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Seplecan, plângere 
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secretarului judeţului
Consilierul judeţean spune că forul jude-
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Primăria îşi face firmă 
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Sala Polivalentă, o investiţie de 88 milioa-
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Afaceri „la cheie”. 
Oportunităţi şi costuri
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chiar un întreg camping? Pagina 5
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Nou-născuţii se lovesc 
de aceleaşi probleme
Secţia de Neonatologie a Spitalului Jude-
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Cum se socotesc nenorocirile în bani ?

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

Bolnavii aşteaptă cu sufletul la gură această listă, iar, după cum merg lucrurile, se pare că nu 
vor avea parte prea curând de tratamentele compensate. În judeţul Cluj, în evidenţele 
medicilor de familie, există înregistraţi aproximativ 250.000 de bolnavi cronici. Pagina 2

După opt luni de așteptare, lista compensatelor nu e încă finalizată !

Compensatele ? 
Poate la Crăciun !
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Experţii n-au ajuns încă la avionul 
prăbuşit în Ucraina

ACTUALITATE

Rectificarea bugetară aduce tăieri 
de fonduri la Finanţe şi Mediu

Experţii olandezi şi australi-
eni responsabili cu ancheta în 
cazul prăbuşirii avionului ma-
laysian în Ucraina au fost nevo-
iţi, ieri, să renunţe din nou să 
se deplaseze la locul catastro-
fei, din cauza luptelor din pro-
ximitate, a anunţat Ministerul 
olandez al Justiţiei, citat de AFP.

Grupul de experţi „nu a ple-
cat din Doneţk spre locul pră-
buşirii. Există în prezent prea 
multe lupte pe şi în jurul dru-
mului care duce încolo”, a 
precizat ministerul într-un co-
municat.

Experţii şi poliţiştii au fost 
deja nevoiţi luni să se întoar-
că din drum în timp ce încer-
cau să meargă la locul catas-
trofei, unde se află fragmen-
te din epava avionului Malay-
sia Airlines.

Avionul MH17 al companiei 
Malaysia Airlines, care efectua 

cursa Amsterdam-Kuala Lumpur 
cu 298 de persoane la bord, a 
fost doborât în 17 iulie, în estul 
Ucrainei, într-o zonă controlată 
de rebelii susţinuţi de Moscova.

Kievul şi occidentalii i-au acu-
zat pe separatişti şi pe protecto-
rii lor de la Kremlin că sunt res-
ponsabili de această catastrofă.

Ministerele Sănătăţii, Apără-
rii, Economiei, Educaţiei, Trans-
porturilor, Muncii, Culturii şi 
Afacerilor Interne, inclusiv pen-
tru Autoritatea Electorală Per-
manentă, vor primi bani în plus 
la rectifi carea bugetară, iar fon-
duri vor fi  tăiate, printre altele, 
de la Ministerul Finanţelor şi 
cel al Mediului.

Astfel, Sănătatea va primi 
489 milioane lei, Casa Naţiona-
lă a Asigurărilor de Sănătate - 
166 milioane lei, Apărarea - 400 
milioane lei, Economia - 300 mi-
lioane lei, Educaţia - 150 mili-
oane lei, Transporturile - 356 
milioane lei, Afacerile Interne 
şi Autoritatea Electorală Perma-
nentă - 192 milioane lei, Mun-
ca - 42 milioane lei, Cultura - 
10 milioane lei.

Alte 600 milioane lei vor fi  
alocate pentru arieratele auto-
rităţilor locale.

„Am discutat cu ministrul 
Apărării în această dimineaţă 
(ieri–n.red.) şi, până la sfârşi-
tul anului, intenţionăm ca 
această creştere de cheltuieli 
pentru Apărare, într-o perioadă 
sensibilă, importantă, difi cilă 
pentru regiune, să fi e de 0,2% 
din PIB”, a declarat premierul 
Victor Ponta.

De la Ministerul Finanţelor vor 
fi  tăiate 750 milioane lei de la ca-
pitolul privind acţiuni generale, 
iar de la Ministerul Mediului vor 
fi  tăiate 25 milioane lei, ministrul 
delegat pentru Buget, Liviu Voi-
nea, precizând că acestea sunt 
„principalele” instituţii de la ca-
re vor fi  diminuate fonduri.

Veniturile estimate vor creşte 
cu 1,07 miliarde lei, iar cheltu-
ielile vor fi  revizuite în creştere 
cu 1,34 miliarde lei, ţinta de de-
fi cit bugetar urmând să fi e men-
ţinută la 2,2% din PIB.

Detalii în pagina 5
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Andreea LEDER
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Bolnavii cronici ai 

României sunt purtaţi cu 

zăhărelul de la o zi la 

alta de către autorităţi în 

ceea ce priveşte actualiza-

rea listei medicamentelor 

compensate. La sfârşitul 

anului trecut, reprezen-

tanţii Ministerului 

Sănătăţii anunţau cu 

surle şi trâmbiţe că noua 

listă a compensatelor va 

intra în vigoare cu prima 

zi a acestui an.

Au trecut opt luni de atunci, 

iar de reactualizarea listei me-

dicamentelor compensate nici 

vorbă. Cel mai nou anunţ fă-

cut în această privinţă spune 

că noua listă nu va fi  fi nali-

zată decât în luna decembrie.

Bolnavii aşteaptă această lis-

tă de şapte ani, iar la cum merg 

lucrurile la noi în ţară, se pare 

că nu vor intra prea curând în 

posesia noilor tratamente. La 

nivelul judeţului Cluj, în evi-

denţele medicilor de familie, 

există înregistraţi aproximativ 

250.000 de bolnavi cronici.

Războiul politic, 
moartea bolnavilor

Bazele noii legi a sănătăţii 

au fost puse pe vremea fos-

tului ministru al Sănătăţii, Eu-

gen Nicolăescu. Pe lista mo-

difi cărilor din sănătate se pre-

vedea şi reactualizarea listei 

compensatelor. Această listă 

trebuia să intre în vigoare în 

luna aprilie a acestui an, oda-

tă cu introducerea pachetelor 

de bază. În luna februarie Ni-

colăescu şi-a dat demisia, iar 

locul lui a fost ocupat de Ni-

colae Bănicioiu, acesta fi ind 

unul dintre motivele care a 

dus la întârzierea reactualiză-

rii listei compensatelor.

La scurt timp după prelua-

rea funcţiei, Nicolae Bănicio-

iu, anunţa că noua listă a com-

pensatelor nu este valabilă, 

deoarece a fost alcătuită din 

167 de molecule evaluate de 

o singură persoană şi că exis-

tă dubii în privinţa faptului că 

acestea au fost evaluate în-

tr-un mod corect. Tot el anun-

ţa că se lucrează la o nouă lis-

tă care va fi  fi nalizată în câte-

va luni, lucru care nu s-a în-

tâmplat deocamdată.

Drumul lung 
al compensatelor

La începutul anului trecut, 

fostul ministru al Sănătăţii, 

Eugen Nicolăescu, anunţa că 

lista compensatelor va fi  ac-

tualizată şi că bolnavii vor 

putea intra în posesia ei la da-

ta de 1 iulie 2013.

Când s-a apropiat termenul 

menţionat, autorităţile au 

anunţat că lista nu este fi na-

lizată şi că va intra în vigoare 

în prima zi a anului 2014. Cum 

amânările ocupă loc de cinste 

la noi în ţară, acestea nu au 

întârziat să apară nici în aceas-

tă situaţie: reactualizarea lis-

tei nu a fost făcută la începu-

tul anului, iar mai mult decât 

atât, termenul a fost amânat 

până la data de 1 aprilie.

Reactualizarea listei com-

pensatelor nu a fost făcută 

nici la acea dată şi nu este ac-

cesibilă bolnavilor nici în zi-

ua de astăzi. Termenele sunt 

amânate de la o lună la alta, 

iar cel mai nou anunţ făcut 

în acest sens spune că lista 

va fi  fi nalizată abia la sfârşi-

tul acestui an.

Bolnavii cronici, 
în stand-by de 7 ani

Lista medicamentelor com-

pensate nu a mai fost actua-

lizată de şapte ani, iar bolna-

vii cronici o aşteaptă cu dis-

perare pentru a putea avea 

acces la noile tratamente.

Unii dintre ei s-au săturat 

să mai aştepte şi au dat sta-

tul în judecată. Este vorba 

despre cei şapte pacienţi, bol-

navi de cancer, care au dat 

statul român în judecată pen-

tru a benefi cia de tratament 

gratuit de ultimă generaţie. 

Magistraţii le-au dat câştig de 

cauză şi au obligat autorită-

ţile să le pună la dispoziţie 

tratamentul de care au nevo-

ie. Conform preşedintelui Fe-

deraţiei Asociaţiilor Bolnavi-

lor de Cancer, Cezar Irimia, 

după cei şapte pacienţi care 

au câştigat lupta cu statul, alţi 

150 şi-au exprimat intenţia de 

a lupta pentru drepturile lor.

De Crăciun, noua listă

Asta este cea mai recentă 

promisiune făcută de ministrul 

Sănătăţii în ceea ce priveşte re-

actualizarea listei de medica-

mente compensate. Nicolae Bă-

nicioiu a anunţat că până în 

luna decembrie lista compen-

satelor va fi  fi nalizată.

Conform autorităţilor, oda-

tă cu introducerea noii liste, 

pacienţii vor putea benefi cia 

de tratament inovativ cu 17 

molecule noi orfane, dintre ca-

re nouă sunt pentru tratamen-

tul afecţiunilor oncologice.

Lista compensatelor?
Poate de Crăciun!
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250.000 de clujeni, care sunt înregistraţi ca bolnavi cronici, vor mai 
avea de aşteptat până când vor putea intra în posesia 
medicamentelor noi care se vor găsi pe lista compensatelor.
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Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Consilierul judeţean libe-

ral Mihai Seplecan atrage 

atenţia că forul judeţean 

este „o bombă cu ceas, în 

care toţi ascund diverse 

lucruri şi nimeni nu îşi 

asumă nimic“.

Liberalul Mihai Seplecan 

îi reproşează Simonei Gaci, 

secretarul judeţului, întâr-

zierea cu care aceasta le-a 

dat consilierilor judeţeni ra-

poartele privind proiectele 

de hotărâre care vor fi dis-

cutate în şedinţa de joi a 

Consiliului Judeţean.

„Solicit demisia Simonei 

Gaci şi a şefului de la Ju-

ridic, Ştefan Iliescu. De ase-

menea, le voi face plânge-

re penală, deoarece, con-

form legii 215 din 2001, cu 

cinci zile înainte de o şe-

dinţă de Consiliu Judeţean 

trebuie să ni se dea rapoar-

tele asupra tuturor proiec-

telor de hotărâre şi avize-

le de legalitate, lucru care, 

noi deşi avem şedinţă joi, 

nu s-a întâmplat.

Mai exact, noi, consilie-

rii PNL, PDL, PPDD am avut 

astăzi (marţi-n.red), de la 

ora 11:00, o şedinţă în care 

l-am convocat pe Ciceo, în 

privinţa proiectului privind 

aeroportul şi nu aveam, la 

ora aceea, avizele.

Abia la ora 11.30 ne-a 

adus la cunoştinţă avizele 

de legalitate asupra celor 

patru proiecte de hotărâre 

care, din punctul meu de 

vedere, sunt pentru judeţul 

nostru, cele mai importan-

te proiecte de după 1990 în-

coace. Celelalte proiecte im-

portante sunt cele referitoa-

re la revocarea din funcţie 

a lui Ioan Olelelu, alegerea 

altui consilier ca vicepreşe-

dinte, delegarea noului vi-

cepreşedinte cu atribuţii de 

preşedinte interimar“, a ex-

plicat Seplecan. Astfel, ara-

tă liberalul, nu s-a respec-

tat legea de a se prezenta o 

situaţie înainte cu cinci zi-

le de şedinţă, „s-a tăinuit 

informaţia şi ne-a obstruc-

ţionat accesul la informaţie, 

astfel încât să putem vota 

în cunoştinţă de cauză“.

Blocaj fără precedent

Consilierul judeţean mai 

arată că un asemenea blo-

caj nu a mai existat în isto-

ria forului judeţean, iar prin 

aceste proiecte s-ar fi deblo-

cat situaţia în administraţie, 

precum şi în regii.

„Vreau ca DNA să se au-

tosezize împotriva Consiliu-

lui Judeţean, care este o 

bombă cu ceas. Toţi ascund 

diverse lucruri şi nimeni nu 

îşi asumă nimic. Sunt nişte 

căpuşe care se hrănesc din 

banii publici. Iar dacă până 

acum am cerut doar demi-

sii, de acum voi cere con-

troale şi verificări. Sunt ne-

şantajabil şi voi pune me-

reu lucrurile pe masă.

De asemenea, mai vreau 

să subliniez că dacă una din-

tre acuzaţiile aduse lui Rareş 

Pop se referea la faptul că ţi-

ne de funcţia la Inspectora-

tul de Stat pentru Controlul 

în Trafi cul Rutier, chiar dacă 

PNL ieşise de la guvernare, 

vreau să se judece şi de ce 

Oleleu, PSD, Gaci ţin de acea 

funcţie în CJ, deşi acolo sunt 

alte majorităţi acum“, a com-

pletat Seplecan. 

Seplecan îi face plângere penală
Simonei Gaci, secretarul judeţului

Turiştii reclamă cel mai 

des la Autoritatea 

Naţională pentru 

Protecţia Consumatorilor 

(ANPC) că au fost păcă-

liţi, că au plătit pentru 

pachete turistice de mii 

de euro de care nu au 

mai beneficiat, că servi-

ciile găsite la locurile de 

cazare nu s-au ridicat la 

nivelul celor din ofertă, 

dar şi reclame înşelătoa-

re de tipul 

„pentru tine gratuit”.

La Comisariatul Judeţean 

pentru Protecţia Consumato-

rilor Cluj, în cursul lunii mar-

tie 2014 a fost înregistrată o 

sesizare privind reclama în-

şelătoare în cazul unei excur-

sii cadou de opt zile în Tur-

cia, pe Coasta Licia, textul 

reclamei fi ind: „Pentru tine 

GRATUIT! Zbor dus-întors, 

cazare cu mic dejun în hote-

luri de 4 şi 5 stele şi transfer 

de la/la aeroport!”. În conti-

nuare, era descris programul 

pe zile, cu excursii şi croazi-

ere gratuite, iar la fi nalul pli-

antului se menţiona cu ca-

ractere foarte mici: „Tu plă-

teşti doar taxele de aeroport 

şi taxele de servicii în valoa-

re de 480 lei/pers., taxa de 

rezervare în valoare de 40 

lei/pers. şi asigurarea medi-

cală şi de bagaje de 39 lei/

pers. Nu se pot caza într-o 

cameră dublă 2 clienţi care 

benefi ciază de gratuitate”, ta-

xele suplimentare pentru ca-

mera single fi ind cuprinse în-

tre 145 şi 185 de lei/noapte 

în funcţie de perioadă.

Operatorul economic care 

a distribuit pliantele cu ofer-

ta respectivă a fost sancţionat 

cu amendă în valoare de 5.000 

de lei pentru practici comer-

ciale incorecte şi a fost obli-

gat să nu mai utilizeze recla-

ma respectivă.

O pensiune din Orşova a 

fost reclamată, prin două se-

sizări, pentru condiţiile im-

proprii de cazare, inspectorii 

ANPC constatând că nu erau 

respectate condiţiile minime 

obligatorii în pensiunile tu-

ristice. Lenjeria de pat şi pro-

soapele erau în diverse cu-

lori, nu erau saltele de pro-

tecţie pe paturi, lipseau pla-

sele la geamuri, precum şi 

perdelele, în camere nu erau 

mese şi scaune, iar mocheta 

de pe scările de acces era gă-

urită şi pătată. S-a constatat, 

de asemenea, că pensiunea 

nu era autorizată de Minis-

terul Turismului şi nu deţi-

nea certifi cat de clasifi care. 

Astfel, inspectorii ANPC au 

dispus amendarea pensiunii 

cu 25.000 de lei şi închide-

rea temporară.

Vacanţe cu reclame 
înşelătoare şi 
promisiuni goale

Omniasig a plătit 

moştenitorilor pilotu-

lui Adrian Iovan suma 

asigurată în baza 

poliţei de asigurare 

pe care o deţinea 

Şcoala Superioară de 

Aviaţie Civilă.

Omniasig a plătit moşte-

nitorilor pilotului Adrian Io-

van suma asigurată în caz 

de deces, de 287.500 euro, 

prevăzută în poliţa pentru 

avionul implicat în acciden-

tul din Apuseni de la fi nele 

lunii ianuarie, acceaşi sumă 

urmând să fi e achitată şi 

moştenitorilor Aureliei Ion, 

a doua victimă. „Ominiasig 

Vienna Insurance Group con-

fi rmă că, în cadrul dosaru-

lui de daună deschis ca ur-

mare a producerii tragicului 

accident aviatic din Munţii 

Apuseni din 20 ianuarie, com-

pania a achitat deja despă-

gubirea pentru decesul pilo-

tului Adrian Iovan, în baza 

poliţei de asigurare de acci-

dente a personalului navi-

gant şi a pasagerilor deţinu-

tă de Şcoala Superioară de 

Aviaţie Civilă. Omniasig a 

efectuat plata despăgubirii 

cuvenite către moştenitorii 

legali ai pilotului Adrian Io-

van”, se arată într-un răs-

puns al asigurătorului remis 

la solicitarea Mediafax.

Asigurări pentru deces 
şi invaliditate

Suma asigurată în caz de de-

ces şi invaliditate totală perma-

nentă se ridică la 287.500 euro 

pentru fi ecare membru al echi-

pajului şi pentru fi ecare pasager.

Contractul de asigurare a 

fost valabil pentru perioada 13 

mai 2013-12 mai 2014 şi aco-

perea toate cele 16 avioane şi 

elicoptere ale Şcolii Superioa-

re de Aviaţie Civilă, care a plă-

tit 160.020 lei pentru poliţă.

„Referitor la despăgubi-

rea aferentă decesului pasa-

gerei Aurelia Ion, menţio-

năm că Ominiasig VIG va 

efectua şi această plată du-

pă ce vor fi depuse la dosar 

toate documentele necesa-

re”, se mai arată în răspun-

sul asigurătorului.

Accidentul aviatic 
din Apuseni

Pilotul Adrian Iovan şi Au-

relia Ion, studentă în anul V 

la Institutul Medico-Militar 

din Bucureşti, şi-au pierdut 

viaţa după ce un avion de 

mici dimensiuni, la bordul 

căruia se afl a un echipaj me-

dical, a aterizat forţat, la 20 

ianuarie, într-o zonă din Mun-

ţii Apuseni, la peste 1.400 de 

metri altitudine, la graniţa ju-

deţelor Cluj şi Alba.

La bord se mai afl au co-

pilotul Răzvan Petrescu şi pa-

tru medici: Radu Zamfi r de 

la Spitalul Fundeni, Valentin 

Calu de la Elias, Cătălin Piv-

niceru de la Spitalul „Sf. Ma-

ria” şi Sorin Ianceu de la Spi-

talul Municipal din Beiuş, ju-

deţul Bihor.

Echipa medicală din avi-

on mergea la Oradea, unde 

urma să preleveze fi catul de 

la un donator de peste 60 de 

ani, care a suferit un accident 

vascular cerebral.

Nenorociri socotite în bani
Accidentul din Apuseni şi asigurările: ce sume au primit moştenitorii lui Adrian Iovan?
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ASISTENT MEDICAL DE FARMACIE 
 

 
 

 
 

 
Rela e 00- 00 

la telefon: 0264  
 

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

Părinţii clujeni care aleg 

să recolteze celule stem 

din cordonul ombilical 

au, doar la Biogenis, opţi-

unea realizării unui sin-

gur pachet dorit cu cele 

mai multe opţiuni.

Biogenis îţi oferă posibili-

tatea să îţi confi gurezi singur 

pachetul de recoltare celule 

stem, alegând serviciile im-

portante pentru familia ta. 

Pentru clienţi, există două pa-

chete: varianta Cord Blood, 

care costă 1.990 lei şi inclu-

de: kit de recoltare, procesa-

re sânge, crioprezervare sân-

ge, gel pentru naştere Natalis 

şi varianta Start, care costă 

2.990 lei şi include: kit de re-

coltare, analiză sânge mamă, 

prelucrare celule stem copil, 

extragere celule stem, extra-

gere celule stem în formă se-

parată şi concentrată, criopre-

zervare concentrat de celule 

stem în două recipiente.

Specialiştii Biogenis sub-

liniază că unităţile de sânge 

care sunt procesate corect 

înainte de congelare nu mai 

necesită o prelucrare semni-

fi cativă după decongelare. 

„Este o regulă de aur a băn-

cilor de sânge din SUA, Eu-

ropa şi Japonia să procese-

ze sângele colectat din cor-

donul ombilical pentru a în-

departa excesul de celule ro-

şii şi plasmă. Unităţile de 

sânge care sunt procesate în 

mod corect înainte de con-

gelare nu mai necesită o pre-

lucrare semnifi cativă după 

decongelare şi, în majorita-

tea cazurilor, pot fi  utilizate 

imediat după dezgheţare. Ori-

ce unitate din care nu au fost 

îndepărtate celulele roşii va 

necesita o curăţare după de-

congelere şi înainte de trans-

plant. Curăţarea celulelor es-

te întotdeauna asociată cu 

pierderea unui număr de pâ-

nă la 25% şi prezintă, de 

asemenea, riscul pierderii 

produsului în timpul centri-

fugării. Este demonstrat fap-

tul că transfuzia de sânge 

neprocesat cauzează reacţii 

adverse severe pacienţilor. 

În iunie 2010, Centrul Inter-

naţional de Cercetare în do-

meniul transplantului de ma-

duvă osoasă a emis un aver-

tisment medicilor legat de 

utilizarea unităţilor necură-

ţate de celule roşii pentru 

transplantare”, explică dr. 

Roger Mrowiec, director al 

Laboratorului de Celule Stem 

Elie Katz Umbilical Cord Blo-

od Program/ New Jersey Cord 

Blood Bank, USA.

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Consilierii locali vor vota, 

mâine, într-o şedinţă 

extraordinară, un proiect 

de hotărâre pentru înfi in-

ţarea unei societăţi 

comerciale care să admi-

nistreze Sala Polivalentă.

Societatea comercială va fi  

a treia pe care o înfi inţează 

Primăria Cluj-Napoca, după 

Compania de Transport Pu-

blic (fosta Regie Autonomă de 

Transport Public) şi Cluj In-

novation Park.

Potrivit proiectului de ho-

tărâre, obiectivul principal al 

societăţii comerciale este ad-

ministrarea Sălii Polivalente 

de către Primăria Cluj-Napo-

ca, prin Consiliul Local în aso-

ciere cu Regia Autonomă a 

Domeniului Public. „Adminis-

trarea obiectivului Sala Poli-

valentă implică realizarea de 

către societatea de adminis-

trare a următoarelor activităţi: 

organizarea, conducerea şi 

gestionarea activităţilor Sălii 

Polivalente, conform regle-

mentărilor în vigoare; întreţi-

nerea şi exploatarea Sălii Po-

livalente potrivit scopului pen-

tru care a fost edifi cată; orga-

nizarea de competiţii sporti-

ve şi punerea la dispoziţie a 

sălii pentru cluburile şi aso-

ciaţiile sportive sau persoane-

lor juridice, concomitent cu 

asigurarea serviciilor comple-

mentare de deservire şi co-

merţ producătoare de veni-

turi, organizarea de venituri, 

organizarea de spectacole, în-

chirierea pentru organizarea 

de evenimente, competiţii 

sportive”, este precizat în pro-

iectul de hotărâre.

Există deja cereri pentru 
Sala Polivalentă

Lucrările la Sala Polivalen-

tă vor fi  încheiate în luna sep-

tembrie şi există deja cereri 

pentru organizarea unor eve-

nimente. „Având în vedere că 

în cursul lunii septembrie se 

fi nalizează lucrările la Sala 

Polivalentă, aceasta urmând 

a fi  dată în folosinţă şi deja 

există solicitări de organizare 

a unor competiţii sportive şi 

manisfestări culturale înce-

pând cu luna octombrie, ra-

portat la durata necesară pen-

tru realizarea procedurii de 

înfi inţare a unei societăţi şi 

înmatriculare a acesteia la Ofi -

ciul Registrului Comerţului de 

pe lângă Tribunalul Comerci-

al Cluj, considerăm că se im-

pune iniţierea demersurilor în 

acest sens într-un termen cât 

mai scurt posibil”, mai este 

notat în proiect.

88 milioane lei, 
valoarea lucrărilor

Sala Polivalentă va fi  in-

augurată în 15 septembrie, 

iar între 15 septembrie – 15 

octombrie va fi  efectuată re-

cepţia, urmând ca la sfârşi-

tul lunii octombrie să fi e des-

chisă ofi cial.

Valoarea totală a lucrărilor 

este de aproximativ 88 mili-

oane lei, cu TVA, capacitatea 

sălii este de 7.300 de locuri, 

dar la concerte vor putea asis-

ta 10.000 oameni datorită tri-

bunei retractabile dinspre stra-

da Uzinei. Potrivit conducerii 

Primăriei, Sala Polivalentă es-

te cea mai mare din ţară. 

Doar la Biogenis îţi construieşti un pachet personalizat

Sala Polivalentă, o investiţie de 88 milioane lei, 
va fi inaugurată la sfârşitul lunii octombrie.

Primăria îşi face firmă 
pentru Polivalentă
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Anunţ privind începerea proiectului
„Achiziţie echipamente salon de remodelare corporală”

Benefi ciar: Alysa Nails SRL-D

Programul Operaţional Regional 2007-2013

Axa Prioritară 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional şi local”

Domeniul major de intervenţie 4.3 ”Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice

Organismul intermediar: Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest

Valoarea totală a proiectului: 906.440,00 LEI

Finanţare nerambursabilă: 731.000,00 LEI

Data publicării: 30.07.2014

Date de contact: Alysa Nails SRL-D
str. Ciocârliei, nr. 32-34, Sp. Com. Nr. 2, Cluj-Napoca, jud. Cluj

Telefon: 0740-115.420 sau 0740-384.650
Email: kiss_alissa@yahoo.com

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

După cinci şedinţe conse-

cutive de apreciere, în care 

a reuşit să recupereze circa 

7 bani în faţa euro, ieri 

leul s-a depreciat uşor, pe 

fondul măsurilor de protec-

ţie pe care şi le-au luat 

investitorii înainte de 

încheierea şedinţei de poli-

tică monetară a Rezervei 

Federale americane.

Cursul euro a crescut de la 

4,3878 la 4,3955 lei, într-o şe-

dinţă care s-a deschis la 4,3890 

lei, nivel asemănător cu cele 

la închiderea de luni. Mini-

mul zilei a fost de 4,3880 lei, 

presiunea pe cumpărarea de 

valută, pe fondul unor volu-

me de tranzacţionare redus, 

împingând euro, în jurul ore-

lor 14:00 peste pragul de 4,40 

lei, la 4,40 – 4,4030 lei.

Cursul dolarului american 

a urcat de la 3,2638 la 3,2711 

lei, iar cel al francului elveţi-

an de la 3,6102 la 3,6175 lei.

Monedele din regiune se 

depreciau, la rândul lor, în fa-

ţa euro. Cea poloneză cobora 

la 4,144 – 4,154 zloţi, iar cea 

maghiară la 308,8 – 310,7 fo-

rinţi, revenind, astfel, după cir-

ca două săptămâni peste pra-

gul de 310 forinţi.

Pentru perioada următoa-

re este de aşteptat ca euro să 

se menţină în culoarul contu-

rat de la începutul anului, cel 

de 4,38 – 4,45 lei.

Perechea euro/dolar era 

foarte stabilă, volatilitatea re-

ducându-se la 1,3427 – 1,3443 

dolari, după ce vinerea tre-

cută ea a coborât la 11,3422 

dolari, nivel care nu a mai 

fost atins de la fi nalul lui no-

iembrie trecut.

Pentru realizarea acestui 

articol au fost folosite date 

şi informaţii disponibile pâ-

nă la oră 14.00.  R.G.

Euro testează din nou pragul de 4,40

PIAŢA VALUTARĂ

Organizaţiile criminale 

din ţările vecine şi din 

Italia investesc în active 

româneşti.

România şi-a îmbunătăţit 

legislaţia şi capacitatea de a 

îngheţa şi confi sca averile 

ilicite, se arată într-un raport 

publicat marţi de Consiliul 

Europei. „Ofi ciul Naţional de 

Prevenire şi Combatere a Spă-

lării Banilor respectă, în li-

nii mari, standardele inter-

naţionale, iar numărul de in-

vestigaţii, puneri sub acuza-

re şi condamnări a crescut. 

Sunt necesare măsuri supli-

mentare pentru consolidarea 

implementării delictului de 

spălare de bani şi pentru so-

luţionarea defi cienţelor struc-

turale în ceea ce priveşte pro-

cesele judiciare şi aplicarea 

legii”, se arată în raportul 

realizat de Comitetul de Ex-

perţi pentru Evaluarea Mă-

surilor de Combatere a Spă-

lării Banilor şi Finanţării Te-

rorismului al Consiliului Eu-

ropei (MONEYVAL).

Experţii europeni atrag 

atenţia că sistemul fi nanciar 

din România prezintă „o vul-

nerabilitate semnifi cativă” în 

faţa fenomenului spălării ba-

nilor, motiv pentru care de-

tectarea de către autorităţile 

române a practicii ilegale a 

transportului „fi zic” transfron-

talier al sumelor de bani de 

către curieri ridică „preocu-

pări serioase”.

Experţii consideră că, dată 

fi ind poziţionarea la graniţa de 

est a Uniunii Europene şi fi ind 

parte atât a rutei balcanice de 

trafi c, cât şi a celei euro-asia-

tice, România este „atractivă” 

pentru grupările criminale şi 

pentru evazionişti.

Potrivit raportului, econo-

mia subterană reprezintă 30% 

din PIB (la nivelul anului 

2011), iar organizaţiile crimi-

nale din ţările vecine şi din 

Italia investesc în active ro-

mâneşti.

Totodată, organizaţii cri-

minale româneşti sunt impli-

cate în diverse activităţi ile-

gale din Europa, precum re-

ţele de prostituţie, extorcare 

şi trafi c de droguri.

Raportul a fost realizat în 

urma celei de-a patra vizite 

de evaluare în România, efec-

tuată de experţii Consiliului 

Europei în perioada 27 mai 

– 1 iunie 2013.

Cei care doresc să aibă 

propria afacere, sărind 

însă peste toată biro-

craţia necesară eliberă-

rii autorizaţiilor, o pot 

face cu câteva zeci de 

mii de euro.

Din punct de vedere al pre-

ţului, cele mai accesibile ofer-

te din categoria „afacerilor la 

cheie” cuprind doar autoriza-

ţiile şi dotările necesare deru-

lării unui business, în timp ce 

acelea care includ şi proprie-

tatea imobiliară adiacentă pot 

ajunge şi la câteva milioane 

de euro.

Diferenţa de preţ dintre 
shaormerie şi restaurant

Concret, o shaormerie în 

Cluj-Napoca poate fi  cumpă-

rată cu doar 18.000 de euro, 

potrivit unui anunţ postat pe 

un site de vânzări-cumpărări.

Diferenţa dintre o shaor-

merie şi un restaurant este de 

circa 55.000 de euro. Astfel, 

un restaurant situat în Piaţa 

Mihai Viteazu din Cluj-Napo-

ca, cu terasă şi sală de eveni-

mente, poate fi  cumpărat cu 

75.000 de euro.

Mult mai scump este un 

alt spaţiu scos la vânzare, de 

220 de metri pătraţi, ampla-

sat în centrul oraşului, care 

are un preţ cerut de un mili-

on de euro. Unitatea este com-

plet amenajată şi dispune de 

toate autorizaţiile necesare 

continuării activităţii.

De altfel, printre cele mai 

interesante oportunităţi de 

afaceri se numără restauran-

tele, hotelurile şi pensiuni-

le, potrivit ofertelor listate 

pe Spatiicomerciale.ro, si-

te-ul specializat pe segmen-

tul comercial lansat de por-

talul Imobiliare.ro.

Pensiuni de sute de mii 
sau milioane

De exemplu, în Cluj, în co-

muna Floreşti, o pensiune cu 

12 camere poate fi  achiziţio-

nată la un preţ de 145.000 de 

euro. În zona semicentrală a 

oraşului, în apropiere de Par-

cul Feroviarilor, o pensiune 

de 400 de metri pătraţi utili, 

cu o capacitate de nouă ca-

mere, are un preţ cerut de 

700.000 de euro. Proprietatea 

include un teren de 360 de 

metri pătraţi, dar şi o casă de 

locuit, în suprafaţă de 180 de 

metri pătraţi.

Cei care îşi doresc afaceri 

în turism şi deţin şi sume im-

portante de bani au inclusiv 

opţiunea achiziţionării unui 

domeniu afl at la 50 de kilo-

metri de Cluj-Napoca, cu o 

suprafaţă totală de 420.000 

mp, care se vinde pentru 2,2 

milioane de euro. Proiectul 

nu este încă fi nalizat în tota-

litate, dar proprietarii actuali 

spun că există planuri pentru 

mai multe vile, o cabană de 

vânătoare şi un centru SPA al 

complexului.

Oarecum, o altă ofertă „la 

cheie” poate fi  considerat şi 

Campingul Făget, scos la vân-

zare pentru 2,7 milioane de 

euro. Afacerea vine „la pa-

chet” cu un teren de 34.000 

mp, dar şi căsuţele de lemn 

care oferă peste 80 de locuri 

de cazare.

România, „atractivă” pentru evazionişti

Cât costă o shaormerie, un restaurant 
sau chiar un întreg camping?

Afaceri „la cheie”. 
Oportunităţi şi costuri

28 iulie 29 iulie

Euro 

 4,3873 4,3955

Dolar 

3,2638 3,2711

100 Forinţi maghiari 

 1,4221 1,4156

Francul elveţian 

 3,6102 3,6175

Lira sterlină 

 5,5451 5,5520

Gramul de aur 

136,9924 137,4806
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Cristina OLTEAN
redactia@monitorulcj.ro

230 de elevi din întreaga 

ţară, care au absolvit în 

acest an clasa a XI-a, au 

participat la ediţia din 

acest an a şcoli de vară 

„Junior Summer 

University”, eveniment 

organizat de OSUBB Cluj.

Scopul proiectului a fost să 

informeze elevii claselor a XI-a 

cu privire la oferta educaţio-

nală a Universităţii Babeş-Bo-

lyai şi asistarea lor în alege-

rea conştientă a unei viitoare 

facultăţi şi specializări.

Proiectul s-a adresat unui nu-

măr de 230 de elevi care au ab-

solvit în acest an clasa a XI-a în 

România şi care încă nu au o 

idee clară asupra domeniului în 

care îşi doresc să profeseze.

Elementul de noutate din 

acest an al proiectului a fost pre-

zenţa a cinci cazuri sociale din 

partea fundaţiei „Clujul are su-

fl et”, sponsorizate de către Ban-

ca Transilvania. Ideea proiectu-

lui „Junior Summer University” 

a venit în contextul creşterii ra-

tei abandonului şcolar, cauzat 

de alegerea unei facultăţi în ne-

cunoştinţă de cauză. În fi ecare 

an, tot mai mulţi tineri se lovesc 

de problema incompatibilităţii 

aptitudinilor lor cu cele cerute 

de domeniul vizat, ceea ce îi de-

termină să renunţe la studii.

Cazaţi în Campusul Hasdeu

Timp de 14 zile, elevii au 

fost cazaţi în Campusul Has-

deu, reuşind astfel să se fami-

liarizeze cu viaţa de student 

la cămin: împărţitul camerei 

cu alţi 2 sau 3 colegi , baie şi 

bucătărie la comun, petreceri 

surpriză şi multe altele.

Pentru început, timp de 3 

zile, aceştia au vizitat în total 

17 facultăţi din cadrul Univer-

sităţii Babeş-Bolyai, unde timp 

de o săptămână au participat 

la cursurile facultăţii pe care 

au ales-o în prealabil. Au mai 

avut loc şi alte prezentări de 

la Universitatea Tehnică şi de 

la Universitatea de Medicină 

şi Farmacie.

Activităţi interactive 
de socializare

Elevii au participat şi la 

un fl ash-mob în Piaţa Uni-

rii. Împreună cu alţi partici-

panţi de la şcolile de vară, 

au format anul 2015, anul în 

care municipiul Cluj-Napo-

ca va deveni capitala euro-

peană a tineretului. Acest 

eveniment a fost organizat 

de către organizaţia Share 

Cluj-Napoca.

Participanţii JSU au avut 

parte şi de activităţi distrac-

tive cu scopul socializării pre-

cum: waterslide, picnic, dar 

şi multe petreceri organizate 

de către coordonatorii pro-

iectului. O altă activitate me-

nită să le descopere liceeni-

lor oraşul Cluj-Napoca, dar 

să le şi scoată la iveală spi-

ritul competitiv şi abilităţile 

de a lucra în echipă a fost 

treasure hunt-ul.

Sute de elevi au participat 
la școala de vară a UBB
Participanții au experimentat, timp de 14 zile, ce înseamnă viața de student.

VLAD PISCU | participant la JSU UBB 2014

„Pot să zic că acest proiect mi-a schimbat complet 
părerea cu privire la felul în care îți petreci studenția 
la Cluj și la ceea ce înseamnă viața la cămin. De 
asemenea, OSUBB mi-a arătat ce înseamnă să te 
alături unei organizații studențești și să te implici în 
diferite proiecte, mai ales în anul următor, când 
Clujul va deveni capitala europeană a tineretului. Cu 
siguranță voi veni la Cluj la facultate, abia aștept să 
fi u și eu membru într-o organizație studențească ca 
să pot face proiecte ca JSU, pentru a-i ajuta pe 
viitorii liceeni ca mine să se decidă asupra facultății 
pe care o vor urma.“
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Campania „Împreună pen-

tru sănătate”, demarată de 

Iulius Mall Cluj la jumăta-

tea acestei luni, are prime-

le rezultate. Aproximativ 

65 dintre cei peste 180 de 

tineri sprijiniţi de centrul 

de zi al Fundaţiei Române 

pentru Copii, Comunitate 

şi Familie (FRCCF) Cluj au 

benefi ciat, până în prezent, 

de investigaţii medicale.

Vizita la policlinica Promedi-

cal Center a fost cu atât mai ne-

cesară pentru tineri, cu cât, în 

urma analizelor, au fost depista-

te boli cardiace congenitale, ca-

re nu fuseseră descoperite până 

în prezent, dar şi infecţii. „Tine-
rii benefi ciari ai serviciilor cen-
trului de zi «Clujul are Sufl et» 
au profi tat de oportunitatea con-
sulturilor medicale oferite de 
Iulius Mall Cluj, în parteneriat 
cu Promedical Center. Dovadă 
stă promptitudinea cu care s-au 
prezentat la mai puţin plăcuta 
colectare de probe de sânge, or-
ganizată la sediul centrului, şi 
dorinţa lor de a fi  programaţi la 
examenele ecografi ce, 45 din-
tre ei înscriindu-se pentru pri-
ma zi”, ne-a spus Alexandra Sen-

druc, Fundraiser FRCCF.

Prin campania „Împreună 

pentru sănătate”, Iulius Mall 

Cluj continuă să sprijine comu-

nitatea şi să ajute persoanele 

defavorizate. „Ne face o deose-
bită plăcere să îi putem ajuta 
pe aceşti tineri, care fac parte 
din familii cu o situaţie preca-
ră. Aceştia benefi ciază de ser-
vicii medicale premium, care 
să le ofere şansa de a avea o 
sănătate mai bună”, a spus So-

rin Guttman, Shopping Center 

Manager Iulius Mall Cluj.

În perioada următoare, şi cei-

lalţi tineri susţinuţi de centrul 

de zi „Clujul are Sufl et” vor be-

nefi cia de serviciile medicale 

oferite de Iulius Mall, în valoa-

re totală de 20.000 de euro.

65 de tineri au beneficiat deja 
de servicii medicale oferite de 
Iulius Mall Cluj, în cadrul campaniei 
„Împreună pentru sănătate”

Andreea LEDER
social@monitorulcj.ro

Secţiile de terapie intensi-

vă pentru nou-născuţi au 

rămas fără bani, iar vieţi-

le micuţilor sunt puse în 

pericol.

Situaţie critică în secţiile 

de terapie intensivă din ca-

drul spitalelor din România. 

Banii alocaţi pentru aceste 

secţii s-au terminat, iar până 

va avea loc rectifi carea buge-

tară, unităţile gospodăreşti vor 

trebui să se descurce cum pot.

Şi Secţia de Neonatologie 

din cadrul Spitalului Clinic Ju-

deţean de Urgenţă Cluj are de 

suferit din cauza lipsei bani-

lor. Unitatea spitalicească ris-

că să rămână fără sulfactant, 

produs necesar în tratamen-

tul detresei respiratorii şi vi-

tal pentru supravieţuirea be-

beluşilor prematuri.

Numai în prima jumătate a 

acestui an, la Spitalul Judeţean 

din Cluj-Napoca s-au născut pre-

matur 88 de copii, iar alţi 28 au 

fost trataţi după ce au fost aduşi 

din alte unităţi spitaliceşti.

Viaţa micuţilor, 
pusă în pericol

Cei care au de suferit de pe 

urma lipsei banilor sunt copiii 

care se nasc prematur. Numă-

rul acestora este în continuă 

creştere în România, iar banii 

alocaţi de stat pentru îngrijirea 

copiilor sunt din ce mai puţini.

În acest an, banii alocaţi 

în cadrul programului naţio-

nal de sănătate a mamei şi a 

copilului au fost insufi cienţi, 

ceea ce a dus la terminarea 

fondurilor alocate pentru sec-

ţiile de neonatologie.

„Nu mai există fonduri alo-

cate pentru susţinerea fi nanci-

ară a secţiilor de neonatologie. 

Banii care ne-au fost alocaţi 

pentru trimestru I s-au termi-

nat, iar acum unităţile spitali-

ceşti trebuie să se descurce din 

fonduri proprii. Deocamdată 

ne descurcăm cum putem. Cum 

am supravieţuit până acum, 

aşa o să supravieţuim şi pe vi-

itor. Unele produse sunt pe ter-

minate. Spre exemplu, mai avem 

foarte puţin sulfactat. Se nasc 

foarte mulţi copii prematuri şi 

avem mare nevoie de fonduri. 

De la începutul anului şi până 

la ora actuală la noi la spital 

s-au născut prematur 88 de co-

pii, iar alţi 28 au fost aduşi din 

alte unităţi spitaliceşti. Aceşti 

copii aveau vârsta de gestaţie 

sub 32 de săptămâni”, a decla-

rat pentru Monitorul de Cluj, dr. 

Gabriela Zaharie, şeful secţiei 

Neonatologie din cadrul Spita-

lului Clinic Judeţean de Urgen-

ţă Cluj.

Bani tot mai puţini

Banii alocaţi pentru secţi-

ile de terapie intensivă pen-

tru nou-născuţi sunt din ce în 

ce mai puţini. Spre exemplu, 

Spitalul Judeţean Cluj a pri-

mit suma de 150.000 de lei, 

bani care au fost alocaţi în 

primul semestru al acestui an.

Conform medicilor, suma  

este insufi cientă ţinând cont 

că numai în anul 2013, la Spi-

talul Judeţean din Cluj s-au 

născut prematur un număr de 

300 de copii.

Ministerul Sănătăţii a trans-

mis zilele trecute că a cerut 

spitalelor să aloce fondurile 

necesare pentru asigurarea asis-

tenţei medicale a prematurilor 

şi a solicitat suplimentarea fon-

durilor necesare programelor 

naţionale de sănătate la recti-

fi carea bugetară de la sfârşitul 

lunii iulie, inclusiv pentru com-

ponenta de îngrijire a nou-năs-

cuţilor prematuri.

Secţia de Neonatologie din 

cadrul Spitalului Clinic Jude-

ţean de Urgenţă Cluj este do-

tată cu 40 de paturi, dintre 

care: cinci paturi sunt aloca-

te pentru terapie intensivă ne-

onatală, 10 paturi sunt post-

terapie/premature şi 25 paturi 

rooming-in (pentru îngrijirea 

nou-născuţilor sănătoşi în sa-

lon cu mama). În cadrul aces-

tei secţii, se mai găseşte şi o 

bucătărie de lapte (pentru pre-

pararea sterilă a substituenţi-

lor de lapte matern).

Nou-născuții se lovesc 
de aceleași vechi probleme

Numărul copiilor care se nasc prematur este în continuă creştere în România

Secţia de Neonatologie a Spitalului Judeţean Cluj primește tot mai puțin bani pentru susținerea activității sale.
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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

¤ 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. (1.6)

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

Vând 2 perechi de bocanci cu ro-
tile nr 40. Preț la aprecierea 
cumpărătorului. Tel 0740-
323779 (1.6)

¤ 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, dife-
rite 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 
video. 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)

LICITAŢIE

Composesoratul Bociu 
organizează în 8.08.2014 la 
sediul acestuia, Bociu nr 32 

licitaţie pentru partidele 
340-341 Flaştină 109 mc şi 
partida 342 Răcad 84 mc.

ANUNŢ MEDIU

¤ În conformitate cu O.U.G. 
195/2005 privind protecţia me-
diului, aprobată prin Legea 
265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și Ord. 
1798/2007, S.C. RETAILWORKS 
S.R.L. anunţă începerea demer-
surilor în vederea obţinerii auto-
rizaţiei de mediu pentru obiecti-
vul „OPERAŢIUNI DE MECANICĂ 
GENERALĂ (PRODUCŢIE CONFEC-
ŢII METALICE)“ din localitatea 
Apahida, str. Constructorilor, nr. 
22, Parcul Industrial NERVIA, 
modulele ZC3 si ZC7, judeţul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii 
se vor depune la sediul APM 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, 
nr. 99, în zilele de luni-joi: 8:00-
16:30; vineri: 8:00-14:00.
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ANUNŢ MEDIU

SC NEOCREST INVESTMENT SRL, în calitate de titular, 
anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform cu Hotărârea de Guvern nr.1076/2004, 
în vederea obţinerii avizului de mediu pentru planul 
„Desfiinţare construcţii existente, elaborare PUZ pentru 
construire ansamblu mixt rezidenţial, comerţ, servicii, 
realizare împrejmuiri, amenajări exterioare“, propus a 
fi amplasat în municipiul Cluj-Napoca, strada Între Lacuri, 
f.nr., Jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr.99, și la sediul proiectantului SC ARHIMAR SERV SRL, 
str. Clinicilor, nr.39, et.3, începând cu data de 29.07.2014, 
între orele 9:00-14:00.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 15.08.2014, la Agenţia pentru 
Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.99, Bloc 
9B, cod 400609, fax: 0264-410716, e-mail offi ce@apmcj.
anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 9:00-14:00.

ACORD DE MEDIU

SC Industria Sârmei Câmpia Turzii SA anunță publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de obținere a acordului 
de mediu pentru proiectul “Desfi ințare hală industrial – 
oțelăria electrică nr. 1, hală industrial - laminor 4, hală 
industrial -pregătire oale de turnare”, amplasate în municipiul 
Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 145, județul Cluj.

Informațiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul APM Cluj, Calea Dorobanților nr. 99, bl. 9B, telefon 
0264-461.390 și la sediul SC Industria Sârmei Câmpia Turzii 
SA, Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor nr. 145, județul Cluj, 
în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.

Observațiile publicului se primesc zilnic la Agenția 
pentru Protecția Mediului Cluj, Calea Dorobantilor nr. 
99, bl 9B, cod 400609, fax 0264-412.914, e-mail: 
office@apmcj.anpm.ro.

ACORD DE MEDIU

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL, desemnată în calitate 
de lichidator judiciar al TRANSSTEN S.R.L. – în faliment, in 
bankruptcy, en faillite, organizează licitaţie publică cu strigare 
pentru vanzarea bunurilor imobile din patrimoniul debitoarei 
bunuri constând în teren situat în Cluj Napoca B-dul. Muncii, 
şi spaţiu comercial situat în Cluj Napoca str. Zorilor.

Licitaţia va avea loc în data de 31.07.2014 ora 14:00, in 
Cluj Napoca, str. Emil Racoviţă nr. 38 ap.1. În caz de neadjudecare 
licitaţia se va repeta în zilele de 15.08.2014, 29.08.2014, 
12.09.2014, 26.09.2014, la aceeași oră și în aceleași condiţii 
până la lichidarea integrală a bunurilor din patrimoniul 
debitoarei. Documentaţia de înscriere va putea fi  depusă până 
la ora 15:00, în ziua anterioară licitaţiei. Preţul de pornire 
pentru activul teren scos la vânzare este diminuat cu 20% faţă 
de valoare iniţială de 311.700 lei +TVA, iar pentru activul 
spaţiu comercial preţul de pornire este de asemenea diminuat 
cu 20% faţă de preţul iniţial de 1.352.220 lei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel : 0745.265.440

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

13:00 Opre Roma (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Convieţuiri (doc.)
16:50 Legendele palatului: Luna 
îmbrăţișează Soarele (sud cor., 
2012, s. rom., episodul 35-36)
18:10 Europa mea (emis. info.)
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 Lumea și noi (doc.)
22:10 Hesher (sua, 2010, f. dr.)

ANTENA 1

13:00 Observator (emis. info.) 
(live)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 3
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.)
20:30 Te pui cu blondele? 
(emis. con.)
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 4762)
14:45 Capcana mercenarilor 
(rom., 1980, avent. f)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 Trăiește-ţi vara (2014, di-
vertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Mai e mult până ajun-
gem? (sua, 2005, com.)
22:15 Știrile Pro TV
22:45 Chuck (sua, 2007, s. de 
acţ., sezonul 5, episodul 12)
23:45 Poliţiștii din Houston 
(sua, 2010, s. poliţist, sezonul 1, 
episodul 13)

KANAL D

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

ACASĂ TV

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

TRANSILVANIA

13:30 Meci fotbal Liga I: FC Di-
namo 1948 București - FC Oţelul 
Galaţi (emis. sport) (reluare)
15:30 Fotbal Look (2012, emis. 
sport) (reluare)
16:30 Știri Look TV (2013, emis. 
info.) (live)
17:00 Fanatik Show (talk show) 
(live)
19:00 Nautic Show
19:30 Vacanţă pe bani puţini 
(engl., s. doc., episodul 2)
20:00 Știri Look TV (2013, emis. 
info.) (live)
20:30 Big Boletus (2012, diver-
tisment)
21:30 Tonik Show (2012, diver-
tisment)
22:30 Cinema Live (2013, emis. 
mag.) (reluare)
23:00 Liga Magazin (emis. 
mag.) (reluare)

UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

Cabinet veterinar

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

„cel mai pregătit“ pentru 

funcţia de preşedinte al 

României, însă are „o pro-

blemă de vizibilitate“, 

consideră fostul consilier 

prezidenţial, Sebastian 

Lăzăroiu.

Sociologul nu-l vede pe 

candidatul PMP în turul doi 

la alegerile prezidenţiale din 

toamnă.

Sebastian Lăzăroiu a de-

clarat ieri, la RFI, că „din toţi 

candidaţii pe care îi avem 

acum, probabil că e cel mai 

pregătit pentru funcţia de pre-

şedinte. Pe de altă parte, eu 

sunt foarte sceptic că el va re-

uşi în timpul foarte scurt ră-

mas să-şi crească vizibilita-

tea, pentru că el are o proble-

mă de vizibilitate, spre deo-

sebire de ceilalţi candidaţi, 

despre care se vorbeşte de mai 

mult timp şi în viaţa politică 

şi legat strict de candidatura 

la prezidenţiale. Or, el nu e în 

situaţia asta. El are zilele nu-

mărate, din punct de vedere 

al candidaturii“.

„Nici acum nu este foarte 

vizibil. Practic, n-ar trebui să 

treacă o zi în care Cristian Di-

aconescu să nu iasă şi să-şi 

contureze profi lul de candi-

dat la prezidenţiale. Sunt mul-

ţi care n-au auzit de Cristian 

Diaconescu, sunt convins de 

asta şi nu-l identifi că ca şi pro-

fi l de candidat. Deci eu sunt 

destul de sceptic că va reuşi 

intrarea în al doilea tur de 

scrutin, având în vedere tim-

pul foarte scurt rămas până 

la campania electorală“, a con-

tinuat fostul consilier prezi-

denţial.

Anca M. COLIBĂŞANU
politica@monitorulcj.ro

Sociologul clujean Vasile 

Dâncu a publicat pe blo-

gul său o analiză în care 

identifi că zece „carenţe“ 

ale procesului de unifi ca-

re PNL-PDL.

Vasile Dâncu arată că a 

fost o greşeală „sacrificarea 

unui brand cunoscut, PDL”. 

„În loc să multiplice punc-

tele de atracţie electorală, 

ei le-au redus.

Dacă ar candida, Monica 

Macovei ar face ravagii, fără 

ca asta să însemne că obliga-

toriu ar intra în turul doi, dar 

ea s-ar plia perfect pe nucle-

ul dur al electoratului PDL”, 

crede sociologul.

Dâncu aduce critici şi li-

beralilor, apreciind că aceş-

tia şi-au abandonat fostul li-

der, pe Crin Antonescu, pen-

tru că au citit „superfi cial” 

sondajele. „Iohannis avea în 

prima săptămâna de lansa-

re o intenţie de vot de pes-

te 50%, dar acum este un-

deva între 25 -30% în doar 

două-trei luni, în care nici 

măcar nu a fost candidat”, 

arată Dâncu.

Potrivit sociologului, a 

fost o greşeală de strategie 

utilizarea particulei „creş-

tin” în denumirea viitoarei 

alianţe PNL-PDL. „Orice 

echipă de campanie va avea 

Ponta nu va scăpa momen-

tul şi va aduce Biserica Or-

todoxă la luptă politică, o 

luptă (inegală) între o stân-

gă ortodoxă şi o dreaptă creş-

tin democrată”, mai scrie 

Dâncu. El afirmă că PNL şi 

PDL vor pune „laolaltă” şi 

oamenii din puşcării, iar în 

campania electorală, când 

Iohannis va spune că trebu-

ie oprită „corupţia pesedis-

tă”, „i se va răspunde cu un 

lung şir de puşcăriaşi de 

dreapta, din partidul pe ca-

re-l conduce”.

Lăzăroiu, verdict dur despre şansele 
lui Diaconescu la prezidenţiale

Carențele de strategie 
ale unificării PNL-PDL

Preşedintele PSD, Victor 

Ponta, a vorbit, aseară, la 

Craiova, în faţa a 6.000 de 

social-democraţi reuniţi 

într-o şedinţă lărgită a 

Consiliului Naţional, des-

pre realizările sale ca pre-

mier şi proiectul său de 

preşedinte. Politicanul le-a 

solicitat oamenilor săi de 

partid sprijinul pentru 

candidatura la Cotroceni.

„Acum doi ani, pe 29 iulie, 

7,4 milioane de români au de-

cis oprirea Regimului Băsescu. 

Au urmat momente succesive 

când, prin votul românilor, co-

laboratorii săi au fost îndepăr-

taţi de la putere. Dar, deşi cetă-

ţenii i-au spus în toate formele 

că nu-l mai vor, Traian Băsescu 

este acum mai aproape ca nici-

odată de o revenire la putere – 

direct şi prin intermediari”, a 

declarat Ponta în discursul său.

Președintele PSD arată, în 

broşură, că schimbarea până 

la capăt nu înseamnă doar 

„dispariţia” lui Traian Băses-

cu din funcţia de preşedinte, 

ci „curajul de a schimba tot ce 

a mers rău în aceşti 10 ani şi 

de a propune un model nou 

de preşedinte, unul bazat pe 

echilibru şi decenţă, de a uni 

societatea în jurul ideii de Ro-

mânia puternică”.

Ponta se „luptă” 
cu duşmani nenumiţi

„Vreau dreptate până la ca-

păt. Vreau să-i pedepsim pe 

cei vinovaţi, pe cei care au fă-

cut rău României. Corupţia, 

clanurile, jaful din banii pu-

blici trebuie stopate. Justiţia 

trebuie ajutată să fi e indepen-

dentă de politică, pentru a 

funcţiona cu adevărat liber şi 

efi cient. Pentru a duce schim-

barea până la capăt, Regimul 

Băsescu nu trebuie să revină 

la conducerea ţării, Traian Bă-

sescu nu trebuie să mai con-

troleze mecanismele de pute-

re”, a precizat Ponta.

Ofi cialul PSD susţine că 

este profund legat de Româ-

nia şi de tradiţii, pe care le 

respectă şi le preţuieşte, ară-

tând că onoarea şi decenţa 

sunt valori învăţate acasă şi 

pe care încearcă să le trans-

mită şi copiilor săi.

„Nu sunt autoritar şi nici 

nu dictez, nu-mi place să im-

pun sau să inspir frică, prefer 

să ascult, să încerc să înţeleg 

şi să dau sfaturi bune. Eu am 

fost nevoit să-mi asum res-

ponsabilităţi de la o vârstă mi-

că, încă din adolescenţă, dar 

dragostea şi unitatea din fa-

milia noastră m-au ajutat să 

reuşesc. Cred că şi România 

are nevoie, în fruntea sa, de 

cineva care să unească, să ghi-

deze şi să ajute la luarea ce-

lor mai bune decizii”, a 

susținut Ponta.

Ponta declară că vrea să 

fi e un „preşedinte util Româ-

niei şi cetăţenilor ei” şi că pro-

iectul său pentru viitorul ro-

mânilor ca naţiune este „Ro-

mânia puternică”.

„Propun un model diferit 

de lider şi de preşedinte. El îi 

adună în jurul aceluiaşi pro-

iect naţional pe toţi cei care 

pot munci împreună în bene-

fi ciul României, îi sprijină să 

tragă ţara în aceeaşi direcţie, 

colaborează cu ei şi îi ajută 

să construiască”, a mai spus 

Ponta în broşura citată.

Pe Sala Polivalentă din Cra-

iova, unde avea loc reuniu-

nea social-democraţilor, au 

fost montate două afi şe imen-

se, pe unul fi ind inscripţio-

nat sloganul „Dreptate până 

la capăt”, iar pe celălalt „Ro-

mânia puternică”.

Ponta se vede deja președinte
Politicianul a revenit la sloganul „Dreptate până la capăt” și declară că luptă cu niște dușmani pe care, însă, nu-i identifică.
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6 medalii pentru 
pugiliştii clujeni
Pugiliștii de la CSU Cluj au avut o 
prestaţie excelentă la ediţia a 
doua a turneului internaţional 
„Centura Transilvaniei”. Sportivii 
pregătiţi de Iosif Hercz au cucerit 
nu mai puţin de 6 medalii. Alin 
Bodea a câștigat aurul la cadeţi, 
după ce a trecut în fi nala de la 
54 de kilograme de Robert 
Tayson din Slatina. Alin Dondoţi 
și-a adjudecat și el aurul, la cate-
goria 66 de kilograme, în urma 
unei victorii la puncte în faţa pu-
gilistului Ștefan Calotă, compo-
nent al lotului naţional. Dorin 
Doghi (46 kg.) a pus mâna pe 
argint, fi ind învins în fi nală de ri-
valul său Cosmin Gârleanu. Tot 
locul secund l-a obţinut și Santa 
Samuel la cadeţi, la categoria 40 
de kilograme. La juniori, Alin 
Lingurar (50 kg.) și Alin Tarţa (63 
kg.) s-au clasat pe ultima treaptă 
a podiumului, la fel ca și Ionuţ 
Iancu, care a luptat la seniori în 
cadrul categoriei super grea 
(+90 kg.).

Ronaldinho, sfârşit 
de carieră?
Ronaldinho și-a reziliat pe cale 
amiabilă contractul cu Atletico 
Mineiro. Ajuns la 34 de ani, mij-
locașul se gândește să-și agaţe 
ghetele-n cui. Câștigător al 
Balonului de Aur în 2005, 
Ronaldinho a revenit în 2011 în 
Brazilia, la Flamengo, iar la 
Atletico Mineiro a evoluat din iu-
lie 2012 și a marcat 28 de goluri 
în 88 de meciuri. Ultimul meci 
jucat de fosta vedetă a Milan-
ului pentru Mineiro a fost 
Supercupa Americii de Sud, câști-
gată de brazilieni la loviturile de 
departajare în faţa argentinieni-
lor de la Lanus. Acesta a fost al 
doilea trofeu câștigat de 
Ronaldinho cu Mineiro după 
Copa Libertadores în 2013. 

Pe scurt

Clujul va găzdui în peri-

oada 4-7 august turneul 

„Ghiţă Mureşan Summer 

Camp 2014”, eveniment la 

care vor participa peste 

100 de copii, dornici să 

învețe tainele sportului 

sub panou.

Timp de patru zile, tabăra 

va primi un număr de 120 de 

copii, cu vârste între 9-11 ani 

şi 12-14 ani. Participarea copi-

ilor este gratuită, iar înscrie-

rea se face online pe site-ul de-

dicat www.ghitamuresan.ro.

„În fi ecare vară revin cu 
acelaşi entuziasm acasă”

Ghiţă Mureşan vine în Ro-

mania având dorinţa expre-

să de a insufl a dragostea de 

baschet copiilor din Româ-

nia. Proiectul „Ghiţă Mure-

şan Summer Camp” se dez-

voltă si anul acesta, pentru 

ca un număr cât mai mare 

de copii să benefi cieze de in-

struirea marelui Ghiţă.

„Revin cu acelaşi entuzi-

asm acasă în fi ecare vară. Aces-

te cursuri sunt forma mea de 

a da ceva înapoi baschetului 

pentru tot ce mi-a oferit el de-a 

lungul anilor. Clujul e locul de 

unde am pornit şi de asta am 

ales ca de fi ecare dată să îmi 

ţin cursurile si aici”, a preci-

zat Ghiţă Mureşan, care ţine 

astfel de cursuri şi în SUA, la 

Washington Wizards, una din-

tre fostele sale echipe.

„«Ghiţă Mureşan Summer 

Camp» a ajuns la a noua edi-

ţie, iar pentru aceasta trebu-

ie să le mulţumesc copiilor, 

profesorilor, antrenorilor şi 

mass-mediei pentru interesul 

acordat şi, de asemenea, par-

tenerilor pentru sprijinul fi -

nanciar. Ne bucurăm că ora-

şul în care Ghiţă a descoperit 

baschetul, acest sport se bu-

cură de o popularitate atât de 

mare”, a declarat Mihai 

Oprean, General Manager la 

Respect Bigtime, fi rma parte-

nera a evenimentul.

Participanţii la tabără vor 

petrece un timp plăcut împre-

ună, având parte de antrena-

mente de baschet supervizate 

direct de către Ghiţă Mureşan. 

Evenimentul va avea loc la 

Cluj-Napoca, în perioada 4 – 

7 august, în parcarea Centru-

lui Comercial Polus Center.

Învață baschet cu Ghiţă Mureşan !

Hafia VECIUNCA
sport@monitorulcj.ro

În optimi, tricolorele au 

trecut de Croaţia, scor 

28-22 (12-12).

Handbalul feminin româ-

nesc are viitor. Puştoaicele de 

la naţionala U18 fac minuni 

la Campionatul Mondial. Ro-

mâncele au avut un parcurs 

excelent la turneul fi nal din 

Macedonia. Tinerele handba-

liste s-au califi cat în sferturi-

le de fi nală ale competiţiei fă-

ră să sufere vreo înfrângere! 

În optimi, România a câştigat 

la şase goluri diferenţă în fa-

ţa Croaţiei, după un joc aproa-

pe perfect. Pentru un loc în 

semifi nale, tricolorele se vor 

duela cu Olanda, care s-a ca-

lifi cat în optimi după trei eşe-

curi suferite în faza grupelor.

Laslo rupe normele

Una dintre cele mai bune 

jucătoare ale României la Cam-

pionatul Mondial a fost Cristi-

na Laslo, de la „U” Jolidon. 

Handbalista a contribuit deci-

siv la accederea selecţionatei 

U18 în sferturi, după ce şi-a tre-

cut numele pe lista marcatoa-

relor la fi ecare partidă pe care 

au susţinut-o tricolorele. „Avem 

o generaţie foarte bună, fetele 

au reuşit o mare performanţă. 

Sper ca Laslo şi colegele ei să 

ne aducă o bucurie şi să vină 

acasă cu o medalie cât mai stră-

lucitoare”, a transmis Cosmin 

Sălăjan, directorul sportiv al 

Universităţii Jolidon.

Turneu amical la Cluj

Laslo va rata astfel turneul 

amical organizat de echipa sa 

în perioada 1-2 august. „Stu-

dentele” îşi vor măsura forţele 

cu campioana HCM Baia Ma-

re, HC Zalău şi Debrecen (Un-

garia). Partidele se vor disputa 

la Sala Sporturilor „Horia De-

mian”. „Ne-am întors din can-

tonamentul de la Vatra Dornei, 

unde fetele au răspuns bine ce-

rinţelor noului antrenor (Ioan 

Ani-Senocico – n.red.). Ne pre-

gătim în sală, unde punem ac-

centul pe partea tehnico-tacti-

că. Acest turneu amical e bine-

venit, colectivul tehnic poate 

astfel să-şi facă o imagine asu-

pra stadiului în care se afl ă echi-

pa. Vom întâlni formaţii puter-

nice, dar pe noi nu 

ne interesează re-

zultatul fi nal, im-

portant e ca echipa 

să crească în joc. 

Avem programate 

patru turnee de verifi care în 

această vară, vom susţine în 

jur de 10 partide de pregătire 

ca să vedem unde ne situăm şi 

ce mai putem remedia înain-

tea startului de campionat”, a 

subliniat Sălăjan.

Situaţie incertă 
la „U” Jolidon

Din cauza situaţiei fi nanci-

are instabile, mai multe jucă-

toare au luat decizia de a ple-

ca de la echipă. Raluca Mihai 

şi Simona Vintilă nu şi-au mai 

prelungit contractele cu clubul 

clujean, dar conducerea speră 

să le întoarcă din drum. În ace-

eaşi situaţie se mai afl ă şi Flo-

rina Chintoan, Mihaela Ani-Se-

nocico şi Andreea Tetean.

Avem viitor în handbal !
Cu o clujeancă în lot, echipa de handbal feminin a României U18 s-a calificat în sferturile 
de finală ale Campionatului Mondial, unde va da piept miercuri cu Olanda.

18.000
de lei a primit „U“ Jolidon din 
drepturile de televizare

Clujeanca Cristina Laslo (foto prima de la stânga) a pus umărul la califi carea României în sferturile Campionatului Mondial
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Cifrele primei etape

Daniel Pancu a înscris, în parti-
da cu Steaua, cel de-al 70-lea 
său gol în Liga I, care a consti-
tuit totodată cea de-a cincea 
reușită în poarta „militarilor”. 
O cifră rotundă a contabilizat și 
atacantul Stelei, Claudiu Keșeru 
(foto), care a marcat pentru a 
zecea oară în cele 20 de me-
ciuri în Liga I. Ousmane N’Doye 
a bifat jocul cu numărul 150 în 
Liga I, fi ind al cincilea fotbalist 
străin care atinge această cifră. 
Atacantul lui Dinamo, Kamil 
Bilinski, a marcat de trei ori în 
partida cu Oţelul Galaţi, scor 4-
0, pentru al treilea an consecu-
tiv, un jucător reușind o „triplă” 
în prima rundă (Constantin 
Budescu ediţia trecută, respec-
tiv Younes Hamza un an mai 
devreme). În prima etapă a 
Ligii I au fost utilizaţi 80 de ju-
cători străini proveniţi din 34 
de ţări. Un număr total 37 de 
fotbaliști au debutat în primul 
eșalon, 13 români și 24 de 
străini. De asemenea, antreno-
rul Chiajnei, Marius Șumudică, 
a părăsit terenul pentru a treia 
oară învins de tehnicianul 
Astrei, Daniel Isăilă, din tot atâ-
tea confruntări. Șumudică a 
câștigat doar un singur meci în 
ultimele zece partide ofi ciale (6 
mai 2014, Concordia - Gaz 
Metan 1-0), și a obţinut două 
remize. Ionel Ganea a debutat 
atât la Universitatea Cluj, cât și 
la Rapid contra Stelei și a pier-
dut de fi ecare dată.

Pe scurt
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Avem viitor 
în handbal !
Cu o clujeancă în lot, echipa de 
handbal feminin a României 
U18 s-a califi cat în sferturile de 
fi nală ale Campionatului Mon-
dial, unde va da piept miercuri 
cu Olanda. Pagina 11

Învață baschet cu 
Ghiţă Mureşan !
Turneul „Ghiţă Mureşan Sum-
mer Camp 2014” îşi deschide în 
august porţile. Peste 100 de co-
pii vor învăţa tainele baschetu-
lui de la Big Ghiţă. Pagina 11
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Universitatea Cluj a căzut 

pe ultimul loc în 

SuperLigă, după ce a 

cedat pe terenul lui 

Dinamo, scor 25-31.

Viitor sumbru pentru rug-

biştii Universităţii Cluj. „Stu-

denţii” au pierdut în faţa lui 

Dinamo şi au coborât pe ul-

timul loc în clasament, cu doar 

6 puncte adunate în 10 parti-

de. Elevii lui Bogdan Cantor 

au fost în permanenţă con-

duşi de bucureşteni, care au 

etalat un joc mult mai precis 

şi în viteză. Punctele „alb-ne-

grilor” au fost reuşite de Pa-

raschiv (eseu), Dimofte (eseu, 

2 lovituri de pedeapsă, 2 trans-

formări) şi Leimoni (eseu).

„Aş vrea să remarc, în pri-

mul rând, evoluţia foarte bu-

nă a sârbului Stefan Djordje-

vic, care la numai 19 ani a 

debutat în SuperLigă foarte 

bine. Ne aşteaptă două me-

ciuri de foc cu campioana şi 

vicecampioana, apoi partide-

le din play-out pe care trebu-

ie să le gestionăm foarte bi-

ne”, a precizat Bogdan Can-

tor, antrenorul formaţiei de 

pe malul Someşului.

În runda următoare, Uni-

versitatea va primi vizita 

campioanei RCM Timişoara, 

partidă programată vineri, 1 

august, de la ora 18.00, pe 

Cluj Arena. 

Codaşi în SuperLigă

Emil Szolomajer va 

lucra cu Ionel Ganea la 

Rapid Bucureşti.

Ionel Ganea i-a întins o mâ-

nă de ajutor lui Emil Szoloma-

jer, care a fost izgonit de la Uni-

versitatea Cluj după ce i-a expi-

rat contractul. Tehnicianul l-a 

chemat la Rapid pe Szolo, cu ca-

re a lucrat şi pe vremea când i-a 

antrenat pe „şepcile roşii”. „Su-

per Szolo”, aşa cum era alintat 

de fanii universitari, se va ocu-

pa de pregătirea portarilor, ace-

eaşi funcţie pe care o avea şi la 

gruparea „studenţească”. Fostul 

goalkeeper a fost schimbat de 

Andrei Speriatu, care a adunat 

407 prezenţe pe prima scenă fot-

balistică, fi ind pe locul al treilea 

într-un top al portarilor cu cele 

mai multe meciuri jucate, după 

Costel Câmpeanu şi Silviu Lung.

S-a certat cu Badea

În septembrie 2011, Szolo-

majer a fost retrogradat la ju-

niori, în urma unui confl ict avut 

cu tehnicianul Ionuţ Badea, în 

timpul unui antrenament. Ma-

ramureşeanul a fost însă repri-

mit la prima echipă după ce 

şi-a cerut scuze. „După reacţia 

pe care am generat-o la antre-

namentul echipei, vreau să-mi 

cer scuze faţă de stafful tehnic, 

jucători, conducere şi supor-

teri. Prin comportamentul meu 

am pus în difi cultate bunul 

mers al echipei, organizarea 

care se afl ă acum la Universi-

tatea Cluj, un club profesio-

nist. Mulţumesc staff-ului pen-

tru înţelegerea de care a dat 

dovadă şi îmi doresc ca aces-

te probleme să nu mai apară. 

Sunt conştient că am greşit, 

îmi asum acest lucru şi sper 

să nu se mai întâmple“, a de-

clarat atunci Szolomajer, care 

a fost extrem de iubit de către 

suporterii clujeni pentru spiri-

tul de luptă de care a dat do-

vadă în tricoul alb-negru.

Szolo şi-a găsit echipă!

Hafia VECIUNCA
sport@monitorulcj.ro

Şefi i din Gruia se mulţu-

mesc şi cu o remiză albă 

în Belarus.

CFR Cluj a obţinut o victo-

rie entuziasmantă în campionat 

faţa Ceahlăului. Trupa ferovia-

ră a câştigat cu 4-0, dar mai îm-

bucurător a fost jocul „vişinii-

lor”, unul în viteză, spectacu-

los şi plăcut ochiului. Adevăra-

tul test însă pentru ardeleni e 

dubla din Europa contra lui Di-

namo Minsk, echipă care are 

în componenţă şase jucători 

care activează la naţionala Be-

larusului şi încă şase care evo-

luează pentru reprezentativele 

de tineret. În turul II prelimi-

nar al Europa League, Dinamo 

a trecut de MYPA: 3-0 în Bela-

rus şi 0-0 în Finlanda. „Pregă-

tim dubla cu Dinamo Minsk în 

aşa fel încât să nu luăm gol. 

Sunt convins că noi vom reu-

şi să marcăm cel puţin o dată”, 

este sigur Iuliu Mureşan.

„Să nu ne îmbătăm 
cu apă rece”

Preşedintele clubului din 

Gruia i-a dat şi câteva sfaturi 

lui Vasile Miriuţă, cel care are 

misiunea să-i califi ce pe fero-

viari în grupele UEL. Tehnici-

anul a mizat pe aceiaşi fotba-

lişti în dubla cu Jagodina, de-

cizia sa fi ind una inspirată. 

CFR a reuşit să acceadă în tu-

rul III, golul venind însă din 

partea lui Guima, care a in-

trat pe teren din postura de 

rezervă. „Cred că Vasile Miri-

uţă va trebui să facă la un mo-

ment dat şi schimbări. Gui-

ma, Jakolis sau Christian sunt 

jucători care ne pot ajuta. Sunt 

fotbalişti de valoare”, a pre-

cizat ofi cialul, care a ţinut să-i 

tempereze pe jucători după 

succesul categoric obţinut în 

faţa Ceahlăului. „E un scor cu 

care noi n-am mai învins de 

foarte mult timp. Nu trebuie 

să ne îmbătăm cu apă rece. 

Trebuie să fi m realişti. Locul 

din clasament nu contează 

absolut deloc în acest mo-

ment. Îmbucurător e faptul că 

am primit un singur gol în 7 

meciuri. Vorbesc aici şi de par-

tidele de pregătire şi nu pun 

la socoteală meciul de la Iaşi, 

unde am mers cu rezervele. 

Echipa dă dovadă de discipli-

nă tactică şi arată că s-a făcut 

o pregătire fi zică bună”, a sus-

ţinut Mureşan.

Program infernal

CFR are parte de un pro-

gram infernal în perioada ur-

mătoare. Formaţia clujeană va 

susţine 4 jocuri ofi ciale în doar 

11 zile! Pe lângă dubla cu Di-

namo Minsk, feroviarii vor ju-

ca în deplasare la Pandurii 

Târgu Jiu şi acasă cu campi-

oana Steaua. „Va fi  foarte greu 

pentru noi, vom juca un meci 

la trei zile”, a subliniat Miri-

uţă, care e convins că elevii 

săi nu vor avea o sarcină de-

loc facilă în faţa belaruşilor. 

„Avem forţa necesară să câş-

tigăm, dar nu va fi  deloc uşor. 

Trebuie să fi m atenţi, să nu 

primim gol la ei acasă. Obiec-

tivul nostru e să ne califi căm 

în grupe”, a transmis tehnici-

anul CFR-ului.

„Să nu primim gol!”
CFR Cluj e condamnată să obţină un rezultat pozitiv pe terenul lui Dinamo Minsk 
pentru a mai putea spera la o calificare în play-off-ul Europa League.

Florin Costea (la minge) este anunţat ca titular în partida de joi seara, cu Dinamo Minsk

Manşa tur dintre 
Dinamo Minsk şi CFR 
Cluj are loc joi, de la 
ora 20.00, în Belarus.


