cu 20-25% în ultimii cinci 
ani. Estimările iniţiale pentru 
acest an prognozau o creștere 
zero, dar cei mai recenţi indica-
tori arată o scădere de 1-2%”, 
a mai spus Dușleag. Acesta a 
afi rmat că în UE, consumul me-
diu de carne pe cap de locuitor 
este de aproximativ 85 kilogra-
me pe an, în timp ce în 
România este mai mic cu cel 
puţin 25%. Carnea de porc ră-
mâne în topul preferinţelor 
consumatorilor români, iar me-
zelurile preferate sunt tot din 
carne de porc. Mai nou există o 
tendinţă de creștere a consu-
mului de carne și produse din 
carne de curcan. „Tendinţa ge-
nerală a consumatorilor a fost 
de a alege produse mai econo-
mice, dar au fost mai selectivi, 
alegând cu precădere producă-
tori recunoscuţi. În funcţie de 
vârstă și nivelul de educaţie, 
criteriile de achiziţie diferă”, a 
mai spus ofi cialul asociaţiei.

Pe scurt

Iunie 2008 – 57 milioane de lei

Iunie 2010 – 546 milioane de lei

Iunie 2012 – 1,3 miliarde de lei

Iunie 2014 – 1,5 miliarde de lei

Evoluţia restanţelor 
la creditele bancare în Cluj
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După ce ani în şir s-au înju-

rat, PNL şi PDL au devenit 

un singur partid. Cele două 

formaţiuni politice s-au reu-

nit sâmbătă, pentru a 

spune „Da“ fuziunii.

Democrat liberalii şi-au în-

tărit rândurile şi cu politicienii 

afl aţi sub comanda fostului pre-

mier Mihai Răzvan Ungurea-

nu. Mişcarea Forţa Civică a fost 

ofi cial înghiţă de PDL, iar Ali-

anţa Creştin Liberală, formula 

sub care cele două partide de 

dreapta vor merge la preziden-

ţiale, a fost ofi cial constituită.

La începutul lunii august 

va fi  desemnat şi candidatul 

la alegerile prezidenţiale, ca-

re va fi  ales dintre preşedin-

tele PNL, Klaus Johannis şi 

prim-vicepreşedintele PDL, 

Cătălin Predoiu.

Ce presupune protocolul

Astfel, protocolul de fuziu-

ne prin contopire între PNL şi 

PDL prevede că partidul rezul-

tat se va numi PNL, iar sem-

nul partidului este o săgeată 

în cerc cu 12 stele şi denumi-

rea PNL, ansamblu într-n pă-

trat cu colţurile rotunjite.

Până la următoarele alegeri 

în termen, PNL va funcţiona 

conform dispoziţiilor tranzito-

rii din statutul noului partid.

Candidatul la funcţia de pre-

şedinte al României va fi  desem-

nat de la unul dintre cele două 

partide, iar candidatul la func-

ţia de prim-ministru va fi  de-

semnat de către celălalt partid.

Protocolul a fost votat cu un 

vot împotrivă şi două abţineri.

„O zi neagră”

Fuziunea celor două parti-

de a fost criticată nu doar de 

preşedintele PSD, Victor Pon-

ta, care i-a numit pe reprezen-

tantii noii formaţiuni „nebu-

ni şi mişei“, ci şi de preşedin-

tele PMP, Elena Udrea, care a 

spus că astfel PDL dispare şi 

că este „o zi neagră“.

O reacţie dură a venit chiar 

din partea fostului preşedin-

te al partidului, Emil Boc, ca-

re de altfel, a lipsit de la con-

gres. Boc l-a acuzat pe pre-

şedintele PDL, Vasile Blaga, 

că, deşi spune că are parti-

dul în sufl et, de fapt „astăzi 

(n.red- sâmbătă) îl bagă în 

mormânt defi nitiv şi îl topeş-

te în PNL“, fi ind cel care, pes-

te noapte, a bătut palma cu 

liberalii, care le-au fost ad-

versari începând cu 2007.

Emil Boc a mai declarat, 

răspunzând acuzaţiilor lansa-

te la adresa sa de către Vasi-

le Blaga, că nu are de ce să 

regrete că a rămas un parte-

ner al preşedintelui Traian Bă-

sescu şi că a fost alături de 

acesta şi de Fundaţia Mişca-

rea Populară, el spunând că 

şeful statului şi fundaţia au 

fost singurii care şi-au asumat 

deschis şi până la capăt pro-

cesul de reformă a statului, 

lucru pe care PDL nu l-a fă-

cut cu convingere.

Noul partid de dreapta
are „certificat de naştere“
Marii absenţi de la Congresul de fuziune al PDL şi PNL au fost 
doi ex-preşedinţi ai celor două partide: Emil Boc şi Crin Antonescu.

Congresul extraordinar al PNL, care a aprobat documentele 
pentru fuziunea cu PDL și cel al constituirii Alianţei Creștin 
Liberale, a debutat, cu intonarea Imnului naţional, din care 
a fost omisă strofă în care se face referire la „un nume de 
Traian“. Înaintea deschiderii lucrărilor congresului PNL, a 
fost difuzat Imnul naţional în difuzoarele sălii „Alexandru 
Ioan Cuza“ din Palatul Parlamentului, moment în care dele-
gaţii la reuniunea PNL s-au ridicat în picioare.

Forma difuzată de organizatorii congresului a continut două stro-
fe ale imnului, respectiv prima și a treia strofă, fi ind omisă cea 
de-a doua strofă care conţine cuvintele „un nume de Traian“.

Cum a ciuntit PNL imnul naţional
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 3 camere, str. Ni-
colae Titulescu (Pata), confort 
sporit, supr. 90 mp, P/4, termo-
pan, balcon închis, parchet, ușă 
metalică, centrală, sau schimb cu 
casă sau teren. Tel. 
0744-219124. (3.3)

¤ Vând garsonieră conf. 1, în 
cart. Gheorgheni-Detunata, nefi -
nisată, etaj intermediar, pret 
32.000 euro, negociabil. Inf. la 
tel. 0745-251703. (5.10)

¤ Vând sau schimb garsonieră, 
conf. 3, cart. Mănăștur, str. Tabe-
rei, et. 2, cu gars. conf. 2 sau ca-
să la ţară, baie proprie, cu chiri-
ași, plătesc diferenţa, preţ 10000 
euro, negociabil. Inf. suplimena-
tare la tel. 0264-551267. (5.7)

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
confort, et. ¼, central. Inf. supli-
mentare la tel. 0264-431115. (4.7)

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

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând casă, grajd, cotețe și 
anexe, curte și grădină mare, 7 
ha teren, în satul Sumurducu, 
com Sânpaul, al 27 km de Cluj-
Napoca. Inf. suplimentare la tel. 
0753-057929. (1.7)

¤ Vând casă, grajd, cotețe și 
anexe, curte și grădină mare, 7 
ha teren, în satul Sumurducu, 
com Sânpaul, al 27 km de Cluj-
Napoca. Inf. suplimentare la tel. 
0753-057929. (1.7)

¤ Vând casă la Florești (casă ve-
che + grajd), teren în supr. de 
752 mp, la șosea naţională, cu 
toate utilităţile, apă, gaz, curent. 
Relaţii la tel. 0742-297455 sau 
0749-813005. (3.7)

¤ Vând casă/vilă în cart. Andrei 
Mureșanu, str. Vulcan nr. 4, 4 ca-
mere + dependinţe. Inf. suplimen-
tare la tel. 0740-812113. (5.5)

¤ Vând urgent casă intravilan, 
întabulat, 2100 mp, comuna 
Mociu, sat Crișeni, zona centra-
lă, preţ 20000 RON, negociabil. 
Inf. suplimentare la tel. 
0742-183181. (5.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

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

Tureni. Exclus agenţii.

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

TERENURI

¤ Cumpăr 500 mp teren pentru 
construcţie vilă sau de 1500 mp 
pentru construcţie case înșiruite, 
liber sau cu casă demolabilă, în 
zona Grigorescu (P-ţa 14 Iulie, E. 
Grigorescu, Donath, O. Goga), 
Gheorgheni (Arieșului, Artelor, V. 
Lupu, T. Ionescu, Albinii), Bulgaria 
(P-ţa 1848, Clujana), front min. 
16 m. Tel. 0748-111295. (1.5)

¤ Vând teren în supr. de 58000 
mp, în cart. Iris, str. Giuseppe Ver-
di, drum de acces din str. Oașului 
sau B-dul Muncii, front la drum 
90 m, curent electric, apă, carte 
funciară, cadastru, preţ 11 euro/
mp. Tel. 0744-653097. (3.7)

¤ Vând teren construcţii de 1060 
mp, 7500 mp și 3000 mp, toate 
în cart. Mănăștur, str. Câmpului, 
toate cu acte în regulă. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0748-193982. (3.7)

¤ Proprietar, vând teren pe str. 
Republicii, în supr. de 380 mp, 
front la stradă și la un drum late-
ral de 4 m. Accept și variante la 
schimb. Relaţii la tel. 
0744-219124. (3.3)

¤ Vând urgent teren intravilan 
de 3200 mp, comuna Mociu, sat 
Roșien, întăbulat, central, utili-
tăţi, preţ 20000 RON, negociabil. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0740-183181. (5.7)

¤ Vând teren agricol în supr. de 
10000 mp, lângă Gara Cojocna, 
are utlităţi la șosea asfaltată, 
preţ 5 euro/mp, negociabil. Inf. 
suplimentare la tel. 
0744-529107. (5.7)

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

¤ Vând teren central în supr. de 
100 mp, front 20 ml la drum de 
servitute, cu C.F. și C.U., P+6, 

preţ 250 euro mp. Inf. suplimen-
tare la tel. 0745-251703.

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

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

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

plan, situat într-o poiană.

Informații la tel. 
0756-091346.

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriez ap. cu 2 camere, se-
midecomandat, în cart. Mănăștur, 
et. 1, aproape de mijloacele de 
transport. Inf. la tel. 0742-128134, 
între orele 16-22. (3.7)

SPAŢII

¤ Închiriez spaţiu comercial fi ni-
sat, toate utilităţile, format din 
încăperi și hol, baie, acces direct 
din șoseaua principală, posibili-
tate de parcare, pretabil pentru 
IT, magazin depozit, dispecerat, 
birouri, etc. (3.7)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
pentru birou, fi nisat, modern, su-
pr. 45 mp, pe B-dul Eroilor, et. 
2/2, are centrală termică, termo-
pan, mobilă modernă, preţ 
450-500 euro/lună. Inf. la tel. 
0745-515415. (3.3)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial în supr. de 300 mp, 
sau parţial 60-90-180 mp, pe 
B-dul Eroilor, vitrină mare la stra-
dă. Inf. suplimentare la tel. 
0766-239803. (3.3)

¤ Proprietar, au în chirie spaţiu 
comercial pe str. Baba Novac, în-
tre Cinema Victoria și Prefectură, 
vitrină la stradă, 25-50 mp sau 
suprafeţe mai mari în curte. Re-
laţii suplimenatre la tel. 
0756-158360. (3.3)

¤ Proprietar, în chirie spaţiu comer-
cial în supr. de 50 mp, P-ţa Mihai 
Viteazul, în același spaţiu Carman-
geria CINA, între Banca Transilvania 
și Magazinul Fierul, Germanos. Inf. 
la tel. 0756-158360. (3.3)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial în supr. de 160 mp, în 
Mănăștur, peste drum de BIG, cu 
vitrine foarte mari la stradă. rela-
ţii la tel. 0745-515415. (3.3)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial în Mărăști, cu vitrină la 
stradă, supr. 70 mp, în staţia de 
autobus, zona Loto-Prono-Cinema 
Mărăști. Tel. 0744-219124. (3.3)

¤ P.F. dau în chirie spaţiu comer-
cial în cart. Mărăști, peste drum 
de P-ţa Mărăști, vitrină la stradă, 
în supr. de 80 mp, între Farmacia 
Remedium și casa de schimb va-
lutar. Tel. 0766-297057. (3.3)

SCHIMBURI

TERENURI

¤ Schimb teren agricol în supr. 
de 10000 mp, lângă Gara Cojoc-
na, are utilităţi la șosea asfaltată, 
cu casă la ţară, lângă Cluj. Sunaţi 
la tel. 0744-529107. (5.7)

CASE

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Angajăm persoane îngrijire 
vârstnici la domiciliu în partea de 
N a Italiei, cu experienţă în do-
meniu și cunoașterea limbii itali-
ene. Nu percepem comision. Tri-
miteţi C.V. la: contact@tomasi.
ro sau fax 0368-004040. Relaţii 
la telefon: 0368-004042, Tomasi 
Resurse Umane. (1.7*)

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

¤ Tânără, caut loc de muncă în 
domeniul gastronomic, experien-
ţă de 3 ani, cu diplomă, în hote-
luri sau pensiuni, numai în 
Cluj-Napoca. Ofer și rog seriozita-
te. Tel. 0753-913845.

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

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

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

Telefon 0756-312841, 
Cosmin.

SERVICII

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

CURSURI

¤ P.F.A înscriu pentru califi care la 
Cercul Militar Cluj cursanţi pentru: 
fotograf, cameraman, acustici-
an-DJ, depanator radio-tv și orga-
nizator de protocol și evenimente. 
Detalii și programări pentru seria 
septembrie-decembrie 2014 la te-
lefon: 0725521945. (6.6)

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând CHEVROLET AVEO, model 
2013, 12.500 euro negociabil. 
Rulaj mic.

Informaţii la 0733-040936. (1.3)

¤ Căutăm tractor Porsche, e-mail: 

info@h-roehrs.de, nr. telefon: 
0049-171-4020051. (5.17)

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

PIESE AUTO

¤ Vând set motor pentru “Dacia 
1300” și alternator nou de 12 V, 
în stare bună. Relaţii la tel. 
0746-297102. (3.7)

UZ CASNIC

¤ Vând mașină de tâmplărie de tă-
iat și găurit, nou. Inf. suplimentare 
la tel. 0364-881964. (5.7)

¤ Vând mașină de cusut electrică 
“Nicoleta”, nouă, stare perfectă, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0740-014558. (5.7)

¤ Vând mașină de tricotat nouă, 
marcă germană ”Brother”, cu un 
pat, preţ la aprecierea cumpărăto-
rului. Inf. suplimentare la tel. 
0740-323779. (5.7)

¤ Vând moară mică pentru uz cas-
nic. Inf. la tel.0749-041124. (5.7)

¤ Vând mașină de cusut rusească. 
Inf. la tel. 0748-193982. (5.7)

ELECTRO

¤ Vând TV “Goldstar” și radio vechi. 
Sunaţi la tel. 0364-881964. (5.7)

¤ Vând 4 pick-up-uri, magneto-
fon, cântare pentru piaţă, 4 
lămpi cu picior, 500 casete au-
dio, toate foarte ieftin. Inf. la 
tel. 0748-193982. (5.7)

¤ Vând mașină de cusut electri-
că “Nicoleta”, nouă. Inf. la tel. 
0740-014558. (5.7)

¤ Vând TV „Goldstar” și radio, 
ambele vechi. Relaţii la tel. 
0364-881964.

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

MOBILIER

¤ Vând ușă de stejar de intrare 
în apartament, complectă cu la-
terale, cu 5 chei Yale. Inf. la tel. 
0746-297102. (3.7)

¤ Vând două canapele tapiţate, 
noi, lemn cu furnir, o masă ro-
tundă, dulap haine cu trei uși, 
masă rotundă. Inf. la 
tel.0749-041124. (5.7)

¤ Vând canapea și scrin ”Madri-
gal”, nefolosite. Inf. suplimenta-
re la tel. 0264-431115. (5.7)

DIVERSE

¤ Vând două biciclete unul băr-
bătesc, marca ”Set Rocco”, plus 
scaun pentru copil, preţ 230 RON 
și una de damă, marca ”Neuzer”, 
preţ 160 RON. preţuri negociabi-
le, scaun mașină de copil la pre-
ţul de 80 lei, negociabil. Inf. la 
tel. 0264-487028. (3.7)

¤ De vânzare cactus cu înălţimea 
de 2,3 m, un palmier de 2 m, 
plantă ornament cu frunză lată 
de 1,7 m, toate deosebit de fru-
moase, pentru interior. Informa-

șii la tel. 0722-518119. (3.7)

¤ Vând un covor cu dim. 3 x 2 m, și 
două carpete, la preţul de 60 RON. 
Inf. la tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând 32 coli de tablă zincată 
de Ø 0,5 mm, format 1000 x 
2000 mm. Inf. la tel. 
0746-297102. (3.7)

¤ Vând URGENT 20 perechi de 
blugi de toate culorile și mărimi-
le, preţ 50 RON/buc. Inf. la tel. 
0264-591965. (3.7)

¤ Vând scule de grădină, șape, 
greble, lopeţi, stropitoare, rangă, 
menghină, scule, electrozi, druj-
bă. Inf. la tel. 0748-193982. (3.7)

¤ Vând coniac de 47° și rachiu 
de fruncte de 53°, preţ 30 RON, 
respectiv 25 RON. Calitate super. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând patine role din piele nr. 
36-38, aproape noi, preţ 60 RON. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând frigider, masă, aspirator, 
radiouri, costum naţionale, diferite 
obiecte, dantele, lucruri de mână, 
etc. Inf. la tel. 0721-096181. (3.7)

¤ Vând barcă pneumatică “Say-
lor”, de 3 persoane, cu fund rigid 
“Tego”, vâsle, scaune gonfl abile, 
vestă de salvare; motor electric 
“Savylor”, nou; acumulator “Ma-
rine” de 80 AM, pachet 300 euro 
fi x; 2 beţe telescopice, compozit 
3,5 m, putere 80-150 gr; un băţ 
de 2,40 m -15-15 gr din două 
părţi; “Shimano” și unu de 3 m – 
40-80 gr, din două părţi “Sil-
star”, preţ pachet 300 euro fi x. 
Inf. la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (3.7)

¤ Vând storcător de struguri. Inf. 
la tel. 0748-193982. (5.7)

¤ Vând ţuică de prune de 52° în 
jud. Bihor, de cea mai bună calita-
te. Inf. la tel. 0740-323779. (5.7)

¤ Vând masă și ax pentru circulă, 
plante aloe vera mărime de la 1 la 
4 ani, motor pentru mașină de spă-
lat. Inf. la tel.0749-041124. (5.7)

¤ Vând/donez 6 covoare, casete vi-
deo. Inf. la tel. 0748-193982. (5.7)

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

¤ Vând toaletă ecologică portati-
vă, de 20 de litri,. Informatii la tel. 
0740-542305, între orele 18-20.

COLECŢIONARI

¤ Vând sobe de teracotă antice, 
cu ornamente deosebite, de cu-
loare galbenă, maro și albă, și 
candelabre antice. Inf. și relaîii 
suplimentare la tel. 
0744-219124. (3.7)

PIERDERI

¤ S.C. EIFFEL GROUP S.R.L. cu se-
diul în Cluj-Napoca, str. Mărginașe 
nr. 1, ap. 40, jud. Cluj, 
J12/1004/2007, C.U.I. 21235530, 
declar pierdut Certifi cat constata-
tor 49843/23.09.2011. Se declară 
nul. (1.1)
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LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator 
judiciar al CST Impex S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, 
en faillite), cu sediul în Florești, Hala 3-5, cod 407280, jud. 
Cluj, organizează licitaţie publică pentru vânzarea în bloc – 
ca ansamblu în stare de funcţionare a următoarelor bunuri:

A. Bunuri imobile constând în:
Spaţii administrative şi de producţie cu suprafaţă totală 

de 2.573 mp, identifi cate prin CF. 63354, nr. cad. 1102-C1 
și 1102-C2 și teren cu suprafaţa de 4.210 mp, identifi cat 
prin CF 63354, nr. cad 1102, situate în comuna Florești, 
jud. Cluj, în incinta fostei ferme Avicola (fostele Grajduri nr. 
3 și 4) – preţ de strigare 300.000 Euro + TVA.

B. Bunuri mobile constând în:

Nr. Crt. Denumirea bunurilor Preţ de strigare (lei)
1. Mijloace fi xe 386.985

2. Stocuri de marfă 352

3. Stocuri de materiale consumabile 9.788

4. Stocuri de materii prime 21.996

5. Stocuri de produse fi nite 10.248

Total 429.369
Preţurile nu includ TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 21.08.2014, ora 15:30, 
la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului 
de sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 28.08.2014, ora 15:30, 
04.09.2014, ora 15:30, 11.09.2014, ora 15:30, respectiv 
în data de 18.09.2014, ora 15:30.

Informaţii suplimentare la tel. 0727-37.91.54 și pe e-mail: 
emilian.niculcea@solvendi.ro.

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

11:30 Profesioniștii... (talk 
show) (r)
12:20 Oameni care au schimbat 
Lumea
12:30 În grădina Danei (emis. 
culinară) (r)
13:00 Germana...la 1 (emis. info.) 
14:00 Telejurnal (emis. info.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Maghiara de pe unu 
(emis. mag.)
16:50 Legendele palatului: Luna 
îmbrăţișează Soarele (sud cor., 
2012, s. rom., ep. 31)
17:30 Legendele palatului: Luna 
îmbrăţișează Soarele (sud cor., 
2012, s. rom., ep. 32)
18:10 Vreau să fi u sănătos 
(emis. mag.)
18:45 Nimic prea bun pentru un 
cowboy (can., 1998, com. rom., 
ep. 14)
19:35 România.ro (emis. info.)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:10 Micul scăldător (fra.-it., 
1968, com.)
22:50 Mașini, teste și verdicte 
(mag. auto)
23:30 Festivalul Internaţional 
de Circ de la Massi (r)
23:45 Ora Regelui (2012, pro-
gram cult., col., a-n) (r)

ANTENA 1

11:10 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show)  - Sezonul 3
13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show)  - Sezonul 3
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Acces direct (talk show) 
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special (emis. 
info.) 
20:30 Poftiţi pe la noi!
23:00 Un show păcătos (div.) 

PRO TV

11:00 Uite cine cu cine vorbește 
(sua, 1989, com.) (r)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, ep. 4760)
15:00 Lacrima diavolului 
(sua-can., 2010, thrill.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 Trăiește-ţi vara (div.) 

19:00 Știrile Pro TV
20:30 Noaptea rechinilor (sua, 
2011, horror)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 Chuck (sua, 2007, s. de 
acţ., sezonul 5, ep. 10)
0:00 Poliţiștii din Houston (sua, 
2010, s. poliţist, sezonul 1, ep. 11)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Nuntă cu surprize (reality 
show) (r)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Plaja lui Teo (mag. de div.)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Feriha (tur., 2011, s. dr.)
22:15 O iubire de-o vară (div.)

ACASĂ TV

11:45 Pentru că te iubesc (mex., 
2013, s. rom.) (r)
12:45 Teleshopping (promo)
13:00 Spune-mi că ești a mea 
(mex., 2013, s. rom.) (r)
14:30 Legături riscante (sua, 
2012, s. dr.) (r)
15:30 Minciuna (mex., 1998, ser.)
16:30 Rosa Diamante 
(sua-mex., 2012, s. rom.)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Soţ de închiriat (sua, 
2013, s. rom.)
19:30 Pentru că te iubesc 
(mex., 2013, s. rom.)
20:30 Spune-mi că ești a mea 
(mex., 2013, s. rom.)
Spune-mi că ești a mea
22:00 Legături riscante (sua, 
2012, s. dr.)
23:00 Casa de alături (sua, 
2011, s. de acţ.)

TRANSILVANIA

12:30 Fotbal Look (emis. sport) (r)
13:30 Meci fotbal Liga I: CS U 
Craiova - CS Pandurii Tg. Jiu (r)
15:30 Fotbal Look (emis. sport) (r)
16:30 Știri Look TV (emis. info.) 
17:00 Fanatik Show (talk show) 
18:30 Meci fotbal Liga I: CSMS 
Iași - Viitorul FC Constanţa 
20:30 Fotbal Look (emis. sport) 
21:00 Cinema Live (emis. mag.) (r)
21:30 Tonik Show (div.)
22:30 Sinteza etapei (emis. 
sport) (r)
23:00 Fighting Rookies (emis. 
sport)

UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.
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Strada Petofi  Sandor, 

numărul 4: o poartă 

mare, vopsită în roşu şi 

ticsită cu afi şe. De partea 

cealaltă, din curte, actriţa 

Lucia Mărneanu lucrează 

la o pictură murală în 

timp ce iepurele casei, 

Relu, se plimbă de 

colo-colo. Aceasta este 

atmosfera, într-o seară de 

iulie, din Reactor, noul 

teatru indepe ndent din 

Cluj-Napoca, afl at la fi na-

lul unei prime stagiuni 

încununate cu succes.

Fondat în luna martie a anu-

lui 2014 prin efortul tinerilor 

actori Oana Mardare şi Doru 

Taloş, Reactorul de Creaţie şi 

Experiment, pe numele lui 

complet, a reunit în cele 4 luni 

de activitate piese de teatru, 

concerte de muzică folk, pro-

iecţii de fi lm, expoziţii şi work-

shop-uri. Cei doi fondatori, a 

căror casă este în aceeaşi cur-

te cu teatrul, spun cum a în-

ceput povestea celui mai nou 

spaţiu cultural alternativ al ora-

şului. Oana şi Doru au absol-

vit Actoria în cadrul Facultăţii 

de Teatru şi Televiziune din 

Cluj, iar în 2010 au plecat în 

Barcelona la masterat. Acolo 

au avut primul lor contact cu 

teatrul independent unde, timp 

de un an, au lucrat într-o com-

panie independentă. Aşa au 

afl at că în Spania, instituţiile 

de cultură de acest fel funcţi-

onează de 30 de ani. Întorşi în 

ţară, au pus bazele teatrului 

independent Reactor.

Teatru în locul
unei foste tipografi i

Realizând faptul că în Cluj 

lipseşte un asemenea spaţiu 

profesionist şi dorind să se în-

toarcă de unde au pornit, cei 

doi actori au pus bazele Reac-

torului de Creaţie şi Experiment. 

„Ne-am gândit că ar prinde bi-

ne. Nouă ne-a prins bine, dar 

şi colegilor noştri”, spune Do-

ru. Întorşi în Cluj la începutul 

anului, şi-au calculat bugetul, 

apoi au închiriat şi renovat spa-

ţiul de pe strada Petofi  Sandor, 

acesta găzduind în trecut o ti-

pografi e. Încă de la început, 

Doru şi Oana au strâns o echi-

pă cu care să colaboreze la re-

alizarea proiectului: Raluca Ma-

ra, actriţă; Cristian Ban, regi-

zor şi coordonatorul proiectu-

lui „Reactor Social”; Delia Ga-

vliţchi, regizor şi iniţiatoarea 

platformei „Mini Reactor”; Da-

niel Peslari, consultant admi-

nistrativ al Reactorului şi Ale-

xa Băcanu, teatrolog şi PR.

O mie de spectatori 
la un spectacol maraton 
de 24 de ore

Până în luna martie au reu-

şit să îşi împlinească idealul: 

marea deschidere a spaţiului 

Reactor. Aşa a luat naştere „Ca-

ută o Reacţie!”, un eveni-

ment-maraton de 24 de ore 

structurat pe 13 module de câ-

te o oră şi jumătate, fi ecare 

abordând o temă şi un stil di-

ferit. Palmaresul fi nal este unul 

impresionant: în jur de 1.000 

de spectatori şi 140 artişti co-

laboratori, de la elevi ai Liceu-

lui de Artă Dramatică la street 

artist-ul Kero. „A fost perioada 

cea mai intensă de socializare 

din viaţa mea!”, râde Oana. 

„La modul că întrebam lumea: 

«Ştii pe cineva care face ceva? 

Dă-mi numărul de telefon!» şi 

îi sunam. Deşi am lansat call-ul 

de participare, cam 75% din 

artişti au fost contactaţi perso-

nal. Le-am explicat, le-am po-

vestit, pentru că era ceva nou, 

şi oamenii aveau nevoie de de-

talii: cine, ce, unde se lansea-

ză. Pe de altă parte încercam 

totuşi să rămânem public ano-

nimi , adică să nu dăm toată 

informaţiile astea până înainte 

de lansare”, explică Oana.

Pe parcusul evenimentului, 

organizatorii au dormit cu schim-

bul, cea mai puţin aglomerată 

perioadă fi ind cea dintre orele 

5.00 şi 9.00 dimineaţa, sălile fi -

ind pline în restul timpului. În 

serile după maraton, a urmat 

un spectacol de improvizaţie al 

trupei Just Push Play şi un con-

cert al artistei Ada Milea.

Mini Reactor pentru copii

Poate cel mai prietenos pro-

iect este Mini Reactor de sub 

egida Deliei Gavliţchi, un pro-

iect destinat copiilor mici, con-

stând din spectacole cu pă-

puşi şi diverse workshop-uri. 

„Văd că se dă sfoară în ţară 

printre mămici, care comuni-

că foarte bine între ele, se pa-

re”, spune Oana. Între 30 şi 

60 de copii şi părinţi partici-

pă săptămânal la activităţile 

din cadrul proiectului, pentru 

ei organizându-se şi o petre-

cere specială cu ocazia zilei 

de 1 iunie. În cadrul Mini Re-

actorului a avut loc premiera 

unei adaptări după „Ridichea 

cea uriaşă”, acesta găzduind 

recent şi spectacole din festi-

valul de teatru de păpuşi, „Eu-

ropean Master Puppeteers”.

„Aaa, Reactor,
o fi  vreun bar...”

Nu în ultimul rând, Reac-

torul găzduieşte şi seri de mu-

zică. „Cel mai greu a fost să 

obişnuim publicul să vină la 

ora fi xă. Pui pe afi ş ora 8.00, 

multă lume înţelege că pro-

babil începe de fapt la ora 

9.00,” spune Doru. „Dacă nu 

ştii unde vii, te gândeşti «Aaa, 

Reactor, o fi  vreun bar»”, adau-

gă el. Deşi unii spectatori au 

fost suprinşi să descopere o 

sală de spectacole, chiar acest 

aspect a ajutat multe din con-

certele susţinute acolo, artiş-

tii apreciând mult mai mult 

un mediu în care publicul es-

te mai atent la muzică, fără a 

fi  deranjaţi de fumul de ţiga-

ră sau de chelneri.

Pentru stagiunea următoa-

re, Oana şi Doru îşi doresc să 

dezvolte în continuare toate 

proiectele deja consacrate ale 

Reactorului, cât şi să creeze 

unele noi – ateliere pentru co-

pii şi pentru adulţi, cât şi pre-

miera unui nou spectacol în 

luna septembrie.

Povestea celui mai nou
teatru independent din Cluj
În Spania, teatrele independente funcţionează de 30 de ani. 
În Cluj, cea mai nouă instituţie de cultură de acest gen s-a deschis în luna martie.

Copiii sunt mai înclinaţi 

să refuze alimentele, pre-

cum fructele şi legumele, 

dacă părinţii încearcă să 

îi convingă să le mănân-

ce spunându-le că sunt 

bune pentru sănătate, au 

descoperit cercetătorii 

americani, informează 

dailymail.co.uk.

În timpul unui experiment, 

oamenii de ştiinţă de la Uni-

versitatea Northwestern din Il-

linois au citit în faţa a două 

grupuri de copii cu vârsta cu-

prinsă între trei şi cinci ani o 

poveste despre o fetiţă care 

obişnuia să mănânce la gus-

tare biscuiţi sau morcovi.

Copiilor din primul grup 

li s-a spus că gustarea pe ca-

re o mânca fetiţa o ajuta să 

crească puternică sau să în-

veţe să numere, în timp ce 

copiilor din al doilea grup nu 

li s-a spus nimic despre be-

nefi ciile respective.

Ulterior, copiii din ambe-

le grupuri au primit gustarea, 

iar cercetătorii au observat 

că acei copii care nu au pri-

mit niciun mesaj despre mân-

care au mâncat mai mult de-

cât cei din celălalt grup.

Cercetătorii consideră că acest 

lucru se întâmplă deoarece co-

piii cred că alimentele despre 

care li se spune că sunt sănă-

toase au un gust neplăcut – ast-

fel încât cea mai bună idee es-

te de a oferi mâncarea copiilor 

fără niciun comentariu despre 

cât de sănătoasă este aceasta.

„Am ajuns la concluzia că 

atunci când mâncarea este pre-

zentată copiilor cu explicaţia că 

îi face mai puternici sau ca in-

strument de atingere a unor sco-

puri precum învăţarea cititului 

şi socotitului, copiii ar putea cre-

de că aceasta nu este gustoasă 

şi vor mânca mai puţin”, a spus 

unul dintre autorii studiului, Mi-

chal Maimaran, de la universi-

tatea americană.

Autorii studiului au afi rmat 

că acele companii care promo-

vează produsele alimentare ar 

putea folosi aceste rezultate pen-

tru a se concentra mai mult pe 

experienţa pozitivă de a consu-

ma produsul respectiv decât pe 

benefi ciile sale pentru sănătate.

„Părinţii care se străduiesc 

să îi determine pe copii să mă-

nânce mai sănătos ar putea pur 

şi simplu să le servească mân-

carea fără să le spună nimic des-

pre acest lucru sau, în loc de 

aceasta, să le spună copiilor cât 

de gustoasă este mâncarea”, a 

mai spus Michal Maimaran.

Studiul a fost publicat în 

revista Journal of Consumer 

Research.

Cum convingi un copil
să mănânce hrană sănătoasă?
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Naţionala de polo pe apă 

a României s-a clasat pe 

locul 8 la Campionatul 

European de la 

Budapesta, după ce a 

pierdut în faţa Spaniei 

cu scorul de 7-8 (1-3, 

3-1, 1-2, 2-2), în meciul 

pentru locurile 7-8.

România a ocupat un loc 

dezamăgitor la CE din Un-

garia. Poloiştii pregătiţi de 

sârbul Dejan Stojanovic au 

încheiat competiţia abia pe 

poziţia a opta, după ce au 

pierdut şi confruntarea cu 

Spania. Tricolorii au mar-

cat primul gol al meciului, 

dar ibericii au punctat apoi 

de trei ori la rând şi au în-

cheiat primul sfert cu un 

avantaj de două goluri (3-1). 

România a revenit de la 2-4 

la 4-4, iar apoi a fost într-o 

cursă de urmărire a spani-

olilor, care au condus cu 

5-4, 6-5, pentru ca în ulti-

mul sfert să se desprindă 

la 7-5. Poloiştii români nu 

au reuşit decât să reducă 

din diferenţă, pierzând la 

un singur gol, 7-8.

Golurile României au fost 

înscrise de Cosmin Radu 3, 

Tiberiu Negrean 1, Nicolae 

Diaconu 1, Alexandru Ghi-

ban 1 şi Alex Popoviciu 1. 

Pentru spanioli, care au ra-

tat şi o aruncare de la 5 

metri, au marcat: Javier 

Garcia Gadea 3, Albert Es-

panol Lifante 2, Alberto 

Munarriz Egana 1, Marc 

Roca Barcelo 1 şi Guiller-

mo Molina Rios 1.

România a ocupat locul 8 

şi la Campionatul European 

din 2012, de la Eindhoven 

(Olanda), după ce a fost în-

trecută tot de Spania în me-

ciul de clasament, cu 9-8. În 

2010, la Zagreb, în partida 

pentru locurile 7-8, tricolo-

rii învingeau Spania cu 8-7.

Poloiştii şi-au găsit naşii

Olaru a pierdut 
finala de dublu

Perechea Raluca Olaru/Shahar 
Peer (România/Israel), cap de se-
rie numărul 3, a fost învinsă în fi -
nala probei de dublu din cadrul 
turneului de la Baku 
(Azerbaidjan), dotat cu premii în 
valoare totală de 250.000 de do-
lari. Olaru și Peer au pierdut ulti-
mul act al comeptiției în faţa pe-
rechii ruso-britanice Alexandra 
Panova/Heather Watson, care s-a 
impus, scor 6-2, 7-6 (3). Premiul 
pentru câștigarea trofeului la du-
blu este de 12.300 de dolari și 
280 de puncte WTA. Învinsele din 
fi nală au primit 6.400 de dolari și 
180 de puncte WTA.

FIFA i-a amendat 
pe argentinieni
Federaţia Argentiniană de Fotbal 
a fost amendată cu 30.000 de 
franci elveţieni pentru afi șarea 
de către jucătorii echipei naţio-
nale a unui banner cu mesajul 
„Cei din Insulele Falkland sunt 
argentinieni”, la un meci amical 
înaintea Cupei Mondiale. 
„Pumele” au afi șat bannerul îna-
inte de startul jocului cu 
Slovenia, disputat în 7 iunie, pe 
stadionul din La Plata, în faţa a 
52.000 de spectatori. În Insulele 
Falkland a avut loc un război în-
tre Marea Britanie și Argentina, 
în perioada 2 aprilie - 14 iunie 
1982, după invadarea de către 
argentinieni a arhipelagului din 
Atlanticul de Sud. Confl ictul, sol-
dat cu 907 morţi, s-a încheiat cu 
victoria britanicilor.

Pe scurt

Hafia VECIUNCA
sport@monitorulcj.ro

Formaţia din Gruia s-a des-

cătuşat înaintea dublei cu 

Dinamo Minsk (Belarus), 

din turul III preliminar al 

Europa League.

Vasile Miriuţă nu a avut 

milă de fosta sa echipă. CFR 

a făcut instrucţie cu Ceahlă-

ul, în prima etapă a Ligii I. 

Trupa clujeană a câştigat cu 

un neverosimil 4-0!

Partida a fost la discreţia 

feroviarilor. Clujenii au lu-

at cu asalt poarta adversă 

încă din primele minute. Ne-

gruţ a deschis balul cu un 

şut la colţul scurt, prins în-

să de Jovic ('5). Goalkee-

per-ul nemţenilor a interve-

nit şi la execuţia lui Rada, 

din lovitură liberă ('7). Cel 

mai aproape de gol a fost 

Tade. Francezul a luat o ac-

ţiune pe cont propriu, s-a 

descotorosit de fundaşii oas-

peţi, dar a trimis alături ('8). 

În faza următoare, gazdele 

au solicitat penalty la o fa-

ză uşor confuză, dar Radu 

Petrescu a lăsat jocul să con-

tinue ('12). Reluările TV îi 

dau dreptate centralului.

Felgueiras, ce gafă!
Jucătorii Ceahlăului nu au 

avut deloc timp de respiro. Ne-

gruţ şi-a arătat din nou colţii, 

dar nici de această dată nu a 

nimerit cadrul porţii dintr-o 

poziţie ideală ('14). La relua-

re, Tade l-a întins serios pe Jo-

vic, cu o execuţie în forţă din 

interiorul careului. Cei care pu-

teau deschide însă scorul au 

fost „urşii carpatini”. Cu poar-

ta goală în faţă, Chitoşcă a tri-

mis, culmea, în bară, după ce 

recuperase o minge degajată 

greşit de Felgueiras ('26)!

Tade, dublă 
în doar 10 minute

Cu glonţul pe lângă ure-

che, „vişiniii” au răbufnit tot 

prin Tade. Francezul nu l-a 

mai iertat pe Jovic, pe care 

l-a executat cu sânge rece, 

printr-o lovitură de cap pla-

sată pe centrul porţii ('32). 

Atacantul a realizat dubla îna-

inte de pauză. Vârful de 27 

de ani a tras la colţul lung, 

fără speranţe pentru portarul 

pietrenilor ('42).

A plouat cu goluri!

CFR şi-a continuat show-ul 

şi în actul secund. Costea 

('52) a majorat diferenţa ime-

diat după pauză, iar Negruţ 

('57) a dus scorul la 4-0, cu 

un şut direct la vinclu! Larie 

putea să-şi treacă şi el în cont 

primul său gol în tricoul vi-

şiniu, dar a ratat penalty-ul 

obţinut de Guima ('59). Fun-

daşul a tras slab, pe mijlocul 

porţii şi i-a permis lui Jovic 

să respingă cu piciorul.

Cu gândul la dubla cu 

Dinamo Minsk, formaţia din 

Gruia a lăsat piciorul de pe 

acceleraţie pe finalul me-

ciului şi a conservat rezul-

tatul pe tabelă.

CFR Cluj a dat de pământ cu Ceahlăul în Gruia. Feroviarii s-au impus cu 4-0, la capătul 
unui meci pe care l-au controlat cap-coadă.

Spectacol vişiniu în Gruia

Gregory Tade (în prim plan) a bifat o dublă de senzație în poarta Ceahlăului

CFR Cluj: Felgueiras – 
Susic, Larie, Rada, 
Camora – Monroy, 
Muniru – Deac, 
Negruţ ('63 Christian), 
Costea ('75 Jakolis) – 
Tade ('56 Guima)
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Trei medalii 
la CM de canotaj

România a cucerit trei medalii, 
una de aur, una de argint și al-
ta de bronz, la Campionatele 
Mondiale de canotaj pentru ti-
neret Under-23, de la Varese 
(Italia). Echipajul de dublu vâs-
le feminin, format din Viviana-
Iuliana Bejinariu și Ioana 
Vrînceanu, a câștigat aurul du-
pă ce s-a impus în fi nală cu 
timpul de 7 min 01 sec 
83/100, devansând bărcile din 
Norvegia (Inger Kavlie, 
Marianne Madsen) și Franța 
(Marie Jacquet, Daphne 
Socha). Andreea Asoltanei și 
Ionela-Livia Lehaci au cucerit 
argintul în proba de dublu vâs-
le feminin categorie ușoară, cu 
timpul de 7 min 03 sec 
68/100, fi ind devansate de 
Noua Zeelandă. Echipajul mas-
culin de patru rame al 
României, format din Vlad-
Dragoș Aicoboae, Toader-
Andrei Gontaru, Marius-Vasile 
Cozmiuc și Adrian Damii, cuce-
rise medaliile de bronz la 
Mondialele din orașul italian 
Varese. La patru vâsle mascu-
lin, Adrian Cionca, Ioan 
Prundeanu, Cristi-Ilie Pîrghi și 
Vasile Agafi ței au ocupat locul 
cinci în fi nală, cu timpul de 5 
min 55 sec 01/100. În fi nala 
de dublu rame masculin, 
Dănuț-Viorel Rusu și Cristian 
Ivașcu s-au clasat pe locul 6. 
România a reușit să califi ce în 
fi nale șapte din cele opt echi-
paje pe care le-a aliniat la start. 

„Am luat decizia 
corectă”
Ciprian Marica se afl a pe lista 
Stelei, dar a ales să meargă în 
Turcia, la Konyaspor, formație 
la care evoluează și Gabriel 
Torje. „Pentru mine e un nou 
început. Colegii m-au adoptat 
rapid. Nu am văzut la alte echi-
pe această unitate. M-a sur-
prins, dar îmi place. Sper ca lu-
crurile pozitive să lucreze în fa-
voarea noastră. Am luat decizia 
corectă”, a declarat Marica. 
Deși nu a debutat încă la noua 
sa echipă, atacantul e pus pe 
cai mari. „Pentru mine contea-
ză întâi interesul echipei. Am 
semnat un contract pe doi ani 
și vreau să particip cu 
Konyaspor în cupele europene. 
Vom face orice pentru asta. 
Când vom realiza asta, pot spu-
ne că am avut un sezon bun. 
Desigur, pentru un atacant e 
important să înscrie, dar succe-
sul echipei este pe primul 
plan”, a subliniat Marica.

Pe scurt
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„Şepcile roşii” au cerut un 

penalty în repriza a doua, 

dar centralul Ovidiu 

Haţegan a judecat corect 

faza şi a lăsat jocul să 

continue.

Universitatea Cluj s-a împie-

dicat pe terenul nou-promova-

tei ASA Târgu Mureş. „Studen-

ţii” nu au obţinut decât un egal 

pe Trans-Sil, la capătul unui 

meci presărat cu puţine faze 

importante de poartă.

Cel mai periculos om al 

„alb-negrilor” a fost Boutad-

jine. Francezul a atentat de 

trei ori la buturile lui Eduard 

Stăncioiu, însă doar o singu-

ră dată a fost aproape de gol. 

În minutul 27, mijlocaşul a 

şutat violent din afara careu-

lui, goalkeeper-ul advers sco-

ţând cu greu mingea de lân-

gă bară. În actul secund, Ko-

vacs şi Sauvadet puteau şi ei 

să dea lovitura de graţie. Pri-

mul a scăpat singur cu fostul 

portar al CFR-ului, dar a pre-

ferat să simuleze în careu în 

locul unei execuţii. Clujenii 

au cerut penalty, dar Ovidiu 

Haţegan a judecat corect fa-

za şi a lăsat jocul să continue 

(’67). Pe fi nalul meciului, Sau-

vadet a avut în două rânduri 

golul în bocanc, însă de fi e-

care dată a fost lipsit de in-

spiraţie la fi nalizare. De la 

gazde doar N’Doye s-a făcut 

remarcat. Senegalezul l-a în-

cercat de două ori pe Veselov-

sky, dar goalkeeper-ul slovac 

nu s-a lăsat păcălit.

„Ne-a lipsit ambiţia 
şi determinarea”

Semieşeul în faţa Mureşu-

lui nu a fost pe placul lui Mi-

hai Teja. Tehnicianul spera ca 

elevii săi să repete isprava din 

optimile Cupei Ligii, în faţa 

Petrolului, când s-au impus 

cu 1-0. „ Am făcut un joc bu-

nicel, băieţilor le-a lipsit cu-

rajul şi nu înţeleg de ce. Pu-

team câştiga aici, dacă am fi  

jucat cu mai multă determi-

nare şi ambiţie. E bine că n-am 

primit gol, că n-am pierdut, 

dar puteam obţine mai mult. 

Târgu Mureş e o echipă fru-

moasă, au transferat mulţi ju-

cători valoroşi, dar noi ne-am 

ridicat la acelaşi nivel, dacă 

nu chiar la unul superior”, a 

declarat Teja la Look TV. 

Antrenorul „şepcilor” îl re-

gretă pe Valentin Lemnaru, 

plecat la Steaua. „Nu ştiu da-

că s-a simţit absenţa lui Lem-

naru, cei care l-au înlocuit şi-au 

făcut datoria. El era omul nos-

tru de gol, dar cei pe care îi 

avem în lot îl vor înlocui uşor, 

uşor. Îl avem pe Jula, dar nu 

trebuie să dea doar atacanţii 

goluri, ci şi mijlocaşii sau fun-

daşii”, a subliniat Teja, care 

i-a reproşat lui Haţegan că nu 

a acordat penalty la Kovacs, 

deşi reluările TV îl contrazic 

pe tehnician:

„A fost penalty clar. Nu 

vreau să vorbesc despre arbi-

traj, dar se greşeşte în defa-

voarea noastră. Iar aceste gre-

şeli ne costă”.

Ce transfer Grozav

În meciul cu ASA a debu-

tat şi Justin Mengolo, un ca-

merunez de 21 de ani. Ata-

cantul a intrat în minutul 82, 

în locul lui Emil Jula, care a 

avut o evoluţie palidă la re-

debutul în tricoul alb-negru. 

Conducerea universitară se 

afl ă în tratative avansate şi cu 

Gicu Grozav. Vârful de 23 de 

ani nu s-a integrat la Terek 

Groznîi (Rusia) şi va fi  împru-

mutat pentru un an la „U” 

Cluj, echipă la care a evoluat 

şi în sezonul 2011/2012. Pe 

lista clubului „studenţesc” se 

mai afl ă şi Adrian Cristea, li-

ber de contarct după despăr-

ţirea de Steaua.

„U” Cluj nu a obţinut decât un punct pe terenul nou-promovatei ASA Târgu Mureş, scor 0-0.

Punct. Şi de la capăt

„U“ Cluj şi ASA Târgu Mureş s-au anihilat reciproc pe stadionul Trans-Sil

Omul de afaceri basara-

bean Valerii Moraru a 

devenit acţionarul majo-

ritar al Rapidului, prelu-

ând 75 la sută dintre 

acţiunile deţinute de cei 

patru suporteri.

Fanii primiseră 80 la sută 

din acţiunile clubului de la 

Adrian Zamfi r şi i-au cesionat 

lui Valerii Moraru doar 75 la 

sută. „Suporterii acţionari nu 

au dorit să cedeze toate cele 

80 la sută din acţiuni, păs-

trându-şi trei dintre ei câte 1 

la sută, iar unul 2 la sută. Mo-

tivul invocat de aceştia este 

că doresc să poată convoca în 

cazuri extreme Adunarea Ge-

nerală a clubului şi pentru a 

putea lua cunoştinţă despre 

deciziile importante pe care 

le va lua în perioada urmă-

toare Valerii Moraru. Cei pa-

tru suporteri s-au obligat prin-

tr-un contract să cedeze şi ce-

le 5 la sută din acţiuni către 

Moraru în momentul în care 

clubul va ieşi din insolvenţă”, 

au declarat sursele din antu-

rajul clubului giuleştean.

„Rapid e un brand, 
era păcat să dispară”

Avocaţii lui Valerii Moraru 

au notifi cat deja administrato-

rul judiciar şi au solicitat înscri-

erea omului de afaceri în regis-

trul intern al acţionarilor SC FC 

Rapid SA. Adrian Zamfi r con-

trolează 20 la sută: 15 la sută 

prin soţia sa, Natalia Zamfi r, şi 

prin doi apropiaţi câte 2 şi 3 la 

sută. Zamfi r negociază în con-

tinuare şi cedarea celor 20 de 

procente către Valerii Moraru, 

dar îi solicită acestuia mai mul-

te garanţii privind investiţiile 

ulterioare în gruparea giuleş-

teană. „Am cumpărat 75 la 

sută din acţiunile clubului Ra-

pid şi urmează alte negocieri 

pe care sper să le fi nalizăm 

până miercuri sau joi. Mulţu-

mesc familiei, care m-a aju-

tat să-mi îndeplinesc acest vis. 

Ştiu că urmează o perioadă 

foarte grea, dar sunt convins 

că voi reuşi. Rapid este un 

brand mare, o echipă iubită, 

şi era păcat să dispară din fot-

balul mare. Rapid are un po-

tenţial foarte mare şi un vii-

tor şi mai mare, cu noi sau 

fără noi”, a declarat Moraru.

Îl cheamă şi pe Massone

Valerii Moraru, proprietar 

al companiilor Azuga Waters 

şi Perla Covasnei, a promis că 

va investi 550.000 de euro pen-

tru cheltuielile urgente ale clu-

bului. Omul de afaceri e dis-

pus să colaboreze şi cu italia-

nul Angelo Massone, cel care 

a negociat în paralel cu Adri-

an Zamfi r preluarea clubului. 

„Am auzit că dânsul (Angelo 

Massone – n.red.) a venit şi a 

spus că e gata să aducă cinci 

milioane de euro la Rapid. Da-

că vine cu aceşti bani, noi sun-

tem deschişi la o colaborare. 

Dar numai dacă sunt bani”, a 

subliniat Moraru.

În prima etapă a Ligii I, 

Rapid a pierdut cu 1-3 în fa-

ţa rivalei Steaua.

S-a încheiat telenovela: Rapid, cumpărat de un basarabean

Tricourile purtate de „studenţi” la meciul cu Petrolul Ploiești 
au fost scoase la licitaţie pe pagina www.facebook.com/
trops.ro. Fanii Universităţii din toată ţara vor avea astfel po-
sibilitatea să liciteze pentru tricoul jucătorului preferat, pur-
tat în partida care a califi cat clubul clujean în sferturile Cupei 
Ligii. Preţul de pornire va fi  de 200 de lei. Suma colectată în 
urma acestei licitaţii va fi  donată de SportLife Asociaţiei 
„Hans Spalinger”. „Sperăm că, după ce fanii noștri i-au aju-
tat pe acești copii extraordinari să facă primii pași pe stadion 
cu aplauzele lor, îi vor ajuta să facă și primii pași spre o viaţă 
normală. Evident că șansa de a purta tricoul idolului tău este 
ceva unic și cred că avem toate premisele pentru o licitaţie 
care va aduce benefi cii și amintiri frumoase tuturor”, a preci-
zat Vlad Munteanu, administrator special al Universităţii.

Jucătorii şi-au scos la vânzare 
tricourile în scop caritabil
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