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ACTUALITATE

Echipă „beton”
Un grup de studenţi clujeni a obţinut lo-
cul I la cel mai mare concurs internaţional 
de clădiri rezistente la seisme. Pagina 2

ECONOMIE

Se scumpesc lucrările 
de construcţii
Veste proastă pentru clujenii care au obţi-
nut anul acesta autorizaţie de construire: 
preţurile în construcţii vor creşte în peri-
oada următoare. Pagina 6

SOCIAL

Bazarul care te învață 
generozitatea
Clujenii pot scăpa de lucrurile de care nu 
mai au nevoie în fi ecare lună şi în acelaşi 
timp pot să facă un act de caritate fără prea 
mult efort. Aceasta este ideea de bază a Ba-
zarului cu Lucruri Gratis. Pagina 3

POLITICĂ

70 de delegaţi clujeni, 
la Consiliul Naţional 
al PSD
Împins de partid să candideze, Victor Pon-
ta îşi anunţă, ofi cial, intenţia de a se înscrie 
în cursa pentru prezidenţiale. Pagina 7

Parkingul de pe Negoiu este pândit de faliment

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

Copiii care se nasc în spitalul judeţean din Cluj-Napoca nu mai pot fi protejaţi 
împotriva virusului hepatic B deoarece instituţia sanitară a rămas fără vaccinuri. 
De ce s-a ajuns în această situație și ce este de făcut, puteți citi în paginile 4-5.

Vaccinul împotriva hepatitei B lipseşte din spitalele clujene

Bebeluși neimunizați

ACTUALITATE

Adrian Duicu şi alte nouă persoane, 
trimişi în judecată pentru corupţie

POLITICĂ

Avocatul Poporului se va pronunţa 
asupra Legii Educaţiei Naţionale

Fostul preşedinte al Consiliu-
lui Judeţean Mehedinţi, Adrian 
Duicu, fostul şef al IPJ Mehe-
dinţi, Ştefan Ponea, şi alte opt 
persoane au fost trimişi în ju-
decată în dosarul în care sunt 
acuzaţi de fapte de corupţie.

Procurorii Direcţiei Naţiona-
le Anticorupţie (DNA) l-au tri-
mis în judecată, în stare de 
arest preventiv, pe Ioan Adri-
an Duicu, preşedintele Consi-
liului Judeţean Mehedinţi la da-
ta faptelor, pentru trafi c de in-
fl uenţă, cumpărare de infl uen-
ţă, trei infracţiuni de folosire a 
infl uenţei şi autorităţii, de că-
tre o persoană care deţine o 
funcţie de conducere într-un 
partid politic, în scopul obţine-
rii pentru sine de foloase ne-
cuvenite, două infracţiuni de 
dare de mită, permiterea acce-
sului unor persoane neautori-
zate la informaţii nedestinate 

publicităţii, în scopul obţinerii 
de foloase necuvenite, trafi c de 
infl uenţă, primire de foloase 
necuvenite şi două infracţiuni 
de efectuare de operaţiuni fi -
nanciare, ca acte de comerţ, in-
compatibile cu funcţia.

Constantin Stefan Ponea, şef 
al Inspectoratului Judeţean de 
Poliţie Mehedinţi la data fapte-
lor, va fi  judecat, în acelaşi do-
sar, pentru cumpărare de infl u-
enţă şi trafi c de infl uenţă, iar 
omul de afaceri Constantin Po-
pescu, preşedintele organizaţi-
ei municipale Orşova a PSD la 
data faptelor, pentru trei infrac-
ţiuni de folosire a infl uenţei şi 
autorităţii, de către o persoană 
care deţine o funcţie de condu-
cere într-un partid politic, în 
scopul obţinerii pentru sine de 
foloase necuvenite. Ambii au 
fost trimişi în judecată în stare 
de arest.

Avocatul Poporului anunţă că 
se va pronunţa asupra criticilor 
de neconstituţionalitate privind 
OUG nr. 49/2014 care modifi că 
Legea educaţiei, după ce va pri-
mi şi punctele de vedere ale Fe-
deraţiei Sindicatelor din Învăţă-
mânt „Spiru Haret” şi Federaţi-
ei Educaţiei Naţionale.

Avocatul Poporului, Victor 
Ciorbea, s-a întâlnit, ieri, cu pro-
fesorul Sorin Mihai Cîmpeanu, 
preşedintele Consiliului Naţio-
nal al Rectorilor - CNR, care i-a 
transmis că, în cadrul întâlniri-
lor periodice pe care le-a orga-
nizat cu toţi rectorii universită-
ţilor de stat şi private, a abordat 
modifi cările ce urmau a fi  adu-
se Legii educaţiei, care s-au re-
găsit ulterior în OUG nr. 49/2014.

Preşedintele CNR a evidenţi-
at faptul că, printre obiectivele 
care au stat la baza modifi cării 
Legii educaţiei, au fost interna-

ţionalizarea şi lărgirea plajei 
educaţionale, aspecte care jus-
tifi că urgenţa adoptării modifi -
cării legislative, întrucât atât ad-
miterea în facultăţi, cât şi ad-
miterea la doctorat se desfăşoa-
ră în această perioadă.

Înainte de adoptarea OUG 
nr. 49/2014, punctele de vede-
re ale Uniunii Studenţilor din 
România (USR) şi Uniunii Na-
ţionale a Studenţilor din Româ-
nia (UNSR) au fost favorabile 
modifi cărilor propuse, în timp 
ce Asociaţia Naţională a Orga-
nizaţiilor Studenţeşti din Ro-
mânia (ANOSR) a exprimat un 
punct de vedere negativ pe 
marginea acestor modifi cări, se 
spune în comunicatul Avoca-
tului Poporului.

„Majoritatea universităţilor 
au fost de acord cu modifi cări-
le propuse”, se mai arată în co-
municat.

Detalii în pagina 7
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Ritm de melc în edificarea noului parking din cartierul Mănăștur după 
ce societatea constructoare a intrat în insolvență. Pagina 3
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redactia@montorulcj.ro

O echipă de la UTCN au 

realizat o machetă de 29 

de etaje, numită „Seventh 

Peak”, care reprezintă o 

clădire de birouri care ar 

putea rezista celor mai 

mari cutremure înregis-

trate până acum şi care ar 

putea fi  funcţională în 

Anchorage, cel mai mare 

oraş din Alaska. Macheta 

clădirii a fost construită 

din lemn de balsa, un 

arbore tropical foarte uşor 

şi elastic, ce s-a dovedit a 

fi  perfect pentru astfel de 

construcţii.

Studenţii de la Universita-

tea Tehnică din Cluj-Napoca 

au reuşit sa creeze o structu-

ră unitară, ceea ce a făcut ca 

materialul lemnos să devină 

rigid şi să aibă performanţe 

seismice.

Echipa clujeană, formată 

din 11 studenţi şi 4 profesori 

coordonatori de la Facultatea 

de Construcţii a Universităţii 

Tehnice din Cluj-Napoca 

(UTCN) au învins echipe de 

la 36 de universităţi de pre-

stigiu din întreaga lume în ca-

drul concursului ”Seismic De-

sign Competition”, organizat 

de Institutul de Cercetare în 

Ingineria Seismelor (EERI) din 

SUA şi dedicat studenţilor la 

nivel licenţă. Competiţia a 

avut loc în oraşul Anchorage 

din Alaska, în perioada 21 – 

25 iulie.

În ediţiile trecute ale con-

cursului echipele UTCN au 

obţinut premiile: Egor Popov 

şi Degenkolb pentru inova-

ţie structurală, Charles Ri-

chter pentru spirit de echi-

pă şi anul trecut premiul pen-

tru locul III.

Monitorul de Cluj a relatat 

în luna aprilie despre acest 

proiect.

Tema concursului din acest 

an este realizarea unei clădiri 

înalte de birouri, de maxim 30 

de etaje care să reziste celor 

mai mari cutremure înregis-

trate până acum. ”Pentru ca 

structurile participante la con-

curs să fi e punctate, noi, con-

curenţii, trebuie să ţinem cont 

de mai mulţi factori precum: 

cei tehnici care se referă la su-

prafaţa terenului la bază, înăl-

ţimea şi designul ei, dar şi de 

cei economici: trebuie să esti-

măm cât ar costa construirea, 

întreţinerea şi închirierea clă-

dirii dar şi costurile reparării 

ei în cazul avariilor produse 

de seisme. Şi încă un lucru de-

loc de neglijat, trebuie să gân-

dim în aşa fel clădirea încât 

aceasta să fi e funcţională în 

Anchorage, cel mai mare oraş 

din Alaska”, explica în luna 

aprilie Alexandru Vulcan, unul 

dintre membrii echipei de la 

UTCN.

Proiectul gândit de studen-

ţii clujeni se numeşte ”Seven-

th Peak” şi reprezintă o clă-

dire de 29 de etaje care la ni-

velul de sus va avea mai mul-

te terase exterioare, extinse. 

”Clădirea gândită de noi are 

o structură paralelipipedică. 

Aceasta este mai extinsă la 

baza şi din ce în ce mai în-

gustă pe măsură ce creşte în 

înălţime. Partea inovatoare a 

proiectului nostru este la ni-

velul de sus al clădirii unde 

am construit o terasă foarte 

extinsă care va fi  susţinută de 

stâlpi oblici”, spunea Alexan-

dru Vulcan.

Echipă „beton”
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Un grup de studenți clujeni a obținut locul I la cel mai mare concurs 
internațional de clădiri rezistente la seisme.
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Impozitul pe apartament 

va fi  uşor majorat înce-

pând de anul viitor, în 

timp ce taxa pe case mari 

va scădea.

Impozitul va creşte de anul 

viitor cu până la 10 lei pentru 

toate apartamentele din blocu-

rile care au mai mult de trei eta-

je şi opt apartamente şi cu câ-

teva zeci de lei pentru locuin-

ţele din clădiri vechi de peste 

30-50 ani. Modifi cările rezultă 

din ultima formă a proiectului 

noului Cod Fiscal, redactat du-

pă retragerea de pe site-ul Mi-

nisterului Finanţelor şi obţinu-

tă de Mediafax. Astfel, suma to-

tală pe care administraţia sta-

tului o va colecta suplimentar 

din creşterea impozitelor se va 

ridica la câteva zeci de milioa-

ne de lei, având în vedere că în 

România sunt locuite aproxima-

tiv 3,6 milioane apartamente.

Pe de altă parte, noul pro-

iect de Cod Fiscal elaborat de 

Guvern nu preia regula care 

stabileşte că, pentru o clădire 

utilizată ca locuinţă şi a cărei 

suprafaţă construită depăşeş-

te 150 de metri pătraţi, valoa-

rea impozabilă este majorată 

cu câte 5% pentru fi ecare 50 

metri pătraţi sau fracţiune din 

aceştia. Fără această prevede-

re, proprietarii de case cu su-

prafaţă mare vor plăti de anul 

viitor un impozit mai mic com-

parativ cu cel din prezent.

Impozite mai mari pentru cei care stau la bloc

Proiectul studenților de la UTCN care a obținut locul I în cadrul 
concursului „Seismic Design Competition”, cel mai important concurs 
internațional de clădiri rezistente la seisme organizat de EERI SUA.
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HOLA! VUELING 
ATERIZEAZĂ LA CLUJ
ȘI TE DUCE DIRECT 

LA BARCELONA 
ȘI LA ROMA.

REZERVĂ PE VUELING.COM
Pentru mai multe detalii despre preţuri şi cursele noastre directe 
sau cu escală spre alte destinații, intră pe www.vueling.com, 
sau contactează agenția ta de turism. Zboară!

Clujenii pot scăpa de 

lucrurile de care nu mai 

au nevoie în fi ecare lună 

şi în acelaşi timp pot să 

facă un act de caritate 

fără prea mult efort. 

Aceasta este ideea de 

bază a Bazarului cu 

Lucruri Gratis.

O comunitate de oameni ca-

re crede în refolosirea resurse-

lor naturale şi în combaterea 

poluării, menţin viu proiectul 

„Bazar cu Lucruri Gratis” lună 

de lună. Acesta este locul un-

de oamenii donează obiectele 

pe care nu le mai folosesc şi îşi 

pot alege gratuit alte obiecte de 

care au nevoie. Fără târguieli, 

schimburi sau învoieli.

Obiectele rămase de la fi e-

care ediţie sunt sortate în saci 

şi sunt donate celor care au 

nevoie. În fi ecare lună, lucru-

rile care rămân în urma Baza-

rului cu Lucruri Gratis ajung 

la cei care nu au posibilităţi 

materiale. „Lucrurile de la pri-

ma ediţie au ajuns la Pata Rât. 

După aceea am lucrat cu une-

le asociaţii, iar acum lucrăm 

cu asociaţia Beard Brothers ca-

re deţine o bază de date, ştiu 

exact unde e nevoie. Am do-

rit să ne legăm de ei ca să fi m 

o familie mai mare care fac bi-

ne”, spune Cristina Boldiz-

sar-Nagy, organizatoarea Ba-

zarului cu Lucruri Gratis.

Unde a început povestea?

Proiectul a luat viaţă pen-

tru prima dată la Braşov, iar 

ulterior s-a pus în practică şi 

în alte oraşe. Cristi Mosora, 

iniţiatorul proiectului, deţine 

şi o platformă online, lucru-

rigratis.ro. Pe acest site orici-

ne poate pune poze cu lucru-

rile pe care nu le mai foloseş-

te, dar care totuşi sunt într-o 

stare bună şi ar putea fi  folo-

site de o altă persoană.

Cea de-a 18-a ediţie a Ba-

zarului a avut loc în acest we-

ek-end, la Cluj, iar oamenii 

se arată la fel de încântaţi ca 

şi la prima ediţie, deşi se îm-

plinesc aproape doi ani de 

când Cristina Boldizsar – Na-

gy a organizat primul bazar 

în Cluj. Ea spune că demer-

sul nu a fost deloc greu. Spri-

jinită de Cristi Mosora, aceas-

ta a adunat mai mulţi volun-

tari dornici să susţină cauza. 

„Demersul organizării a fost 

uşor, simplu. Am avut oame-

nii potriviţi lângă mine şi în 

două săptămâni am organizat 

primul Bazar”, afi rmă Cristi-

na Boldizsar – Nagy.

Oamenii nu erau obişnuiţi 

cu evenimente de acest gen, 

dar majoritatea au fost încân-

taţi de faptul că pot să procu-

re obiecte fără să scoată bani 

din buzunar. “Chiar la înce-

put oamenii nu erau obişnu-

iţi cu accesul la lucruri pe ca-

re pot să le ducă acasă gratu-

it. Mirarea oamenilor şi bucu-

ria lor ne fac să organizăm 

bazarul în continuare”, con-

chide organizatoarea eveni-

mentului.  (Roxana 
MIRON, studentă Jurnalism, 
FSPAC – UBB, anul II)

Bazarul care te învață generozitatea

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Construirea parkingului a 

început în toamna anului 

trecut, cu o întârziere de un 

an. La câteva luni distanţă, 

lucrările au fost oprite ca 

apoi să fi e iarăşi reluate.

Lucrările la viitorul parking 

de pe strada Negoiu avansea-

ză în ritm de melc după ce 

fi rma care se ocupă de con-

struirea acestuia, Construda-

va – Icco Energ SRL, a intrat 

în faliment. În martie, lucră-

rile au fost oprite din acest 

motiv, fi ind totuşi reluate du-

pă o anumită perioadă de 

timp. Reprezentanţii Primări-

ei sunt optimişti în ceea ce 

priveşte această investiţie şi 

spun că lucrările sunt totuşi 

în grafi c, în ciuda faptului că 

şantierul a demarat cu un an 

întârziere şi apoi a fost oprit, 

iar acum se lucrează lent din 

cauză că fi rma nu mai are 

foarte mulţi muncitori.

Reprezentanţii Biroului 

Mass-Media din cadrul Primă-

riei au precizat că se lucrează 

în momentul de faţă la parkin-

gul de pe Negoiu în ciuda fap-

tului că fi rma care execută lu-

crările se afl ă în insolvenţă.

Licitaţie conexă pentru 
reţeaua electrică

Din toamna anului trecut 

când a început şantierul şi pâ-

nă acum, lucrările nu au avan-

sat foarte mult. Acum s-a ajuns 

la etapa devierii reţelei de me-

die şi joasă tensiune şi ali-

mentarea cu energie electrică 

a terenului. Pentru această 

etapă, Primăria Cluj-Napoca 

pune la bătaie 140.000 lei, fă-

ră TVA. Pe site-ul instituţiei a 

fost postat un anunţ de achi-

ziţie publică, iar fi rmele care 

doresc să realizeze respecti-

vele lucrări pot depune ofer-

tele până în 4 august.

Potrivit reprezentanţilor 

Primăriei Cluj-Napoca, licita-

ţia nu ar trebui să oprească 

lucrările sau să le întârzie. 

„Este o licitaţie conexă care 

nu ar trebui să afecteze lucră-

rile”, au menţionat reprezen-

tanţii Biroului Mass-Media din 

cadrul Primăriei Cluj-Napoca.

Încă un parking 
nou în Mănăştur

Dacă lucrările la parkingul 

nou de pe Negoiu merg ane-

voios din cauza problemelor 

pe care le are constructorul, 

între timp, Primăria Cluj-Na-

poca a demarat procedurile 

pentru construirea unui alt par-

king, în acelaşi cartier, pe stra-

da Primăverii nr. 20 – Aleea 

Gârbău nr.7. Noua investiţie a 

ajuns la etapa de proiectare, 

după ce în luna martie a fost 

lansat anunţul privind licita-

ţia pentru desemnarea proiec-

tantului. În 2 iunie a fost anun-

ţată fi rma câştigătoare. Este 

vorba despre Bodo Invest din 

Iaşi care a câştigat cu o ofertă 

de 80.320,68 lei, aproape de 

patru ori mai mică decât su-

ma estimată de Primăria 

Cluj-Napoca, mai exact 287.000 

lei, fără TVA. Proiectarea par-

kingului va fi  realizată în ter-

men de şase luni de la semna-

rea contractului.

În cartierul Mănăştur, a fost 

construit în urmă cu câţiva 

ani un parking suprateran, tot 

pe strada Primăverii şi încă 

unul pe strada Mehedinţi. 

Acesta din urmă are capaci-

tatea de 126 de locuri.

Parkingul de pe Negoiu, 
pândit de faliment

Din toamna anului 2013, de când a început şantierul şi până acum, lucrările nu au avansat foarte mult

Ritm de melc în edificarea noului parking din cartierul Mănăștur după 
ce societatea constructoare a intrat în insolvență. 
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Comunicat de presă

“Internet broadband şi achiziţia de echipamente IT& C la SC Eastman Impex SRL”

Cluj Napoca, 29.07.2014

SC Eastman Impex SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Branului, nr. 53, judeţul 
Cluj derulează, începând cu data de 04.07.2014, proiectul “Internet broadband şi 
achiziţia de echipamente IT& C la SC Eastman Impex SRL”, co-fi nanţat prin 
Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de fi nanţare 
încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene desemnat ca Autorititate de Management 
pentru Programul Operational Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” prin 
Agenţia de Dezvoltare Regională Nord Vest în calitate de Organism Intermediar 
pentru Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”.

Valoarea totală a proiectului este de 102.492,20 lei, din care asistenţa 
fi nanciară nerambursabilă este de 74.016,00 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Cluj-Napoca pe o durată de 5 luni.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea competitivităţii 
societăţii Eastman Impex SRL prin achiziţia de echipamente IT& C moderne şi 
realizarea unei conexiuni broadband la internet.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:

Nume persoană contact: Mircea Pop Grivase
Funcţie: Administrator
Tel. 0264-417.312, Fax: 0264-417.312, e-mail: offi ce@eastman.ro

PUBLICITATE

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
- co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!”

ANUNŢ DE PRESĂ

Semnarea contractului de fi nanţare pentru proiectul de investiţii
„CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII S.C. ELMAFARM S.R.L. PRIN ACCESAREA 

DE SERVICII DE CONSULTANŢĂ SPECIALIZATĂ ”

Data: 29.07.2014
Localitatea: Cluj-Napoca

S.C. ELMAFARM S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Victor Babeş, Nr. 35, 
judeţ Cluj, derulează începând cu data de 16.06.2014 proiectul „CREŞTEREA 
COMPETITIVITĂŢII S.C. ELMAFARM S.R.L. PRIN ACCESAREA DE SERVICII DE 
CONSULTANŢĂ SPECIALIZATĂ” cofi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională, în baza contractului de fi nanţare nr. 2C/700.284/5/16.06.2014, încheiat 
cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management a 
Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS 
CCE) prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism 
Intermediar pentru POS CCE.

Proiectul CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII S.C. ELMAFARM S.R.L. PRIN 
ACCESAREA DE SERVICII DE CONSULTANŢĂ SPECIALIZATĂ, este fi nanţat din 
Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial 
„Creşterea Competitivităţii Economice” (Axa Prioritară 1 – „Un sistem inovativ şi 
ecoefi cient de producţie”, Domeniul de intervenţie 1.3. – “Dezvoltarea durabilă a 
antreprenoriatului”, Operaţiunea b) “Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor”.

Valoarea totală a proiectului este de 233.080,80 lei (inclusiv TVA), din care 
valoarea fi nanţării nerambursabile este de 131.159,00 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Cluj-Napoca, Str. Victor Babeş, Nr. 
35, judeţ Cluj pe o durată de şase luni. 

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creşterea competitivităţii 
fi rmei prin acces la servicii de consultanţă specializată.

Persoana de contact
FUNAR Sabin George
Administrator
Cluj-Napoca, Str. Victor Babeş, Nr. 35, judeţ Cluj
Tel. 0744 549 839; Fax: 0264 591 309; e-mail: sabin@hotel-capitolina.ro

ORAŞUL PE O COLOANĂ
Iris

Cutremur pe Maramureşului. Casele se dărâmă
O casă de pe strada Maramureşului stă să se dărâme din 
cauza trafi cului greu care a fost deviat de pe Oaşului, în urma 
începerii lucrărilor la podul Nadăş.

Aglomerările de autoturisme de pe Maramureșului creează 
zgomot greu de suportat și cauzează vibraţii asemănătoare 
unui cutremur caselor situate la marginea străzii. Situaţia a 
fost semnalată de un clujean care spune că imobilul său 
aproape se dărâmă. Cetăţeanul a depus o reclamaţie în 
privinţa pagubelor către Primăria Cluj-Napoca, în care s-a 
plâns că de fi ecare dată când trece căte un vehicul de mare 
tonaj pe lângă imobil, toată casa se zguduie din temelii. 
„Săptămâna trecută mi-a căzut o parte din faianţa de pe 
hol, lângă ușa de la intrare. Vă putem invita acasă la noi să 
experimentaţi cutremurul artifi cial creat de mașinile grele. 
Anul trecut am renovat casa din interior și am cheltuit peste 
4000 lei cu eforturi mari. Întrebarea mea este: cine ne va 
despăgubi sau pe cine să dăm în judecată în urma 
stricăciunilor? De aceea vă rog respectuos să luaţi măsuri 
dure”, declară cetăţeanul pe un site de sesizări și reclamaţii 
la adresa Primăriei Cluj-Napoca. Unui alt rezident de pe 
strada Maramureșului i-a căzut hornul de pe casă și câteva 
ţigle, potrivit spuselor clujeanului reclamant. Monitorul de 
Cluj a semnalat săptămâna trecută problema ambuteiajelor 
create pe strada Maramureșului din cauza devierii circulaţiei 
de pe strada Oașului.

Grigorescu

Bandă de circulaţie improvizată din pământ, 
pietriş şi nisip, pe Tăietura Turcului
Instalarea noilor utilităţi pe strada Tăietura Turcului a adus şi crearea 
unui nou tip de circulaţie: carosabil din pietriş, nisip şi pământ.

Constructorii care se ocupă de montarea noilor utilităţi au 
improvizat o bandă nouă de circulaţie, din pământ, nisip și 
pietriș. O clujeancă se plânge că lucrările creează un 
adevărat șantier și un zgomot greu de suportat. „Pe 
parcursul zilei se formează un pâlc de praf des, demn de un 
șantier în toată regula, care se așterne, bineînţeles, în 
locuinţele cu „vedere” la stradă. Pentru a ușura circulaţia 
din zonă și a permite locuitorilor să își poată deschide 
geamurile și în timpul zilei, vă rog să urgentaţi asfaltarea 
benzii de circulaţie excavate. Aș vrea sa mai adaug că 
aceste lucrări au fost efectuate și pe timpul nopţii, respectiv 
între orele 20:00-07:00, ore în care este extrem de plăcut 
să auzi un excavator la geam”, se plânge clujeanca pe un 
site de reclamaţii și sesizări la adresa Primăriei Cluj-Napoca. 
Lucrările de pe strada Tăietura Turcului au fost începute 
acum trei săptămâni. Până în prezent, clujeanca reclamantă 
nu a primit răspuns din partea reprezentanţilor Primăriei 
Cluj-Napoca. (Rubrică realizată de Cristina Ungurean – 
student masterand la 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.

Andreea LEDER
social@monitorulcj.ro

Lista problemelor din 

cadrul unităţilor spitali-

ceşti din România pare a fi  

fără sfârşit. După ce secţia 

de terapie intensivă pen-

tru nou-născuţi din cadrul 

Spitalului Clinic Judeţean 

Cluj a rămas fără fonduri, 

unitatea spitalicească a 

rămas şi fără vaccinul 

împotriva hepatitei B.

Nou-născuţilor trebuie să le 

fi e administrat acest vaccin în 

primele 12 ore de la naştere, 

lucru care nu este posibil la 

această oră în spitalele din Cluj. 

Vaccinul poate fi  cumpărat de 

către părinţi din farmacii, doar 

că acesta nu se poate procura 

decât prin comandă.

Nou-născuţii, nevaccinaţi

Virusul hepatic B este tot 

mai răspândit la noi în ţară şi 

din acest motiv specialiştii re-

comandă vaccinarea micuţilor 

la scurt timp după naştere. Doar 

că vaccinarea copiilor este 

aproape imposibilă în unităţile 

spitaliceşti din ţară deoarece 

multe au rămas fără vaccin.

Vaccinul împotriva hepatite 

B este inclus în planul naţional 

de imunizare, dar producţia fur-

nizorilor este tot mai mică, în-

trucât îl introduc în vaccinuri 

polivalente – aşa s-a ajuns la 

Vaccinul 
lipseşte 
Copiii care se nasc în 
împotriva virusului 
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Cu sediul în Tg.Mureş, str. Salcâmilor nr.23

Organizează în fi ecare joi la ora 9 la sediul Sucursalei, 

licitaţie publică pentru vânzare de
ŢEAVĂ UZATĂ

rezultată în urma lucrarilor de R.K. si interventii la sonde.
Licitaţia se va organiza în fi ecare joi până la epuizarea stocului.
Informaţii suplimentare 0265/402032 – Serviciul Mecano Energetic.

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

PUBLICITATE

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
- co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!”

ANUNŢ DE PRESĂ

Semnarea contractului de fi nanţare pentru proiectul de investiţii
„CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII S.C. TOTAL INVEST S.R.L. PRIN 
ACCESAREA DE SERVICII DE CONSULTANŢĂ SPECIALIZATĂ ”

Data: 29.07.2014
Localitatea: Cluj-Napoca

S.C. TOTAL INVEST S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Gutinului, Nr. 5, 
judeţ Cluj, derulează începând cu data de 16.06.2014 proiectul „CREŞTEREA 
COMPETITIVITĂŢII S.C. TOTAL INVEST S.R.L. PRIN ACCESAREA DE SERVICII 
DE CONSULTANŢĂ SPECIALIZATĂ” cofi nanţat prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională, în baza contractului de fi nanţare nr. 2C/700.285/5/16.06.2014, 
încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management 
a Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS 
CCE) prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism 
Intermediar pentru POS CCE.

Proiectul CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII S.C. TOTAL INVEST S.R.L. PRIN 
ACCESAREA DE SERVICII DE CONSULTANŢĂ SPECIALIZATĂ, este fi nanţat din 
Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial 
„Creşterea Competitivităţii Economice” (Axa Prioritară 1 – „Un sistem inovativ şi 
ecoefi cient de producţie”, Domeniul de intervenţie 1.3. – “Dezvoltarea durabilă a 
antreprenoriatului”, Operaţiunea b) “Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor”.

Valoarea totală a proiectului este de 131.818,00 lei (inclusiv TVA), din care 
valoarea fi nanţării nerambursabile este de 73.990,00 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Cluj-Napoca, Str. Gutinului, Nr. 5, 
judeţ Cluj pe o durată de şase luni.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de creşterea competitivităţii 
fi rmei prin acces la servicii de consultanţă specializată.

Persoana de contact
FUNAR Sabin George
Administrator
Cluj-Napoca, Str. Gutinului, Nr. 5, judeţ Cluj
Tel. 0264 591 309; Fax: 0264 591 309; e-mail: sabin@totalinvestcluj.ro

Poliţiştii clujeni atrag 

atenţia asupra faptului că 

autorităţile române au 

identifi cat a nouă metodă 

de înşelăciune, denumită 

„poliţiştii şi banii falşi”.

Deşi în judeţul Cluj nu au 

fost sesizate încă astfel de ca-

zuri, poliţiştii consideră că tre-

buie să atraga atenţia asupra 

acestei metode pentru a nu fi  

luaţi prin surprindere.

„În fapt, totul începe cu un 

apel pe care victima îl primeş-

te acasă pe telefonul fi x. In-

fractorul contactează potenţi-

ala victimă, pensionar care toc-

mai a primit pensia. Acesta se 

prezintă ca fi ind ofi ţer de po-

liţie şi informează victima că 

banii pe care tocmai i-a primit 

de la poştaş sunt falşi şi în 

scurt timp va veni un alt ofi -

ţer care să ridice banii pentru 

expertiză. Fireşte, totul e doar 

un scenariu pus la carte de es-

croci. Victime acestui tip de 

înşelăciune sunt pensionarii 

care nu pun la îndoială inten-

ţiile şi buna credinţă a celor 

din jur. Acest lucru le transfor-

mă în «victimele perfecte»”, 

informează IPJ Cluj.

Autorităţile clujene fac apel 

la persoanele care au rude sau 

cunoştinţe ce se încadrează în 

profi lul victimelor acestui tip 

de înşelăciune să ia legătura 

cu acestea şi să le prevină asu-

pra  modului de operare folo-

sit de către infractori, pentru 

a nu cădea în plasa acestora.

De asemenea, pentru pre-

venirea unor astfel de situa-

ţii, poliţiştii clujeni recoman-

dă ca oamenii să fi e prudenţi 

în cazul în care primesc un 

astfel de telefon şi să nu dea 

curs respectivelor solicitări.

„Nu primiţi în locuinţă per-

soane care îşi declină calităţi 

ofi ciale decât după ce aţi veri-

fi cat actul de identitate şi legi-

timaţia de serviciu. Atragem 

atenţia că poliţiştii se legitimea-

ză întotdeauna, mai ales cei ca-

re sunt în ţinută civilă. Dacă 

sunteţi contactat de un «aşa zis 

poliţist», nu acceptaţi o întâlni-

re cu cel care trebuie să ridice 

banii şi anunţaţi Poliţia la prin 

Apelul Unic de Urgenţă 112 pen-

tru a vă acorda sprijin”, mai 

transmite IPJ Cluj. C.O.

Au apărut falşii poliţişti, 
specializaţi în furtul banilor

terminarea stocurilor de vaccin 

împotriva virusului hepatic B 

în unităţile spitaliceşti.

„O altă problemă pe care o 

avem este lipsa vaccinului îm-

potriva hepatitei B. Suntem ne-

voiţi să-i trimitem pe părinţi 

să cumpere din afara spitalu-

lui, însă, în majoritate, popu-

laţia este defavorizată”, a de-

clarat dr. Ligia Blaga, medic 

primar pediatrie la SCJU Cluj.

Părinţii trebuie
să se descurce singuri

Părinţii care vor să-şi vac-

cineze copiii împotriva viru-

sului hepatic B au posibilita-

tea să-şi cumpere vaccinul 

contra-cost din farmacii. Pre-

ţul aproximativ la care se poa-

te achiziţiona un astfel de vac-

cin se ridica la suma de apro-

ximativ 100 de lei.

Problema este că vaccinul 

nu poate fi  depozitat în farma-

cii, din cauză că trebuie păs-

trate într-un regim special, iar 

pentru a intra în posesia aces-

tuia trebuie făcută comandă.

Reprezentanţii Ministeru-

lui Sănătăţii fac promisiuni că 

de la începutul lunii viitoare 

spitalele vor primi vaccinuri 

împotriva virusului hepatic B 

şi că nou-născuţii vor fi  vac-

cinaţi din nou fără niciun fel 

de problemă.

În ultimii ani, tot mai mul-

te persoane sunt depistate că 

sunt infectate cu virusul he-

patic B sau C. Ultimele date 

statistice arată că avem apro-

ximativ 1,4 milioane de per-

soane infectate cu acest vi-

rus. În realitate însă numă-

rul persoanelor este mult mai 

mare. Multe persoane nu sunt 

depistate deocamdată că sunt 

infectaţi cu aceşti viruşi de-

oarece boala nu prezintă 

simptome.

Cele mai multe persoane 

infectate depăşesc vârsta de 

40 de ani, dar aceste boli se 

răspândesc şi în rândul copi-

ilor şi a adolescenţilor.

împotriva hepatitei B 
din spitale
spitalul judeţean din Cluj-Napoca nu mai pot fi protejaţi 
hepatic B deoarece instituţia a rămas fără vaccinuri.
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PUBLICITATE

PUBLICITATE

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

COMUNICAT DE PRESĂ

LANSARE PROIECT DE INVESTIŢII

Data: 29.07.2014
Localitatea: Cluj-Napoca
SAGRADA S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Alverna, nr. 62/1, judeţul Cluj, 
derulează, începând cu data de 30.06.2014, proiectul „INFORMATIZAREA 
SAGRADA S.R.L. PRIN CONECTAREA LA INTERNET”, cofi nanţat prin Fondul 
European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de fi nanţare nr. 2TIC 
3.1.1/272/5/30.06.2014 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, Autoritate de 
Management pentru Programul Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competivităţii 
Economice” (POS CCE) prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord -Vest în calitate 
de Organism Intermediar pentru POS CCE.
Proiectul este fi nanţat prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea 
Competitivităţii Economice”, Axa Prioritară III, Domeniul Major de Intervenţie 1, 
Operaţiunea 1.
Valoarea totală a proiectului este de 27.689,20 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă este de 19.747,35 lei.
Proiectul se implementează în localitatea Cluj-Napoca pe o durată de 4 luni.
Obiectivul proiectului este dezvoltarea activităţii societăţii SAGRADA S.R.L. şi 
îmbunătăţirea productivităţii acesteia, prin creşterea utilizării tehnologiei informaţiei 
şi comunicaţiilor.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Deac Sebastian
Funcţie: Manager de Proiect
Tel. 0722-512.033 , e-mail: sebastian.deac@dconsulting.ro

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Românii au tot mai puţi-

nă încredere în instituţiile 

politice, relevă ultimul 

studiu INSCOP, dat publi-

cităţii zilele trecute.

Potrivit unei cercetări 

INSCOP Research, instituţiile 

din spectrul ordinii şi siguran-

ţei naţionale, implicate în lup-

ta contra cazurilor sonore de 

corupţie, au o imagine tot mai 

bună în ochii românilor. În 

schimb, SRI benefi ciază de 

mai multă încredere decât 

Banca Naţională a României.

Topul încrederii 
în instituţiile executive

În ierarhia de încredere în 

instituţiile executive (încrede-

re multă şi foarte multă din 

totalul populaţiei fără non-răs-

punsuri), Armata 67,6% (fa-

ţă de 66,1% în mai) se afl ă 

pe prima poziţie, conform son-

dajului realizat de INSCOP Re-

search în perioada 1-6 iulie 

2014, la comanda ziarului 

„Adevărul“. Studiul a fost efec-

tuat pe un eşantion de 1.055 

de persoane, reprezentativ 

pentru populaţia de 18 şi de 

peste 18 ani a României. Eroa-

rea maximă admisă a datelor 

este de ± 3%, la un grad de 

încredere de 95%.

Pe locurile următoare sunt 

plasate Jandarmeria, SRI, 

DNA, BNR, Poliţia, SIE şi Agen-

ţia Naţională de Integritate 

(ANI).

După încheierea lunii mai, 

perioadă dominată de politic, 

mai exact de alegerile euro-

parlamentare, cele mai multe 

evenimente din iunie şi iulie 

au avut în centru cazuri so-

nore de corupţie, a căror adu-

cere în ochiul public a întărit 

imaginea instituţiilor din spec-

trul ordinii şi siguranţei naţi-

onale.

Trend de scădere, pe 
termen lung

Faţă de sondajul anterior, 

procentele încrederii în insti-

tuţiile politice sunt într-o re-

lativă stabilizare, pe fondul 

tendinţei deja constatate de 

scădere treptată pe termen 

lung. Singurele instituţii care 

continuă trendul uşor descres-

cător sunt cele angrenate în 

continuare în certurile uzua-

le: Preşedinţia, Guvernul, Par-

lamentul. Cifrele încrederii 

pentru iulie 2014 sunt urmă-

toarele: (procentele cumulea-

ză încredere multă şi foarte 

multă din totalul populaţiei 

fără non-răspunsuri): Primă-

riile – 40,9% (39,6% în mai 

2014), Curtea Constituţională 

– 31,2% (29,8% în mai), Con-

siliile Judeţene – 29,6% 

(28,8% mai), Guvernul – 

28,6% (29,2% în mai), Pre-

şedinţia – 20,2% (21,8% în 

mai), Parlamentul – 16,5% 

(17,6% în mai), partidele po-

litice – 12,5% (10,5% în mai).

„Primăriile şi consiliile ju-

deţene revin la imaginea lor 

de instituţii mai degrabă po-

litico-administrative decât po-

litice – în sensul de producă-

toare de voturi –, odată ce ale-

gerile europarlamentare au 

fost lăsate în urmă“, spune 

Darie Cristea, coordonator pro-

iecte INSCOP Research. Par-

tidele rămân cele mai prost 

văzute instituţii politice în iu-

lie, deşi nu este de ignorat nici 

faptul că Preşedinţia, Parla-

mentul şi Guvernul sunt in-

stituţii afl ate în scădere.

Băncile, în coada 
clasamentului

Topul încrederii în institu-

ţiile sociale sau private din lu-

na mai este dominat în con-

tinuare de Biserică – 62% în-

credere multă şi foarte multă 

(procente din totalul popula-

ţiei fără non-răspunsuri), fa-

ţă de 63,1% în mai. Pe ulti-

mele locuri se situează patro-

natele şi băncile. „Prezenţa 

patronatelor şi a băncilor la 

coada clasamentului continuă 

şi ne arată că economia este 

încă departe de a fi  funcţio-

nală din punct de vedere al 

vieţii de zi cu zi“, adaugă Da-

rie Cristea, coordonator pro-

grame INSCOP.

NATO şi FMI, în creştere

În ceea ce priveşte încre-

derea acordată de români in-

stituţiilor internaţionale, ier-

arhia este următoarea: NATO 

– 52,5% (50,1% în mai 2014), 

ONU – 47,6% (44,4% în mai), 

UE – 43,9% (44,8% în mai), 

Parlamentul European – 41,9% 

(faţă de 40,2%), Comisia Eu-

ropeană – 41,3% (39,7% în 

mai), Banca Mondială – 30,9% 

(29,2% în mai) şi FMI – 27,1% 

(23,9% în mai).

Partidele, cele mai prost 
văzute instituţii politice

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Preşedintele PSD, Victor 

Ponta, solicită, astăzi, 

membrilor social-demo-

craţi reuniţi la Craiova, 

într-o şedinţă a Consiliul 

Naţional lărgit, sprijinul 

pentru a candida la alege-

rile prezidenţiale din 

acest an, candidatura 

efectivă urmând a fi  vali-

dată de Congresul parti-

dului, din septembrie. La 

întâlnirea social democra-

ţilor, PSD Cluj participă 

cu peste 70 de delegaţi.

„Voi candida. Asta este ce-

ea ce voi cere pe 29, marţi, 

în cadrul PSD, pentru că am 

deja sprijinul ofi cializat al PC 

şi al UNPR. Voi cere sprijinul 

pentru candidatură, după ca-

re în septembrie avem nevo-

ie de un congres“, a anunţat 

Victor Ponta, în urmă cu o 

săptămână, în cadrul unui in-

terviu.

Această declaraţie este pri-

ma în care Ponta a anunţat 

public intenţia de a candida, 

el evitând în mod ostentativ 

să se pronunţe ofi cial pe aceas-

tă temă.

Ponta a fost cel care, tot 

în urmă cu o săptămână, la 

Călăraşi, a devoalat şi sem-

nifi caţia zilei de 29 iulie, când 

va avea loc Consiliul Naţio-

nal al PSD de la Craiova, el 

arătând că pe 29 iulie 2014 

se împlinesc doi ani de la re-

ferendumul naţional de de-

mitere a lui Traian Băsescu, 

scrie Mediafax.

Iniţial, în discuţiile infor-

male, fusese avansată data de 

1 august pentru convocarea 

Consiliul Naţional. Aceasta a 

fost însă schimbată ulterior 

cu data de 29 iulie, având în 

vedere semnifi caţia sa.

La Consiliul Naţional al 

PSD, care se va desfăşura în 

Sala Polivalentă, vor partici-

pa 6.000 de social-democraţi, 

veniţi din toată ţara, fi ecare 

fi lială judeţeană urmând să 

trimită la Craiova un număr 

de reprezentanţi.

La începutul lunii iulie, la 

Orăştie, Comitetul Executiv 

Naţional (CExN) al PSD, re-

unit în şedinţă informală, a 

stabilit că partidul va avea 

un singur candidat la func-

ţia de preşedinte al Români-

ei, în persoana lui Victor Pon-

ta, potrivit informaţiilor ne-

asumate ofi cial de liderii par-

tidului.

70 de delegaţi clujeni, la 
Consiliul Naţional al PSD
Împins de partid să candideze, Victor Ponta îşi anunţă, oficial, intenţia 
de a se înscrie în cursa pentru prezidenţiale. 



marţi, 29 iulie 2014 economie.monitorulcj.ro 7

PUBLICITATE PUBLICITATE

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

COMUNICAT DE PRESĂ

Lansarea proiectului: Efi cientizarea activităţii fi rmei prin conectarea 
la broadband si achiziţia de echipamente IT

Cluj-Napoca, 29 iulie 2014

S.C. FLASH TRANSILVANIA S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 
12, Corpul B, demisol, judeţul Cluj, derulează, începând cu data de 30 iunie 
2014, proiectul “Efi cientizarea activităţii fi rmei prin conectarea la broadband şi 
achiziţia de echipamente IT “, co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională, în baza contractului de fi nanţare încheiat cu cu Ministerul Fondurilor 
Europene, în calitate de Autoritate de Management a Programului Operaţional 
Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” şi cu Agenţia de Dezvoltare 
Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 74.099,30 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă este de 53.781,75 lei lei (44.477,51 lei provenind din FEDR şi 
9.304,24 lei din bugetul naţional).

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

Obiectivul proiectului îl reprezintă valorifi carea superioară a potentialului TIC 
ca mijloc de creştere a competitivităţii economice a fi rmei. În acest sens, pe 
lângă îmbunătăţirea infrastructurii TIC, proiectul vizează şi conectarea fi rmei la 
internet broadband, dezvoltarea unui web-site de promovare a fi rmei şi 
implementarea semnăturii electronice.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la: 
Nume persoană contact: Suciu Dan Ovidiu
Funcţie: Administrator
Tel. 0729-649.483, Fax: 0364-404792, e-mail: fl ashcluj@yahoo.com

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

COMUNICAT DE PRESĂ

Lansarea proiectului: “Dezvoltarea infrastructurii TIC a SC LUX LINE SRL”

Cluj-Napoca, 29 iulie 2014

LUX LINE S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Poet Grigore Alexandrescu, 
nr. 32, ap. 27, Judetul Cluj, derulează, începând cu data de 30 iunie 2014, 
proiectul “Dezvoltarea infrastructurii TIC a SC LUX LINE SRL“, co-fi nanţat 
prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de 
fi nanţare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate 
de Management a Programului Operaţional Sectorial “Creşterea 
Competitivităţii Economice” şi cu Agentia de Dezvoltare Regională Nord-Vest 
în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 65.878,10 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă este de 47.814,75 lei (39.542,80 lei provenind din FEDR şi 
8.271,95 lei din bugetul naţional).

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

Obiectivul proiectului îl constituie dezvoltarea infrastructurii TIC a fi rmei care 
să susţină creşterea competitivităţii acesteia, permiţându-i acesteia o poziţionare 
favorabilă atât pe piaţa de profi l cât şi în raport cu competitorii. În acest sens, 
proiectul urmăreşte, pe lângă, achiziţia de echipamente TIC, şi conectarea la 
internet broadband, implementarea semnăturii electronice şi realizarea unui 
web-site.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Chira Anamaria
Funcţie: Administrator
Tel. 0729-796.058, Fax: 0364-804.803, e-mail: luxlinecluj@yahoo.com

Leul a continuat să recupe-

reze terenul pierdut în faţa 

euro, cursul coborând de la 

4,40 la 4,3873 lei, mai jos cu 

6,15 bani faţă de începutul 

săptămânii trecute. Media 

de ieri reprezintă minimul 

ultimelor trei săptămâni.

Volumele de tranzacţionare 

s-au redus faţă de şedinţele pre-

cedente, iar tranferurile s-au re-

alizat între 4,3870 şi 4,3910 lei, 

cotaţiile de la ora 14:00 fi ind 

de 4,3850 – 4,3880 lei.

Astfel, după ce cotaţiile din 

piaţă au testat lunea trecută 

pragul de 4,46 lei, evoluţie da-

torată factorilor externi, pre-

cum intrarea în faliment a ce-

lei de a patra mari bănci din 

Bulgaria, la care s-au adăugat 

tensiunile din Ucraina şi Isra-

el, leul a revenit sub pragul 

de 4,40 lei. La aceasta a con-

tribuit anunţul conform căre-

ia banca americană JP Mor-

gan va include titlurile de stat 

româneşti în indicele GBI-EM 

Global Diversifi ed Investment 

Grade, ceea ce a mărit cere-

rea de obligaţiuni locale, im-

plicit de monedă naţională.

Cursul dolarului americane 

a scăzut de la 3,2715 la 3,2658 

lei iar cel al francului elveţian 

de la 3,6204 la 3,6102 lei.

În regiune, moneda maghia-

ră se deprecia în faţa euro la 

308,3 – 308,6 forinţi iar cea 

poloneză la 4,14 – 4,151 zloţi.

Perechea euro/dolar are o 

evoluţie stabilă, la 1,3426 – 

1,3441 dolari, pieţele aştep-

tând derularea şedinţei de po-

litică monetară a Rezervei Fe-

derale americane, după ce vi-

neri moneda europeană a scă-

zut la 1,3422 dolari, nivel ca-

re nu a mai fost de la fi nalul 

lui noiembrie trecut.

Investitorii aşteaptă deci-

ziile de politică monetară ale 

Fed, care ar urma să clarifi ce 

momentul în care dobânzile 

din SUA vor reveni pe o pan-

tă ascendentă, după ce mai 

multe declaraţii ale ofi cialilor 

băncii centrale americane au 

indicat o grăbire a acestuia.

În piaţa la termen de la Si-

biu, euro se tranzacţiona pe 

septembrie la 1,3433 – 1,3436 

dolari iar uncia de aur pe au-

gust la 1.303 – 1.306 dolari.

Pentru realizarea acestui 

articol au fost folosite date şi 

informaţii disponibile până 

ieri la ora 14.  R.G.

Continuă aprecierea leuluiPreţurile în construcţii 

vor creşte în lunile urmă-

toare, sau cel puţin aşa 

preconizează managerii 

din domeniu, potrivit 

unui sondaj realizat de 

Institutul Naţional de 

Statistică (INS).

Managerii companiilor es-

timează pentru perioada iulie 

– septembrie o creştere în co-

merţul cu amănuntul şi un 

avans moderat în industria pre-

lucrătoare, construcţii şi servi-

cii, în raport cu cele trei luni 

anterioare, conform indicato-

rului sold conjunctural al INS.

Mai multe comenzi, 
preţuri mai mari

Pentru activitatea de con-

strucţii, în cadrul anchetei de 

conjunctură din luna iulie se 

prognozează un avans mode-

rat al volumului producţiei 

(sold conjunctural +10%) în 

perioada iulie-septembrie şi o 

relativă stabilitate a număru-

lui de salariaţi (sold conjunc-

tural +1%) şi a stocului de 

contracte şi comenzi (sold 

conjunctural +5%).

În ceea ce priveşte preţu-

rile lucrărilor de construcţii, 

se preconizează o creştere mo-

derată a acestora (sold con-

junctural +6%), potrivit da-

telor INS.

În prezent, potrivit estimă-

rilor din piaţă, costul mediu 

de construcţie al unei locuin-

ţe este de circa 400-500 de eu-

ro pe metru pătrat util, cost 

ce include atât manopera cât 

şi materialele de construcţie. 

Ceea ce înseamnă că, pentru 

o casă cu o suprafaţă utilă de 

100 mp, costurile de construc-

ţie ar ajunge la circa 50.000 

de euro, buget ce se încadrea-

ză deci în plafonul prevăzut 

de programul „Prima Casă”, 

respectiv 60.000 de euro.

Peste 700 de autorizaţii 
de construire în 2014

În ceea ce priveşte numă-

rul clujenilor afectaţi de aces-

te scumpiri de pe piaţa con-

strucţiilor, el poate fi  cuanti-

fi cat pe baza numărului de 

certifi cate de construire acor-

date de Direcţia de Urbanism 

din cadrul Primăriei Cluj-Na-

poca. Astfel, anul acesta au 

fost eliberate 716 de autori-

zaţii de construire, atât pen-

tru fi rme sau instituţii cât şi 

pentru persoane fi zice. În 

2013, Direcţia de Urbanism a 

eliberat 1.682 de certifi cate 

de construire. Totuşi, doar o 

parte dintre acestea sunt pen-

tru locuinţe unifamiliale. De 

exemplu, luna trecută (iunie 

2014) au fost eliberate 140 de 

astfel de certifi cate, dintre ca-

re 27 pentru construirea sau 

extinderea unor locuinţe uni-

familiale.

Se scumpesc lucrările 
de construcţii

În prezent, costul mediu de construcţie al unei locuinţe este de circa 400-500 de euro pe m² util

PIAŢA VALUTARĂ

Veste proastă pentru clujenii care au obţinut anul acesta autorizație 
de construire: preţurile în construcţii vor creşte în perioada următoare.
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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 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 garsonieră conf. 1, în 
cart. Gheorgheni-Detunata, nefi -
nisată, etaj intermediar, pret 
32.000 euro, negociabil. Inf. la 
tel. 0745-251703. (5.10)

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

¤ 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 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

¤ 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)

¤ 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)

¤ 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 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 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)

¤ 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

¤ 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)

¤ 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 
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, 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)

¤ 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)

¤ 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

¤ 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

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

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

¤ Vând mașină de tâmplărie de tă-
iat și găurit, nou. Inf. suplimentare 
la tel. 0364-881964. (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 mașină de cusut electrică 
“Nicoleta”, nouă, stare perfectă, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0740-014558. (5.7)

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

ELECTRO

¤ 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 vechi. 
Sunaţi la tel. 0364-881964. (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 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 ușă de stejar de intrare 
în apartament, complectă cu la-
terale, cu 5 chei Yale. Inf. la tel. 
0746-297102. (3.7)

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

DIVERSE

¤ 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 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)

¤ 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 un covor cu dim. 3 x 2 m, și 
două carpete, la preţul de 60 RON. 
Inf. 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 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 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/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)
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ANUNŢ ANGAJARE

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj 
organizează CONCURS DE RECRUTARE în data de 03 
septembrie 2014, ora 09,00, proba scrisă, respectiv 05 
septembrie 2014, ora 09,00, interviul pentru ocuparea 
funcţiilor publice de execuţie vacante:

consilier, clasa I, grad profesional principal, 
Serviciul Stare Civilă şi consilier, clasa I, grad 

profesional asistent, Serviciul Evidenţă Persoane.
Condiţii generale de participare la concurs: conform art. 
54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 
publici (r2), cu modifi cările și completările ulterioare.

Condiţii specifi ce:
- Consilier principal: studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 5 ani;

- Consilier asistent: studii universitare de licenţă absolvite cu 
diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalentă; vechime în specialitatea 
studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minim 1 an.

Dosarele de concurs se vor depune în termen de 20 de 
zile de la data publicării anunţului în Monitorul Ofi cial, la 
Biroul Juridic-Contencios, Integrare Europeană și Resurse 
Umane din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 
Cluj din municipiul Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr. 7-9, 
telefon 0264/450406, de unde se pot obţine formulare de 
înscriere, bibliografi a și relaţii suplimentare.

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:20 Oameni care au schimbat 
Lumea
12:30 Lumea și noi (doc.)
13:00 EURO polis (emis. mag.)
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., episodul 33-34)
18:10 Interes general (talk 
show)!
18:45 Nimic prea bun pentru un 
cowboy (can., 1998, com. rom., 
episodul 15)
19:35 România.ro (2014, emis. info.)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Dr. House (sua, 2004, 
ser., sezonul 7, episodul 13)
21:55 Dincolo de celebritate
22:10 Trei povești despre iubire 
(fra.-taiv., 2005, f. dr.)

ANTENA 1

13:00 Observator (emis. info.) 
(live)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live)
16:00 Observator (emis. info.) 
(live)
17:00 Acces direct (talk show) 
(live)
19:00 Observator (emis. info.) 
(live)
20:00 Observator special (2012, 
emis. info.) (live)
20:30 Poftiţi pe la noi!
23:00 Un show păcătos (diver-
tisment) (live)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV
13:45 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, episodul 4761)
14:45 Strada Hanovra (sua-en-
gl., 1979, dr. răzb.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 Trăiește-ţi vara (2014, di-
vertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Spectacol mortal (sua, 
2009, acţiune)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 Chuck (sua, 2007, s. de 
acţ., sezonul 5, episodul 11)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Nuntă cu surprize (2011, 
reality show) (reluare)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Plaja lui Teo (2014, 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 (2014, 
divertisment)

ACASĂ TV

13:00 Spune-mi că ești a mea 
(mex., 2013, s. rom.) (reluare)
14:30 Legături riscante (sua, 
2012, s. dr.) (reluare)
Legături riscante - Gonzalo Gar-
cia Vivanco
15:30 Minciuna (mex., 1998, 
ser.)
16:30 Rosa Diamante (sua-mex., 
2012, s. rom.) (reluare)
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.)
22:00 Legături riscante (sua, 
2012, s. dr.)
23:00 Casa de alături (sua, 
2011, s. de acţ.)

TRANSILVANIA

13:30 Meci fotbal Liga I: FC Ra-
pid București - FC Steaua Bucu-
rești (emis. sport) (reluare)
15:30 Fotbal Look (2012, emis. 
sport) (reluare)
16:30 Știri Look TV (2013, emis. 
info.) (live)
17:00 Fanatik Show (talk show) 
18:00 Fotbal: Cs Gaz Metan Me-
diaș - Cs Pandurii Tg. Jiu (live)
19:00 România de la A la Z 
(2013, emis. mag.)
20:00 Știri Look TV (2013, emis. 
info.) (live)
20:30 Liga Magazin (emis. 
mag.)
21:30 Tonik Show (2012, diver-
tisment)
22:30 Speed: Raliul Brașovului 
(reluare)
23:00 Fighting Rookies (emis. 
sport) 

UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

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
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PUBLICITATE PUBLICITATE

PUBLICITATE PUBLICITATE

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNŢ DE PRESĂ

„CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII FIRMEI SC COMPART IMPEX SRL, 
PRIN ACHIZIŢIA DE STUDIU DE MANAGEMENT PENTRU PROIECTELE DE 

INVESTIŢII PE URMĂTORII 3 ANI”

Cluj-Napoca, 29.07.2014

COMPART IMPEX S.R.L., cu sediul în Loc. Cluj-Napoca, Str. Anton Pann, Nr. 4, 
Judeţul Cluj, cod poştal 400053, derulează, începând cu data de 16.06.2014, 
proiectul “CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII FIRMEI COMPART IMPEX SRL, 
PRIN ACHIZIŢIA DE STUDIU DE MANAGEMENT PENTRU PROIECTELE DE 
INVESTIŢII PE URMĂTORII 3 ANI “, co-fi nanţat prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională, în baza contractului de fi nanţare încheiat cu Ministerul 
Fondurilor Europene prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de 
Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea 
Competitivităţii Economice”.

Valoarea totală a proiectului este de 21.297,82 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă este de 11.049,50 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Cluj-Napoca, Str. Anton Pann, Nr. 4 pe o 
durată de 6 luni.

Obiectivul proiectului este creşterea competitivităţii întreprinderii pe piaţa 
serviciilor de reparare a calculatoarelor si a echipamentelor periferice.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact Molnár Sándor
Funcţie: Administrator
Tel. 0724249466, Fax: 0264434684, e-mail: offi ce@compart.ro

Anunţ de presă

29 iulie 2014

ANUNŢ DE ÎNCEPERE A PROIECTULUI

,,Diversifi carea serviciilor oferite de S.C. SADC Expert Consulting SRL’, cod SMIS 
52858 contract nr. 4559/30.06.2014.

REGIO – Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 4 ,,Sprijinirea dezvoltării 
mediului de afaceri regional şi local, Domeniul Major de Intervenţie 4.3 ,,Sprijinirea 
dezvoltării micro- întreprinderilor’’.

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice

Organism Intermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord–Vest

S.C. SADC Expert Consulting SRL a demarat, începând cu data de 01 iulie 2014, 
implementa- rea proiectului initulat ,,Diversifi carea serviciilor oferite de S.C. SADC 
Expert Consulting SRL’’, ca urmare a semnării la data de 30 iunie, în calitate de 
benefi ciar, a contractului de fi nanţare nerambursabilă cu Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Administraţiei Publice.

Proiectul este co-fi nanţat de Uniunea Europeană prin REGIO – Programul 
Operaţional Regional 2007-2013, iar valoarea totală a proiectului este de 524.417,82 
Lei, din care asis- tenţa fi nanciară nerambursabilă este de 483.249,82 Lei. Proiectul 
se implementează în Cluj-Napoca, la sediul social al fi rmei situat în str. Arţarului nr. 
4, ap. 1, pe o perioadă de 12 luni şi are ca obiectiv diversifi carea domeniilor de 
activitate prin achiziţia de utilaje de întreţinere peisagistică.

Persoana de contact: Coman Anca Semida-Administrator

Tel.0722-599361 e-mail: semida_anca@yahoo.com.

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia ofi cială a 
Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNŢ DE PRESĂ

„CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII FIRMEI SC PROFI SERVICE RO SRL, 
PRIN ACHIZIŢIA DE STUDIU DE MANAGEMENT PENTRU PROIECTELE DE 

INVESTIŢII PE URMĂTORII 3 ANI”

Cluj-Napoca, 29.07.2014

PROFI SERVICE RO S.R.L., cu sediul în Loc. Cluj-Napoca, Str. Anton Pann, Nr. 4, 
Judeţul Cluj, cod poştal 400053, derulează, începând cu data de 16.06.2014, 
proiectul “CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII FIRMEI PROFI SERVICE RO SRL, 
PRIN ACHIZIŢIA DE STUDIU DE MANAGEMENT PENTRU PROIECTELE DE 
INVESTIŢII PE URMĂTORII 3 ANI “, co-fi nanţat prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională, în baza contractului de fi nanţare încheiat cu Ministerul 
Fondurilor Europene prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de 
Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial „Creşterea 
Competitivităţii Economice”.

Valoarea totală a proiectului este de 21.440,90 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă este de 11.123,73 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Cluj-Napoca, Str. Anton Pann, Nr. 4 pe o 
durată de 6 luni.

Obiectivul proiectului este creşterea competitivităţii economice a fi rmei 
SPROFI SERVICE RO S.R.L. prin achiziţionarea de servicii de consultanţă 
externă – realizarea unui studiu de management – pentru planul de investiţii 
al fi rmei pe o perioadă de 3 ani. Studiul se axează în principal pe facilitarea 
accesului fi rmei la fi nanţare din sursele europene şi naţionale deschise în 
prezent şi cele propuse pentru perioada 2014-2020 din surse externe 
(fonduri europene).

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact Molnár Sándor
Funcţie: Administrator
Tel. 0724249466, Fax: 0264434684, e-mail: sandor.molnar@myprofi .eu

Cluj Napoca 29 iulie 2014

Comunicat de presă

Lansarea proiectului
„Creșterea efi cienței și efi cacității S.C. Bodnar Production S.R.L.

prin tehnologizare”

S.C. Bodnar Production S.R.L. anunță lansarea proiectului intitulat 
“Creșterea efi cienței și efi cacității S.C. Bodnar Production S.R.L. prin 
tehnologizare”, având cod SMIS 52770, care se implementează la sediul fi rmei 
din Municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpina, nr. 62-64, județul Cluj, având o 
perioadă de implementare de 8 luni, începând cu data de 30 iunie 2014.

Valoarea totală a proiectului este de 529.482,23 lei și benefi ciază de 
asistență fi nanciară nerambursabilă de 427.001,80 lei prin REGIO – Programul 
Operațional Regional, Axa prioritară 4 “Sprijinirea dezvoltării mediului de 
afaceri regional și local”, Domeniul Major de Intervenție 4.3 „Sprijinirea 
dezvoltării microîntreprinderilor”, în baza contractului de fi nanțare încheiat 
cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Agenția de 
Dezvoltare Regională Nord – Vest, în calitate de Organism Intermediar, în 
numele și pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în 
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional.

Obiectivul proiectului constă în creșterea capacității de producție și 
dezvoltarea S.C. Bodnar Production S.R.L. prin achiziția de echipamente 
performante, care vor fi  utilizate pentru producția de mobilier.

Informații suplimentare se pot obține de la:

Mihaela Bodnar – Contabil sef,
Tel. (+4) 0740 360 275/Fax (+4) 0264 403 026,
e-mail: offi ce@bodnargroup.eu

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția ofi cială 
a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

COMUNICAT DE PRESĂ

Lansarea proiectului “Creşterea competitivităţii fi rmei prin conectarea la 
broadband şi achiziţia de echipamente IT”

Cluj-Napoca, 29 iulie 2014
CDC EXPERT SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Detunata, nr. 3, ap. 166, 
Judeţul Cluj, derulează, începând cu data de 30 iunie 2014, proiectul “Creşterea 
competitivităţii fi rmei prin conectarea la broadband şi achiziţia de echipamente 
IT“, co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza 
contractului de fi nanţare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate 
de Autoritate de Management a Programului Operaţional Sectorial “Creşterea 
Competitivităţii Economice” şi cu Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în 
calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectului este de 135.505,34 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă este de 94.638,15 lei (78.265,75 lei provenind din FEDR şi 
16.372,40 lei din bugetul naţional).

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

Obiectivul proiectului îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii TIC, astfel încât 
aceasta să contribuie la creşterea competitivităţii economice a fi rmei, în vederea 
consolidării poziţiei sale pe piaţa de profi l. Pentru atingerea acestui obiectiv, 
proiectul vizează, în principal, îmbunătăţirea infrastructurii TIC, crearea unui 
website, conectarea la internet broadband şi implementarea semnăturii 
electronice.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Cozma Cosmin Ionel
Funcţie: Administrator
Tel. 0728-319.780, Fax: 0364-405792, e-mail: cdcxpert@yahoo.com

“Dezvoltarea durabilă a microîntreprinderii SC MADD COMPUTER SERVICE 
SRL” prin achiziţionarea unor echipamente şi a soft-urilor adecvate”

SMIS 52644
Madd Computer Service SRL implementează începând cu data de 30.06.2014 

proiectul „DEZVOLTAREA DURABILĂ A MICROÎNTREPRINDERII SC MADD 
COMPUTER SERVICE SRL PRIN ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII DE BAZĂ A 
COMPANIEI REALIZATĂ PRIN ACHIZIŢIONAREA UNOR ECHIPAMENTE ŞI A 
SOFTURILOR ADECVATE”, fi nanţat prin PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 
2007-2013 , Axa prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”, 
Domeniul de intervenţie 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”, program gestionat 
de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de 
Management prin Organismul Intermediar Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest.

Valoarea toatală a proiectului: 986.559,24 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă: 732.153,18 lei.

Durata de implementare: 9 luni.
Obiectivul general al proiectului:
Dezvoltarea capacităţii SC Madd Computer Service SRL de a sprijini 

dezvoltarea mediului de afaceri prin furnizarea de servicii de reparaţii de o calitate 
crescută şi adaptate la cerinţele pieţei.

Obiectivul specifi c al proiectului:
Creşterea cifrei de afaceri: cu minim 60% în primul an de la implementarea 

investiţiei, respectiv o creştere progresivă an de an, ajungând în anul al treilea de la 
implementarea proiectului la o creştere cu minim 82% faţă de anul anterior.

Crearea a 4 noi locuri de muncă permante
Creşterea profi tabilităţii companiei Madd Computer Service SRL
Obţinerea competenţelor şi capabilităţilor tehnologice necesare susţinerii 

activităţii de service autorizate de către companiile DELL şi HP

Date de contact: Madd Computer Service SRL
Str. Mărăşeşti nr. 77, 400147
Tel. 0752-190.180
e-mail: Eduard.narita@pcmadd.com

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

Campania de califi care la 

Campionatul European 

de baschet din 2015 se 

apropie cu paşi repezi, 

iar naţionala României 

arată din ce în ce mai 

bine, după ce Vlad 

Moldoveanu şi Cătălin 

Baciu s-au alăturat, la 

rândul lor, trupei pregă-

tite de Marcel Ţenter.

Tricolorii au fost gazdele 

unui turneu internaţional 

amical desfăşurat, în perioa-

da 25-27 iulie, în Sala Tran-

silvania din Sibiu. Celelalte 

trei echipe naţionale care au 

răspuns invitaţiei României 

au fost Elveţia, Tunisia şi 

Olanda. Silvăşan şi compa-

nia s-au impus în toate cele 

trei partide, terminând com-

petiţia pe prima poziţie.

România vs. Elveţia 72-67

Baschetbaliştii pregătiţi 

de Marcel Ţenter, Milorad Pe-

rovic şi Claudiu Fometescu 

şi-au adjudecat primele do-

uă sferturi ale partidei cu na-

ţionala venită din „ţara can-

toanelor”, 23-16, respectiv 

19-12. La pauza mare, tabe-

la arăta 42-28 în favoarea tri-

colorilor. După revenirea de 

la vestiare, elveţienii şi-au 

trecut în cont sferturile 3 şi 

4 cu parţiale de 23-16 şi 

16-14, însă victoria a reve-

nit românilor, scor fi nal 

72-67. Marcatorii Români-
ei: Moldoveanu 14 p, Ţibâr-

nă 11 p, Paul 9 p, Guţoaia 9 

p, Jucan 8 p, Silvăşan 6 p, 

Tudor 4 p, Nicoară 3 p, Ba-

ciu 3 p, Popa Calotă 3 p şi 

Szijarto 2 p.

România vs. Tunisia 59-47

Meciul a început cu tuni-

sienii în prim plan, aceştia 

reuşind să-şi adjudece sfer-

tul de debut cu 17-10, în timp 

ce actul secund a aparţinut 

României, 16-9. După 20 de 

minute scurse din joc, cele 

două echipe erau la egalita-

te, scor 26-26. În sfertul 3 

oaspeţii s-au impus cu 8-6 

după 10 minute extrem de 

modeste. În actul decisiv, tri-

colorii au apăsat pedala de 

acceleraţie, câştigând sec-

venţa cu 27-13, respectiv 

confruntarea cu 59-47. Mar-
catorii României: Tudor 11 

p, Guţoaia 10 p, Baciu 8 p, 

Silvăşan 8p, Moldoveanu 7 

p, Paul 6 p, Ţibârnă 4 p, Po-

pa Calotă 4 p şi Jucan 1 p.

România vs. Olanda 76-69

Ultima partidă a turneu-

lui, cea care a decis echipa 

care va termina pe prima po-

ziţie, a fost una foarte echi-

librată, însă, într-un fi nal Ro-

mânia a dispus de olandezi 

graţie calmului arătat pe ce-

le două faze de joc. La pau-

za mare, tricolorii aveau un 

avantaj de doar 2 puncte, 

34-32, urmând ca până la fi -

nal să se distanţeze la 7, scor 

76-69. Marcatorii Români-
ei: Mandache 18 p, Moldo-

veanu 15 p, Guţoaia 14 p, 

Nicoară 10 p, Baciu 8 p, Pa-

ul 7 p şi Ţibârnă 4 p.

Turneu în Bulgaria

Pentru România urmează 

în perioada 1-4 august un 

nou turneu amical interna-

ţional, care se va desfăşura 

în Bulgaria. La sud de Du-

năre, tricolorii vor da piept 

cu naţionala gazdă, respec-

tiv cu cea a Danemarcei. Du-

pă turneul amical din Bulga-

ria, baschetbaliştii români 

vor reveni la Bucureşti, un-

de vor susţine, între 4 şi 8 

august, ultimele antrenamen-

te înaintea meciurilor din 

preliminariile EuroBasket 

2015. Prima confruntarea ofi -

cială a naţionalei României 

va fi  în compania Slovaciei, 

în data de 10 august la Pezi-

nok. (Radu BĂRĂIAN, stu-
dent la Jurnalism, FS-
PAC-UBB, anul II)

Reprezentativa de seniori a României a trecut în weekend 
de echipele similare ale Elveţiei, Tunisiei şi Olandei.

Antrenament 
pentru CE 2015

1. România – 6 puncte (3 victorii)
2. Olanda – 5 puncte (2 victorii, 1 înfrângere)
3. Elveţia – 4 puncte (1 victorie, 2 înfrângeri)
4. Tunisia – 3 puncte (3 înfrângeri)

Clasamentul final al turneului de la Sibiu:

România se afl ă în formă maximă înaintea debutului în preliminariile EuroBasket 2015
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Buș are Bulgaria 
la picioare
Gonit de CFR, Sergiu Buș face 
spectacol în Bulgaria. Atacantul 
clujean a reușit să intre defi nitv 
în inimile fanilor lui CSKA Sofi a, 
după ce și-a trecut numele pe 
lista marcatorilor în derby-ul cu 
rivala Levski. Vârful de 21 de 
ani a înscris al doilea gol al 
partidei, în minutul 55, stabi-
lind astfel și scorul fi nal: 2-0. 
Deși a fost curtat de Dinamo și 
Astra, Buș a ales să semneze în 
vară cu CSKA, echipă care s-a 
califi cat în turul III al Europa 
League după ce a dispus de 
Zimbru Chișinău (1-1 în 
Bulgaria și 0-0 în Moldova). 

Wesley a mers 
la CSMS Iași
Wesley Lopes a semnat un con-
tract valabil un sezon, cu drept 
de prelungire pe încă unul, cu 
gruparea CSMS Iași. „Wesley 
Lopes da Silva, brazilianul care 
a făcut istorie în tricoul echipei 
FC Vaslui, devenind cel mai bun 
marcator străin din Liga 1 cu 
61 de goluri marcate în 113 
partide, a semnat un contract 
valabil un an cu CSMS Iași, cu 
posibilitate de prelungire pe 
încă un sezon”, se arată pe si-
te-ul grupării ieșene. În vârstă 
de 33 de ani, Wesley revine în 
Liga I după ce în perioada 
2009-2012 a evoluat la FC 
Vaslui. De la plecarea din 
România, atacantul a mai ju-
cat la Al Hilal (Arabia Saudită) 
și Millonarios (Columbia).

Pe scurt
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Echipa de baschet feminin 

„U“ Cluj a rămas fără două 

dintre cele mai importante 

piese din sezonul precedent. 

Flavia Ferenczi (foto) şi 

Andreea Pop au semnat cu 

o altă formaţie din LNBF.

Florin Covaciu nu se va mai 

putea baza din toamnă pe bas-

chetbalistele Flavia Ferenczi şi 

Andreea Pop, acestea alegând 

să semneze cu CSM Satu Ma-

re. Cele două sportive, ambele 

născute în anul 1991, au evo-

luat până în prezent doar cu 

semnul „U” pe piept.

În ediţia trecută de campio-

nat, Ferenczi a jucat 25 de me-

ciuri în echipamentul alb-ne-

gru, având în medie 13.3 punc-

te, 3.4 recuperări şi 3.8 pase 

decisive. De cealaltă parte, Pop 

a bifat 22 de prezenţe în LNBF, 

reuşind să contabilizeze medii 

de 9.9 puncte, 4.4 mingi recu-

perate şi 1.8 pase decisive.

CSM Satu Mare a prins un 

loc de play-off la fi nele sezonu-

lui regulat 2013-2014, terminând 

pe poziţia a şaptea, cu un bilanţ 

de 13 victorii şi tot atâtea înfrân-

geri. În tot acest timp, clujence-

le au terminat abia pe 12, cu 21 

de meciuri pierdute şi 5 câştiga-

te. (Radu BĂRĂIAN, student la 
Jurnalism, FSPAC-UBB, anul II)

S-au despărţit de „U”

Componentul formaţiei 

„U” BT Cluj, Bogdan 

Pogăcean, a fost suspen-

dat pentru 6 luni de către 

Federaţia Română de 

Baschet. Jucătorul clu-

jean va reveni pe parchet 

abia la sfârşitul lunii mar-

tie a anului viitor.

Decizie ciudată luată de că-

tre Federaţia Română de Bas-

chet. Forul naţional a luat ho-

tărârea să-l suspende pentru 6 

luni pe tânărul jucător al echi-

pei „U” BT, Bogdan Pogăcean. 

Motivul? Clujeanul a absentat 

de la naţionala U20 din cauză 

că avea admitere la facultate!

Federali au motivat deci-

zia prin faptul că sportivul de 

19 ani a participat la sesiunea 

Bacalaureatului Sportiv, însă, 

cu toate acestea nu s-a pre-

zentat la reunirea reprezenta-

tivei de tineret a României. 

Astfel, Dorin Pintea nu va pu-

tea conta pe serviciile lui Po-

găcean în primele 6 luni ale 

sezonului competiţional 

2014-2015, urmând ca acesta 

să revină în teren abia la sfâr-

şitul lunii martie a anului 2015.

Potrivit regulamentului 

întocmit de FRB, într-o si-

tuaţie ca aceasta se prevăd 

următoarele:

„16.26. Convocarea la 
echipă natională: a) Dacă 

un jucător senior convocat la 

lotul naţional nu participă la 

acţiunile lotului (nemotivat) 

nu va avea drept de joc în Li-

gă Naţională de Baschet şi 

nici în Cupa României timp 

de 6 luni. În caz de recidiva 

sancţiunea se dublează, re-

spectiv 12 luni; b) Dacă un 

jucător junior convocat la lo-

tul naţional nu participă la 

acţiunile lotului (nemotivat) 

nu va avea drept de joc în 

CN timp de 6 luni. În caz de 

recidivă sancţiunea se du-

blează, respectiv 12 luni”. 

(Radu BĂRĂIAN, student la Jur-
nalism, FSPAC-UBB, anul II)

Suspendat pentru că avea admitere la facultate!

Hafia VECIUNCA
sport@monitorulcj.ro

În clasamentul general 

pe naţiuni, România a 

ocupat primul loc, cu 

323.5 puncte.

O clujeancă face furori în 

lumea atletismului mondial. 

Este vorba de Bianca Răzor, 

care cucereşte medalii după 

medalii. Sportiva în vârstă de 

19 ani s-a încoronat dublă 

campioană la Campionatele 

Balcanice de la Piteşti. Atleta 

legitimată la clubul Steaua a 

câştigat aurul în probele 400 

m plat şi ştafetă 4x400. La in-

dividual, Bianca a reuşit o cur-

să excelentă, la capătul căre-

ia a oprit cronometrul la 52 

de secunde şi 24 de sutimi, 

adică un nou personal best.

„Sunt foarte fericită. Mi-am 

confi rmat baremul pentru 

Campionatele Europene de la 

Zurich şi am reuşit să scot cel 

mai bun timp al meu din acest 

sezon. Atmosfera mi-a plăcut 

foarte mult, oamenii din tri-

bune ne-au încurajat în per-

manenţă şi au fost alături de 

noi. Competiţia nu a fost grea, 

am avut adversare mult mai 

puternice la Campionatele Na-

ţionale, care s-au disputat săp-

tămâna trecută. Atunci, am 

câştigat patru medalii, dintre 

care 3 de aur şi una de ar-

gint”, a declarat Bianca Răzor 

pentru Monitorul de Cluj.

Aur şi la ştafetă

Răzor a alergat ca Usain 

Bolt şi în proba de ştafetă 

4x400, unde româncele au ob-

ţinut timpul de 3 minute şi 31 

de secunde. „Vremea a fost ne-

favorabilă, am alergat pe pla-

oie şi vânt, dar chiar şi în ast-

fel de condiţii am reuşit să lu-

ăm aurul. Eu am fugit pe ulti-

mul schimb”, a precizat Bian-

ca. „Sunt foarte mulţumită şi 

fericită pentru rezultatele ob-

ţinute de Bianca. Sperăm să 

aibă evoluţii bune şi la Zuri-

ch, să ne îndeplinim obiecti-

vele”, a susţinut şi Ana Ille, 

antrenoarea sportivei care va 

împlini 20 de ani în 8 august.

Obiective măreţe

Clujeanca pregătită de Ana 

Ille speră să facă o fi gură fru-

moasă şi la Campionatele Eu-

ropene de seniori de la Zuri-

ch, programate în perioada 

12-17 august. „Îmi doresc un 

record personal şi să mă ca-

lifi c în fi nală atât la 400 m 

plat, cât şi la ştafetă 4x400”, 

este dorinţa Biancăi.

România a făcut 
legea la CBA

La Campionatele Balcani-

ce de Atletism (CBA) de la Pi-

teşti, România a ocupat pri-

mul loc în clasamentul pe na-

ţiuni, cu 323.5 puncte, fi ind 

urmată de Turcia (218 p), Bul-

garia (159.5 p), Grecia (159 

p), Croaţia (137 p), Serbia 

(102 p), Republica Moldova 

(100 p), Bosnia-Herţegovina 

(59.5 p), Slovenia (42.5 p), 

Muntenegru (22 p), Albania 

(16 p), Cipru (10 p), Georgia 

(7 p) şi Macedonia (5 p).

Primii 10 clasaţi, 
recompensaţi 
cu premii în bani

Primele locuri, recompen-

sate cu câte 2.400 euro, au 

fost ocupate de sportivi ro-

mâni: Alina Rotaru, în ierar-

hia feminină, pentru cei 6.72 

m la lungime, care i-au adus 

1.143 puncte, şi Marian Oprea, 

la masculin, cu 1.130 puncte, 

după 16.77 m la triplusalt.

În clasamentul feminin, 

locul secund (2.000 de euro) 

a fost ocupat de Silvia Da-

nekova (Bulgaria – 3.000 m 

obstacole), iar pe 3 s-a cla-

sat Andreea Ogrăzeanu (100 

m), care a fost recompensa-

tă cu 1.600 euro. Al doilea la 

masculin a fost aruncătorul 

de ciocan Sergiei Marghiev 

(Republica Moldova), cu 

1.125 puncte, cu tot atâtea 

puncte fi ind creditat şi sprin-

terul turc Ramil Guliyev.

În total, România a cucerit 

32 de medalii, dintre care 14 de 

aur, 12 de argint şi 6 de bronz.

Mai iute ca vântul!
Clujeanca Bianca Răzor a cucerit două medalii de aur la Campionatele Balcanice 
de Atletism, care s-au desfăşurat în weekend la Piteşti.

La cei 19 ani pe care îi are, Bianca Răzor este deja comparată cu fosta mare campioană olimpică Gabi Szabo


