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ACTUALITATE

Acuzaţii de abuz
şi uzurpare
Conducerea Salinei Turda face plângere pena-
lă împotriva a 14 consilieri locali. Pagina 2

ADMINISTRAŢIE

Drumul de la Răchiţele,
motiv de scandal în CJ
Directorul RAADPP Cluj, Mircea Avram, a 
cerut zeci de angajaţi în plus ca să termi-
ne drumul Răchiţele – Ic Ponor. Pagina 3

ECONOMIE

Care sunt preţurile 
caselor în oraş?
Un ghid al tranzacţiilor imobiliare locale 
realizate în a doua parte a anului 2013 a 
fost lansat la Cluj-Napoca. Pagina 5

SOCIAL

„Ajutorul de şofer”,
în lucru la UTCN
Cercetătorii clujeni au realizat o aplicaţie, 
pentru uzul şoferilor, care recunoaşte pie-
tonii în trafi c. Pagina 6

Cerșetoria, combătută de autorități cu abțibilde
Primăria Cluj-Napoca derulează o campanie pentru combaterea şi prevenirea cerşetoriei 
în municipiu pentru care va cumpăra 10.000 de stickere. Pagina 2

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

Cel puţin două persoane au fost încătușate și reținute de organele 
de ordine înainte de începerea meciului. Vezi pozele din pagina 6.

Suporterii Șepcilor Roșii, placați de jandarmi

Fotbal, nu rugby !

ECONOMIE

Încrederea în economia României a 
scăzut, urmând declinul celei europene

POLITICĂ

Activitatea Senatului, suspendată. 
Senatorii pleacă în campanie

Încrederea în economia Româ-
niei a scăzut în septembrie, în 
conformitate cu declinul din zo-
na euro şi Uniunea Europeană, 
punând astfel capăt avansului în-
registrat în ultimele patru luni.

Astfel, indicele încrederii în 
economie a scăzut cu 1,2 punc-
te, la 99,8 puncte, faţă de 101 
puncte în august, potrivit date-
lor anunţate joi de Comisia Eu-
ropeană, rezultate în urma unui 
sondaj în rândul companiilor şi 
consumatorilor.

Pe sectoare, indicatorul a în-
registrat o înrăutăţire a încrede-
rii în industrie, de la -0,1 la -0,4, 
în sectorul consumului, de la 
-27,5 la -29,4, în servicii de la 
8,9 la 7,7, iar în retail de la 11,7 
la 6,6 puncte. În sectorul con-
strucţiilor, percepţia este nega-
tivă, dar s-a îmbunătăţit totuşi 
de la -21,8 la -19,6 puncte.

La nivelul UE, indicele încre-
derii în economie a scăzut pen-
tru a patra lună consecutiv, ajun-
gând în luna septembrie la 103,6 
puncte, de la 104,6 puncte.

În zona euro, încrederea com-
paniilor şi consumatorilor a cobo-
rât cu 0,7 puncte, la 99,9 puncte.

Evoluţia negativă a indicato-
rului în UE şi zona euro refl ectă 
în mare parte precauţia consu-
matorilor şi a sectorului de retail.

În zona euro, nivelul scăzut 
al indicatorului în sectorul de 
retail şi cel al consumului a fost 
compensat doar parţial de sem-
nele pozitive din sectorul con-
strucţiilor.

Între cele mai mari economii 
din zona euro, încrederea a cres-
cut în Spania (+0,5 ), Olanda 
(+0,3), Franţa (+0,2), şi a mar-
cat uşoare scăderi în Germania 
(-0,3) şi Italia (-0,9).

Senatorii vor lucra începând 
cu data de 6 octombrie în cir-
cumscripţiile electorale, a decis, 
ieri conducerea acestei Camere, 
potrivit declaraţiilor făcute la 
sfârşitul şedinţei Biroului Per-
manent de vicepreşedintele 
Cristian Dumitrescu.

Acesta a spus că Biroul Per-
manent a luat decizia ca, ”în-
cepând cu data de 6 octombrie, 
în săptămâna 6-10 octombrie”, 
senatorii să lucreze în circum-
scripţiile electorale.

Dumitrescu a precizat că de-
cizia a fost luată cu 8 voturi 
„pentru” şi 4 voturi „împotrivă”.

De altfel, conducerea Sena-
tului discutase încă de la înce-
putul sesiunii ca în campania 
electorală pentru prezidenţiale, 
inclusiv în turul al doilea, sena-
torii să aibă activitate doar în 
teritoriu.

La începutul sesiunii, în 1 
septembrie, liderul senatorilor 
PSD, Ilie Sârbu, declara, după 
şedinţa Biroului Permanent, că, 
în mod sigur, pe modelul adop-
tat în campania electorală pen-
tru europarlamentare, senatorii 
vor avea activitate în teritoriu 
şi în campania pentru preziden-
ţiale, în luna octombrie şi în tu-
rul doi al scrutinului.

„Aşa cum simt eu lucrurile, în 
mod sigur vom face la fel (ca la 
alegerile europarlamentare – 
n.r.). Nu vacanţă, pentru că este 
impropriu spus vacanţă, vom 
avea activitate în teritoriu. Eu 
spun acum ce am spus şi data 
trecută, că, pentru noi, senatorii, 
activitatea e mult mai intensă în 
teritoriu, în campanie decât da-
că am veni până la Bucureşti să 
stăm două zile sau trei pe la co-
misii”, a precizat Ilie Sârbu.
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Primăria Cluj-Napoca 

derulează o campanie 

pentru combaterea şi pre-

venirea cerşetoriei în 

municipiu.

Primăria Cluj-Napoca va 

cumpăra 10.000 de stickere 

cu mesaje anticerşetorie. În 

acest sens, a fost lansat un 

anunţ de achiziţie publică, 

preţul estimat pentru cele 

10.000 de stickere fi ind de 

1.500 lei, fără TVA. Potrivit 

caietului de sarcini, stickere-

le au diametrul de 6,5 centi-

metri, iar fi rma care va fi  de-

semnată câştigătoare va fi  obli-

gată să le furnizeze în termen 

de şapte zile.

Achiziţionarea stickerelor 

are loc în cadrul unei campa-

nii de prevenire şi combatere 

a cerşetoriei în Cluj-Napoca. 

Campania a fost iniţiată de 

consilierul local PSD, Claudia 

Anastase, iar proiectul de ho-

tărâre a fost votat în luna iu-

lie. Potrivit documentului, ora-

şul va fi  împânzit cu afi şe şi 

panouri cu mesaje care îi în-

deamnă pe clujeni să nu mai 

dea bani cerşetorilor. Panou-

rile vor fi  amplasate în punc-

te cheie, pe baza „hărţii cer-

şetoriei” realizată de către Po-

liţia Locală, afi şele vor fi  pu-

se în mijloacele de transport 

în comun. Costurile totale 

pentru realizarea acestor ma-

teriale sunt de 6.000 lei.

Grafi ca panourilor va fi  per-

sonalizată în funcţie de locul 

unde acestea vor fi  amplasa-

te. Spre exemplu, în zona spi-

talelor, mesajul ar putea fi  

„Nu daţi bani cerşetorilor / 

Noi rezolvăm durerea lor”. 

Lângă acest mesaj va fi  pre-

zent şi numărul de telefon al 

Dispeceratul Poliţiei Locale.

Afi şele amplasate în mij-

loacele de transport în comun 

ale Companiei de Transport 

Public (CTP) vor conţine, pe 

lângă mesajul propriu-zis, şi 

îndemnul ca cei care văd un 

cerşetor în autobuz, de exem-

plu, să îi anunţe şoferul care 

are obligaţia de a anunţa dis-

peceratul CTP.

Cerşetorii şi boschetarii 
au împânzit tot oraşul

În ultima perioadă, oraşul 

s-a umplut de cerşetori şi oa-

meni fără adăpost, clujenii fi -

ind agasaţi de prezenţa aces-

tora. Pe o platformă pentru 

sesizări şi reclamaţii la adre-

sa primarului Emil Boc, peri-

odic, apar sesizări referitoare 

la această problemă. “Aş do-

ri să fac o sesizare în legătu-

ră cu zona Piaţa Mihai Vitea-

zul, mai exact strada Argeş şi 

Ploieşti. În fi ecare zi, trec prin 

această zonă şi e plin de vân-

zători ambulanţi, cerşetori şi 

ţigani care îşi desfac marfa pe 

jos şi vând nimicuri, te aga-

sează şi incomodează. Nu mă 

simt în siguranţă, îmi este fri-

că de o posibilă tâlhărie care 

este la ordinul zilei în aceas-

tă zonă. Este ruşinos ca în 

centrul oraşului să fi e atâta 

mizerie. În al doilea rând, sunt 

sigură că aceste persoane nu 

au autorizaţie pentru a vinde 

acele produse şi nu în ultimul 

rând, sunt sigură că se poate 

face ceva pentru ca această 

zonă să nu devină o pată nea-

gră pentru Cluj Napoca deoa-

rece este mare păcat”, îi scrie 

o clujeancă primarului Emil 

Boc.

Piaţa Mărăşti, 
raiul cerşetorilor

Clujenii semnalează pre-

zenţa cerşetorilor şi în alte zo-

ne din oraş cum ar fi  Piaţa Ci-

pariu, Piaţa Mărăşti sau Pia-

ţa Unirii. “Doresc să menţio-

nez că zilnic la Biserica Ro-

mano-Catolică de pe strada 

Universităţii este acelaşi grup 

de cerşetori, care stau pe scă-

rile bisericii sau pe stradă, cer 

bani, se ceartă, înjură. Poate 

se face ceva, să nu ne mai lo-

vim zilnic de asemenea spe-

cimen”, scrie un clujean în-

tr-o sesizare.

Într-o altă reclamaţie, un 

bărbat se plânge de prezenţa 

oamenilor străzii şi boscheta-

rilor în Piaţa Mărăşti. “Trec în 

fi ecare zi prin staţia Piaţa Mă-

răşti şi în fi ecare zi e plin de 

cerşetori şi boschetari. În spa-

ţiul amenajat pentru călători 

e un grup mare care fac mize-

rie, cerşesc, deranjează, ocu-

pă locul unde ar trebui să aş-

tepte liniştiţi călătorii care plă-

tesc taxe, impozite şi bilete”, 

este precizat în sesizare. 

Cerșetorii, combătuți 
cu 10.000 de stickere
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Plângerea penală a fost 

depusă la Parchetul de pe 

lângă Judecătoria Turda 

fi ind formulată de directo-

rul general al societăţii 

Vasile Tot.

Dezvăluirea a fost făcută 

ieri într-o conferinţă de presă 

ocazie cu care s-a analizat le-

galitatea noului Consiliu de 

Administraţiei al societăţii Sa-

lina Turda Durgău SA, după 

ce Registrul Comerţului a ac-

ceptat înscrierea noului for de 

conducere al societăţii, ales 

fără respectarea procedurilor 

şi a legislaţiei în domeniu.

Printre alte subiecte, Vasi-

le Tot a amintit demersul său, 

prin care face plângere pena-

lă împotriva consilierilor ca-

re au votat proiectul de hotă-

râre privind schimbarea ve-

chiului Consiliului de Admi-

nistraţiei al Salinei Turda.

„Am făcut plângere pena-

lă pentru abuz în serviciu, 

uzurpare de calităţi ofi ciale, 

a unui număr de 14 consili-

eri locali din Turda, sunt cei 

care au votat toate acele ho-

tărâri….am făcut menţiunea 

foarte clară aici că, doamna 

consilier Crişan Rozalia fi ind 

prezentă la acea şedinţă nu 

a votat proiectele respecti-

ve… Domnul Roş Nicolae a 

ridicat problema legalităţii, a 

scos în evidenţă ilegalitatea 

acestor acte şi fapte pe care 

acţionarul, Consiliul Local 

Turda le face. Pe lângă aceas-

tă plângere penală înregistra-

tă pe 8 septembrie 2014, am 

făcut plângere şi împotriva 

domnului Giurgiu Nicolae 

pentru uzurpare de calităţi 

ofi ciale, uz de fals, fals ma-

terial în înscrisuri ofi ciale şI 

le-am motivat….Plângerea 

este înregistrată la Parchetul 

de pe lângă judecătoria Tur-

da”, comentează Tot.

Directorul general al Sali-

nei Turda recunoaşte însă că 

există o problemă cu înregis-

trarea plângerii penale pen-

tru că încă nu s-a dat un nu-

măr de înregistrare deşi au 

trecut trei săptămâni de la 

data depunerii.

„După trei săptămâni de la 

data depunerii nu avem nu-

măr de înregistrare. Eu nu 

vreau să fac aici afi rmaţii gra-

tuite de genul, cred că s-au 

făcut presiuni asupra Parche-

tului, mi-ar fi  peste mână… 

dar, nu văd de ce aceste do-

uă plângeri penale nu poartă 

număr, vineri la ora 14 am ve-

rifi cat acest lucru! Eu vă fac 

dovada că ele există, de ase-

menea am demonstrat nulita-

tea absolută a tuturor hotărâ-

rilor AGA…”, mai menţionea-

ză aceeaşi sursă.

Conducerea Salinei Turda face plângere
penală împotriva a 14 consilieri locali

Tot mai mulți cerșetori pot fi văzuți pe străzile orașului. 

Achiziţionarea stickerelor are loc în cadrul unei campanii de prevenire 
şi combatere a cerşetoriei în Cluj-Napoca
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Polus Center Cluj va fi  

gazda celei de a 4-a ediţii 

a Târgului „Acasă de la A 

la Z”, eveniment dedicat 

imobiliarelor, construcţii-

lor şi amenajării unei 

locuinţe.

Ediţia va găzdui expozanţi 

din toate domeniile: ansam-

bluri rezidenţiale, construc-

tori, agenţii imobiliare, fi rme 

cu materiale de construcţii şi 

fi nisaje, bănci cu soluţii de 

creditare aferente, metode de 

încălzire neconvenţionale dar 

şi mobilier.

„Clujenii care îşi doresc 

propria locuinţă au posibili-

tatea de a cumpăra aparta-

ment sau casa direct de la dez-

voltator sau agenţie imobilia-

ră, dar şi opţiuni vaste pen-

tru construcţia casei în regie 

proprie. Faptul că această edi-

ţie vine cu expozanţi din do-

meniul bancar oferă un avan-

taj clar pentru cei care îşi do-

resc să devina proprietari în-

să au posibilităţi fi nanciare 

reduse”, au declarat organi-

zatorii.

„La fel ca la ediţiile ante-

rioare, ne bucurăm de sus-

ţinerea companiei Ambient, 

unul dintre cei mai mari re-

taileri autohtoni de materi-

ale pentru construcţii şi fi -

nisaje, care va fi  prezentă la 

eveniment ca şi partener prin-

cipal”, a mai declarat Anca 

Ştir.

„Acasă de la A la Z” – Târg 

de imobiliare, construcţii şi 

amenajări îşi aşteaptă vizita-

torii în perioada 17 -19 octom-

brie 2014, între orele 10:00 – 

22:00, în incinta Polus Center 

Cluj!

17-19 octombrie: Târg de Imobiliare

Unul dintre câinii Vămii 

Cluj, special antrenaţi să 

găsească droguri, a făcut 

spectacol, luni, în centrul 

oraşului.

Naur, un Labrador Retriever 

negru, în vârstă de opt ani es-

te unul dintre câinii de la Di-

recţia Regională Vamală Cluj 

care ştie să găsească drogurile 

ascunse în bagajele trafi canţi-

lor. El „lucrează” acum la Ae-

roportul Internaţional Avram 

Iancu din Cluj-Napoca unde 

verifi că bagajele călătorilor. 

Naur, împreună cu stăpânul 

său au făcut o demonstraţie, 

luni, în Piaţa Unirii din Cluj-Na-

poca. Sub privirile a sute de 

spectatori, într-un timp scurt, 

patrupedul a reuşit să găseas-

că un pachet cu droguri ascuns 

într-o maşină. 

De-a lungul „carierei”, la-

bradorul a participat şi la mi-

siuni reale în care a depistat 

droguri „pe bune” nu doar în 

cadrul unor exerciţii. 

Spectacolul din Piaţa Unirii 

a avut loc în cadrul “Săptămâ-

nii pentru prevenirea crimina-

lităţii”, eveniment organizat de 

Inspectoratul de Poliţie Jude-

ţean Cluj. 

Pe parcursul acestei săptă-

mâni, vor avea loc acţiuni pen-

tru prevenirea delicvenţei juve-

nile, activităţi dedicate preve-

nirii victimizării minorilor: al-

ternativă de petrecere a timpu-

lui liber prin sport, activităţi 

dedicate prevenirii infracţiuni-

lor de furt, activităţi dedicate 

prevenirii infracţiunilor cu vi-

olenţă, activităţi dedicate sigu-

ranţei rutiere.  G.D.

Droguri, în Piaţa Unirii! Găsite cu câinii!

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Cu toate că se afl a în 

fruntea Regiei Autonome 

de Administrare a 

Domeniului Public şi 

Privat al Judeţului Cluj 

(RAADPP) şi când au 

început lucrările la dru-

mul turistic Răchiţele-Ic 

Ponor la care timp de şase 

ani nu s-a lucrat aproape 

nimic, Clujul riscând să 

piardă fi nanţarea Uniunii 

Europene, Mircea Avram 

a cerut şi obţinut de la 

Consiliul Judeţean (CJ) 

Cluj angajarea în cadrul 

Regiei a încă 17 persoane 

pentru fi nalizarea acestui 

drum.

Dezbaterea proiectului ca-

re viza aprobarea organigra-

mei şi statului de funcţii pen-

tru Regia Autonomă de Admi-

nistrare a Domeniului Public 

şi Privat al Judeţului Cluj a 

iscat discuţii în contradicto-

riu între consilierii judeţeni. 

Directorul RAADPP Mircea 

Avram, proaspăt instalat în 

această funcţie, a cerut supli-

mentarea numărului de anga-

jaţi, justifi cându-şi cererea pe 

faptul că „activitatea regiei es-

te blocată”.

În momentul de faţă, la 

RAADPP, lucrează 117 per-

soane, dar Avram consideră 

că numărul acestora este in-

sufi cient pentru volumul de 

lucru al regiei. Consilierii ju-

deţeni de la PSD s-au opus 

acestor noi angajări şi au în-

ceput să-l atace pe Mircea 

Avram.

„Nu înţeleg pe ce se bazea-

ză această propunere. Ce fac 

atâtea persoane la această re-

gie care gestionează nişte pro-

iecte blocate? Proiectele pe 

fonduri UE sunt blocate, pe 

drumurile judeţene la fel. Da-

că suntem sinceri cu noi, re-

cunoaştem că nu avem nicio 

motivaţie de natură adminis-

trativă pentru aceste angajări. 

Sunt nişte bani care se chel-

tuie. Trebuie să vină cineva 

să ne spună ce face fi ecare 

angajat în parte acolo”, a pre-

cizat Dănuţ Canta.

La rândul său, consilierul 

judeţean Ivan Ilarie a spus că 

nu vede utilitatea înfi inţării 

unui birou în cadrul RAADPP 

care să se ocupe cu atragerea 

de fonduri europene, în con-

diţiile în care regiile nu pot 

depune proiecte pe fonduri 

europene.

Avram: Regia e blocată
Mircea Avram a explicat de 

ce este nevoie să se angajeze 

personal suplimentar.

„Am găsit o regie blocată, 

nu s-a lucrat nimic timp de 

doi ani, licitaţia pentru des-

zăpezire nu funcţionează, la 

drumurile judeţene nu s-a mai 

lucrat de o lună de zile. În-

cercăm pe termen scurt, me-

diu şi lung să atragem fonduri 

europene, încercăm tot pe fon-

duri europene să dezvoltăm 

zona montană, numai pe un 

drum ne-ar trebui de două ori 

bugetul Consiliului Judeţean. 

Răspund eu cu capul pentru 

drumul Răchiţele- Ic Ponor. 

Mi-am asumat că până anul 

viitor o să termin drumul ace-

la. Cu mandatul pe masă. Aici 

vor fi  nevoie de oameni. Păs-

trăm acelaşi buget de salarii 

pe care regia le are. Oamenii 

vor veni în faţa dumneavoas-

tră lună de lună şi vă vor da 

socoteală”, a declarat Avram.

„Mircea Avram a fost şef de 

proiect la drumul de la Ic Po-

nor şi cu asta am zis tot. De 

şase ani de zile sunteţi la con-

ducerea acestei regii, nu puteţi 

acum să veniţi să-mi spuneţi 

că aţi găsit drumuri proaste”, 

a adăugat Remus Lăpuşan.

Proiectul a trecut cu votul 

a 22 de consilieri. Patru con-

silieri au votat împotrivă.

La drumul turistic Răchi-

ţele- Ic Ponor, în şase ani de 

zile, din totalul de 20,5 kilo-

metri doar pe 600 de metri de 

drum s-a turnat asfalt.

Directorul Avram îşi joacă scaunul 
pe drumul de la Răchiţele

Mircea Avram a obținut de la Consiliul Județean acordul pentru angajarea în cadrul Regiei a încă 17 persoane pentru fi nalizarea lucrărilor în curs de execuție

Scandal în Consiliul Judeţean după ce directorul RAADPP Cluj, Mircea Avram, a cerut zeci de angajaţi 
în plus ca să termine drumul Răchiţele - Ic Ponor.



4 social.monitorulcj.ro marți, 30 septembrie 2014

PUBLICITATE

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

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Floreşti – străveche vatră istorică şi ecumenică

Cod SMIS 27954

COMUNA FLOREŞTI, cu sediul în strada Avram Iancu, nr. 170, 
localitatea Floreşti, jud. Cluj, cod poştal 407280, telefon/ fax: +40 
264265101, email: comunafl oresti@yahoo.com manucluj@yahoo.com, 
pagina WEB: www.fl oresti-cluj.ro, persoana de contact – Baldasici 
Alexandru vă invită să depuneţi oferte în cadrul achiziţiei directe având 
ca obiect “Servicii de organizare expoziţii ecumenice”. Cantităţile şi 
specifi caţiile tehnice detaliate sunt cuprinse în documentaţia de atribuire, 
care poate fi  ridicată de la sediul achizitorului pe bază de solicitare 
scrisă transmisă prin fax, email sau depusă la sediul achizitorului. 
Ofertele vor fi  depuse în plic sigilat la sediul achizitorului, la adresa 
menţionată mai sus, până la data de 03.10.2014, ora 10:00. Criteriul 
aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare: preţul cel mai scăzut.

Proiectul “Floreşti – străveche vatră istorică şi ecumenică”, fi nanţat prin 
Programul Operaţional Regional este implementat de către Comuna Floresti 
şi are o valoare totală de 758.326,96 lei, din care 392.000 lei reprezintă 
fi nanţare nerambursabilă. Autoritatea de Management pentru Programul 
Operaţional Regional este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice, iar Organismul Intermediar pentru Turism este Autoritatea Naţională 
pentru Turism, prin Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism.

Date contact benefi ciar –COMUNA FLOREŞTI, cu sediul în strada Avram 
Iancu, nr. 170, localitatea Floreşti, jud. Cluj, cod poştal 407280, telefon/ fax: 
+40 264265101, email: comunafl oresti@yahoo.com

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

PUBLICITATE

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

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

COMUNICAT DE PRESĂ

„Dezvoltarea TIC pentru fi rma SC Profi  Service Ro SRL”
Data: 30.09.2014
Localitatea: Cluj-Napoca

SC Profi  Service Ro SRL, cu sediul în Cluj-NAPOCA, STR. ANTON PANN, NR. 
4, Ap. 2, JUDEŢUL CLUJ, jud. Cluj, derulează, începând cu data de 03.07.2014, 
proiectul „Dezvolatrea TIC pentru fi rma SC Profi  Service Ro SRL”, cofi nanţat 
prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de fi nanţare 
2TIC3.1.1/278/5/30.06.2014, incheiat cu Ministerul Fondurilor Europene , 
Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial ,,Creşterea 
Competivităţii Economice’’ (POS CCE) prin Agenţia de Dezvoltare Regională 
Nord -Vest in calitate de Organism Intermediar pentru POS CCE.

Proiectul este fi nanţat prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea 
Competitivităţii Economice”, Axa Prioritară III „Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul Major de Intervenţie 
1 „Susţinerea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor ”, Operaţiunea 1 
„Sprijinirea accesului la Internet şi la serviciile conexe”.

Valoarea totală a proiectului este de 58.499,17 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă este de 36.564,08 lei.
Proiectul s-a implementat în localitatea Cluj-Napoca, Str. Anton Pann, Nr. 4 pe 
o durată de 3 luni.
Rezultatul proiectului este:

- 8 echipamente TIC şi 6 licenţe software achiziţionate
- Upgradarea serviciului de internet pe 12 luni
- Realizare reţea LAN
- Realizare website dinamic şi interactiv
- Un domeniu nou „.ro” achiziţionat
- 1 semnătură electronică achiziţionată

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Molnar Sandor
Funcţie: Administrator
Tel. , Fax:, e-mail: Tel: 0264543245 / Fax: 0264434684, 
sandor.molnar@myprofi .eu

Peste 100.000 de studenţi 

vor primi în acest an uni-

versitar bani de la stat pen-

tru a face practică la com-

panii, care, la rândul lor, 

vor putea deconta salariile 

angajaţilor care îi pregă-

tesc, a declarat, ieri, minis-

trul delegat pentru 

Învăţământ Superior, 

Mihnea Costoiu.

„Anul acesta (universitar 

– n.r.) vom investi în mod 

special bani pentru a fi nanţa 

practica studenţilor la opera-

tori economici. Nu doar fi nan-

ţăm o practică pentru ca stu-

denţii să-şi desfăşoare activi-

tatea într-un laborator, ci să-şi 

desfăşoare activitatea practi-

că la un operator economic, 

la o fi rmă, la o companie, fi e 

ea mică sau mijlocie, dar în 

acelaşi timp investind bani şi 

în companie. Adică oferim 

companiei şansa să deconte-

ze, să plătească salariile unor 

angajaţi, care să lucreze, să 

investească timp în studenţi”, 

a mai spus Costoiu.

„Anul acesta vor fi  benefi -

ciari peste 100.000 de studenţi 

la nivelul României, 100.000 de 

studenţi care vor putea să pri-

mească bani de practică, adică 

ei vor primi bani, burse să ur-

meze un program de practică 

şi în acelaşi timp, repet, anga-

jatorul va primi de asemenea 

bani. Şi, evident, universitatea 

va primi bani pentru profeso-

rii pe care să-i scoată dintr-un 

program obişnuit şi să-i ducă 

către practică”, a afi rmat Mih-

nea Costoiu.

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

34 de burse sunt scoase la 

concurs de Fundaţia 

“Mitropolitul Bartolomeu” 

pentru anul şcolar şi uni-

versitar 2014-2015. Fondul 

anului şcolar şi universi-

tar 2014-2015 este de 

77.700 lei, iar în prezent, 

Fundaţia „Mitropolitul 

Bartolomeu” a acordat 193 

de burse unor tineri din 

întreaga ţară, în valoare 

totală de 518.700 lei.

Fundaţia „Mitropolitul Bar-

tolomeu” organizează un con-

curs pentru cele 34 de burse 

pe care le va acorda elevilor 

de liceu, studenţilor, masteran-

zilor şi doctoranzilor. Sunt acor-

date pentru elevi 18 burse în 

valoare de 200 lei pe lună, pen-

tru studenţi 12 burse de 300 

lei pe lună, pentru masteranzi 

3 burse de 300 lei pe lună şi o 

bursă pentru doctoranzi în va-

loare de 400 lei pe lună.

Bursele pentru elevi, stu-

denţi şi masteranzi se acordă 

pe o perioadă de 9 luni, iar pen-

tru doctoranzi de 12 luni, în-

cepând cu 1 noiembrie 2014. 

Masteranzii şi doctoranzii, ca-

re vor candida pentru bursele 

scoase la concurs vor trebui să 

prezinte un proiect de cerceta-

re pe o temă interdisciplinară, 

din domeniile propuse: teolo-

gia şi interpretarea ştiinţelor, 

teologia şi bioetica, teologia şi 

mediul înconjurător, teologia şi 

artele, teologia şi lumea.

Termenul limită pentru de-

punerea dosarelor este 17 oc-

tombrie 2014, direct sau prin 

poştă, la sediul Fundaţiei 

(400117 Cluj-Napoca; P-ţa 

Avram Iancu 18)

În 31 octombrie 2014 se afi -

şează rezultatele, iar în 1 no-

iembrie 2014 se depun con-

testaţiile şi se afi şează rezul-

tatele fi nale.

Condiţiile de participare, fi -

şa tip a aplicantului, precum şi 

actele necesare pentru întocmi-

rea dosarului se găsesc în re-

gulamentul de burse aprobat 

de Colegiul Director şi publicat 

pe situl Fundaţiei, la www.fun-

datiabartolomeu.ro. Fundaţia 

va încheia cu fi ecare bursier un 

contract în care vor fi  prevăzu-

te drepturile şi obligaţiile ce re-

vin ambelor părţi pe toată pe-

rioada derulării bursei.

Fundaţia “Mitropolitul Bar-

tolomeu”, înfi inţată în anul 2008 

de vrednicul de pomenire Arhi-

episcop şi Mitropolit Bartolo-

meu Anania, reprezintă proiec-

tul generos şi inspirat al unui 

om cu viziuni largi, care a ştiut 

să-şi convertească lipsurile tine-

reţii în şansă pentru tinerii me-

rituoşi, dar lipsiţi de posibilităţi 

materiale. Ea are ca scop prin-

cipal acordarea de burse tineri-

lor merituoşi dar lipsiţi de posi-

bilităţi, din resursele proprii, pe 

care le administrează potrivit 

dorinţei fondatorului ei.

Bani pentru practica studenţilor în companii

9 luni pentru elevi, studenţi şi masteranzi, 
12 luni pentru doctoranzi. Începând cu 1 noiembrie.

Fundaţia „Bartolomeu”
oferă 34 de burse
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Evoluţia pozitivă a econo-

miei SUA, al cărei PIB a 

crescut în al doilea trimes-

tru cu 4,6%, va permite 

Rezervei Federale america-

ne să întrerupă, în octom-

brie, injecţiile de lichidita-

te şi să treacă, în primele 

luni ale anului viitor, la 

majorarea dobânzii sale 

directoare, care se afl ă în 

prezent aproape de 0%.

Aceste perspective au făcut 

dolarul mult mai atractiv com-

parativ cu alte monede, astfel că 

el a atins ieri maximul ultimilor 

patru ani faţă de un coş al mai 

multor valute, evoluţie care s-a 

refl ectat şi în piaţa locală, acolo 

unde cursul monedei america-

ne a crescut de la 3,4544 la 3,4827 

lei, mai sus cu 4% faţă de sfâr-

şitul lunii trecute.

Leul s-a depreciat şi faţă de 

euro, cursul urcând de la 4,4018 

la 4,4152 lei.

Piaţa locală aşteaptă astăzi 

decizia de politică monetară a 

BNR. Majoritatea analiştilor an-

ticipează o scădere la 3%, care 

ar fi  urmată, în noiembrie, de 

una la 2,75%.

Reamintim, că în august, Mu-

gur Isărescu a declarat că infl a-

ţia poate permite noi reduceri 

ale dobânzii-cheie. El preciza că 

decizia va depinde în special de 

contextul internaţional şi de fl u-

xurile de capital. R.G.

Dolarul a crescut, de la 
începutul lunii, cu 4%

PIAŢA VALUTARĂ

26
septembrie

29
septembrie

Euro 

4,4018 4,4152

Dolar 

3,4544 3,4827

100 Forinţi maghiari 

 1,4140 1,4126

Francul elveţian 

 3,6467 3,6577

Lira sterlină 

 5,6390 5,6507

Gramul de aur 

135,6767 136,3695

Care au fost preţurile la 

care s-au tranzacţionat 

imobile anul trecut în 

Cluj-Napoca sau care este 

strada pe care s-au realizat 

cele mai multe operaţiuni 

de vânzare/cumpărare – 

toate aceste informaţii dar 

şi multe altele pot fi  găsite 

într-un ghid pus gratuit la 

dispoziţia clujenilor.

Primul ghid din România 

al tranzacţiilor imobiliare lo-

cale realizat pe baza tranzac-

ţiilor reale efectuate în Cluj-Na-

poca a fost lansat astăzi de 

Asociaţia Naţională a Evalu-

atorilor Autorizaţi din Româ-

nia (ANEVAR) şi Primăria Cluj.

Preşedintele ANEVAR, Adri-

an Vascu, a declarat cu ocazia 

lansării că este vorba despre 

un proiect pilot care ar putea 

fi  extins în toate oraşele din 

România. Acest prim ghid cu-

prinde doar tranzacţiile reali-

zate anul trecut în perioada 

mai-decembrie.

„ANEVAR şi Primăria 

Cluj-Napoca, prin Direcţia de 

Impozite şi Taxe, au lansat pri-

mul ghid imobiliar local din Ro-

mânia realizat pe baza tranzac-

ţiilor reale efectuate în piaţă, în-

cheiate între vânzători şi cum-

părători pe raza municipiului 

în perioada mai – decembrie 

2013. Este vorba despre un pro-

iect pilot pe care îl vedem re-

plicat la nivelul tuturor oraşe-

lor din România, într-un efort 

de a transparentiza piaţa imo-

biliară la nivel naţional. Inten-

ţionăm ca al doilea ghid să apa-

ră în prima parte a anului 2015 

pentru anul 2014, iar atunci se 

va putea urmări o tendinţă”, a 

explicat Vascu. Potrivit preşe-

dintelui ANEVAR, ideea unui 

astfel de ghid este mai veche, 

de 2-3 ani, şi a venit ca urma-

re a unei nevoi simple a cum-

părătorilor de pe piaţa imobi-

liară clujeană: aceea de a ştii 

la ce preţ s-au cumpărat alte 

apartamente într-o anumită zo-

nă sau cartier al Clujului.

Vânzări de 155 mil. euro

Tranzacţiile prezentate în 

ghid sunt încheiate între persoa-

ne fi zice, juridice sau ambele 

utilizând diverse surse de fi nan-

ţare, credite bancare sau surse 

proprii, şi au ca obiect proprie-

tăţile imobiliare constând în te-

renuri, case şi apartamente.

Din ghid rezultă că în peri-

oada mai – decembrie 2013 s-au 

tranzacţionat în Cluj-Napoca 

3.324 de proprietăţi imobiliare 

cu o valoare de peste 155 de 

milioane de euro. Majoritatea 

tranzacţiilor, respectiv 74%, au 

fost fi nanţate din surse proprii, 

mai reiese din datele cuprinse 

în ghid. Documentul cuprinde 

numărul şi valoarea tranzacţi-

ilor pe cartiere, dar şi preţul 

mediu obţinut de vânzători.

Astfel, în a doua jumătate a 

anului trecut, cele mai scum-

pe apartamente au fost cele din 

cartierele Mărăşti (894 euro/

mp), Europa (884 euro/ mp) 

şi Borhanci (876 euro/mp). La 

polul opus, cele mai ieftine 

apartamente au fost cele din 

cartierul Becaş (540 euro/mp). 

Media a fost 821 euro/mp, exi-

tând însă şi aici o diferenţiere 

între preţul mediu în cazul apar-

tamentelor cumpărate prin fi -

nanţare bancară (879 euro/mp) 

şi cele aschiziţionate cu fi nan-

ţare proprie (800 euro/mp).

Ghidul este postat pe si-

te-ul Primăriei Cluj-Napoca.

Absurd! Cel mai scump cartier 
este Mărăşti: 894 euro/mp!
În a doua jumătate a lui 2013 s-au tranzacţionat în Cluj 3.324 de 
proprietăţi imobiliare cu o valoare de peste 155 de milioane de euro.

Ghidul cuprinde și informaţii „de culoare”, cum ar fi  faptul că 
cea mai scumpă casă tranzacţionată în a doua parte a anului 
trecut este localizată în cartierul Zorilor și a costat peste un 
milion de euro, iar cel mai scump teren este situat în cartierul 
Grigorescu, tranzacţionat la peste 1,6 milioane de euro.

De asemenea, cartierul cu cele mai multe tranzacţii, 487, 
este Mănăștur, acesta fi ind totodată și cartierul cu cele mai 
valoroase tranzacţii (circa 6,3 milioane euro)

Strada cu cele mai multe tranzacţii este Calea 
Dorobanţilor, care este și artera cu cele mai valoroase 
tranzacţii, de peste 6 milioane de euro, a menţionat pre-
ședintele ANEVAR, Adrian Vascu.

Datele mai arată că cea mai mare valoare lunară a tranzac-
ţiilor s-a înregistrat în luna august 2013, aproximativ 23 
milioane de euro.

Cea mai tranzacţionată stradă
din Cluj-Napoca

Adrian Vascu, preşedintele ANEVAR

Banca Naţională a României 

(BNR) ar putea reduce, în 

şedinţa de politică monetară 

de astăzi, nivelul dobânzii 

cheie de la 3,25% la 3%, în 

timp ce rezervele minime 

obligatorii s-ar putea menţi-

ne constante, la 12% pentru 

pasivele în lei şi 16% pentru 

valută, potrivit unui sondaj 

intern al Asociaţiei 

Analiştilor Financiar-Bancari 

din România (AAFBR).

Consiliul de Administraţie 

(CA) al BNR a decis la începu-

tul lunii august să reducă dobân-

da de politică monetară cu 0,25 

puncte procentuale, de la 3,5% 

la 3,25% pe an, şi să menţină 

rezervele minime pentru pasive-

le în lei şi valută, la 12%, respec-

tiv 16%. Totodată, BNR a redus 

din nou prognoza de infl aţie, de 

la 3,3% la 2,2% pentru acest an 

şi de la 3,3% la 3% pentru 2015, 

şi a anunţat prognoze privind 

rata medie a infl aţiei de 1,4% în 

acest an şi 2,4% anul viitor.

Analiştii se aşteaptă la conti-

nuarea ciclului de relaxare a po-

liticii monetare şi în noiembrie, 

cu tăierea a încă 0,25 puncte pro-

centuale la dobânda cheie, astfel 

încât aceasta va ajunge la 2,75%. 

În acelaşi timp, majoritatea par-

ticipanţilor la sondaj estimează o 

reducere a RMO în lei, în paralel 

cu menţinerea RMO în valută.

Analiştii estimează că dobânda 
de politică monetară va scădea
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Aplicaţii pentru telefoane 

mobile şi tablete prin care 

vor fi  detectaţi pietonii în 

trafi c şi ceaţa, având ca 

scop prevenirea accidente-

lor rutiere, sunt dezvoltate 

de cercetătorii de la 

Universitatea Tehnică din 

Cluj, în cadrul unui proiect 

european, primele rezulta-

te fi ind aşteptate în 2015.

Mihai Negru, cercetător la 

Universitatea Tehnică Cluj-Na-

poca (UTC-N), a declarat că 

proiectul COMOSEF are o va-

loare de 1,5 milioane de lei şi 

se desfăşoară pe mai multe 

componente, de la recunoaşte-

rea pietonilor în trafi c până la 

detectarea ceţii, transmite co-

respondentul Mediafax.

„Proiectul COMOSEF este 

unul cu fi nanţare europeană 

de 1,5 milioane de lei şi urmă-

reşte dezvoltarea unor aplica-

ţii de asistare a conducerii pe 

dispozitive mobile - telefoane 

sau tablete, şi de recunoaştere 

a pietonilor din imagini infra-

roşii. Pe dispozitivele mobile 

avem alte două componente, 

una care se referă la detecţia 

pietonilor în scene de trafi c, 

mai ales urban, a doua fi ind 

de detecţie a ceţii din imagini, 

pentru a-l informa pe şofer ca-

re este distanţa de vizibilitate 

până la maşina din faţă şi a 

adapta viteza la condiţiile de 

trafi c, şi reconstrucţia imaginii. 

Toate aceste aplicaţii au scopul 

fi nal de prevenire a accidente-

lor rutiere”, a spus Negru.

Potrivit acestuia, algoritmul 

de detecţie a ceţii a fost portat 

deja pe tablete şi se afl ă în fa-

za de testare.

„Dacă aplicaţia va fi  la liber 

pentru public, se va putea des-

cărca pe tableta afl ată în maşi-

nă într-un suport fi x şi va fur-

niza informaţii despre distanţa 

de vizibilitate şi despre viteza 

de deplasare. Acum ne intere-

sează, mai mult, partea ştiinţi-

fi că”, a explicat cercetătorul de 

la UTC-N.

O altă aplicaţie are ca scop 

detecţia pietonilor cu ajutorul 

unor camere cu infraroşu care 

este direct proporţională cu căl-

dura emisă de aceştia.

„Camera se montează în ex-

teriorul maşinii şi poate detecta 

un pieton afl at la circa 50 de me-

tri de maşină. E utilă aplicaţia 

când afară e ceaţă iar farurile nu 

surprind conturul pietonului, 

apoi când e noapte, plouă sau 

ninge. Camera se poate lega la 

display-ul maşinii şi detectează 

pietonul pe care şoferul nu l-ar 

vedea altfel şi ar putea să îl ac-

cidenteze. Se poate calcula care 

este distanţa pietonului faţă de 

maşină, acesta fi ind încadrat în-

tr-un dreptughi galben, iar siste-

mul va putea emite un avertis-

ment sonor pentru şofer şi îl va 

încadra pe pieton în dreptunghi 

roşu, dacă este pericol”, a afi r-

mat un alt cercetător al UTC-N, 

Raluca Brehar.

Aplicaţia şi-a propus sincro-

nizarea şi suprapunerea imagi-

nilor cu infraroşu cu imaginile 

luate de un sistem de stereo-

viziune, cu două camere, care 

poate îmbunătăţi performanţa 

unui sistem de condus.

„Se aduce o performanţă 

mult mai crescută decât o au 

acum aplicaţiile luate separat. 

Când e cald afară, detectarea 

pietonilor cu infraroşu nu mai 

are performanţe bune, dar aceş-

tia pot fi  identifi caţi cu siste-

mul de stereo-viziune”, a men-

ţionat Brehar.

Echipa UTCN dezvoltă şi o 

aplicaţie de detecţie a pietoni-

lor în trafi c cu ajutorul came-

rei unei tablete sau a unui smart-

phone, dispozitive montate pe 

parbrizul maşinii.

„Trebuie găsită o soluţie de 

detecţie în timp real. Am reu-

şit să implementăm o aborda-

re care merge rapid şi pe table-

tă cu 15 cadre pe secundă. În-

cercăm îmbunătăţirea timpilor 

de execuţie şi acurateţea, pen-

tru a detecta cât mai mulţi pi-

etoni în situaţii cât mai difi ci-

le. Pot apărea şi cazuri de pie-

toni acoperiţi pe jumătate, ca-

re sunt un potenţial pericol, şi 

care stau după maşini parcate, 

gata să traverseze strada. Un 

alt caz este identifi carea pieto-

nilor în condiţii difi cile de ilu-

minare, care ţin de poziţia soa-

relui”, a afi rmat Arthur Costea, 

de asemenea cercetător la Uni-

versitatea Tehnică din Cluj. 

Aplicaţia va avea şi rolul de-

tecţiei pietonilor afl aţi în faţa 

unei maşini, iar dacă acesta re-

prezintă un potenţial pericol se 

poate emite o avertizare sono-

ră pentru şofer.

Toate aplicaţiile cercetători-

lor de la Universitatea Tehnică 

din Cluj-Napoca privind con-

ducerea asistată vor fi  fi naliza-

te în 2015 şi ar putea fi  folosi-

te de şoferii care dispun de o 

tabletă sau un smartphone.

Peste 300 de suporteri ai 

echipei „U” Cluj au 

ajuns, în deplasarea lor 

spre Gruia, în Piaţa 

Unirii, în jurul orei 18. 

Aici s-a întâlnit cu jan-

darmii şi au avut loc pri-

mele confruntări.

Suporterii „studenţilor” 

s-au oprit în Piaţa Unirii şi 

au scandat: „Libertate pen-

tru suporteri” şi „Luptă «U»”. 

Aproximativ 50 de jandarmi 

se afl au la faţa locului pen-

tru menţinerea siguranţei pu-

blice. În jurul orei 18,15 a 

avut loc o altercaţie între su-

porteri şi jandarmi, după ce 

suporterii au încercat să 

aprindă o petradă. Jandar-

mii au reuşit să restabileas-

că în câteva minute ordinea. 

Doi suporteri au fost reţinuţi 

de către jandarmi în urma 

acestui incident.

„Ajutorul de şofer”, în lucru la Universitatea Tehnică clujeană

Derby-ul „U” – CFR a debutat
cu îmbrânceli în centrul oraşului

Cercetătorii clujeni au realizat o aplicaţie, pentru uzul şoferilor, care recunoaşte pietonii în trafic.

Suporterii „Universităţii” au aprins fumigene şi s-au contrat cu trupele de jandarmi.

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI
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Azi în Parlament
Alin Tişe: „Sănătatea românilor, 
mita electorală a PSD-ului”

Senatorul PDL de 
Cluj Alin Tișe 
susţine, într-o 
declaraţie politi că, 
că Guvernul 
„sub acoperire“ 
a hotărât că 
sănătatea 
românilor mai 
poate aștepta 
măcar un 
exerciţiu bugetar. 
„Poate că deja au 
fi nalizat toate 
Spitalele Regionale 
de Urgenţă și au 
asigurat fondurile 
pentru aparatură, 
medicamente și 
materiale sanitare 
în exces, ori au 
plăti t citi toarele de 
carduri la care îi 
obligă pe medicii de familie. Altf el nu 
ne explicăm cum de se iau banii de la 
Sănătate la această a doua recti fi care.
Nu putem accepta că sănătatea 
românilor să fi e transformată în mită 
electorală pentru primarii traseiști !
Susţinem alocarea de bani către orașe 
și comune, dar în mod transparent  și 
pentru investi ţii, nu din pixul 
ministrului! Și categoric nu de la 
sănătate!
Din banii de mită electorală tăiaţi de la 
sănătate puteau demara deja 
construcţia Spitalului Regional de 
Urgenţă Cluj. Nu să facă împrumuturi 

parţiale pentru actualizare de hârti i care 
vor expira iar din nealocare de bani!
România este condusă de un Guvern 
total inconști ent. Sănătatea populaţiei 
nu consti tuie o prioritate. Guvernul 
PSD bagă banii în sedii de primării în 
loc să construiască spitale de urgenţă!
România este condusă de un Guvern de 
caraghioși, de comuniști , care vinde orice 
pentru un vot, care folosește insti tuţiile 
statului ca și organe de prigoana și 
control împotriva adversarilor politi ci, la 
fel ca în regimul Ceaușescu.
Guvernul Ponta ar trebui să 
demisioneze pentru că în fiecare zi 
distruge această ţară!“.

A

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Vineri începe campania 

electorală pentru alegerile 

prezidenţiale. Candidaţii 

s-au înscris ofi cial în 

cursa pentru Cotroceni, 

iar unii dintre ei şi-au 

prezentat şi programele 

cu care vor candida pen-

tru cea mai înaltă funcţie 

în stat, în 2 noiembrie.

Campania electorală se 

anunţă a fi  cel puţin intersan-

tă, având în vedere numărul 

mare de candidaţi (14) şi fap-

tul că pentru prima dată, la 

acest scrutin vor particpa şi 

două femei. Iată şi o scurtă 

recapitulare a lansărilor celor 

mai importante candidaturi.

Ca pe vremea
lui Ceauşescu

Astfel, în ultimele luni am 

asistat la câteva lansări de 

candidaturi grandioase şi mai 

ales costisitoare. De departe, 

cea mai „megalomanică“ din-

tre acestea a fost cea a lui Vic-

tor Ponta, care ne-a adus amin-

te de evenimentele organiza-

te cu fast pe vremea lui Ni-

coale Ceauşescu. De altfel, 

candidatura sa a şi fost lan-

sată chiar în data de 23 au-

gust. Nu în ultimul rând, „con-

ducătorul iubit“ Victor Ponta 

şi-a lansat candidatura la pre-

zidenţiale pentru a treia oară, 

în faţa a peste 70.000 de per-

soane, marele eveniment fi -

ind organizat pe Naţional Are-

na. După ce a abordat tema 

religiei, la lansare Ponta le-a 

vorbit celor prezenţi despre 

„marea unire a românilor”, 

schimbare şi despre cum o să 

„răsară soarele şi în ţara noas-

tră”. Ca de obicei, nu au lip-

sit atacurile la adresa lui Tra-

ian Băsescu şi nici aplaudacii 

racolaţi prin e-mail sau prin 

reţele de socializare.

La coadă, la bani

Sâmbătă şi-a lansat candi-

datura şi prezidenţiabilul ACL, 

Klaus Johannis. Evenimentul 

a fost unul costisitor care s-a 

lăsat şi cu câteva incidente cel 

puţin amuzante. Jurnaliştii de 

la gandul.info au surprins câ-

teva moment inedite care se 

petreceau chiar în timpul dis-

cursului lui Johannis. Mulţi 

bucureşteni scoşi de partid din 

case pentru Iohannis nu au 

mai aşteptat să audă cum se 

termină povestea frumoasă de 

pe scenă: pentru 30 de lei de 

om, s-au pus la coadă la bani.

Potrivit gandul.info, oa-

menii s-au pus la coadă pe 

Calea Victoriei, în faţa sediu-

lui Orange, apoi au fugărit 

maşina neagră din care era 

împărţită solda, pe străduţe 

lăturalnice, departe de vigi-

lenţa jandarmilor.

Cât a costat, estimativ, toa-

tă distracţia de sâmbătă: sub 

50.000 de euro, fără ciubu-

cul de participat la miting, 

care doar în fi lialele din Bu-

cureşti s-a ridicat la cel pu-

ţin 20.000 de euro.

De la marş, direct la 
berărie cu preşedintele

Ultima care şi-a lansat can-

didatura a fost Elena Udrea, 

aceasta optând pentru un marş 

de protest la adresa „agentu-

lui 000” Victor Ponta.

Marşul s-a încheiat într-o 

berărie. Mai exact, după eve-

niment preşedintele Traian Bă-

sescu s-a întâlnit, la o berărie 

din Parcul Herăstrău, cu lide-

rii PMP. Şeful statului, care a 

venit însoţit de fostul premi-

erul Emil Boc, fotografi indu-se 

alături de numeroşi clienţi ai 

localului (vezi foto).

Campania pentru prezidenţiale: 
ultimele zile de dinaintea startului
Astăzi are loc tragerea la sorţi pentru stabilirea ordinii candidaţilor pe buletinele de vot.
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Cabinet veterinar

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ PF vând ap. 2 cam, 56 mp, zo-
na P-ţa M Viteazu, cărămidă, re-
novat recent, centrală termică, 
contorizat individual, geamuri 
termopan, ușă metalică, 3 be-
ciuri. Tel. 0762-258062 (2.2)

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă în Florești, str. 
Avram Iancu, 2 construcţii și te-
ren teren în supr. de 750 mp, 
are toate utilităţile la șoseaua 
Avram Iancu, la 7 km de Cluj, se 
pretează ca și locuinţă, birouri, 
depozit, pensiune, atelier, etc. 
Inf. suplimentare la tel. 
0749-813005. (1.7)

¤ Vând casă cu 3 camere, garaj 
și șură, anexe, curte și grădină 
mare, teren 7 ha, la 27 km de 
Cluj-Napoca, în com. Sânpaul, 
sat Sumurducu. Inf. la tel. 
0753-057929. (1.5)

¤ Casă trainică la Valea Ierii, ief-
tin, cu 2 camere și grădină, preţ 
fi x 9900 euro. Inf. la tel. 
0736-577060. (1.5)

¤ Cumpăr casă/vilă singur în 
curte Grigorescu, Gheorgheni, 
Bulgaria cu un singur nivel, su-
prf 10-150 mp, pivniţă, pod, ga-
raj, teren min 400mp, front min 
16m. Tel. 0748-111295. (2.2)

¤ Vând casă în Chinteni, con-
strucţie 2003, se afl ă pe drumul 
principal, 3 camere, un dormi-
tor, baie, bucătărie, cămără, do-
uă beciuri, centrală, gaz + cen-
trală termică, lemne, garaj, în-
călzire + 1000 mp, grădină cu 
pomi și legume. Inf. la tel. 
0749-548801. (7.7)

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.

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând teren în Făget, zona ”La 
Stâni”, cu intrare din Eugen Io-
nesco și str. Carierei, supr. 6000 
mp, preţ 20 euro/mp. Pentru 
inf. suplimentare sunaţi la tel. 
0745-108915. (1.7)

¤ Vând teren în zona Po-
pești-Vale, supr. 5800 mp, intra-
vilan, cu utilităţi, asfalt, front 65 
ml, în Valea Seacă – Popești, la 
4 km distanţă de Cluj, pentru 
construcţii case, vile, blocuri, de-
pozite, vile, zonă frumoasă. Re-
laţii la tel. 0745-108915. (1.7)

¤ Vând teren în Coruș, supr. 
2200 mp, cu utilităţi, preţ 10 
euro/mp. Inf. la tel. 
0745-108915. (1.5)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii, str. Dealul Fânaţelor, la 
100 m de autobuzul nr. 39, su-
pr. 6200 mp, front la stradă 160 
m, cu toate utilităţile pe teren, 
preţ negociabil. Tel. 
0741-100529. (1.7)

¤ P.F. cumpăr teren extravilan, 
agricol, pășune, mlăștinos. Su-
naţi la tel. 0741-244133. (1.7)

¤ Vând teren construcţii de 
1060 mp, 7500 mp și 3000 mp, 
toate în cart. Mănăștur, str. 
Câmpului, toate cu acte în regu-
lă. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0748-193982. (1.5)

¤ Vând teren pentru construcţie 
casă, situat în Cluj-Napoca, str. 
Bradului nr. 32, în suprafaţă de 
600 mp. Inf. și relaţii suplimena-
tre la tel. 0744-636473. (1.5)

¤ Vând teren intravilan, supr. 
1000 mp, în Cluj-Napoca, str. Me-
diaș, bun pentru construcţii, utili-
tăţi, curent, apă, canal, preţ 60 eu-
ro/mp, negociabil. Inf. suplimen-
tare la tel. 0740-183181. (1.5)

¤ Cumpăr teren 500mp pentru 
construcţie vilă sau 1500 mp 
pentru construcţie case înșiruite 
liber sau cu casă demolabilă în 
zona Grigorescu (P-ţa 14 iulie, 
Donath, O Goga), Gheorgheni. 
Tel. 0748-111295. (2.2)

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

telefon: 0722-990855.
¤ 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. supli-
mentare la tel. 0745-251703.

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), 
centrura 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

¤ PF închiriază ap. 2 cam, 56 
mp, zona P-ţa M Viteazu, condi-
ţii super pt locuinţă, birouri, 
spaţiu comercial. Tel. 
0762-258062 (2.2)

¤ Dau în chirie ap. 2 camere, 
mobilat și utiat utramodern, 
aproape de Sigma Center. Preţ 
330 euro cu loc de parcare. Tel 
0729-918858 (4.7)

Caut de închiriat garsonieră,

mobilată, de preferinţă zona 
FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SPAŢII

¤ P.F. vând două garaje subtera-
ne, în cart. Bună Ziua, str. M. Za-
ciu nr. 10-18, cu C.F. în regulă, 
cu ușă automată, primul proprie-
tar, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (1.7)

¤ Proprietar dau în chirie spaţiu 
comercial, zona P-ţa Mărăști, vi-
trină la stradă, 80 mp, între far-
macia Remedium și casa de 
schimb valutar. Tel 0766-297057 
(3.3)

SCHIMBURI

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

Căutăm: subantreprenori/
echipe/muncitori execuţie 
lucrări în construcţii şi 
inginer constructor.

Contact: 0785-210.934. 
(13.13*)

¤ Angajez persoane pentru cu-
les mere, în zona livada Steluţa. 
Sunaţi la tel. 0758-356073.

¤ Tânără, nefumătoare, caut loc 
de muncă, în domeniile babysit-
ter, curăţenie, menaj ușor. Ofer 
și cer seriozitate. Sunaţi la tel. 
0741-455348.

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștințe WIN-
MENTOR. Sunați la tel. 0745-
430079.

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, expe-
rienţă 18 ani (şi pe comunita-
te), cat. B şi C, cunoscător al lb. 
germane şi engleze. Rog şi ofer 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 
0745-501314.

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

Telefon 0756-312841, 
Cosmin.

SERVICII

¤ Reparaţii la domiciliul clien-
tului: frigidere congelatoare, 
vitrine frigorifice, clime auto. 
Deplasări în afara loc. Cluj-Na-
poca, reduceri pentru pensio-
nari și studenţi, garanţie. 
NON-STOP! Inf. la tel. 
0755-367251. (2.5)

¤ Sobar profesionist, peste 25 
ani experienţă, execut toate ti-
purile și modelel de sobe de te-
racotă, seminee, garantez eco-
nomisirea lemnului /gazului, 
garanţie 15 ani. Tel 
0742-588877 (2.2)

¤ Reparaţii la domiciliul clien-
tului: frigidere congelatoare, 
vitrine frigorifice, clime auto. 
Deplasări în afara loc. Cluj-Na-
poca, reduceri pentru pensio-
nari și studenţi, garanţie. 
NON-STOP! Inf. la tel. 
0755-367251. (5.5)

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând Toyota Yaris, an 2007, 
129.000 km, diesel, preţ negoci-
abil. Tel 0741-028813. (1.5)

¤ Vând ”Volkswagen Golf 4”, an 
de fabricaţie 2002, motor 1,6, 
129000 km la bord, benzină, 
stare bună, culoare argintie, în 
orașul Bistriţa Năsăud,bine în-
grijită, preţ negociabil. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel 
0743-433704. (1.5)

¤ Vând CART 270 cmc, stare 
perfectă, motor HONDA, înscris, 
înscris în circulaţie, se poate cir-
cula pe drumuri accidentate, 
preţ 750 euro. Inf. suplimentare 
la tel. 0751-044086. (1.5)

¤ Vând IEFTIN autoturism ”Ti-
co”. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-542151. (2.2)

¤ Vând Trabant, an 1981, asigu-
rare la zi V.T. la zi, preţ la apreci-
erea cumpărătorului. Tel 
0740-323779(2.2)

¤ VÂND SUPERNOVA asigurare 
şi revizie tehnică la zi, an fabri-
caţie 2001, km reali 79.000, 
motor 1,4, injecţie benzină (Re-
nault Clio), tinichigeria şi vopsi-
tul făcută recent. Preţ 1.200 Eu-
ro. Informaţii la telefon 
0766-484.462.

UZ CASNIC

¤ Cumpăr calorifere vechi. Rog 
sunaţi la tel. 0741-244133. (1.7)

¤ Vând convenabil unei per-
soane interesate și serioase, 
scule așchietoare, cuţite 
strung, burghie, freze, scule de 
prindere, etc, din lichidarea 
unui atelier mecanic segmen-
tat. Rog seriozitate. Inf. la tel. 
0743-330440. (7.7)

ELECTRO

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

MOBILIER

¤ Vând scaune noi import Ita-
lia, din inox, cu șezut piele, la 
preţul de 55 RON/buc. Sunaţi 
la tel. 0747-700044. (1.7)

¤ Vând 450 bucăţi scaune din 
inox, noi, import Olanda, la ju-
mătate de preţ. Rog sunaţi la 
tel. 0736-577060. (1.5)

¤ Vând birou ”Bonanza”. Inf. 
suplimentare la tel. 
0744-605935. (7.7)

MEDICALE

¤ Vând ecograf ”Toshiba”, cu 
două sonde. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 
0744-605935. (7.7)

DIVERSE

¤ Vând 300 bucăţi stâlpi de 
gard mesteacăn, cel mai bun 
lemn pentru apă, la 3 m, preţ 6 
ron. Tel.  0747-700044. (1.5)

¤ Cumpăr mobilă de bucătărie 
și de cameră, colţar, mașină de 
spălat manuală. Tel 
0758-566957 (2.3)

¤ Vând ţigări electronice, acce-
sorii și soluţii, preparăm orice ţi-
gară electronică. Tel 
0762-258062 (2.2)

¤ Vând rachiu de fructe 55gra-
de, preţ 30 lei/l și rachiu 25 
lei/l. Tel 0264-591965 (2.2)

¤ Vând covor 3x2.5m, preţ 
60lei. Tel 0264-591965 (2.2)

¤ Vând 15 blugi și tricouri, preţ 
30lei. Tel 0264-591965 (2.2)

¤ Vând convenabil un aragaz 
cu 4 ochiuri, o mașină de scris 
marca Adler, un cartuș Dunhill, 
lampă de noptieră din porţelan 
cu figurine. Tel. 
0734-393533(2.2)

¤ Vând 500 kg polietilenă tare 
(MB084), material injectabil. 
Inf. la tel. 0749-725785. (7.7)

¤ Vând cergă de maramureș, 
din lână groasă. Sunaţi la tel. 
0744-605935. (7.7)

¤ Vând URGENT 10 blugi, cu tri-
couri, de toate culorile și mări-
mile, la preţul de 30 RON. Su-
naţi la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând plasă din sârmă, folosite, 
cu ochiuri 5/5 cm, grosimea sâr-
mei 3 mm, 60 ml. Inf. suplimen-
tare la tel. 0744-605935. (7.7)

¤ Vând cort de două persoane, 
culoare albastră și doi saci de 
dormit, la preţul de 40 RON. Inf. 
suplimentare la tel. 
0264-591965. (7.7)

¤ Vând o pereche de rotile pe bo-
canci, nr. 40, preţ 50 RON/buc. 
Sunaţi la tel.0740-323779. (7.7)

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

CĂRŢI

¤ Cumpăr diverse cărți despre au-
toturism “Dacia”. Ofer preț bun. 
Inf. la tel. 0749-174082. (1.7)

COLECŢIONARI

¤ Colecţionar cumpăr cartonașe 
de bere, suc, băuturi, apă, car-
toane pe care se pun paharele în 
localuri. Tel. 0749-174082. (1.7)

¤ Colecţionar cumpăr colecţii de 
insigne românești, cartonașe de 
bere, suc, băuturi, apă, cartoa-
ne pe care se pun paharele în 
localuri. Tel. 0749-174082. (7.7)

¤ Colecţionar serios, cumpăr 
obiecte promoţionale ”Malbo-
ro”, brichete, afi șe, scrumiere, 
brelocuri (orice pe ce scrie ”Mal-
boro”). Rog sunaţi la tel. 
0749-174082. (7.7)

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

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

MATRIMONIALE

¤ Domn văduv serios, nefumă-
tor, antialcoolic, modest 
65/176/90 doresc să cunosc o 
doamnă modestă, nefumătoare. 
Tel 0746-851982 (2.2)
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NOTIFICARE

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ HORAŢIU 
HÎNGANU notifi că deschiderea procedurii generale a 
insolvenţei împotriva debitoarei S.C. KAPINOKRI S.R.L., 
Cluj-Napoca, Str. Călugăreni, Nr. 15, Jud. Cluj, O.R.C. Nr. 
J12/191/2011, C.U.I./C.I.F. 27986308 Dos. 736/1285/2014, 
Tribunalul Specializat Cluj. Termene: înregistrarea cererii de 
admitere a creanţelor – 11.11.2014. Termenul limită pentru 
verifi carea creanţelor, întocmirea, afi șarea, comunicarea 
tabelului preliminar al creanţelor – 25.11.2014. Contestaţiile 
la tabelul preliminar, vor putea fi  înaintate Tribunalului 
Specializat Cluj, în cel mult 5 zile de la publicarea în BPI a 
tabelului preliminar. Termenul limită pentru formularea 
opoziţiilor împotriva deschiderii procedurii insolvenţei 
debitoarei: cel mult 10 zile de la data notifi cării.

Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
formulate împotriva tabelului preliminar al creanţelor și 
afi șarea tabelului defi nitiv al creanţelor este 09.12.2014.

Relaţii la telefon 0740-215983.

LICITAŢIE PUBLICĂ

S.C. RONOR S.R.L. prin lichidator judiciar, organizează 
licitaţii publice pentru vânzarea unui imobil situat in localitatea 
Jucul de Mijloc – preţ minim de adjudecare 71.600 euro, 
TVA inclus, precum și diverse bunuri mobile. Licitaţiile vor 
avea loc în fi ecare zi de luni, începând din 13.10.2014, ora 
9,00, în Piaţa Ștefan cel Mare nr. 2-4, camera 11, Cluj-Napoca.

În caz de neadjudecare, licitaţia se va relua în următoarele 
4 săptămâni la aceeași adresă și aceeași oră. Persoanele 
interesate se vor adresa lichidatorului judiciar cu minim 1 
oră înainte de licitaţie, pentru cumpărarea caietului/caietelor 
de sarcini.

Relaţii la telefon 0745-344.551.

Cluj-Napoca
Str. Partizanilor 

nr. 120

CONTACT:
e-mail: servicetransauto@yahoo.com

0729.308.116

 Diagnoză electronică
 Curăţare și încărcare sistem climati zare
 Testare și curăţare fi ltre parti cule
 Revizii periodice
 Reparaţii mecanice complexe
 Tinichigerie

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:30 Tribuna partidelor parla-
mentare (emis. info.)
13:00 EURO polis (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., ep. 1)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Maghiara de pe unu 
(emis. mag.)
16:50 Legendele palatului, prin-
ţesa Ja Myung (sud cor., 2009, 
s. rom., ep. 77)
17:35 Legendele palatului, prin-
ţesa Ja Myung (sud cor., 2009, 
s. rom., ep. 78)
18:15 Interes general (talk show)
18:45 România în 5 minute 
(doc.) (r) - Dialog permanent: 
colecţionar - pictor, Muzeul K. H. 
Zambaccian
18:50 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., ep. 1)
19:00 Meteo
19:10 Așa-i românul! (emis. 
mag.) (r)
19:30 Starea naţiei (reality 
show)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
21:00 Studio UEFA Champions 
League (emis. sport) (live)
21:40 Fotbal:FC Șahtior Doneţk 
- FC Porto (emis. sport) (live)
23:50 Starea naţiei (reality show

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) - Sezonul 4
13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Acces direct (talk show) 
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special (emis. 
info.) 
20:30 Jaf în stil italian 
(sua-fra.-engl., 2003, thrill. acţ.)
22:30 Un show păcătos (div.) 

PRO TV

12:30 Dădaca (sua, 1993, s. 
com., sezonul 3, ep. 12)
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr., ep. 12)

15:00 Dragoste la a doua vede-
re (sua, 2011, com.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (div.)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 MasterChef (emis. con.)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 În mintea criminalului (sua, 
2008, s. poliţist, sez. 5, ep. 5)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine (rea-
lity show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (div.) (r)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Trădarea (tur., 2010, s. dr.)
22:15 WOWbiz (div.)

ACASĂ TV

13:00 Culorile iubirii (mex., 
2014, ser.) (r)
14:30 Legături riscante (sua, 
2012, s. dr.) (r)
15:30 Minciuna (mex., 1998, ser.)
16:30 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, ep. 4810)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Pasiune interzisă (sua, 
2013, s. tv, ep. 1)
19:30 Pentru că te iubesc 
(mex., 2013, s. rom.)
20:30 Culorile iubirii (mex., 
2014, ser.)
22:00 Legături riscante (sua, 
2012, s. dr.)
23:00 Casa de alături (sua, 
2011, s. de acţ.)

LOOK TV

12:30 Tonik Show (div.)
13:30 Liga 1: FC Rapid București 
- FC Dinamo 1948 București 
(emis. sport) (r)
15:30 Fotbal Look (emis. sport) (r)
16:30 Știri Look TV (emis. info.) 
17:00 Fanatik Show (talk show) 
19:00 Nautic Show (emis. sport, 
ep. 31)
19:30 Planeta verde (sua, 2010, 
s. doc., ep. 16)
20:00 Știri Look TV (emis. info.) 
20:30 Liga Magazin (emis. mag.)
21:30 Tonik Show (div.)
22:30 Speed: Raliuri (r)
23:00 Enfusion
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Să respectăm cuvintele de 

credinţă:

Altar. „Ne-a sacrifi cat pe al-

tar”, doar la Biserică este vor-

ba de altar!

A murit. Deci, a murit şi su-

fl etul! Şi omul este om cu su-

fl etul.

Botez. Doar când s-a bote-

zat cineva, dar nu botează seg-

mentul, balena, blocul, stadio-

nul, etc.” Se pun mai puţin nu-

me de sfi nţi, iar la cei care se 

pun nu se respectă, (Gheorghe 

este gică, Constantin este cos-

tel, Elena este nuţa etc.). Unii 

oameni pun nume la copii du-

pă vise, dacă numele nu este 

de sfânt, visul este de la cel rău. 

Numele de botez este prenu-

mele, este cel mic, deşi el este 

cel mare. Numele de familie nu 

este batjocorit pentru că nu es-

te pentru spălarea păcatelor.

Corp. În Biblie este trecut 

numai trup.

Cred. Bine este să-1 spunem 

numai la crez. Dacă credem în 

orice, ce ne mai rămâne, să cre-

dem în Dumnezeu? Dacă omul 

nu este sigur, adică „cred că 

fac” înseamnă că este minciu-

nă. Asta este aşa pentru defăi-

marea cuvântului cred, adică 

„cred că este Dumnezeu”.

Cadavru. Trup fără sufl et, 

aşa da. Păcatele put, nu trupul.

Ereditar. (genetic, din păca-

te superstiţie) sunt cuvinte in-

ventate să ascundă păcatele. 

Păsările (caţe, bibilice) ştiu să 

spună „păcat”, oamenii nu ştiu.

Împărtăşit doar la Biserică, 

dar nu „m-am împărtăşit din 

experienţa dumneavoastră”.

Mântuială cuvânt inventat să 

defăimeze cuvântul mântuire.

Mândru (mândrit, mândrie) 

este potrivit pentru potrivnic.

Noroc cu ajutoarele lui (no-

roc mare, noroc mic, norocos, 

norocoasă, norocit, norocită, ne-

norocit, nenorocită, nenorocire 

etc.) este un mincinos, el a fost 

un zeu şi diavolul răspundea oa-

menilor la dorinţele lor. Asta es-

te o închinare modernă la idoli. 

Cine vorbeşte aşa înlocuieşte pe 

Dumnezeu cu noroc. Dumne-

zeu nu binecuvântează aiurea 

sau la nimereală cum este no-

roc ăsta? Fără Mine nu puteţi fa-

ce nimic (Ioan 15:5).

Păcat. „Vai de cei ce zic pă-

catului nepăcat şi nepăcatului 

păcat” (Isaia 5:20). Nu orice gre-

şeală este păcat, dar orice păcat 

este greşeală. „Păcat că n-am dat 

gol”, „păcat că sunt puţini oa-

meni pe stadion”, „păcat că au 

rămas copii fără părinţi” etc., 

toate acestea sunt minciuni, tre-

buie spus: „tristeţe, mâhnire, pa-

gubă, boală” etc.

Prohodul. Nici el nu are li-

nişte (ne cântau unii prohodul 

că retrogradăm).

Popa. Numele de „Popa” 

s-a pus de cei care-1 lăudau pe 

vrăjmaş.

Pomenit. „Pomeneşte-ne 

Doamne”, aşa da! Dar nu m-am 

pomenit, te-ai pomenit, te pome-

neşti, cele pomenite, nemaipo-

menit etc. deci, pentru unii oa-

meni nu este nevoie să-i pome-

nească Dumnezeu că se pome-

nesc ei singuri. Cele relatate, spu-

se cele de mai sus etc, aşa da.

Pomană. Pentru cei care s-au 

despărţit de această lume trecă-

toare. „Pomeni electorale”, „am 

muncit de pomană”, „am stat 

de pomană” etc. Dacă se spune 

aşa atunci pomana este fără sens, 

pentru cei care vorbesc aşa.

Slujbă. Numai la Biserică, în 

rest „la serviciu”, „la lucru” etc.

Sufl et. Se bucură numai de 

calea strâmtă, restul este min-

ciună.

Viaţa. „În ton cu viaţa”, 

„l-am readus la viaţă”. Deci, nu 

este viaţă veşnică dacă vorbiţi 

aşa. Toate cuvintele de credin-

ţă sunt spuse cum nu trebuie, 

culminând cu dracu lăudat 

(fi r-ial, dă-mă, dă-o, dă-te, la-

să-mă, să fi u etc) şi Dumnezeu 

defăimat, înjurat, hulit etc.

Am scris nu pentru indica-

ţii ci pentru a nu avea păcat şi 

pentru ajutorul tuturor la mân-

tuire. Succes în războiul nevă-

zut şi Doamne ajută!

Ion Bobăianu, Tg-Jiu

„VĂ SPUN CĂ PENTRU ORICE CUVÂNT DEŞERT PE 
CARE-L VOR ROSTI, OAMENII VOR DA SOCOTEALĂ 
ÎN ZIUA JUDECĂŢII” (Matei 12;36)

Cine va citi cele de MAI JOS, 

să meargă cel puţin odată pe lu-

nă la slujbă la Biserica ortodo-

xă şi să nu vorbescă de rău pe 

nimeni. Lumea asta trecătoare 

nu are bucurie. Aceasta de mai 

jos este bucurie. În anul 1989 

am făcut mai multe făgăduinţe 

(mi-am propus) printre care să 

merg în fi ecare duminică la sluj-

bă, pe celelalte nu le mai spun, 

ca să nu mă laud mai mult. Du-

pă o pregătire mare în luna apri-

lie 90, m-am împărtăşit la Bise-

rica ortodoxă Sf. Nicolae. Am 

simţit o mişcare deosebită a îm-

părtăşaniei a început să radie-

ze o mare bucurie din împărtă-

şanie. Mergea împărtăşania mer-

gea şi bucuria. După ce am în-

ghiţit am avut în mine un cilin-

dru de bucurie mare timp de 

1/2 sec., ø 6 cm. 1 40 cm. Cam 

de 30 de ani nu m-am împărtă-

şit, în 29.04.90 m-am dus la Bi-

serica ortodoxă Sf. Apostoli Pe-

tru şi Pavel. Aici am făcut sem-

nul crucii cum trebuie (până 

aici îl făceam roată). Am simţit 

înţepături, greaţă, deshidratare 

şi tocarea muşchilor în trup. Un 

miros neplăcut ieşea din mine 

şi faţa era udă. După dispariţia 

acestora am văzut de două ori 

în dreapta altarului doi cilindri 

1.2m ø 0,3 m de culoarea fu-

mului, trecând contra unul pe 

lângă altul numai cât am făcut 

semnul crucii. Apoi de două ori 

în stânga altarului o luptă între 

două valuri de culoarea fumu-

lui l 2m şi h 0,8 m. Am văzut 

unghiul, eram încadrat în el, în-

clinaţia era de 30°1 laturilor de 

10m, grosimea laturilor de 10 

cm, cu globule albe în interio-

rul laturilor. A intrat un izvor 

de bucurie mare prin mână pâ-

nă la inimă, în jurul mâinii am 

văzut trei lumini sub formă de 

panglici de 2 x 0,5 cm, toate 

le-am văzut de două ori, numai 

cât făceam semnul crucii. Aca-

să am avut cel mai urât vis cu 

şerpi. În 06.05.90 la Biserica Sf. 

Nicolae, de la începutul până 

aproape de sfârşitul slujbei a 

fost izvorul de bucurie şi des-

chiderea văzduhului de o sută 

m. La 1/2 oră înainte de sfârşi-

tul slujbei au fost mai puterni-

ce cele de mai sus. Trebuia să 

stau bine pe picioare ca să men-

ţin echilibrul. Capul se mişca 

(mai mult în minte). Toate obiec-

tele se dădeau la o parte (mai 

mult în minte) şi fără frică să 

merg la luptă la război. Toate 

s-au făcut cât făceam semnul 

crucii. Mă gândeam la Dumne-

zeu cât suferă de mult că nu fa-

cem calea lui şi curgeau lacri-

mile ca la spălat. După un timp 

am simţit cum ieşea din mine 

ceva, dinţii jucau mărunt şi se 

dezlipeau mai greu şi salivă nu 

mai aveam. În gât simţeam o 

durere delimitată de forma unei 

prune 6 sec. În aceste 6 sec. acel 

ceva îl simţeam foarte puternic 

la mii de metri, dar şi la infi nit 

mai slab. Aveam amestecată tris-

teţe cu bucurie. Deodată toate 

acestea au dispărut, apoi vi-

brând puternic tot trupul şi tre-

când prin mine peste o mie de 

izvoare de bucurii, cel mai ma-

re izvor era cel care ieşea de la 

piciorul stâng, de la o bubă. 

Am urmărit un izvor de la de-

getul mare al piciorului stâng 

până la inimă 3 sec. la fel şi la 

piciorul drept. Doamna Duicu 

care cânta o auzeam ca la un 

stup de albine. La organele ge-

nitale erau peste o sută şi mer-

geau spre afară din trup. Oda-

tă cu izvoarele de mai sus apă-

reau alte izvoare mult mai mari. 

Acestea erau ca o ramură cu 

peste o sută în formă de fulge-

re, nu circulau, erau aplicate şi 

vibrau. Intrarea era pe la umă-

rul drept la 40grade la un in-

terval de 3 sec timp de 3 sec. 

După 1/5 sec pe unele trasee 

ale acestor izvoare apăreau niş-

te sunete care circulau pe aces-

te trasee (trosnete, pocnete, ră-

bufneli, foşnete, răsufl ări, fâşâ-

it, erupţii, etc). Bucuria mai 

mare era atunci când era fâşâ-

itul dar şi mai mare era atunci 

când se întrerupeau 1/10 sec 

aceste sunete. Cam de 15 ori 

au apărut. Durata celor de mai 

sus a fost de 80 sec cât cânta-

rea Doamnei. Tot timpul am 

avut în gând „bateţi şi vi se va 

deschide...”. Dacă acestea erau 

continuu nu aveam nevoie de 

hrană, apă, somn şi aer. Suc-

ces în războiul nevăzut şi Doam-

ne ajută.

Ion Bobăianu, Tg-Jiu

„... Bateţi şi vi se va deschide” (Matei 7:7)
PUBLICITATE PUBLICITATE

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Armata ucraineană şi rebe-

lii proruşi se pregăteau 

duminică să-şi îndepărteze 

trupele de linia frontului, 

însă condiţiile unei înce-

tări defi nitive a confruntă-

rilor armate par în conti-

nuare să nu fi e îndeplinite.

La peste o săptămână de la 

semnarea memorandumului de 

la Minsk, pe 20 septembrie, în-

tre Kiev, rebeli, Moscova şi Or-

ganizaţia pentru Securitate şi Co-

operare în Europa (OSCE) în ve-

derea încetării luptelor, belige-

ranţii au angajat sâmbătă, la ora 

locală 18:00 (18:00, ora Româ-

niei), o numărătoare inversă de 

24 de ore, în cursul căreia ur-

mează să se impună o „tăcere” 

totală, informează Mediafax.

Însă un „zgomot de explo-

zie” a izbucnit duminică di-

mineaţa în centrul Doneţku-

lui, principalul oraş controlat 

de către proruşi în estul Ucrai-

nei, a anunţat primăria, care 

a anunţat sâmbătă că un ci-

vil a fost omorât de un obuz.

Aceste confruntări nu pot fi  

comparate cu violenţa care pre-

domina în estul Ucrainei până 

la armistiţiul semnat pe 5 sep-

tembrie la Minsk. De atunci, cel 

puţin 44 de civili şi militari au 

fost ucişi, potrivit unui bilanţ 

AFP, un număr totuşi de com-

parat cu bilanţul de 3.200 de 

morţi prezentat de ONU pentru 

ansamblul confruntărilor arma-

te, care au început în aprilie.

Memorandumul de la Min-

sk prevede retragerea armamen-

tului greu – piese cu un cali-

bru mai mare de 100 de mili-

metri – la cel puţin 15 kilome-

tri de linia frontului, în vede-

rea creării unei zone-tampon 

cu o lăţime de 30 de kilometri.

Armistiţiul este negociat cu 

militari ruşi, în localitatea So-

ledar, la nord de Doneţk, în-

tr-o zonă afl ată sub control 

ucrainean. Armata rusă i-a 

convins pe rebeli să respecte 

armistiţiul, potrivit postului 

privat de televiziune Ukraina.

Recunoscând infl uenţa pe 

care o are asupra separatişti-

lor, armata rusă a promis să 

acţioneze pentru a-i convinge 

să respecte armistiţiul. „Îi vom 

convinge. Este cel mai impor-

tant lucru”, a promis, la tele-

viziune, generalul rus Alek-

sandr Lenţov, şeful negociato-

rilor de la Moscova.

Însă un purtător de cuvânt 

al armatei ucrainene, Andrii 

Lîsenko, a evocat existenţa 

unor „grupări care nu se su-

pun vreunei autorităţi, acţio-

nând cum vor şi care tocmai 

ne-au bombardat poziţiile”, a 

declarat el, citat de cotidianul 

Ukrainska Pravda.

Acalmia se confi rmă pe plan 

militar, în schimb soluţionarea 

politică a confl ictului bate pa-

sul pe loc, separatiştii – care 

ocupă o zonă de aproximativ 

230 de kilometri pe 160 de ki-

lometri de-a lungul frontierei ru-

se – respingând oferta Kievului 

cu privire la un „statut special”. 

În opinia unor analişti, această 

zonă reprezintă aproximativ 3% 

din teritoriul Ucrainei şi 9% din 

populaţia ţării.

„Procesul este angajat. 

De-acum va fi  necesar să se 

vorbească despre aspectele 

politice ale situaţiei şi despre 

o soluţie politică”, a declarat 

ministrul rus de Externe Ser-

ghei Lavrov într-un interviu 

pentru postul Rossia.

Contactat de postul Kanal 5, 

şeful diplomaţiei ruse a dat asi-

gurări că ţara sa „nu vrea deloc 

continuarea războiului sancţiu-

nilor şi schimburilor de lovituri” 

cu occidentalii pe tema Ucrainei.

„Aşa cum a spus preşedin-

tele rus Vladimir Putin, ar tre-

bui să ne gândim la protejarea 

intereselor noastre economice 

şi altele”, a spus Lavrov, dând 

asigurări că „nu există o lipsă 

de voinţă de partea” rusă.

Cu toate acestea, Lavrov a 

luat o poziţie foarte dură, sâm-

bătă, la tribuna ONU, declarând 

că Ucraina este „victima” „po-

liticii arogante” a Statelor Uni-

te care, împreună cu europenii, 

au susţinut „lovitura de stat” 

care a condus în februarie la în-

depărtarea preşedintelui prorus 

Viktor Ianukovici de la putere.

Între timp, Moscova a ane-

xat Crimeea, o regiune din su-

dul Ucrainei, în urma unui re-

ferendum nerecunoscut de că-

tre comunitatea internaţională.

În plus, Moscova a între-

rupt în iunie alimentarea cu 

gaze naturale a Ucrainei. O 

propunere de soluţionare a di-

ferendului pe această temă 

dintre cele două ţări a fost 

prezentată vineri de către UE, 

dar Kievul a subliniat sâmbă-

tă că nu s-a stabilit nimic.

Ucrainenii şi proruşii se pregătesc 
să creeze o zonă-tampon
Conflictul din estul Ucrainei nu se opreşte, în ciuda memorandumului semnat la Minsk.

VICTIME

3.200
de morți au rezultat în 
urma confl ictului din 
estul Ucrainei, început 
în aprilie
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Jucătoarea de tenis Simona 

Halep se menţine pe locul 

2, cu 6.036 de puncte, în 

clasamentul WTA dat 

publicităţii ieri, în timp ce 

Sorana Cîrstea a ieşit din 

Top 100 şi se afl ă pe pozi-

ţia 102, cu 550 de puncte.

Halep participă în această 

săptămână la China Open, un-

de a acces în turul doi, în timp 

ce Cîrstea a fost eliminată în 

califi cări la Beijing. Săptămâ-

na trecută, Sorana Cîrstea ocu-

pa locul 84.

Monica Niculescu, elimi-

nată în primul tur la China 

Open, se menţine pe locul 41 

WTA, cu 1.160 de puncte, în 

timp ce Irina-Camelia Begu a 

coborât de pe locul 59 pe 62, 

cu 918 puncte. Alexandra Dul-

gheru a coborât de pe locul 

103 pe 106, cu 531 de punc-

te, iar Cristina-Andreea Mitu 

a urcat de pe 151 pe 150, cu 

378 puncte.

În top 200 se mai afl ă Ale-

xandra Cadanţu, pe locul 198, 

cu 274 de puncte.

La dublu, cel mai bine cla-

sată sportivă din România es-

te Monica Niculescu, care se 

menţine pe locul 39, cu 1.940 

de puncte. În top 100 se mai 

afl ă Irina-Camelia Begu, care 

a coborât de pe 53 pe 57, cu 

1.345 de puncte, şi Raluca-Ioa-

na Olaru, în coborâre de pe 

73 pe 75, cu 1.110 puncte.

Halep se menține 
pe locul 2 WTA

1. Serena Williams (SUA)  9.430 p

2. Simona Halep (România)  6.036 p

3. Petra Kvitova (Cehia)  5.926 p

4. Maria Șarapova (Rusia)  5.680 p

5. Na Li (China)  5.270 p

6. Agnieszka Radwanska (Polonia)  5.035 p

7. Eugenie Bouchard (Canada)  4.793 p

8. Caroline Wozniacki (Danemarca)  4.455 p

9. Ana Ivanovici (Serbia)  4.180 p

10. Angelique Kerber (Germania)  4.050 p

Top 10 WTA simplu

Preşedintele FRF, Răzvan 

Burleanu, a declarat că 

s-au vândut până acum 

peste 30.000 de bilete 

pentru partida 

România-Ungaria, din 

cadrul preliminariilor CE 

2016.

România va întâlni naţio-

nala Ungariei, la 11 octom-

brie, pe Arena Naţională, în-

tr-o partidă din cadrul Grupei 

F de califi care la Euro 2016.

Potrivit preşedintelui Fede-

raţiei Române de Fotbal, peste 

30.000 de bilete au fost vându-

te până sâmbătă pentru al doi-

lea meci al echipei naţionale, 

care va avea loc pe Arena Na-

ţională. „Biletele se vând foar-

te bine, nu sunt surprins, e foar-

te bine că vom avea un stadi-

on plin. Cred că în jur de 30.00 

s-au vândut. De fapt cred că au 

trecut de 30.000, atâtea erau 

sâmbătă”, a declarat Burleanu.

Jucătorii Ungariei au plă-

tit biletele suporterilor pentru 

meciul cu România

Jucătorii reprezentativei Un-

gariei au acceptat să plăteas-

că din banii lor biletele de in-

trare pentru 1.200 de supor-

teri la meciul cu România, pro-

gramat la 11 octombrie, pe Are-

na Naţională, informează AFP.

„S-au simţit vinovaţi după 

eşecul cu Irlanda de Nord. 

Le-am cerut şi ei au acceptat 

să plătească biletele”, a de-

clarat Marianna Molnar-Toth, 

care conduce un grup de fani 

şi care a închiriat un tren pen-

tru 1.200 de suporteri care vor 

veni la Bucureşti.

Preţul celor 1.200 de bile-

te se ridică la 5.800 euro, adi-

că fi ecare jucător a scos din 

buzunar 322 de euro, a pre-

cizat Molnar-Toth.

În prima etapă a prelimi-

nariilor Euro-2016, la 7 sep-

tembrie, Ungaria a fost învin-

să de Irlanda de Nord, cu sco-

rul de 2-1, pe teren propriu, 

înfrângere percepută ca o umi-

linţă şi care a dus la încloui-

rea selecţionerului Attila Pin-

ter cu Pal Dardai.

„Răbdarea noastră a ajuns 

la limită, ăsta este cel mai mic 

lucru pe care îl pot face, să 

plătească biletele”, a sublini-

at Molnar-Toth.

România va întâlni naţio-

nala Ungariei, la 11 octom-

brie, pe Arena Naţională, în-

tr-o partidă din cadrul Grupei 

F de califi care la Euro 2016.

Potrivit FRF, suporterii oas-

peţi vor primi pentru această 

partidă 2.852 de bilete.

Peste 30.000 de bilete vândute 
pentru meciul România-Ungaria

Bolonti are în palmares 

35 de victorii şi 3 înfrân-

geri. El s-a impus în 24 

de meciuri prin KO. 

Ultima dată, argentinia-

nul a boxat cu germanul 

Jurgen Braehmer, la 7 

iunie, când a fost învins 

la puncte.

„Sunt foarte mulţumit. 

Vreau să îi mulţumesc lui 

Bolonti pentru că a acceptat 

să se lupte cu mine şi pen-

tru că va fi  la Montreal la 6 

decembrie. Eu voi pleca mâi-

ne în cantonament cu echi-

pa mea, voi petrece trei zile 

la Los Angeles, iar apoi voi 

pleca în Filipine. Sunt foar-

te mulţumit că s-a fi nalizat 

înţelegerea, voi pleca liniş-

tit. Sunt foarte încântat că 

reîncep. Veţi vedea un nou 

Lucian în ring la 6 decem-

brie, cu o nouă echipă”, a 

spus Bute.

Pugilistul argentinian Ro-

berto Bolonti a declarat că 

este încrezător în privinţa 

meciului cu Lucian Bute, 

programat în data de 6 de-

cembrie, la Montreal, şi a 

precizat că vrea să se impu-

nă pentru a avea o şansă de 

a lupta apoi pentru titlul 

mondial.

„Mă simt mai bine şi mai 

încrezător în ceea ce priveş-

te acest meci faţă de cum 

eram înaintea altor confrun-

tări pe care le-am avut ante-

rior în străinătate. Cu sigu-

ranţă va fi  un meci bun. 

Vreau să câştig pentru a avea 

o nouă şansă la un titlu mon-

dial, deoarece acest meci cu 

Bute va fi  ca o punte pentru 

altă oportunitate de a boxa 

pentru titlul mondial”, a spus 

Bolonti, informează fi ght-

news.com.

Preşedintele InterBox, Jean 

Bedard, a afi rmat că Bolonti 

reprezintă „o provocare ex-

celentă” pentru Bute. „Inter-

Box se bucură că s-a înţeles 

cu acest pugilist de talie mon-

dială. Bolonti a avut mai mul-

te opţiuni, dar a ales să lup-

te cu Lucian. Având în vede-

re prestaţia lui Bolonti în ul-

timul său meci pentru o cen-

tură mondială, fanii noştri 

vor urmări o confruntare fru-

moasă”, a precizat Bedard.

Pentru Lucian Bute, me-

ciul din decembrie va fi  pri-

mul de când este pregătit de 

Freddie Roach, celebrul an-

trenor al fi lipinezului Man-

ny Pacquiao.

Bolonti are în palmares 

35 de victorii şi 3 înfrângeri. 

El s-a impus în 24 de me-

ciuri prin KO. Ultima dată, 

argentinianul a boxat cu ger-

manul Jurgen Braehmer, la 

7 iunie, când a fost învins la 

puncte.

Lucian Bute, în vârstă de 

34 de ani, a boxat ultima da-

tă la 19 ianuarie, la Montre-

al, fi ind învins atunci la punc-

te de canadianul Jean Pas-

cal, într-un meci contând 

pentru centurile WBC Dia-

mond şi NABF la categoria 

semigrea.

Bute (31-2, 24 KO) a pier-

dut centura IBF la categoria 

supermijlocie în mai 2012, 

când a fost învins de brita-

nicul Carl Froch.

Bute a anunţat că îl va întâlni pe 
argentinianul Bolonti în următorul meci
Pugilistul Lucian Bute a anunţat, ieri, într-o conferinţă de presă susţinută în Canada,
că adversarul său de la Montreal, va fi argentinianul Roberto Bolonti.
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A fost lansat imnul 
suporterilor echipei 
naţionale de fotbal
Imnul suporterilor echipei naţio-
nale de fotbal a fost lansat ieri 
și va răsuna pentru prima oară 
pe stadion la meciul 
România-Ungaria din 11 octom-
brie. „În anul 2016 trupa noas-
tră face 40 de ani. Vreau să fa-
cem această sărbătoare dublată 
de o califi care a echipei naţiona-
le de fotbal a României la 
Campionatul European din 
2016. Hai România!”, a decla-
rat Nelu Dumitrescu, liderul și 
fondatorul trupei Iris. La confe-
rinţă au participat și ceilalţi 
membri ai trupei de rock: Valter 
Popa (chitară), Doru ”Boro” 
Borobeică (bas), Rafael (voce) 
și Relu Marin (clape). Răzvan 
Burleanu a oferit membrilor Iris 
un tricou al echipei naţionale, 
cu numărul 38 și cu numele Iris. 
În 2014, Iris împlinește 38 de 
ani de la constituire.

Pe scurt

SPORT

Bute vs. Bolonti
Bute a anunţat că îl va întâlni pe 
argentinianul Bolonti în urmă-
torul meci Pagina 11

Halep se menține 
pe locul 2
Simona Halep se menţine pe lo-
cul 2 în clasamentul WTA dat 
publicităţii ieri.  Pagina 11
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Cîştigătoarea premiului oferit
de salonul cosmetic ILDI,
un serviciu cosmetic, este:

Deac Johanna, str Paris nr. 91
Aceasta este aşteptată la sediul redacţiei 
pentru a intra în posesia premiului pana în 
6 septembrie 2014 între orele 10.00 –18.00.

Aproape 300 de copii au 

participat la întâlnirea de la 

Cluj din cadrul campaniei 

„Orice campion are un înce-

put“, pe care sportivul 

român o realizează pentru a 

susţine tenisul românesc.

În cadrul evenimentului a avut 

loc o conferinţă cu copiii şi pă-

rinţii lor, în care Victor Hănescu 

a răspuns tuturor întrebărilor.

„Noi facem de obicei o con-

ferinţă interactivă cu copiii şi pă-

rinţii, care fi ind la început, pun 

întrebări, vor să ştie anumite lu-

cruri: Cum să se comporte, de 

exemplu, atunci când copilul a 

avut o înfrângere sau ce să facă 

atunci când copilul are emoţii 

înainte de meci?”, a explicat Vic-

tor Hănescu.

Tenismanul avertizează însă 

asupra efectelor mai puţin dori-

te ale presiunilor, pe care uneori 

părinţii le pot pune asupra copi-

ilor lor, în încercarea de a-i de-

termina să fi e performanţi. Spor-

tivul spune că încearcă întot-

deauna, în aceste întâlniri, să-i 

facă pe părinţi să înţeleagă că, 

deşi cheltuie sume importante 

de bani, rezultatele pot veni greu.

„Sunt unii părinţi care pun 

presiune foarte mare pe copii lor, 

îi ceartă după meciuri, uneori 

sunt chiar violenţi. Normal că 

atunci copilul cum să mai mear-

gă cu plăcere? Nu îmi dau sea-

ma de ce fac asta, dar nu este 

clar un drum bun”, a spus Vic-

tor Hănescu.

El a mai atras atenţia asupra 

faptului că părinţii ar trebui să 

verifi ce dacă copiilor lor le pla-

ce un anumit sport şi să facă di-

ferenţa între dorinţa copilului şi 

propria lor năzuinţă.

„Dacă copilului nu-i place ce 

face, tu ca părinte degeaba vrei, 

pentru că mai devreme sau mai 

târziu, totul se va termina. Am 

văzut atâtea cazuri de oameni 

care şi-au forţat copii să facă te-

nis, pentru că asta era pasiunea 

lor şi cel mic a jucat până la un 

anumit moment dat şi apoi a 

spus stop joc. Dacă nu o face cu 

plăcere, mai bine îl trimiţi în al-

tă parte sau îl laşi acasă”, a spus 

Victor Hănescu.

În cadrul evenimentului de 

la Cluj, copiii au avut ocazia nu 

doar să discute cu jucătorul ro-

mân, ci şi să facă un schimb de 

mingi, iar apoi să primească au-

tografe şi să facă fotografi i.

Pentru a susţine dezvoltarea 

tenisului pentru juniori, Victor 

Hănescu a lansat în 2013 cam-

pania intitulată ”Orice campion 

are un început”, ce vizează spri-

jinirea a mii de elevi şi juniori 

din toată ţara. După seria celor 

trei evenimente, câteva sute de 

juniori au avut ocazia să-l cu-

noască îndeaproape pe Victor 

Hănescu şi să primească de la 

acesta echipamente sportive ca-

re să îi ajute în dezvoltarea unei 

cariere în sport.

„Vreau să ajut pasionaţii 

sportului alb să aibă şansa de 

a face performanţă, la cel mai 

înalt nivel. Campania „Orice 

campion are un început” a 

ajuns la cea de-a patra ediţie 

şi iată că de la un eveniment 

la altul, tot mai mulţi juniori 

ni se alătură. În doi ani, am 

reuşit cu ajutorul sponsorilor, 

cărora le mulţumesc, să ge-

nerăm o mişcare la nivel na-

ţional, care oferă un punct de 

plecare pentru viitorii campi-

oni ai României. Când văd 

atâta dorinţă de afi rmare şi 

talent în fi ecare colţ al ţării, 

sunt convins că România are 

viitor în tenisul mondial. Sunt 

entuziasmat de eforturile ca-

re se fac la nivel local şi vom 

continua caravana şi în alte 

localităţi, unde vom spijini co-

piii afl aţi la început de drum 

în tenis”, a declarat Victor Hă-

nescu.

Prin campania ”Orice cam-

pion are un început”, dar şi 

prin proiectul ”Dream Young 

Team”, Victor Hănescu îşi do-

reşte să pregătească sportivii 

ca pe nişte viitori campioni şi 

să îi ajute, în drumul lor către 

o carieră profesionistă în teni-

sul mondial.

Victor Hănescu s-a întâlnit 
cu micii iubitori ai tenisului
Cunoscutul jucător de tenis Victor Hănescu s-a întâlnit luni cu juniorii din Cluj, 
dar şi cu cei mai mici dintre iubitorii acestui sport, care au luat de curând o rachetă în mână.

Zece echipe, mai mult de 

jumătate dintre cele exis-

tente în Liga I de fotbal, 

şi-au schimbat antrenorii 

după doar nouă etape.

Toate echipele nou-promo-

vate şi-au schimbat tehnicienii, 

CSMS Iaşi, CS Universitatea Cra-

iova, ASA Tg. Mureş şi Rapid, 

dar şi Ceahlăul, FC Braşov, Vi-

itorul Constanţa, Oţelul, U Cluj 

sau Petrolul.

ASA Tg. Mureş şi Rapid s-au 

despărţit luni de antrenorii cu 

care au început sezonul, pentru 

ardeleni mutarea fi ind cu atât 

mai surprinzătoare, cu cât se 

afl ă pe un onorant loc 6. Cu 

Adrian Falub la cârmă, ASA a 

cucerit 15 puncte în cele 9 eta-

pe, în timp ce Ionel Ganea a 

acumulat 8 puncte cu Rapid şi 

a lăsat echipa pe locul 13. Cris-

tian Pustai (ex-Gaz Metan Me-

diaş, ex-Pandurii) va pregăti ASA 

în continuare, în timp ce Rapid 

va fi  antrenată de Marian Rada.

Echipele care şi-au înlocuit 

antrenorii în acest sezon în Li-

ga I: Ceahlăul Piatra Neamţ: Ma-

rin Barbu cu Florin Marin, FC 

Braşov: Cornel Ţălnar cu Adri-

an Szabo, Viitorul Constanţa: 

Bogdan Stelea cu Bogdan Vin-

tilă, iar apoi Gheorghe Hagi, CS-

MS Iaşi: Marius Lăcătuş cu Io-

nuţ Chirilă, CS Universitatea 

Craiova: Ionel Gane cu Sorin 

Cârţu-Emil Săndoi, FC Univer-

sitatea Cluj-Napoca: Mihai Teja 

cu George Ogăraru, Oţelul Ga-

laţi: Hans Michael Weiss cu Ti-

bor Selymes, Petrolul Ploieşti: 

Răzvan Lucescu cu Gheorghe 

Mulţescu, ASA Tg. Mureş: Adri-

an Falub cu Cristian Pustai, Ra-

pid Bucureşti: Ionel Ganea cu 

Marian Rada.

Zece echipe din Liga 1 și-au schimbat antrenorul

CFR Cluj învinge în faţa 

rivalei locale, 

Universitatea Cluj, după 

un meci extrem de strâns 

în care a jucat din minu-

tul 35 în 10 oameni.

Derby-ul Clujului, ultimul 

meci din etapa a 6-a a Ligii 1, 

s-a terminat cu victoria echi-

pei gazde, CFR Cluj, după ce 

în ultimul minut de prelungiri 

a reuşit să înscrie fundaşul Ti-

ago Lopez la o fază încurcată 

la poarta Universităţii.

Înainte de meci aproxima-

tiv 300 de suporteri ai echi-

pei oaspete s-au întâlnit pe 

Bulevardul Eroilor unde au 

avut loc câteva incidente şi o 

bătaie între suporteri după eli-

berarea de către jandarmi a 

unui suporter recalcitrant.

Pentru CFR este a 6-a vic-

torie consecutivă şi ajuge pe 

locul 2, la acelaşi număr de 

puncte cu rivala Steaua Bu-

cureşti, dar cu un golaveraj 

mai slab.

Universitatea Cluj nu reu-

şeşte să găsească o soluţie 

pentru a închega echipa du-

pă schimbarea băncii tehni-

ce, şi ajunge pe locul 13 în 

clasamentul Ligii 1, cu 8 punc-

te, după trei înfângeri conse-

cutive.

CFR câștigă derby-ul Clujului 
în ultimele secunde de joc


