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Consiliul Judeţean Cluj, 
cuibul incompatibililor
După arhitectul şef Claudiu Salanţă, şi şe-
ful de la Juridic din cadrul CJ, Ştefan Ilies-
cu are probleme de integritate.  Pagina 5
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Moarte stupidă 
pe Tarniţa
Un bărbat a decedat, luni seara, după ce 
a fost electrocutat pe lacul Tarniţa, în timp 
ce se plimba cu hidrobicicleta.  Pagina 2

CULTURĂ

Filmele de la Cannes 
ajung la Cluj-Napoca
Unul dintre cele mai aşteptate evenimen-
te culturale din capitală se extinde anul 
acesta la Cluj-Napoca, pentru un week-end 
cu fi lme de Cannes.  Pagina 7
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Apple contestă decizia CE privind 
impozitele retroactive de 13 mlrd. €

ACTUALITATE

STUDIU: Unul din cinci români 
practică sport în mod regulat

Compania Apple a anunţat 
că va contesta în justiţie deci-
zia Comisiei Europene prin ca-
re este obligată să achite impo-
zite retroactive de 13 miliarde 
de euro pentru activităţile din 
Irlanda, argumentând că a con-
tribuit la crearea a 1,5 milioane 
de locuri de muncă şi denun-
ţând legislaţia fi scală a UE.

Comisia Europeană a stabi-
lit, după o investigaţie care a 
durat trei ani, că Apple trebuie 
plătească impozite în valoare 
de 13 miliarde de euro pentru 
activităţile desfăşurate în Irlan-
da.

„Statele membre UE nu pot 
oferi facilităţi fi scale în mod dis-
creţionar unor companii, aces-
te lucru este ilegal", a declarat 
Margrethe Vestager, comisarul 
Uniunii Europene pentru Con-

curenţă, citat de BBC News on-
line.

Cota standard de impozitare 
în Irlanda este de 12,5%, dar 
ancheta CE a stabilit că Apple 
a plătit impozite de doar 1% în 
2003 şi de 0,005% în 2014.

Într-un comunicat, Apple a 
argumentat că legislaţia fi scală 
comunitară este complexă şi că, 
în ultimii ani, compania a con-
tribuit la crearea a peste 1,5 mi-
lioane de locuri de muncă în 
spaţiul UE.

„Decizia Comisiei Europene 
nu se referă la cât plăteşte Apple 
prin impozite, ci la care guvern 
colectează banii. Vor exista efec-
te dăunătoare profunde asupra 
investiţiilor şi asupra creării de 
locuri de muncă în Europa", a 
subliniat Apple.

Doar unul din cinci români 
practică un sport în mod regu-
lat, în timp ce trei sferturi con-
sideră că unei familii obişnuite 
îi vine greu să-şi susţină din 
punct de vedere fi nanciar copi-
ii pentru practicarea unui sport 
de performanţă, potrivit celui 
mai recent studiu IRES privind 
interesul şi atitudinea românilor 
faţă de sport.

Conform cercetării, principa-
lele surse de informare despre 
sport pe care le utilizează parti-
cipanţii la sondaj sunt televizi-
unile – 87% şi discuţiile cu pri-
etenii sau cunoscuţii (63%). Ra-
dioul şi internetul sunt utilizate 
în proporţii similare, de câte pa-
tru din zece respondenţi, mai 
scoate la iveală studiul. Trei sfer-
turi dintre intervievaţi declară că 
au copii, 7% dintre ei spunând 

că aceştia practică un sport de 
performanţă în prezent, în timp 
ce alţi 15% spun că aceştia au 
practicat un sport de performan-
ţă în trecut. „83% dintre părin-
ţii care spun că au copii care nu 
practică sau nu au practicat un 
sport de performanţă declară că 
le-ar fi  plăcut ca acest lucru să 
se fi  întâmplat.

Doar 42% dintre intervievaţi 
sunt de părere că este accesibil 
pentru o familie obişnuită din 
România să îşi dea copilul la un 
sport de performanţă din per-
spectiva existenţei cluburilor/an-
trenorilor specializaţi, iar o pro-
porţie semnifi cativ mai scăzută 
consideră că acest lucru ar fi  ac-
cesibil din punct de vedere fi -
nanciar pentru o familie obişnu-
ită din România – 18%”, arată 
cercetarea, conform news.ro.
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Salanţă recunoaşte că e în conflict de interese. De peste 2 ani !
Arhitectul şef a fost înlocuit de un subaltern în relaţiile dintre Consiliul Judeţean cu firma Inter Proiect. Pagina 5

Ce îi determină pe internauţi să aibă o reacţie extrem de violentă faţă de cei doi tineri care 
i-au aplicat o bătaie cu pumnii şi picioarele prietenului lor? Răspunsurile le oferă psihologii 
şi psihiatrii clujeni. Pagina 3

De ce răspund oamenii 
cu violenţă la violenţă?
O filmare în care un tânăr e bătut de alţii doi a stârnit furie pe internet
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Verificări în Piaţa 
Mihai Viteazu
Poliţiștii locali au descins, din nou, ieri, în 
Piaţa Mihai Viteazu. Potrivit unui comunicat 
de presă al Primăriei Cluj-Napoca, în urma 
acestei acţiuni s-au aplicat un număr de 50 
de sancţiuni contravenţionale pentru opri-
rea/staţionarea neregulamentară a autove-
hiculelor pe carosabil în valoare de 10.000 
lei și pentru staţionarea neregulamentară a 
autovehiculelor pe trotuar în valoare de 
2000 lei. De asemenea, poliţiștii locali din 
cadrul Serviciului Inspecţie comercială au 
întocmit 4 procese verbale de constatare a 
contravenţiei în valoare de 2500 lei. „Tot în 
zona Pieţei Mihai Viteazu au fost depistate 
și identifi cate două persoane fără adăpost 
care au fost transportate la Centrul de 
Găzduire temporară de pe strada Oașului. 
Astfel de acţiuni vor continua și în perioada 
următoare”, se arată în documentul citat.

Anunţ de la Poliţia Cluj 
pentru toţi şoferii
Actul de identitate și dovada plăţii amenzii 
de circulaţie se pot trimite, scanate, pe 

adresa de e-mail a Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Cluj. „Atât copia actului de 
identitate, necesară obţinerii unor docu-
mente de la poliţie (cazier judiciar, avize, 
atestate etc.), cât și dovada plăţii amenzii 
de circulaţie se pot trimite, scanate, pe 
adresa de mail a fi ecărui inspectorat de po-
liţie judeţean, precum și a Poliţiei Capitalei. 
Astfel, pentru a nu mai apela la serviciile 
poștale sau pentru a nu vă mai deplasa la 
unitatea de poliţie, trebuie să transmiteţi 
dovada plăţii amenzii la e-mailul unităţii te-
ritoriale din care face parte agentul consta-
tator care v-a sancţionat. De asemenea, nu 
mai este nevoie să veniţi cu copie xerox a 
cărţii de identitate pentru a obţine docu-
mente eliberate de poliţie. Este sufi cient să 
transmiteţi copia scanată a documentului 
de identitate pe e-mailul inspectoratului de 
poliţie judeţean. Totodată, pentru obţine-
rea certifi catului de cazier judiciar, nu se 
mai solicită timbrul fi scal în valoare de 2 
lei”, transmit reprezentanţii IPJ Cluj. 
Certifi catul de cazier judiciar se eliberează, 
de regulă, pe loc, sau în cel mult 3 zile de 
la data solicitării, în situaţiile în care cererea 
este depusă în România. Adresa de mail 
unde vor fi  trimise aceste documente este 
cabinet@cj.politiaromana.ro.

Consiliul Judeţean 
cere bani de la Guvern
Consiliul Judeţean Cluj a promovat un pro-
iect de hotărâre de Guvern privind alocarea 
din Fondul de intervenţie la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2016, a sumei de 17,8 milioane de lei 
pentru înlăturarea efectelor calamităţilor 
naturale produse la nivelul infrastructurii ju-
deţului Cluj în perioada iunie-august 2016. 
„Astfel, în vara acestui an, judeţul Cluj a 
fost afectat de precipitaţii sub formă de ploi 
torenţiale foarte bogate cantitativ, în speci-
al în zona de munte, dar și în celelalte zone 
din judeţ, fenomene naturale care au deter-
minat pagube majore însemnate la nivelul 
infrastructurii de transport, fi ind afectate un 
număr de patru drumuri judeţene, zeci de 
drumuri de interes local din circa 13 comu-
ne, precum și numeroase uliţe, străzi, po-
duri și podeţe, terenuri agricole, anexe gos-
podărești, reţele edilitare și chiar obiective 
socio-economice”, spun reprezentanţii CJ 
Cluj. Banii ar urma să fi e folosiţi pentru lu-
crări de refacere și reabilitare a infrastructu-
rii distruse de calamităţi, pentru asigurarea 
fl uidităţii căilor de acces în zonele afectate, 
respectiv pentru prevenirea izolării.

Pe scurt

Poliţia a deschis un 
dosar penal in rem în 
cazul celor 8 tineri care 
s-au electrocutat în tim-
pul unei plimbări cu 
hidrobicicleta pe lacul 
Tarniţa, unul dintre ei 
murind, iar din cercetări 
a reieşit că hidrobicicle-
ta era tractată de un 
cablu acţionat de un 
motor electric care ar fi 
căzut în apă.

Sorana Andreica, o tână-
ră care se afla, luni seara, 
lângă lacul Tarniţa, în zona 
Someşul Cald, judeţul Cluj, 
a povestit, marţi, presei, că 
patru tineri se aflau pe hi-
drobicicletă, iar alţi patru 
au sărit în ajutorul lor când 
au văzut că primii s-au elec-
trocutat.

„Am ajuns aseară (luni 
seara – n.r.) în zona cabanei 
din Someşul Cald unde erau 
cazaţi turiştii şi mai multe 
persoane am auzit cum ur-
lau. Am coborât să văd ce 
s-a întâmplat, am înţeles că 
au fost curentate nişte per-
soane, un pompier mi-a spus 

că s-au curentat opt persoa-
ne, dintre care una a murit. 
Făcuseră baie în lac cu o hi-
drobicicletă şi patru erau pe 
hidrobicicletă şi aceasta s-a 
lăsat jos şi alte patru persoa-
ne au sărit în ajutorul lor şi 
s-au curentat toţi. Am auzit 
cum plângeau toţi pe aici, 
veniseră la o petrecere, să se 
simtă bine. Au venit maşini 
de Poliţie şi SMURD”, a spus 
aceasta.

Potrivit tinerei citate, se 
pare că un cablu de tracta-
re a hidrobicicletei, care e-
ra acţionat de un motor elec-
tric, ar fi căzut în apă şi aşa 
s-a produs electrocutarea ti-
nerilor.

Ieri, la Tarniţa a fost pre-
zent şi prefectul judeţului 
Cluj, Gheorghe Ioan Vuşcan, 
şeful ISU Cluj, Ioan Moldo-
van, şi reprezentanţi ai SC 
Electrica.

Vuşcan a declarat că se 
caută explicaţii la o trage-
die care nu avea voie să se 
întâmple.

„Din ce am afl at, cabana 
a fost închiriată unui grup 

de circa 10 tineri din Zalău 
pentru o minivacanţă. Expli-
caţia tragediei este una sim-
plă, proprietarul avea o hi-
drobicicletă care se ridica şi 
cobora de pe lac cu ajutorul 
unui troliu, iar acel troliu a 
ajuns în contact cu reţeaua 
electrică a motorului electric 
care acţiona troliul. A fost 
sufi cient ca acel cablu să 
transmită curentul electric la 
apă şi toţi cei care se afl au 
în zonă să fi e electrocutaţi”, 
a spus Vuşcan.

Din cele opt persoane 
electrocutate, una a murit, 
iar celelalte au fost trans-
portate la spital, patru – trei 
băieţi şi o fată cu vârste cu-
prinse între 25 şi 29 de ani 
– au fost transportate luni 
seara la Unitatea de Primiri 
Urgenţe din cadrul Spitalu-
lui Clinic Judeţean de Ur-
genţă Cluj, iar două au ră-
mas internate şi în cursul 
zilei de marţi, iar alte trei – 
doi băieţi şi o fată – au fost 
duse la Spitalul Militar 
Cluj-Napoca, una refuzând 
internarea.

Reprezentaţii celor două 
unităţi medicale au declarat, 
ieri, că starea tinerilor este 
stabilă şi că nu le este pusă 
viaţa în pericol. Tânărul ca-
re a decedatr avea 30 de ani 
şi era din judeţul Sălaj.

Purtătorul de cuvânt al 
IPJ Cluj, Carmen Jucan, a 
declarat, la rândul său, că 
în acest caz a fost deschis 
un dosar penal in rem pen-
tru ucidere şi vătămare cor-
porală din culpă.

Surse judiciare au decla-
rat, ieri, că hidrobicicleta 
avea ca sistem de tractare 
un cablu acţionat de un mo-
tor electric, iar panoul elec-
tric de unde era acţionat me-
canismul de tractare al hi-
drobicicletei a fost sigilat 
până la finalizarea anche-
tei.

Cabana lângă care a avut 
loc incidentul este situată 
la intrare în localitatea So-
meşul Cald, comuna Gilău, 
având o capacitate de până 
la 18 persoane. Cabana dis-
pune de debarcader pentru 
pescuit şi hidrobicicletă.

Moarte stupidă pe Tarniţa
Un bărbat a decedat, luni seara, după ce a fost electrocutat pe lacul Tarniţa, 
din judeţul Cluj, în timp ce se plimba cu hidrobicicleta.
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Un val de ură a explodat şi 
cuprins tot internetul, 
după ce Alex, un băiat de 
18 ani a fost bătut cu besti-
alitate de doi tineri de 17 
ani, Cristian Sabo şi Lucian 
Varadi. Mii de persoane au 
semnat o petiţie care să-i 
trimită la puşcărie pe agre-
sori şi pe prietena lor, des-
pre care se spune că ar fi  
fi lmat întreaga scenă, iar 
pe Facebook se organizea-
ză sondaje despre cum ar 
trebui să fi e pedepsiţi bătă-
uşii.

Opţiunile sondajului pot fi  
reproduse cu greu. Totul a cul-
minat cu un presupus mesaj 
al tinerei care a fi lmat întrea-
ga scenă care spune că din 

cauza ei prietenii ei sunt în 
arest.

Ştirea conform căreia un tâ-
năr de 18 ani din Cluj-Napoca 
a fost bătut de doi tineri a fă-
cut înconjurul ţării şi a trecut 
dincolo de graniţe. Mii de tineri 
şi nu numai şi-au exprimat dez-
gustul faţă de cei doi agresori 
Cristian Sabo şi Lucian Varadi, 
dar şi de prietena acestora ca-
re ar fi  fi lmat întreaga bătaie, 
Alexandra Lahey. Cei trei au 
primit mii de mesaje de ură ca-
re cu greu pot fi  reproduse în 
spaţiul public. Toţi cer pedep-
sirea celor trei. Mai mult, pe 
internet circulă şi o petiţie sem-
nată de peste 2500 de persoa-
ne care cer închisoare pentru 
aceşti tineri. Ura a mers şi mai 

departe, organizându-se şi un 
sondaj despre cum ar merita 
să fi e pedepsiţi agresorii, pe-
depse demne de evul mediu.

În plus, un tânăr a postat 
şi un presupus mesaj al tine-
rei care a fi lmat întreaga sce-
nă: „Şi ce dacă am fi lmat, mă 
doare în cot de omul acela. 
prietenii mei sunt la închisoa-
re acum numai din vina mea 
că am publicat video-ul. Tre-
buia să îl omoare pe ăla”.

În plus, pe internet circu-
lă şi adresele agresorilor îm-
preună cu numerele lor de te-
lefon însoţite de mesaje de 
ameninţare.

Cu toate că reprezentanţii 
IPJ Cluj au anunţat că cei doi 
agresori au fost reţinuţi pen-

tru 24 de ore şi urmează să 
fi e prezentaţi instanţei cu pro-
punere de arestare, setea de 
justiţie proprie a internauţilor 
nu poate fi  domolită.

„Cu puţin timp în urmă, 
cei doi tineri din Cluj au fost 
retinuţi de poliţişti pentru lo-
viri sau alte violenţe, urmând 
a fi  prezentaţi magistraţilor cu 
propunere de arestare preven-
tivă”, anunţă Poliţia Română 
pe pagina de Facebook.

De asemenea, Poliţia mul-
ţumeşte oamenilor pentru im-
plicare, în condiţiile în care 
înregistrarea cu tânărul bătut 
a fost distribuită pe Facebook 
de sute de persoane, astfel în-
cât identifi carea agresorilor să 
fi e cât mai rapidă.

Poliţiştii s-au sesizat din 
ofi ciu în acest caz, după ce 
au văzut fi lmuleţul pe inter-
net. Luni, tânărul bătut a mers 
la Poliţie şi a depus plângere 
penală împotriva agresorilor.

„Victima, în vârstă de 18 
ani, a depus plângere în du-
pă-amiaza zilei de luni. După 
incident, aceasta a fost trans-

portată la Unitatea de Primiri 
Urgenţe, unde primeşte îngri-
jiri medicale. Cercetările se fac 
pentru infracţiuni contra inte-
grităţii corporale, dar în func-
ţie de raportul medico-legal se 
va stabili încadrarea juridică”, 
declara Carmen Jucan, purtă-
torul de cuvânt al Poliţiei Ju-
deţene Cluj.

Tânăra care a filmat bătaia: Trebuia să îl omoare pe ăla

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Ce îi determină pe interna-
uţi să aibă o reacţie extrem 
de violentă faţă de cei doi 
tineri care i-au aplicat o 
bătaie cu pumni şi picioare 
prietenului lor? De ce 
oamenii fac pe justiţiarii şi 
îşi imaginează pedepse de 
o violenţă extremă pentru 
bătăuşi? Răspunsurile le 
oferă psihologii şi psihia-
trii clujeni.

Orice om cu mintea limpe-
de şi care are ceva în cap se 
va întreba de unde vine setea 
de violenţă a celor doi tineri 
care îşi bat prietenul, de ce 
au ajuns în situaţia de a se 
droga şi a se îmbăta atât de 
rău încât sunt la un pas să îşi 
omoare prietenul, de ce pă-
rinţii nu îşi mai pot ţine sub 
control copiii, de ce prietena 
lor a simţit nevoia să îi fi lme-
ze şi să se mândrească apoi 
pe net cu isprava ei în loc să 
dea un telefon la poliţie şi de 
ce toţi cei care au văzut fi l-
muleţul fac pe justiţiarii, cer 
pedepsirea celor vinovaţi fo-
losind un limbaj atât de vio-
lent încât întrece nivelul de 
agresivitate al bătăii încasate 
de băiat. Lista „de ce-urilor” 
este mult mai lungă, dar ne 
vom opri aici.

Înjurături greu 
de reprodus

Reporterii Monitorul de Cluj 
au încercat să afl e ce îi de-
termină pe toţi cei care em-
patizează cu tânărul bătut 
să îşi imagineze pentru cei 
doi agresori nişte pedepse 
crunte care cu greu pot fi  re-
produse în cuvinte. Toţi „jus-
tiţiarii facebook-işti” s-au în-
trecut în înjurături şi scena-

rii cu ce le-ar face ei bătău-
şilor şi mamelor acestora şi 
au folosit un limbaj de o vi-
olenţă deosebită. Aproape 

nimeni nu a pomenit ceva 
de Poliţie, toţi vor să îi pe-
depsească ei înşişi pe agre-
sori.

În încercarea de a afl a de 
ce la un act violent, oame-
nii răspund tot cu violenţă 
am stat de vorbă cu câţiva 
psihologi şi psihiatrii renu-
miţi din Cluj. Explicaţiile lor 
sunt diferite: ba că ţine de 
cultura poporului român, de 
paternul de agresivitate din 
noi, ba că ţine de educaţie, 
ba că e vorba despre lipsa 
de educaţie de acasă şi de la 

şcoală sau despre expunerea 
prea mare la violenţa din fi l-
me şi de pe internet. Cel mai 
probabil toate adunate cau-

zează ieşirile agresive ale 
„justiţiarilor” care vor să îi 
pedepsească ei pe bătăuşi.

„Când regulile sunt 
violate, reacţiile sunt 
foarte agresive”

Prof. univ. dr. Daniel David, 
profesor de psihologie clinică 
şi psihoterapie la Universita-
tea Babeş-Bolyai Cluj conside-
ră că este vorba despre cultu-
ra normativă a poporului ro-
mân, adică acea cultură care 
stabileşte reguli, iar în momen-
tul în care regulile sunt încăl-

cate se stârneşte „uraganul”. 
„Noi românii suntem o cultu-
ră normativă, cu un element 
foarte crescut de cinism astfel 

încât într-o astfel de cultură 
normativă care stabileşte re-
guli, atunci când regulile sunt 
violate, reacţiile sunt foarte 
agresive. Şi nu este atât empa-
tie spre victimă cât pedeapsă 
spre cei care au făcut aceste 
lucruri”, spune Daniel David 
într-o primă explicaţie.

O a doua explicaţie ar fi  
faptul că „o astfel de situaţie 
activează paternurile care exis-
tă în mintea oamenilor. Cei 
care nu au aceste paternuri 
agresive nu reacţionează cu 
acel limbaj”.

Potrivit profesorului clu-
jean, „cultura noastră merge 
mai degrabă pe pedeapsă de-
cât pe recompensă şi empa-

tie. Nu putem spune că este 
bine sau rău să reacţionezi 
într-un anumit fel, ci pur şi 
simplu aşa este organizată cul-
tura. Sunt şi alte ţări care au 
o cultură similară”.

Lumea se ataşează 
de dreptatea personală

Prof. univ. dr. Doina Cos-
man, psihiatru şi profesor la U-
niversitatea de Medicină şi Far-
macie Iuliu Haţieganu Cluj es-
te de părere că „pe de o parte, 
reacţia violentă a celor care au 
postat comentarii se explică prin 

lipsa de educaţie şi prin faptul 
că se uită tot mai mult la ima-
gini care promovează agresivi-
tatea, iar pe de altă parte se ex-
plică prin faptul că lumea este 
ca şi în vestul sălbatic şi mai de-
grabă se ataşează la ideea drep-
tăţii personale decât la ideea 
dreptăţii impersonale”.

Fac pe justiţiarii pentru 
că nu mai cred în justiţie

Psihologul Gabriela Ciot 
afi rmă că reacţiile violente ale 
oamenilor vin ca urmare a lip-
sei de educaţie şi a lipsei im-
plicării familiei în educaţia co-
piilor, iar spiritul justiţiar vi-
ne din cauza lipsei încrederii 
în justiţie. „Probabil este vor-
ba despre scăderea încrederii 
în justiţie. Peste vară s-au dat 
rezultatele unor eurobarome-
tre, iar încrederea în această 
instituţie a început să scadă”, 
declară Gabriela Ciot.

În ceea ce priveşte violenţa 
agresorilor, psihologul clujean 
apreciază că lipsa de educaţie 
este una dintre cauze. „Vorbim 
despre carenţele sistemului edu-
caţional, dar şi despre lipsa de 
supraveghere a părinţilor din 
moment ce aceşti tineri erau 
minori. Ar putea fi  şi teribilis-
mul cauza acestui comporta-
ment în această situaţie. Pot in-
terpreta această reacţie prin im-
pulsurile de agresivitate pe ca-
re le constatăm în viaţa de zi 
cu zi. Vedem că şi în exprima-
re, datorită utilizării acestor re-
surse online, suntem mult mai 
agresivi pentru că în momen-
tul în care oferim o reacţie pe 
aceste reţele de socializare nu 
vedem cel căruia îi adresăm in-
jurii. Şi atunci, probabil, şi la 
nivel de comportament ne-am 
format o platoşă şi am ajuns la 
acte de o violenţă extremă”, 
concluzionează Gabriela Ciot.

De ce oamenii sunt tentați 
să răspundă cu violenţă la violenţă?
Problemele pe care le ridică bătaia din filmuleţul care circulă pe internet începând de luni seara sunt multiple.

Cristian Sabo (foto stânga) și Lucian Varadi (foto dreapta) l-au bătut cu violență pe prietenul lor Alex Mureșan

Alex Mureșan a fost bătut de doi prieteni scena fi ind fi lmată de o tânără

DANIEL DAVID | profesor psihologie clinică
 „Noi românii suntem o cultură 
normativă, cu un element foarte 
crescut de cinism astfel încât 
într-o astfel de cultură 
normativă care stabileşte reguli, 
atunci când regulile sunt violate, 
reacţiile sunt foarte agresive.“

DOINA COSMAN | psihiatru
 „Reacţia violentă a celor 
care au postat comentarii 
se explică prin lipsa de 
educaţie şi prin faptul 
că se uită tot mai mult 
la imagini care promovează 
agresivitatea.“
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Turda tot mai aproape de eliminarea 
trafi cului greu ce tranzitează oraşul

Încă un pas înainte pentru eliminarea trafi cului greu din 
Turda a fost efectuat ieri, 30.08.2016, în prezenţa prefectului 
Gheorghe Ioan Vușcan, a primarului comunei Tureni – 
Daniela Mănăilă, directorului regional Direcţiei Regionale 
de Drumuri și Poduri Cluj – Eugen Cecan și a reprezentanţilor 
proiectantului. La ședinţa de lucru desfășurată la Primăria 
Tureni s-au stabilit ultimele detalii tehnice cu privire la faza 
fi nală a studiului de fezabilitate aferent proiectului de 
construire a nodului rutier ce va lega drumul naţional DN1 
– E60 de autostrada Transilvania A3.

Acest proiect va aduce multe benefi cii comunităţilor 
urbane din zonă și reprezintă un mare avantaj pentru 
locuitorii municipiului Turda, care în momentul de faţă 
sunt nevoiţi să suporte trafi cul greu care tranzitează orașul. 
După obţinerea tututor avizelor necesare, proiectul 
construcţiei acestui nod feroviar și a viaductului cu o 
lungime de 700 m, este prevăzut să înceapă în primăvara 
anului 2017.

Astăzi, 31 august, este 

data până la care repre-

zentanţii UDMR Cluj 

mai pot să îşi depună 

intenţia de a candida la 

alegerile parlamentare.

UDMR-iştii clujeni aspi-

ră la trei fotolii în Legislati-

vul României, adică mai mul-

te decât în prezent. Printre 

cei care figurează pe lista 

UDMR Cluj se regăsesc li-

derul organizaţiei judeţene, 

consilierul local Csoma Bo-

tond, senatorul Laszlo Atti-

la şi Hegedus Csilla, vice-

preşedinte executiv. „Ne do-

rim trei fotolii de parlamen-

tari, două la Camera Depu-

taţilor şi unul la Senat. Eu 

mi-am depus intenţia de a 

candida la Camera Deputa-

ţilor, unde şi-a depus aceas-

tă intenţie şi doamna Hege-

dus Csilla. Data limită este 

31 august, iar după aceea 

va urma un vot pentru or-

dinea pe listă”, a declarat 

recent Csoma Botond.

De pe lista pentru Parla-

ment lipseşte actualul de-

putat Mate Andras, care a 

decis să nu mai candideze. 

Mate Andras, liderul grupu-

lui UDMR din Camera De-

putaţilor, a anunţat în urmă 

cu aproximativ două luni că 

se retrage din viaţa politică.

„Am împlinit 20 de ani 

vechime în politică. Am în-

ceput în 1996, am fost pa-

tru ani consilier local şi sunt 

de 12 ani în Parlament. Am 

luat decizia să îmi schimb 

activitatea şi să nu mai can-

didez pentru un nou man-

dat de deputat. Mă retrag 

din politică, urmând să mă 

dedic familiei şi carierei de 

avocat. Rămân lider al gru-

pului UDMR din Camera De-

putaţilor până la sfârşitul 

mandatului şi rămân şi sim-

plu membru al UDMR. Nu 

mai vreau nicio funcţie, nici 

în UDMR, nici în Parlament 

şi nici altundeva”, a menţi-

onat Mate Andras.

Selecţia candidaţilor 
UDMR la parlamentare, 
pe ultima sută de metri

Guvernul Cioloş este de 

acord cu reintroducerea 

în Codul Penal a unei 

infracţiuni din perioada 

comunistă – ofensă adusă 

însemnelor naţionale – 

pedepsită cu închisoarea. 

Pedeapsa fusese eliminată 

din Codul Penal în 2009, 

neexistând argumente 

pentru menţinerea ei.

Propunerea legislativă ca-

re prevede închisoare de la un 

an până la 3 ani pentru ofen-

să adusă însemnelor naţiona-

le a fost adoptată tacit, în lu-

na aprilie, de Senat, ca urma-

re a termenului depăşit de 

dezbatere şi vot. Potrivit ac-

tului normativ, care modifi că 

astfel Codul Penal, fapta să-

vârşită în public prin care se 

exprimă dispreţ pentru însem-

nele României se pedepseşte 

cu închisoare de la un an la 

3 ani.

La momentul adoptării pro-

punerii legislative în Senat, 

Guvernul nu a exprimat un 

punct de vedere, însă recent, 

înaintea dezbaterii proiectu-

lui în Camera Deputaţilor, Exe-

cutivul a transmis ofi cial Par-

lamentului că susţine incrimi-

narea acestor fapte, informea-

ză profi t.ro. Avizul Guvernul 

este doar consultativ, deputa-

ţii fi ind cei care vor decide 

soarta proiectului.

Propunerea legislativă a 

fost iniţiată de 37 de parla-

mentari ai PSD şi UNPR şi mai 

prevede ca fapta săvârşită în 

public prin care se exprima 

dispreţ pentru emblemele sau 

semnele de care se folosesc 

autorităţile se pedepseşte cu 

închisoare de la 6 luni la 2 

ani.

Prin dispreţ pentru însem-

nele României, pentru emble-

mele sau semnele de care se 

folosesc autorităţile se înţele-

ge lipsa de consideraţie sau de 

stimă, sentiment prin care se 

judecă un lucru ca fi ind ne-

demn de atenţie, defăimare.

'Însemnele naţionale cum 

ar fi  drapelul, ziua naţională, 

imnul naţional stema ţării şi 

sigiliul statului sunt protejate 

de ofensă şi dispreţ în codu-

rile penale ale unui număr 

mare de state membre ale UE. 

(...) Proiectul de lege propus 

vine să ofere o soluţie care 

corectează acest vid legisla-

tiv, reintroducând în Codul 

penal vechi prevederi care sti-

pulează clar pedepse pentru 

ofensa adusă însemnelor sta-

tului', considera iniţiatorii.

Guvernul e de acord: Închisoare pentru „ofensă 
adusă însemnelor naţionale”

O declaraţie a clujeanului 

Vasile Dîncu ce aminteşte 

de Uniunea Social 

Liberală a stârnit o reac-

ţie vehementă din partea 

lui Victor Ponta. Fostul 

premier susţine că „s-a 

ars” la propriu când a 

văzut o ştire care anunţa 

că Vasile Dîncu ar fi  

declarat că nu este exclu-

să o alianţă guvernamen-

tală PNL-PSD.

Vicepremierul Vasile Dîn-

cu, strategul lui Liviu Drag-

nea a fost aspru criticat de 

fostul premier Victor Ponta, 

după ce a declarat că nu este 

posibilă o alianţă PSD-PNL. 

„Ok, am înţeles dorinţa (sau 

propunerea, sugestia, ideea)!”, 

a scris Victor Ponta pe Face-

book, preluând o ştire în ca-

re se arăta că vicepremierul a 

declarat că o alianţă de gu-

vernare între liberali şi soci-

al-democraţi nu este posibilă, 

însă nu poate fi  exclusă în ca-

zul în care niciuna dintre for-

maţiuni nu ajunge după ale-

geri să formeze majoritatea în 

Parlament.

„Am o întrebare ca simplu 

membru PSD ( care înţeleg că 

ar trebui să votez chestia as-

ta) – Dar de ce? ( sau pentru 

ce/ pentru cine) ! Mă poate 

ajuta cineva care «are intra-

re» la Domnul Dîncu cu răs-

punsul la această întrebare – 

că nu pot eu să îl deranjez pe 

Domnul Vicepremier.

Ps – când am văzut ştirea 

mi-am turnat cafeaua pe mi-

ne! Deci m-a «ars» şi la pro-

priu!”, a mai scris Ponta pe 

Facebook.

USL reloaded?

Vicepremierul Vasile Dîn-

cu a declarat, într-un inter-

viu televizat: „Nu cred că es-

te posibilă în actuala stare a 

politicii româneşti o coaliţie 

PSD – PNL. În acest moment 

nu este posibilă pentru că fi -

ecare dintre partide trebuie, 

în campania electorală, să-şi 

afi rme identitatea. Deci, în 

mod normal, în acest mo-

ment, se exacerbează dife-

renţa, se exacerbează lupta 

dintre PNL şi PSD. (...) Cred 

că, în acest moment, aminti-

rea USL nu este una care să 

fi e motivantă, pentru că USL 

a fost atunci o mare coaliţie, 

de 75 la sută, care şi-a pro-

pus să facă două lucruri mă-

reţe: modifi carea Constituţi-

ei şi regionalizarea, descen-

tralizarea şi nu a făcut nimic 

din acestea. Ce a ieşit de 

atunci şi a rămas şi în min-

tea politicienilor este că o co-

aliţie foarte mare nu este ne-

apărat lucrul cel mai bun pen-

tru democraţie şi pentru Ro-

mânia. Pentru că oamenii 

s-au pierdut atunci în bătălii 

pentru mize mici, pentru îm-

părţirea puterii şi tot timpul 

a fost o bătălie pentru împăr-

ţire de putere. Ori eu cred că, 

în acest moment, niciunul 

dintre partide nu-şi propune 

acest lucru”, a afi rmat Vasi-

le Dîncu.

El a adăugat că singurul 

lucru care ar putea să ducă la 

o coaliţie PSD – PNL ar fi , 

probabil, situaţia în care ni-

ciunul dintre partide nu va re-

uşi să facă majoritatea.

„Nu este exclus să se ajun-

gă acolo, dar mie îmi este foar-

te greu să-mi închipui modul 

în care partidele vor putea ne-

gocia, vor putea construi un 

program de guvernare. Cred 

că ar prefera alegeri anticipa-

te într-o asemenea posibilita-

te, şi PNL şi PSD, cel puţin la 

psihicul de acum al celor do-

uă partide”, a opinat Dîncu.

Nemulţumirile lui Dragnea

Dîncu este vicepremier în 

Cabinetul Cioloş, iar zilele tre-

cute preşedintele PSD, Liviu 

Dragnea, a afi rmat că PSD es-

te nemulţumit de felul în ca-

re este tratat de către premi-

erul Dacian Cioloş un om de 

anvergura ministrului dezvol-

tării regionale şi al adminis-

traţiei. În mai multe rânduri, 

numele lui Vasile Dîncu a fost 

rostit în cadru informal ca po-

sibil viitor premier propus de 

PSD.

Pe de altă parte, Liviu Drag-

nea, a spus că PSD are mai 

mulţi oameni pe care să-i pro-

pună după alegeri ca prim-mi-

nistru, însă a refuzat să avan-

seze un nume concret. Drag-

nea a vorbit despre Ponta ca 

un politician cu numele asi-

gurat pe listele PSD pentru 

alegerile parlamentare şi a mai 

spus că acesta ar putea fi  mai 

mult decât parlamentar.

De asemenea, Victor Pon-

ta este prezentat ca viitor mem-

bru al noului partid PRU, cu 

doctrina intitulată naţional-de-

mocraţie şi cu emblema lui 

Vlad Ţepeş, unde s-au înscris 

în ultima vreme mai mulţi 

apropiaţi ai fostului premier 

al PSD, între care fi nul său, 

Marius Manolache, prietenul 

său, Sebastian Ghiţă, şi fos-

tul său purtător de cuvânt, 

Mirel Palada.

Omul lui Dragnea 
din guvern, atacat de Ponta
Victor Ponta l-a atacat dur pe vicepremierul Vasile Dîncu, după ce acesta 
a declarat că nu este exclusă o alianţă guvernamentală PNL-PSD.
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Mai mulţi comercianţi de 
pe Aleea Stadionului sunt 
scandalizaţi de apariţia 
unui chioş care, în opinia 
lor, ar funcţiona ilegal, 
fără autorizaţii şi fără ca 
cineva din Primăria Cluj 
să se sesizeze.

Ei spun că sunt “amenin-
ţaţi” de proprietarul chioşcu-
lui cu “infl uenţele” pe care le 
are în instituţia condusă de 
Emil Boc.

Aceştia susţin că “an de 
an, sunt umiliţi în mod repe-
tat fi ind obligaţi să solicite 
aprobări peste aprobări, de 
parcă ar urma să deschidă 
adevărate fabrici pentru a ofe-
ri un pachet de fl oricele sau 
o îngheţată copiilor”.

“Paharul s-a cam umplut 
fi indcă legea se pare că e le-
ge doar pentru unii. Pe Aleea 
Stadionului, dacă vrei un spa-
ţiu comercial, deşi eşti comer-
ciant clujean şi funcţionezi le-
gal în zonă de zeci de ani, eşti 
purtat de la Ana la Caiafa, 
pentru ca apoi să vină unul 
din Sighişoara în locul solici-
tat de tine. Dacă eşti între fe-
riciţii carea au primit pătrăţe-
lul norocos de pe Alee, eşti 
supravegheat cu minuţiozita-
te, întors pe toate părţile, se-
sizat, şi în fi nal ameninţat cu 
cele mai mari amenzi şi do-
sare penale pentru o mică um-
breluţă care depăşeşte cu 10 
cm limita chioşcului tău. În 
tot acest timp, oameni veniţi 
de prin alte părţi blochează 

aleile parcului după bunul 
plac şi se laudă cu relaţiile sus 
puse din primărie, fapt care 
susţin ei le permite să plase-
ze chioşcuri pe domeniul pu-
blic după bunul plac. Este şi 
cazul chioşcului din imagine, 
care i-a scandalizat pe comer-
cianţii cinstiţi, pentru că za-
ce pe domeniul public fără 
autorizaţii de exact trei săp-
tămâni (după fi nalizarea Un-
told). Mai mult , proprietarul 
lui s-a lăudat că relaţiile in-
fl uente pe care le are în pri-
mărie şi care, deşi nu îi vor 
putea acorda legal autoriza-
ţie de funcţionare pe una din 
aleile de acces la stadion, to-
tuşi, susţine el, îi vor permi-
te să funcţioneze abuziv da-
că este cazul în această loca-
ţie sau măcar să folosească 
aleea de acces pe post de de-
pozit”, reclamă comercianţii.

Ei mai spun că nu li se pare 
normal ca un mic comerciant 
de pe Aleea Stadionului să fi e 
ameninţat cu amenzi şi dosare 
penale fi indca a scos o mică 
umbreluţă în faţa chioşcului.

“Sau mai degrabă poate es-
te just şi legal cazul marelui 
comerciant care îşi plasează 
abuziv un chioşc timp de trei 
săptămâni pe domeniul pu-
blic şi se laudă că va primi ca 
premiu susţinerea din partea 
unor funcţionari ai primăriei 
pentru a funcţiona abuziv, sau 
cel puţin pentru a-l lăsa aco-
lo deranjând accesul pe alei-
le de acces la stadion şi sfi -

dându-i pe comercianţii care 
funcţioneaza legal? Vajnicii 
funcţionari ai primariei care 
observă în prímele minute 
umbreluţele sau tricicletele 
stinghere plasate pe domeniul 
public şi sar în sus ca arşi 
ameninţând aparţinătorii cu 
dosare penale şi amenzi de 
mii de lei, cum de au fost a-
tât de neatenţi încât să nu ob-
serve o namilă de chioşc trân-
tit cu nesimţire pe acelaşi cal-
darâm pe care sunt trântite de 
pământ şi demnitatea şi inte-
resele micilor comercianţi? Sti-
maţi funcţionari ai primărie 
pe când o amendă maximă şi 
un dosar penal pentru acest 
nesimţit? Stimaţi funcţionari 
ISU se poate bloca începând 
cu data de 10 august, cu ne-
simţire, nonşalanţă şi după 
bunul plac o alee de acces din 
zona Cluj Arena?

Comercianţii spun că au 
investit în afacerile lor în a-
ceastă zonă între 1000 şi 5000 
de euro pentru “a se prezen-
ta cu un chioşc decent , do-
tat cu utilităţi”.

Potrivit unor surse, anga-
jaţii Primăriei Cluj-Napoca 
spun că nu cunosc cine este 
proprietarul acelui chioş şi 
prin urmare nu ştiu pe cine 
să amendeze.

De cealaltă parte, reprezen-
tanţii ISU Cluj susţin că por-
ţiunea în care sunt amplasa-
te aceste chioşcuri nu repre-
zintă cale de evacuare a sta-
dionului.

Comercianţii de pe Aleea Stadionului 
sar la gâtul Primăriei şi reclamă ilegalităţiDupă arhitectul şef 

Claudiu Salanţă, şi şeful 
de la Juridic din cadrul 
Consiliului Judeţean 
Cluj, Ştefan Iliescu are 
probleme de integritate.

Oare de cât timp se afl ă în 
confl ict de interese şeful de 
la Juridic din cadrul Consi-
liului Judeţean Cluj, Ştefan 
Iliescu, având în vedere că 
soţia sa, Mihaela, este anga-
jată în cadrul societăţii SC Di-
ferit SRL ca ingier proiectant, 
iar fi rma a avut/are relaţii 
contractuale cu instituţia de 
pe Calea Dorobanţilor?

Recent (iulie 2016), preşe-
dintele Consiliului Judeţean 
Cluj Alin Tişe a semnat o dis-
poziţie prin care a dispus de-
semnarea unei alte persoane 
să exercite atribuţiile lui Şte-
fan Iliescu în legătură cu cu 
relaţia contractuală dintre ju-
deţul Cluj şi SC Diferit SRL.

Astfel, atribuţiile lui Ilies-
cu au fost preluate de Cristi-
na Bobină, consilier juridic 
în cadrul Serviciului Juridic, 
Contencios Administrativ, adi-
că de o subalternă.

Potrivit declaraţiei de a-
vere a şefului de la Juridic, 
soţia sa Mihaela Iliescu a 
câştigat în 2014 ca şi anga-
jată a firmei Diferit suma de 
1907 lei, iar în 2015 suma 
de 2.049 lei. Ştefan Iliescu 
a avut câştiguri în 2014 de 
52.943 lei, iar în 2015 de 
56.471 lei.

Contractele firmei Diferit 
cu Consiliul Judeţean Cluj 
datează de ani buni. În 2014, 

fosta Regie Autonomă de 
Administrare a Domeniului 
Public şi Privat (RAADPP) 
Cluj a acordat, prin încre-
dinţare directă, lucrările de 
deszăpezire a drumurilor ju-
deţene firmelor Diferit şi 
Drumuri şi Poduri Judeţe-
ne, valoarea totală a con-
tractelor ridicându-se la 5,5 
milioane de lei.

Şi înainte de 2014, fi rma Di-
ferit a câştigat contractele pen-
tru deszăpezirea drumurilor 
din judeţul Cluj, dar şi pentru 
Autostrada Transilvania.

SC Diferit a mai câştigat 
de-a lungul timpului şi con-
tractele pe trei loturi privind 
lucrări de întreţinere pe timp 
de vară a drumurilor judeţe-
ne din judeţul Cluj. În 2015, 
fosta RAADPP a semnat un 
acord cadru cu fi rma Diferit 
pentru lucrările de întreţine-
re pe timp de vară şi servi-
ciile de deszăpezire a dru-
murilor judeţene din judeţul 
Cluj în perioada 7 aprilie 
2015 – 6 aprilie 2018.

Firma a câştigat în 2009 
un contract gras de această 

dată de la administraţia lo-
cala clujeană pentru asfal-
tare şi întreţinerea străzilor 
din municipiul Cluj-Napo-
ca. Diferit este o cunoscută 
„abonată" la banul public. 
Aceasta are un contract, din 
2009, intrat în vigoare înce-
pând cu 2010, pentru mo-
dernizarea şi întreţinerea ar-
terelor din Cluj-Napoca, pe 
patru ani, de 400 de milioa-
ne de lei.

Societatea a mai lucrat şi 
la centura de “diamant” Vâl-
cele-Apahida.

SC Diferit SRL a apărut 
şi în dosarul de corupţie al 
fostului preşedinte al CJ Cluj, 
după ce administratorul fir-
mei Grigore Vădean i-ar fi 
lăsat un plic cu 10.000 de 
euro lui Horea Uioreanu.

Societatea Diferit SRL îi 
are ca acţionari pe Denisa şi 
Nicolae Petri, iar administra-
torul fi rmei este Grigore Vă-
dean. Dacă în 2004, fi rma 
făcea abia 5 milioane de lei 
pe an, în 2012, cifra de afa-
ceri a Diferit SRL a crescut 
de aproape 25 de ori.

CJ Cluj este cuibul incompatibililor

În 2014, Monitorul de Cluj 
scria despre arhitectul şef 
al judeţului Claudiu 
Salanţă care a fost asociat 
6 luni într-o fi rmă care 
are contracte cu Consiliul 
Judeţean Cluj şi că s-ar 
afl a într-un confl ict de 
interese. Dacă atunci a 
negat vehement informa-
ţia, Salanţă recunoaşte 
după doi ani de zile că 
„există posibilitatea” exis-
tenţei unui confl ict de 
interese.

Claudiu Salanţă a fost nu-
mit arhitect şef al Consiliului 
Judeţean Cluj prin dispoziţia 
preşedintelui acestuia Horea 
Uioreanu la data de 18 noiem-
brie 2013.

La acea dată, Salanţă era 
asociat la SC Inter Proiect SRL, 
o fi rmă de arhitectură şi urba-
nism cu sediul în Cluj-Napoca, 
care a avut şi are contracte cu 
statul român, inclusiv cu Con-
siliul Judeţean Cluj, Tetarom 
(unde acţionarul principal cu 
peste 99% din capitalul social 

este CJ Cluj), primăriile din ju-
deţul Cluj şi alte instituţii pu-
blice locale din Cluj-Napoca (I-
SU Cluj, UBB Cluj, IŞJ Cluj, Pa-
triarhia Ortodoxă Română sau 
Armata – Divizia 4 Infanterie 
Cluj). Salanţă a încasat bani şi 
de la fi rma SC Promoter IPP 

Cluj-Napoca, unde a fost anga-
jat ca şi arhitect. Promoter Imo-
biliar Proiect Promotion SRL a-
re acelaşi sediu social ca şi fi r-
ma Inter Proiect SRL şi aceiaşi 
acţionari.

Claudiu Salanţă a fost 
asociat în firmă şi angajat 

ca arhitect şef la CJ Cluj 
aproape şase luni până la 
data de 11 aprilie 2014 când 
a ieşit din acţionariatul fir-
mei de arhitectură. La acea 
dată, reprezentanţii CJ Cluj 
susţineau că arhitectul Cla-
udiu Salanţă ar fi renunţat 

la calitatea sa de asociat la 
SC Inter Proiect SRL imedi-
at după ce a fost numit ar-
hitect şef, dar „din cauza 
procedurilor greoaie” de la 
Registrul Comerţului modi-
ficarea nu ar fi apărut în da-
tele firmei. Documentele de 
la Registrul Comerţului ara-
tă însă contrariul. Prima 
menţiune despre ieşirea din 
acţionariatul firmei Inter 
Proiect SRL a arhitectului 
Salanţă a fost cerută în da-
ta de 8 aprilie 2014, iar mo-
dificările au fost înscrise în 
data de 11 aprilie 2014.

În urma acestor dezvălu-
iri, în martie 2015, Claudiu 
Salanţă a primit o adresă din 
partea Agenţiei Naţionale de 
Integritate, care i-a cerut să 
pună la dispoziţie mai multe 
documente.

Dacă fostul preşedinte Uio-
reanu a avut încredere în vor-
bele lui Salanţă că nu s-ar fi  
afl at în incompatibilitate şi în 
confl ict de interese, noul pre-
şedinte al CJ Alin Tişe a dat 

o dispoziţie prin care l-a schim-
bat pe Claudiu Salanţă cu 
Nonn Tibor Laszlo în relaţia 
dintre Consiliul Judeţean Cluj 
şi Inter Proiect SRL şi SC Pro-
moter IPP SRL.

Dispoziţia a fost dată pe 
29 iulie 2016 după ce Clau-
diu Salanţă l-a anunţat pe 
Alin Tişe despre posibilita-
tea existenţei unui confl ict 
de interese şi a cerut schim-
barea sa.

Nonn Tibor Laszlo este şe-
ful Serviciului Urbanism şi 
Amenajarea Teritoriului, ser-
viciu care se afl ă în subordi-
nea Direcţiei Urbanism şi Ame-
najarea Teritoriului condusă 
de arhitectul şef Claudiu Sa-
lanţă. Deci, indirect tot Salan-
ţă va fi  cel care va aviza lu-
crările care urmează să fi e 
executate pentru CJ Cluj şi in-
stituţiile subordonate de Inter 
Proiect Cluj-Napoca şi Promo-
ter IPP Cluj-Napoca, fi ind greu 
de crezut că subalternul său 
ar trece peste cuvântul arhi-
tectului şef.

Salanţă recunoaşte conflictul de interese 
în care se află de mai bine de 2 ani
Arhitectul şef a fost înlocuit de un subaltern în relaţiile dintre Consiliul Judeţean cu firma Inter Proiect.

Claudiu Salanţă a fost numit arhitect şef al Consiliului Judeţean Cluj în 2013
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Piaţa neagră a ţigarete-
lor a scăzut în iulie la 
un nivel de 14,9%, de la 
16,9% în luna mai, cea 
mai afectată regiune de 
comerţul ilegal cu ţiga-
rete fiind în continuare 
Nord-Est, care cuprinde 
şase judeţe din Moldova, 
conform ultimelor date 
ale companiei de cerce-
tare Novel Research.

Nivelul înregistrat în iu-
lie se situează sub media de 
16% din 2015, precum şi 
sub cea a ultimilor cinci ani, 
de circa 15%. Rapoartele 
privind piaţa neagră a ţiga-
retelor sunt realizate o da-
tă la două luni.

Potrivit news.ro, chiar da-
că piaţa neagră a scăzut cu 
două procente, România ră-
mâne peste media europea-
nă a comerţului ilegal cu ţi-
garete, de 10%.

„În iulie 2016, regiunea 
Nord-Est continuă să fie cea 
mai afectată de comerţul ile-
gal cu ţigarete, cu toate că 
piaţa neagră a scăzut cu 15,2 
puncte procentuale faţă de 
luna mai. Regiunile Vest, 
Sud-Vest şi Nord-Vest deţin, 

de asemenea, cote impor-
tante (23%, 22,9% respec-
tiv 21,1%)”, a declarat di-
rectorul Novel Research, Ma-
rian Marcu.

Din punct de vedere al 
provenienţei, ponderea 
aşa-numitelor „cheap whi-
tes”, țigări fără marcă şi de 
provenineţă incertă, este în 
creştere şi continuă să deţi-
nă cea mai mare cotă, de 
59,9%, din totalul pieţei ne-
gre.

Conform sursei citate, 
produsele provenite din Mol-
dova, Ucraina şi Serbia se 
menţin la nivel relativ con-
stant: 15,7%; 16,5% respec-
tiv 1,8%.

Evoluţia fluctuantă a con-
trabandei de la începutul 
anului şi până acum îi de-
termină pe producători să 
fie precauţi în estimări, mai 
ales că populaţia din zone-
le sărace ale ţării nu are al-
ternative la contrabandă.

„Traficul ilegal şi contra-
facerea sunt încurajate de 
lipsa unor soluţii de dez-
voltare regională pentru 
anumite zone ale Români-
ei, unde comerţul ilicit re-

prezintă singura sursă de 
venituri pentru o mare par-
te a populaţiei. (...) Este 
nevoie de o Strategie Naţi-
onală de Combatere a Co-
merţului ilegal cu ţigarete, 
care să implice toţi factorii 
cu putere de decizie asupra 
industriei, în materie de re-
glementare, politici fiscale 
şi terminând cu autorităţi-
le de aplicare a legii“, a 
spus directorul de afaceri 
corporatiste la Philip Mor-
ris Romania, Alexandra Ola-
ru.

Potrivit Agenţiei Naţio-
nale de Administrare Fisca-
lă (ANAF), un singur punct 
procentual recuperat de pia-
ţa legală din contrabanda 
cu ţigarete reprezintă înca-
sări suplimentare la buge-
tul de stat de circa 35-40 mi-
lioane de euro.

Industria tutunului este 
al doilea mare contribuabil 
la bugetul de stat al Româ-
niei, după sectorul petroli-
er. În 2015, companiile de 
tutun au virat la buget cir-
ca 3 miliarde de euro, în-
semnând accize, TVA, taxe 
şi contribuţii sociale.

Piaţa neagră a ţigaretelor, în scădere

Creşterea ofertei comer-
ciale de euro din piaţă a 
asigurat leului pârghia 
necesară de a se aprecia 
faţă de principalele 
valute. Evoluţia a fost în 
contrast cu cea a mone-
dei poloneze care s-a 
depreciat faţă de euro.

După creşterea de luni la 
4,4621 lei, media euro a scă-
zut ieri la 4,4488 lei, care 
reprezintă minimul ultime-
lor cinci săptămâni.

Piaţa valutară s-a deschis 
la 4,4520 lei, iar tranzacţii-
le s-au realizat între 4,4470 
şi 4,4530 lei. Cotaţiile de la 
ora 14:00 erau de 4,4490 – 
4,4520 lei.

Cea mai importantă scă-
dere a avut media monedei 

elveţiene, care se tranzacţi-
ona pe pieţele internaţiona-
le la 1,093 – 1,096 franci/
euro. Cursul a coborât de la 
4,0808 la 4,0649 lei, care re-
prezintă minimul ultimelor 
trei luni

Dolarul american a cu-
noscut o scădere mai mică, 
cursul său coborând de la 
3,9894 la 3,9835 lei, în timp 
ce cotaţiile din piaţa valu-
tară fluctuau între 3,975 şi 
3,992 lei.

În regiune, moneda po-
loneză se deprecia faţă de 
euro la 4,335 – 4,345 zloţi 
iar cea maghiară stagna la 
308,4 – 309,2 forinţi.

Declaraţiile preşedintei 
Rezervei Federale america-
ne, Janet Yellen, făcute la 

sfârşitul săptămânii trecute, 
referitoare la faptul că per-
spectivele pentru creşterea 
dobânzii sunt mult mai fa-
vorabile, economia Statelor 
Unite fiind mai aproape de 
ţinta propusă, au menţinut 
dolarul pe o pantă ascen-
dentă faţă de euro.

Perechea euro/dolar a 
scăzut pe pieţele asiatice pâ-
nă la 1,1156 dolari, minim 
al ultimelor două săptămâni, 
maximul zilei fiind de 1,1190 
dolari.

În piaţa specializată de la 
Londra, preţul unciei de aur 
a scăzut la fi xingul de ieri 
dimineaţă la 1.319 dolari.

Sunt folosite date şi in-
formaţii disponibile până la 
ora 14:00.  (R.G.)

Euro la minimul ultimelor cinci săptămâni
PIAŢA VALUTARĂ

Alocarea a 50.000 euro 
pentru românii care vor 
să se întoarcă în ţară 
apare într-un proiect de 
program guvernamental, 
care va fi lansat în dez-
batere publică la înce-
putul lunii septembrie, a 
declarat, ieri, pentru 
Agerpres, Claudiu 
Vrînceanu, secretar de 
stat în Ministerul 
Economiei, Comerţului 
şi Relaţiilor cu Mediul 
de Afaceri (MECRMA).

Programul va fi imple-
mentat de Ministerul Fon-
durilor Europene şi va avea 
un buget total de 30 de mi-
lioane de euro, care vor pro-
veni din fonduri europene, 
prin Programul Operaţional 
Capital Uman. Fiecare be-
neficiar va primi până la 
50.000 de euro, adică 90% 
din totalul investiţiei.

Stimulente în valoare 
de 30 milioane de euro

"Încă din februarie am 
căutat să creăm un program 
care să atragă potenţiali an-
treprenori români care au 
deja experienţă în străină-
tate. Am decis la nivel de 
Guvern să implementăm 
acest program cât mai repe-
de, în această toamnă. Mi-
zăm pe o schemă cu un bu-
get total de 30 de milioane 
de euro din POCU (Progra-
mul Operaţional pentru Ca-
pital Uman — n. r.) prin ca-
re să stimulăm românii din 

diaspora să se întoarcă prin 
investiţii şi antreprenoriat", 
a spus Vrînceanu.

Vor primi consultanţă 
şi traininguri

Potrivit acestuia, viitorii 
antreprenori vor beneficia 
şi de consultanţă şi training 
în afaceri.

"Din punctul meu de ve-
dere, este important, în pri-
mul rând, să oferim nu doar 
granturi, ci şi consultanţă, 
training, cursuri pentru cei 
care vor beneficia de aces-
te granturi. În al doilea rând, 
este important să promovăm 
în mod onest aceste progra-
me, întrucât am observat în 
piaţă că încrederea în stat 
şi administraţie a românilor 
plecaţi este foarte redusă şi 
ei au senzaţia că li se iau 
bani, nu li se dau", a arătat 
secretarul de stat.

El a amintit că există în 
piaţă un număr mare de gran-
turi lansate, cu bani de la 
stat sau bani europeni, însă 
potenţialii benefi ciari nu ştiu 
de existenţa acestora.

Mizează pe experienţa 
acumulată în străinătate

Vrînceanu a adăugat că 
este de preferat ca românii 
care se întorc să îşi deschi-
dă un business în zona lor 
de expertiză, spre exemplu 
cine a lucrat în construcţii 
să îşi deschidă o firmă în 
acest sector, iar cine a în-
grijit persoane vârstnice să 

deschidă un azil de bătrâni.
"Acestea sunt modele de 

business destul de greoaie, 
tocmai din această cauză es-
te importantă să le oferim 
şi consultanţă, nu doar gran-
turi", a precizat el.

Statul vrea să atragă 
şi studenţii

Oficialul ministerial a mai 
spus că în categoria poten-
ţialilor beneficiari se vor în-
cadra şi studenţii care au 
studiat în străinătate şi vor 
să se întoarcă în ţară, nu 
doar cei care au lucrat în a-
fară. Criteriile finale de eli-
gibilitate pentru beneficiari 
vor fi stabilite în cadrul pro-
cesului de consultare publi-
că, proces care va fi dema-
rat la începutul lunii sep-
tembrie, a adăugat Claudiu 
Vrînceanu.

Secretarul de stat în ME-
CRMA a participat marţi la 
consultările din cadrul pro-
iectului "România competi-
tivă", cu tema Diaspora — 
"Mobilitatea forţei de mun-
că: brain-regain'.

Conform MECRMA, în ca-
drul proiectului "România 
competitivă", au fost pro-
gramate o serie de 16 sesi-
uni consultative pe baza ce-
lor peste 90 de măsuri eco-
nomice identificate care pot 
contribui la definirea unei 
viziuni de consens în ceea 
ce priveşte o creştere eco-
nomică sustenabilă până în 
anul 2020.

50.000 € pentru 
românii care 
se întorc în ţară
Românii din străinătate care vor să se întoarcă în 
ţară vor primi un grant de până la 50.000 de euro 
pentru a-şi deschide o afacere.
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Opera Naţională Română 
din Cluj-Napoca în parte-
neriat cu Asociaţia 
Culturală Pro 
Transilvania îi invită pe 
clujeni sâmbătă, 3 sep-
tembrie 2016, de la ora 
20:00, în Piaţa Avram 
Iancu din Cluj, la un 
eveniment dedicat tutu-
ror celor dornici să săr-
bătorească reveria lirică 
şi să simtă pulsul artei 
pe o scenă neconvenţio-
nală.

Concertul ce promite să 
îşi farmece publicul va pre-
zenta într-un cadru festiv 
cele mai îndrăgite arii din 
repertoriul internaţional al 
tuturor timpurilor, dezvălu-
ind totodată surprizele şi 
premierele pe care Opera 

Română din Cluj le pregă-
teşte pentru noua stagiune.

Gala lirică pusă în scenă pe 
esplanada teatrului liric clujean 
celebrează debutul celui de-al 
97-lea an din istoria primei ope-
re înfi inţată în ţară, fi ind un 
eveniment de tradiţie dedicat 
întregii cetăţi clujene sub deja 
celebra egidă ”Opera Aperta”. 
Protagoniştii serii de neuitat vor 
fi  artiştii Operei Naţionale Ro-
mâne din Cluj-Napoca şi invi-
taţi speciali ai acesteia, afl aţi 
sub bagheta distinsului dirijor 
Tiberiu Soare.

Arii celebre vor răsuna în 
centrul Clujului

Piaţa Avram Iancu va fi  
străbătută de armonioasele 
arii ale compozitorilor Giu-
seppe Verdi, Richard Wag-

ner, Frederick Loewe, P. I. 
Ceaikovski, Giacomo Puc-
cini, Gioachino Rossini, Franz 
Lehár, Johann Strauss-fi ul, 
Vicenzo Bellini, G. Donizetti, 
Mikis Theodorakis, Cornel 
Trăilescu, Laurenţiu Profeta 
şi Florin Comişel.

Cei prezenţi îi vor putea 
vedea pe îndrăgiţii solişti Lu-
cia Bulucz, Veronica Fizeşan, 
Carmen Gurban, Cristina Ol-
tean (invitată), Irina Săndu-
lescu Bălan, Oana Trîmbiţaş, 
Diana Ţugui, Iulia Merca, Li-
liana Neciu, Marius Vlad Bu-
doiu, Tudor Demeter, Hector 
Lopez, Sorin Lupu, Cristian 
Mogoşan, Gelu Moldovan, 
Florin Pop, Florin Estefan, 
Fülöp Martin, Varga Janos, 
Bogdan Nistor, Cristian 
Hodrea şi Simonfi  Sandor, 

acompaniaţi de Orchestra şi 
Corul Operei Naţionale din 
Cluj. Regia artistică este sem-
nată de Ina Hudea iar sceno-
grafi a de Valentin Codoiu.

Debut bogat de stagiune

„La operă” dă tonul unui 
entuziasmant şi bogat debut 
de Stagiune 2016-2017, care 

aduce totodată în lumina re-
fl ectoarelor excepţionalul Re-
gal de Operă dedicat şi des-
făşurat în prezenţa Alteţelor 
Lor Regale Principesa Moş-
tenitoare Margareta şi Prin-
cipele Radu, pus în scenă pe 
data de 23 septembrie, ur-
mat de o strălucitoare pre-
mieră „La Traviata” care va 

deschide în mod ofi cial no-
ua stagiune lirică a Operei 
Naţionale Române din Cluj, 
pe data de 1 octombrie 2016. 
Intrarea este liberă.

„Opera Aperta” şi „La 
Operă” sunt proiecte susţi-
nute de Primăria Municipiu-
lui Cluj-Napoca şi Consiliul 
Local Cluj.

Opera Naţională Română din Cluj-Napoca revine în stradă
Noua stagiune lirică glisează cortina dezvăluind un nou spectacol de gală organizat în aer liber.

Prima ediţie Les Films de 
Cannes à Cluj-Napoca va 
avea loc între 14 şi 16 
octombrie, la Cinema 
Victoria. Les Films de 
Cannes à Bucarest, ajuns 
la a şaptea ediţie, a fost 
iniţiat de regizorul 
Cristian Mungiu şi aduce 
în fi ecare an peste 30 de 
premiere din selecţia fes-
tivalului de pe Coasta de 
Azur, în prezenţa unor 
invitaţi speciali.

Delegatul General al Fes-
tivalului de la Cannes, Thi-
erry Frémaux, este unul din-
tre cei mai importanţi sus-
ţinători şi un invitat con-
stant al festivalului.

Câştigătorul Palme d’Or, 
în premieră

„I, Daniel Blake”, fi lmul 
care i-a adus anul acesta cel 
de-al doilea Palme d’Or cine-
astului britanic Ken Loach, 
va fi  proiectat în premieră na-
ţională la Bucureşti, dar şi la 
Cluj-Napoca. Celelalte premi-
ere, precum şi surprizele din 
programul de la Cinema Vic-
toria, vor fi  anunţate în săp-
tămânile următoare.

Extrem de activ la cei 80 
de ani ai săi, Ken Loach es-
te unul dintre cei nouă re-
gizori care au câştigat ma-
rele trofeu al Festivalului de 
la Cannes de două ori – pri-
ma dată în 2006, cu The 
Wind that Shakes the Bar-
ley. Este unul dintre regizo-
rii favoriţi ai Cannes-ului, 
cu peste 15 filme prezenta-
te pe Croisette, din 1970 în-

coace. Cineast al nedreptă-
ţii şi inegalităţii sociale, Ken 
Loach s-a preocupat dintot-
deauna de soarta muncito-
rilor. „«I, Daniel Blake» es-
te unul dintre cele mai bu-
ne filme ale lui Loach”, scrie 
Variety.

Birocraţia nemiloasă, 
dincolo de graniţe

Împreună cu scenaristul 
său dintotdeauna, Paul La-
verty, regizorul a călătorit 
prin Scoţia pentru a docu-
menta cât mai îndeaproape 
problemele din sistemul so-
cial. Aşa a apărut Daniel 
Blake, excelent interpretat 
de actorul Dave Johns, un 
tâmplar de 59 de ani din Ne-
wcastle silit să se retragă 
după o criză cardiacă şi să 
ceară, pentru prima dată, 

ajutorul statului. Urmează 
un traseu kafkian, cu dru-
muri la agenţia pentru lo-
curi de muncă, chestionări 
nesfârşite despre starea de 
sănătate şi stagii de califi-
care.„Cred că ciocnirea cu 
o birocraţie nemiloasă e un 
subiect care trece dincolo 
de graniţe, oricine înţelege 
frustrarea de a fi prins con-
stant între callcenter-uri, de 
vorbă cu oameni care nu-ţi 
dau ajutorul de care ai ne-
voie”, declara Ken Loach.

„I, Daniel Blake” este dis-
tribuit în România de Inde-
pendenţa Film.

Les Films de Cannes à 
Bucarest, iniţiat în 2010, a 
generat un trend, în 2014 
lansându-se la Buenos Ai-
resun eveniment similar, sub 
denumirea Semana de Cine 

del Festival de Cannes. În 
cele şase ediţii, spectatorii 
bucureşteni au avut parte 
de întâlniri memorabile cu 
nume ca Jacques Audiard, 
Gaspar Noé, AbdellatifKechi-
che, Elia Suleiman, Ama-
tEscalante, Bertrand Taver-
nier, SandrineBonnaire, 
Emmanuelle Bercot, Béreni-
ceBejo, Michel Hazanavi-
cius, SergeiLoznitsa, Kornel-
Mundruczo sau Thierry 
Frémaux. La ultimele ediţii, 
cele mai multe proiecţii din 
festival au fost sold out.

Les Films de Cannes à 
Cluj-Napoca este un proiect 
realizat cu sprijinul Primă-
riei şi Consiliului Local 
Cluj-Napoca şi susţine can-
didatura oraşului Cluj-Na-
poca la titlul de Capitală 
Culturală Europeană 2021.

Filmele proiectate la festivalul 
de la Cannes ajung la Cluj-Napoca
Unul dintre cele mai aşteptate evenimente culturale din capitală se extinde anul acesta la Cluj-Napoca, 
pentru un week-end cu filme de Cannes.

Filmul „I, Daniel Blake” va fi  proiectat în premieră naţională la Bucureşti, dar şi la Cluj-Napoca

KEN LOACH | regizor
 „Cred că ciocnirea 
cu o birocraţie 
nemiloasă e un 
subiect care trece 
dincolo de graniţe, 
oricine înţelege 
frustrarea de a fi  
prins constant 
între callcenter-uri, 
de vorbă cu oameni 
care nu-ţi dau 
ajutorul 
de care ai nevoie“
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Firma de curatenie One Way
isi mareste echipa!!

Cautam persone energice, deschise,amabile care sa a-
sigure servicii de curatenie la standard inalte de calitate in-
tr-o atmosfera placuta, relaxanta.

Cerinte:
– femei si barbati cu varsta cuprinsa intre 20-50 ani ;
–  persoane serioase, punctuale, amabile si cu o atitudi-

ne respectuoasa;
–  nu este obligatoriu sa ai experienta, te vom invata noi 

ceea ce trebuie sa faci.

Oferta:
 Vei avea oportunitatea sa oferi servicii de curatenie cli-
entilor nostri, iar noi iti vom oferi:
–  un loc de munca unic si un pachet de benefi cii atrac-

tiv;
–  salariu fi x plus bonusuri in functie de implicarea si re-

alizarile dumneavoastra.

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

Keep your image clean!

PUBLICITATE

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro

PUBLICITATE

www.batrom.ro

PUBLICITATE

Curtea de Apel Bucureşti a 
dispus declararea ca per-
soană indezirabilă pentru 
România a cetăţeanului 
pakistanez Shahzad 
Ahmed pentru o perioadă 
de 10 ani, după ce SRI a 
descoperit că acesta a efec-
tuat propagandă în mediul 
virtual în favoarea mai 
multor entităţi teroriste.

Potrivit unui comunicat al 
Serviciului Român de Informa-
ţii, Shahzad Ahmed, afl at în Ro-
mânia în calitate de solicitant al 
dreptului de şedere în baza că-
sătoriei cu un cetăţean român, 
a intrat în atenţia SRI începând 
cu fi nele anului 2015, când a 
pătruns ilegal în ţara noastră.

„În urma măsurilor infor-
mativ-operative derulate, s-a 
stabilit că respectivul a deru-
lat activităţi care, potrivit ca-
drului legal în domeniul anti-
terorism, constituie riscuri şi 

ameninţări la adresa securită-
ţii naţionale. Concret, străinul 
s-a remarcat prin activităţi de 
propagandă în mediul virtual, 
în favoarea mai multor enti-
tăţi teroriste active în zona de 
origine, susţinând supremaţia 
islamului extremist, incitând 
la jihadul global, fi ind, totoda-
tă, preocupat de cunoaşterea 
şi însuşirea modului de fabri-

care a unor dispozitive explo-
zive improvizate şi a compo-
nentelor acestora”, se arată în 
comunicatul SRI.

La propunerea SRI, Parche-
tul de pe lângă Curtea de Apel 
Bucureşti a sesizat CAB, care 
a dispus măsura declarării ca 
indezirabil a lui Shahzad 
Ahmed, pentru implicarea în 
fapte care, potrivit art. 3 lit. „i” 

şi „l” din Legea 51/1991 (repu-
blicată), constituie ameninţări 
la adresa securităţii naţionale.

Ca urmare a sentinţei Cur-
ţii de Apel Bucureşti, străinul 
a fost luat în custodie publi-
că cu sprijinul Ministerului 
Afacerilor Interne – Inspecto-
ratul General pentru Imigrări, 
în vederea îndepărtării de pe 
teritoriul naţional.

Un pakistanez suspect 
de terorism, expulzat 
din România
Un cetăţean pakistanez va fi expulzat după ce ofiţerii SRI au descoperit 
că promova islamismul extremist şi susţinea grupări teroriste.

Acesta a intrat în atenţia SRI începând cu fi nele anului 2015, când a pătruns ilegal în ţara noastră
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Mark Zuckerberg i-a ofe-
rit Papei Francisc o dronă 
Facebook, când el şi soţia 
sa, Priscilla Chan, au avut 
o întâlnire cu acesta, luni, 
29 august, scrie CNN.

"A fost o întâlnire pe care 
nu o voi uita niciodată", a de-
clarat Zuckerberg. "Poţi sim-
ţi căldura şi bunătatea Papei 
şi cât de mult îi pasă să îi aju-
te pe cei din jur".

Zuckerberg a postat o fo-
tografi e pe pagina sa perso-
nală de Facebook, în care a-
pare oferindu-i Papei un mo-
del Aquila, o dronă care, spe-
ră cei de la Facebook, va fi  
capabilă să ofere acces la in-
ternet în ţările în curs de dez-
voltare şi zonele izolate.

"Împreună au vorbit des-
pre cum să folosească tehno-
logia pentru a atenua sărăcia, 
încuraja cultura interacţiuni-
lor şi a comunica un mesaj al 
speranţei, în special celor dez-
avantajaţi", a declarat Biroul 
de presă al Vaticanului.

Zuckerberg şi-a anunţat vi-
zita în Italia, săptămâna tre-
cută, după ce ţara a fost lovi-

tă de un cutremur devastator. 
CEO-ul Facebook a spus că 
Roma este un oraş special pen-
tru el. Aici a fost în luna de 
miere cu soţia sa Priscilla.

De asemenea, acesta a mai 
postat o fotografi e pe reţeaua 
de socializare în care este în-
făţişat în faţa Colosseumului, 
alături de soţia sa.

"Ne-am simţit minunat în 
Roma şi am terminat călăto-
ria cu o vizită la Colosseum 
seara trecută. Mulţumim tu-
turor celor pe care i-am întâl-

nit şi au fost atât de primitori. 
Ne vom întoarce în curând!", 
a scris fondatorul Facebook 
în dreptul pozei.

Mark Zuckerberg este în 
prezent unul dintre cei mai ti-
neri şi de succes oameni de 
afaceri din lume, având o a-
vere estimată de Forbes la 45,7 
miliarde de dolari.

Facebook este cea mai ma-
re reţea de socializare din lu-
me, având 1,49 de miliarde 
de utilizatori activi în fi ecare 
lună.

Mark Zuckerberg i-a oferit 
Papei Francisc o dronă

Reţeaua de socializare 
Facebook Inc. nu va deve-
ni o companie media, a 
declarat luni fondatorul şi 
directorul general Mark 
Zuckerberg, care a adău-
gat că fi rma sa va rămâne 
o platformă tehnologică, 
transmite Reuters.

Un număr din ce în ce 
mai mare de utilizatori se 
îndreaptă spre reţelele de 
socializare, precum Face-
book şi Twitter, pentru ştiri 
dar cu toate acestea Zucker-
berg a declarat că firma sa 
nu are ambiţia de a deveni 
un furnizor de conţinut. "Nu, 
suntem o companie de teh-
nologie şi nu o companie de 
media", a răspuns Mark 
Zuckerberg întrebat de un 
student italian dacă Face-
book are intenţia de a deve-
ni un furnizor de ştiri.

Chiar dacă a recunoscut 
rolul pe care îl joacă Face-
book în furnizarea de ştiri 
pentru utilizatorii săi pre-
cum şi avantajele pe care le 
oferă reţeaua de socializare 
în obţinerea de informaţii 

din diferite părţi ale lumii, 
Zuckerberg a subliniat că Fa-
cebook este "o companie de 
tehnologie, noi construim in-
strumente dar nu producem 
niciun conţinut. Lumea are 
nevoie de furnizori de ştiri 
dar şi de platforme tehnolo-
gice, aşa cum suntem noi, şi 
ne luăm rolul în serios", a 
declarat Zuckerberg la între-
bările studenţilor de la uni-
versitatea Luiss din Roma.

Anterior, Zuckerberg şi 

soţia sa Priscilla Chan au 
avut o audienţă privată cu 
Papa Francisc. Cei trei au 
vorbit despre felul în care 
pot fi folosite tehnologiile 
de comunicare pentru a re-
duce sărăcia, a încuraja o 
cultură a întâlnirii şi a face 
să parvină un mesaj de spe-
ranţă, mai ales persoanelor 
care trec prin cele mai ma-
ri dificultăţi, se precizează 
într-un comunicat al Vatica-
nului.

Facebook nu va deveni 
o companie media

Cele mai ieftine selfi e 
stick-uri costă doar câte-
va zeci de lei, însă există 
şi modele mai scumpe 
care oferă funcţii supli-
mentare sau care folo-
sesc materiale de calitate 
mai bună, potrivit giz.ro.

Selfie stick-ul este un mo-
nopied extensibil care bene-
ficiază în capăt de un su-
port flexibil în care se fixea-
ză smartphone-ul pentru a 
face selfie-uri de la o dis-
tanţă mai mare decât cea a 
lungimii propriei mâini. Su-
portul poate fi ajustat în toa-
te direcţiile pentru a accep-
ta o largă varietate de 
smartphone-uri, în funcţie 
de lungimea, lăţimea şi gro-
simea acestora.

Avantajele utilizării 
unui selfi e-stick

Printre avantajele utilizării 
unui selfi e stick se numără 
unghiurile mai largi de foto-
grafi ere, care permit practic 
realizarea unor fotografi i de 
calitate chiar şi în cazul unor 
grupuri de câteva persoane, 
sau stabilitatea mai mare a te-
lefonului pe suport decât în 
propria ta mână, astfel că po-
zele vor fi  mai clare.

Printre factorii importanţi 
care trebuie luaţi în calcul se 
numără dimensiunile selfi e 
stick-ului, mai scrie giz.ro. 
Este foarte importantă veri-

fi carea lungimii până la care 
se poate extinde selfi e stick-ul, 
întrucât acest parametru es-
te esenţial pentru a realiza 
fotografi i cu cadre cât mai 

largi în care să aibă loc cât 
mai multe persoane. Un alt 
factor important este compa-
tibilitatea telefonului cu su-
portul. De aceea trebuie citi-

te instrucţiunile despre di-
mensiunile maxime pe care 
trebuie să le aibă telefonul 
pentru a se potrivi pe suport, 
dar şi care este greutatea ma-

ximă recomandată pentru o 
utilizare în siguranţă.

Cum facem conectarea 
cu telefonul

Selfi e stick-urile se pot co-
necta la telefon prin două 
metode. Cea mai populară 
este prin bluetooth, întrucât 
nu este nevoie de niciun alt 
cablu, însă în acest caz oca-
zional trebuie încărcată ba-
teria selfi e stick-ului cu un 
cablu USB care de cele mai 
multe ori este inclus în pa-
chet. A doua opţiune este 
prin cablu de 3.5 mm, care 
se conectează la jack-ul au-
dio al telefonului. Avantajul 
este absenţa unei baterii su-
plimentare de încărcat.

Un alt aspect important es-
te uşurinţa în utilizare: cele 
mai multe selfi e stick-uri au 
un buton uşor accesibil pe 
monopied prin care iniţiezi 
realizarea pozei sau startul 
unui clip video.

Nu în ultimul rând trebuie 
să se aibă în vedere calitatea 
construcţiei, de aceea este bi-
ne să se acorde o atenţie cât 
mai mare calităţii materialelor 
utilizate. Cu cât selfi e stick-ul 
pare mai zdravăn, cu atât va 
rezista mai bine în timp.

Cele mai bune selfie stick-uri – 
cum să le alegi şi cum se folosesc
Selfie stick-ul este un dispozitiv pentru cei care vor să faci selfie-uri de calitate împreună cu prietenii, 
însă la alegerea acestora trebuie să se ţină cont de o serie de aspecte importante.
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

GARSONIERE

¤ CUMPĂR URGENT garsonieră.

Exclus cart. Plopilor.

Aştept telefoane la 0760-185659. 
(13.20)

APARTAMENTE

P.F. cumpăr apartament cu 

2-3 camere, în cart. Mărăşti, 

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând casă în localitatea Cuzdi-
oara, la 4 km de localitatea Dej, 
mobilată, cu utilități, apă, gaz, cu-
rent, telefon, TV cablu  și grădină 
de 33 ari. Inf. și relații suplimenta-
re la tel. 0264-593488. (5.7)

¤ Vând două case + anexe în 
Tureni, în aceeași curte (se vin-
de și separat), supr. totală 
6500 mp, curte, livadă, teren 
arabil, utilităţi, apă, gaz, cu-
rent, întăbulat, preţ negociabil.
Inf. suplimentare la tel. 
0745-182440.

Vând vilă în Gura Râului 

jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 

direct de la proprietar.

Informaţii la 0722-275170.

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. 0751-760639.

TERENURI

¤ Vând teren lângă Lacul 
Chinteni, supr. 2900 mp, front 
29 ml, preţ 8 euro/mp. Informa-
ţii și relaţii suplimentare la tel. 
0749-548801. (1.7)

¤ Vând teren intravilan în supr. 
de 12200 mp în Mărișel, zona 
centrală, front 90 m, la drumul 
principal, curent electric, apă în 
faţa terenului, carte funciară, 
preţ 6 euro/mp. Informaţii și re-
laţii suiplimentarela tel. 
0744-653097. (3.7)

¤ Vând în Dezmir, la 11 km de 
Cluj, 29 ari de teren intarvilan, 
utilităţi apă, gaz, curent, front la 
drum. Inforrmaţii suplimentare 
la tel. 0744-613954. (4.7)

¤ Vând teren pentru construcții 
în cart. Mănăștur, str. Câmpului, 
supr. 1066 mp, lângă Kaufl and 
de 3000 mp, 3000 mp și 7500 
mp. Inf. la tel. 0773-756130. 
(6.7)

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 

front la drum de servitute 

36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.

Informaţii la tel. 

0753-222 759.

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

¤ Vând teren în intravilanul 
Clujului, surp 500 mp, la dis-
tanţa 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 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 2 parcele de teren lân-
gă 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 zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), 
centura spre Apahida. Inf. și rela-
ţii suplimentare la tel. 
0264-416242, după ora 20, 
Fam. Molnar.

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

LOCURI DE MUNCĂ

Firmă de transport cu 
acţionariat german, 

angajează şoferi 
profesionişti,

categ C+E,
posesor atestat 

profesional şi cartela 
tahograf, experienţă 
minim 2 ani, pentru 

comunitate.
Plata la zi.

0729 272 272
(14.14*)

¤ S.C. angajează MANIPULANT 
DEPOZIT.
Inf. la telefon 0751-069723. 
(4.15)

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

¤ Caut de lucru ca ȘOFER, expe-
rienţă 18 ani (și pe comunitate), 
cat. B și C, cunoscător al lb. ger-
mane și engleze. Rog și ofer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

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

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

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

¤ Caut de lucru în domeniul la-
borator-cofetarie sau la bucătă-
rie, deţin diplomă de califi care în 
aceste domenii. Ofer și rog serio-
zitate. Aștept oferte la tel. 
0757-746700.

SERVICII

¤ Expert contabil autorizat, ţin 
evidenţă contabilă la fi rme mici, 
mari și persoane fi zice. Pentru 
informaţii suplimentare sunaţi la 
tel. 0744-501252. (4.7)

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

¤ Montăm uși și geamuri, auto-
rizat Porta Doors. Informaţii la 
te.l 0745-993104.

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

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

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

INCHIRIERI

¤ Caut pentru închiriat garsonie-
ră sau apartament cu 2 camere, 
de preferabil cart. Zorilor sau zo-
na centrală. Sunaţi la tel. 
0748-518220. (1.7)

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ VÂND Dacia 1410, an 1997, 
pentru programul RABLA, acte în 
regulă, preț negociabil. Informații 
și relații suplimentare la telefon 
0740-694047.

¤ Vând Moped PIAGGIO, în stare 
de funcţionare. Inf. suplimentare 
la tel. 0747-649167. (1.7)

¤ Dorești o mașină nouă? Eu îţi 
vin cu o facilitate pe care o poţi 
folosi ca avans la achiziţionarea 
dorită oferându-ţi un tichet Rabla 

la jumătate de preţ ţie, faţă de ce 
oferă, respectiv 3000 RON. Rog 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0743-330440. (1.7)

¤ Vând motoretă marca ”Activ”, 
motor în patru timpi de 49 cmc, 
patru viteze, ambreaj semiauto-
mat, pornire la pedală și automa-
tizată, sisteme de alarmă, dispo-
zitiv antifurt. Inf. la telefon 
0723-064864. (5.7)

PIESE AUTO

¤ Vând 4 cauciucuri de TICO, în 
stare bună, ieftin. Inf. suplimen-
tare la tel. 0264-542151. (4.7)

¤ Cumpăr portbagaj pentru auto-
turism MATIZ. Sunaţi la tel. 
0747-649167. (5.7)

ELECTRO

¤ Vând TV color marca DAEWOO, 
stare bună, preţ 60 RON, negoci-
abil. Inf. suplimentare la tel. 
0264-542151. (4.7)

UZ CASNIC

¤ Vând aspirator. Pentru informa-
ţii suplimentare sunaţi la tel. 
0732-633306. (4.7)

¤ Vând sobă teracotă, maro, pe 
8 rânduri, cu ușă metalică. Infor-
maţii și relaţii suplimentare la 
0264-593488. (5.7)

MOBILIER

¤ Vând 2 fotolii balansoar din 
lemn natur, saltea din burete, 
preţ negociabil. Sunaţi la tel. 
0744-613954. (4.7)

¤ Vând pat mare (dublu), dulap 
cu o ușă, dulap pentru încălţă-
minte, două fotolii și o masă fru-
moasă. Pentru informaţii sunaţi 
la tel. 0732-633306. (4.7)

¤ Vând canapea nerabatabilă, 
pentru hol, foarte frumoasă. In-
formaţii suplimentare la tel. 
0744-613954. (4.7)

¤Vând scaune ergonometrice cu 
5 picioare, la preţuri convenabile. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0745-569336. (5.7)

¤ Vând masă din lemn masiv 
de 8 persoane, lăcuită, cu pi-
cioare din fi er și două bănci cu 
picioare rabatabile, pentru tera-
se, cabane, persoane care au 
casă cu curte. Inf. la tel. 
0745-569336. (5.7)

¤ Vând două canapele extensibi-
le, model vechi, dulap cu două 
uși, dulap pentru haine și lenjerie 
cu furnir, tapiţerie pentru reca-
mier, nou tapiţată. Relaţii supli-
mentare la tel. 0264-454257. 
(5.7)

MEDICALE

¤ Vând aparat german perfor-
mant pentru făcut bule în cadă, 
excelent pentru hidromasaj și hi-
droterapie. Inf. suplimentare la 
tel. 0723-064864. (5.7)

¤ Vând un dispozitiv metalic 
(depărtător) chirurgical din in-
ox, nou, pentru operaţii pe ab-
domen deschis la om sau ani-
male. Sunaţi la tel. 
0723-064864. (5.7)

DIVERSE

¤ Vând 12 bucăţi de piese de ar-
tizanat din aramă, statuete, tave 
cu pahare, candele, serviciu de 
ţuică, carafă, scrumieră, cafea, 
etc, preţ bun. Inf. la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Cumpăr sau primesc donaţie, 
lemne pentru foc. Sunaţi vă rog 
la 0742-020301. (2.7)

¤ Vând mașină de scris, multe 
vase, haine și alte obiecte casni-
ce. Informaţii la tel. 
0732-633306. (4.7)

¤ Vând două perechi de role nr. 36 
și 38, din piele, preţ negociabil. Su-
naţi la tel. 0264-591965. (4.7)

¤ Vând două corturi de două 
persoane, culoare albastru, sac 
de dormit și saltea din piele 10 
kg, preţ negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0264-591965. 
(4.7)
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¤ Vând 6 baloane cu coș, pentru 
vin de 50 l. Relaţii suplimentare 
la tel. 0264-454257. (5.7)

¤ Vând URGENT peste 20 de 
buc. feţe de masă, lucrate manu-
al, poentlas, mileuri de toate 
mărimile, preţ negociabil. Inf. 
suplimentare la tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ Vând haine triate, foarte bune 
de purtat la vânzare pieţe. Inf. la 
tel. 0773-756130. (5.7)

¤ Vând trei covoare de 3 x 
2,25, culori foarte frumoase, 
din care unul de lână, lucrat 
manual, și 2 carpete, preţ ne-
gociabil. Rog telefoane la 
0264-591965. (5.7)

¤ Ieftin! Vând încălţăminte foarte 
bune, sortate, pentru vânzare la 
pieţe și multe alte produse. Su-
naţi la tel. 0773-756130. (5.7)

¤ Vând trei paltoane bărbătești 
nr. 50-52 și trei de damă cu că-
ciulă de lână nr. 48-50, preţuri 
foarte mici, negociabile. Inf. la 
tel. 0264-591965. (5.7)

¤ Vând centrală pentru piese 
sau folosinţă. Aștept telefoane la 
0773-756130. (5.7)

¤ Vând coniac de 47°, la preţul 
de 30 RON și rachiu de 53° la 
preţul de 25 RON. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (5.7)

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

¤ ARDELEAN, intelectual, cu 
simţul umorului, 60 de ani, sin-
gur, handicap ușor, doresc co-
respondenţă cu doamne/dom-
ni. Vă rog să scrieţi la BAT GA-
BRIEL, str. Morii nr. 7-9, Aiud 
515200, jud. Alba.

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

COLECŢIONARI

¤ Pentru colecţionarii de artă, 
12 bucăţi de piese de artizanat 
din aramă, statuete, tave cu pa-
hare, candele, serviciu de ţuică, 
carafă, scrumieră, cafea, etc, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare că-
prior (ţap) și colţi de mistreţi, un 
colţ a fost medaliat, preţ negoci-
abil. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-591965. (5.7)

¤ Vând coleţie de șerveţele 
vechi. Aștept oferte. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (5.7)

¤ Vând mini colecţie de poze 

alb/negru, cu actori, stare bună. 
Aștept oferte serioase. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (5.7)

¤ Cumpăr colecţie de poze 
vechi, insigne românești, fanioa-
ne, fotbaliști, medalii, decoraţii, 
fotografi i, cer și ofer seriozitate. 
Aștept oferte serioase. Sunaţi la 
tel. 0749-174082. (5.7)

¤ Cumpăr suporţi de pahare din 
carton (biscuiţi) de bere, suc, a-
pă, de preferat mărci de bere ro-
mânești, rog oferte serioase. Inf. 
la tel. 0749-174082 (5.7)

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

¤ Cumpăr colecţie de medalii ro-
mânești, poze vechi, insigne co-
muniste, fanioane, fotbaliști, 
medalii, decoraţii, fotografi i, cer 
și ofer seriozitate. Aștept oferte 
serioase. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (5.7)

MATRIMONIALE

¤ Clujean, îmi caut jumătatea ini-
mii. Iubește, ca să fi i iubită.
Aștept telefoane la 0752-362823. 
(3.7)

DONAŢII

¤ Primesc prin donaţie lemne 
pentru foc. Aștept telefoane la 
0742-020301. (2.7)

¤ Caut un om cu sufl et care ar 
putea dona o mașină veche sau 
2o rulotă. Dormim în piaţă (soţia 
cu handicap 2). Mulţumim. Tel. 
0752-362823. (3.7)

¤ Donez grătar confecţionat din 
fi er forjat. Informaţii la tel. 
0745-569336. (5.7)

¤ DONEZ 3 GRĂMEZI DE FÂN.

Sunaţi la tel. 0721-356.827. (Nicu)

URBANISM

¤ RIGMÁNY ÁRPÁD anunţă iniţie-
rea Planului Urbanistic de Deta-
liu – PUD şi construire locuinţă 
cu două unităţi locative, împrej-
muire, amenajări incintă, racor-
duri şi branşamente la utilităţi la 
amplasamentul Cluj-Napoca, 
Strada Blajului nr. 7. Consultarea 
se poate face la Primăria Cluj-Na-
poca, Compartimentul Strategii 
urbane, cam. 62. (1.1)

PIERDERI

¤ Pierdut carnet de student, legi-
timaţie de reducere transport, 
abonament transport în comun, 
studcard/omnipass în zona Gării 
Cluj, pe numele TELCEAN MARIA 
ALEXANDRA, UBB, Facultatea de 
Biologie și Geologie Cluj. Le de-
clar nule. (1.1)

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

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

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

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

- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.
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Cursuri acreditate pentru coafor
La Ciao Bella Academy punem la dispozitie cele mai 

bune materiale de studiu pentru a face din pasiunea ta 
pentru coafor o meserie de succes.

Credem ca educarea, motivarea si perfectionarea studentilor 
nostri prin insusirea celor mai noi si apreciate tehnici la nivel 
mondial face diferenta pentru dezvoltarea profesionala.

De aceea oferim studentilor nostri posibiltatea de a invata 
din situatii reale din salon, urmand un curs a carui structura 
este special conceputa pentru pregatirea ca viitor specialist.

Teoria si practica vor fi  sustinute de Trainer si 
Formator Mihaela VODNAR

Detalii si inscrieri: telefon: 0746 723 505 – Mihaela Vodnar
Facebook: www.facebook.com/CiaoBellaRo
Site: www.ciabella.ro

Acesta este nu numai scopul esenþial 
al 
pe care îl luãm zi de zi faþã de clienþii 

Adresa: Bd. Muncii Nr. 16, Cluj-Napoca,
Tel 0264 415 262; 0722 424 000; 0732 127 114

0720 543 737; 0726 777 319

ANUNŢ DE ANGAJARE

Suntem o companie cu tradiţie care oferă ajutor 
şi îngrijire la domiciliu.

Căutăm persoane pline de compasiune, dispuse 

să ajute oameni care aleg să trăiască în propria 

casă.

Avem o multitudine de posturi disponibile, 

incluzând schimburi de zi, seară, noapte, precum 

și cele care presupun locuit la domiciliul pacientul.

Oferim programe complete de pregătire 
profesională, asistenţă pentru relocare, maşină, 
precum şi salarii între 16.000 şi 20.000 lire pe an.

De preferat, candidaţii ar trebui să poată vorbi 

și scrie în lima Engleză, să aibă permis de conducere 

și să fi e sensibili la nevoile altora.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm contactaţi 

pe Emilian Brad la nr. tel. 00447873 859344 sau 

pe Vicky, prin email la adresa recruitment@

horizonhomecare.co.uk

ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:00 Teleshopping

12:30 Povestea vorbei 
românești

13:00 Fără etichetă

14:00 Telejurnal

15:00 Teleshopping

15:30 Convieţuiri (live)

16:54 Vorbește corect! 

17:00 Profesioniștii... 
(reluare)

18:00 Superconsumatorul

19:00 Exclusiv în România

19:45 Sport

20:00 Telejurnal

21:00 Ediţie specială (live)

22:00 Poveste imorală - Nu 
lăsaţi ferestrele deschise

23:10 Sublimă obsesie

ANTENA 1

13:00 Observator (live)

14:00 Mireasă pentru fi ul 
meu (live)

16:00 Observator (live)

17:00 Poftiţi pe la noi: Poftiţi 
și dăruiţi

19:00 Observator (live)

20:00 Observator special (live)

20:30 Mai furios, mai iute

22:30 Legea e lege

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV (live)

14:00 Vorbește lumea (live)

16:00 Lecţii de viaţă

17:00 Știrile Pro TV (live)

18:00 Ce spun românii

19:00 Știrile Pro TV (live)

20:30 Las fi erbinţi

21:30 Nemuritorii: Războiul 
zeilor

23:45 Știrile Pro TV

PRIMA TV

12:45 Focus Magazin (reluare)

13:30 Teleshopping

14:00 Focus 14

14:30 Teleshopping

15:00 Nimeni nu-i perfect

15:30 Mondenii

16:00 Mondenii

16:30 Focus

17:00 Trăsniţii (reluare)

18:00 Focus

19:30 Cireașa de pe tort

20:30 Epicentru

22:30 Trăsniţii

23:15 Focus din inima României

23:45 Focus Magazin

KANAL D

12:15 Teleshopping

12:30 Știrile Kanal D

13:30 Te vreau lângă mine

15:45 Teo Show

17:00 Bravo, ai stil!  (reluare)

19:00 Știrile Kanal D

20:00 Güneș

22:30 WOWbiz (reluare)

LOOK TV

12:30 Poveștile României 
(reluare)

13:30 National Icons (reluare)

14:00 Casa Poporului (reluare)

15:30 Fotbal Look (live)

16:00 Fotbal Liga 1 Orange: 
CS Pandurii Târgu Jiu - FC 
Steaua București (reluare)

18:00 Fotbal Look (live)

19:00 Casa Poporului (live)

20:30 Sinteza etapei

21:00 Fotbal Liga I Orange: 
FC Steaua București - CSM Poli 
Iași (live)

23:00 Celebrity

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

PREŢURI REDUSE CU 60%

Lichidatorul judiciar numit în dosarul nr. 235/1285/2014 
al Tribunalului Specializat Cluj privind debitoarea S.C. NOVO 
CONNECT S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en faillite, 
J12/786/2005, CUI 17308111, cu sediul în comuna Florești, 
nr. FN, jud. Cluj, vinde prin licitaţie publică, cu strigare, individual, 
în temeiul și condiţiile stabilite de adunarea creditorilor întrunită 
în data de 31.05.2016, la preţuri reduse cu 60% faţă de 
preţurile iniţiale, următoarele bunuri din averea debitoarei :

- active circulante (stocuri) reprezentate de piese de 
schimb, materiale consumabile, alte mărfuri, ponderea 
cea mai mare constând în mărfuri (piese remorci și 
semiremorci), la preţul total de 7.922,00 lei + TVA.

Lista completă a bunurilor și a preţurilor poate fi  
consultată la sediul lichidatorului judiciar. Ședinţele de 
licitaţie publică, organizate în vederea vânzării bunurilor, 
au loc în fi ecare zi de joi, la ora 16.00, la sediul lichidatorului 
judiciar din Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 10/35, jud. 
Maramureș. Garanţia de participare la licitaţie este de 
10% din preţul de pornire a licitaţiei, pentru fi ecare bun 
ofertat, sumă ce trebuie achitată până în ziua anterioară 
zilei când se desfășoară ședinţa de licitaţie. Plata preţului 
se va face în lei. Pasul de licitare va fi  de 1% din preţul de 
pornire a licitaţiei și va fi  anunţat la începutul licitaţiei. 
Informaţii suplimentare cu privire la condiţiile de participare 
și de desfășurare a licitaţiilor se pot obţine la telefon: 
0722779542, 0262-227131.

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

PREŢ REDUS CU 40%

Lichidatorul judiciar numit în dosarul nr. 2438/1285/2010 
al Tribunalului Specializat Cluj privind debitoarea S.C. 
NOVO TRUCKS S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en 
faillite, J12/86/2005, CUI 17119406, cu sediul în comuna 
Florești, nr. FN, jud. Cluj, vinde individual, prin licitaţie 
publică cu strigare, în temeiul și condiţiile stabilite de 
adunarea creditorilor întrunită în data de 27.03.2015, la 
preţ redus cu 40% faţă de preţul iniţial, următorul bun din 
averea debitoarei:

- teren arabil, situat în Sebeș, intersecţia E 68 cu DC 46 
Rahau, jud. Alba, având suprafaţa de 9.700 mp, la preţul 
de 15.900 euro + TVA.

Ședinţele de licitaţie publică, organizate în vederea 
vânzării bunului, au loc în fi ecare zi de joi, la ora 15.30, 
la sediul lichidatorului judiciar din Baia Mare, Bd. Republicii, 
nr. 10/35, jud. Maramureș. Garanţia de participare la 
licitaţie este de 10% din preţul de pornire a licitaţiilor, 
sumă ce trebuie achitată până în ziua anterioară zilei când 
se desfășoară ședinţa de licitaţie. Plata preţului se va face 
în lei la cursul BNR valabil la data plăţii. Pasul de licitare 
va fi  cuprins între 1% – 5% din preţul de pornire a licitaţiilor 
și va fi anunţat la începutul licitaţiilor. Informaţii 
suplimentare cu privire la condiţiile de participare și de 
desfășurare a licitaţiilor se pot obţine la telefon: 
0722779542, 0262-227131.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195 / 2005 privind 
protecţia mediului, aprobată prin Legea 265 / 
2006, cu modifi cările și completările ulterioare și 
Ord 1798 / 2007, SC Maglia SRL, anunţă începerea 
demersurilor în vederea obţinerii autorizaţiei de 
mediu pentru obiectivul SC Maglia SRL din 
localitatea Cluj- Napoca, str Traian Vuia, nr 210, 
Corp A, jud Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune 
la sediul APM Cluj, Calea Dorobanţilor, nr 99, în 
zilele de luni între orele 9.00 – 16.00, marţi – 
joi între orele 9.00 – 14.00, vineri între orele 
9.00 – 12.00.

AUTORIZAȚIE DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecția 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și a ordinului 1798/2007, SC 
MATIN MAIER SRL anunță începerea demersurilor în 
vederea obținerii Autorizației de Mediu pentru obiectivul 
Fabricarea încălțămintei punct de lucru din localitatea 
GHERLA, Str. Grădinarilor, nr. 2, județul Cluj. Eventualele 
sugestii și reclamații se vor depune la sediul Agenției 
Regionale pentru Protecția Mediului Cluj-Napoca, Calea 
Dorobanților, nr. 99, biroul „Relații cu publicul”, după 
următorul program: luni între orele 12:30 - 17:00, marți 
și joi între orele 12:30 - 16:30, miercuri și vineri între 
orele 8:30 - 13:00

IN ATENTIA PUBLICULUI CALATOR!

Incepand cu data de 1 septembrie 2016, la solicitarea 
calatorilor, se modifi ca traseul liniei 19, dupa cum urmeaza:

DUS: P-ta M. Viteazul (latura sudica) – Str. J. Curie – 
B-dul 21 Decembrie 1989 – str. Memorandumului – str. 
Motilor – Cal. Manastur – str. Campului – Al. Balea – str. 
Dimitrie Gusti – str. Edgar Quinet;

INTORS: Str. Edgar Quinet – str. Dimitrie Gusti – Al. 
Negoiu – str. Mehedinti – str. Izlazului – str. Campului 
– Cal. Manastur – str. Motilor – str. Memorandumului 
– str. Reg. Ferdinand – P-ta M. Viteazul.

Statiile vor fi  aceleasi cu ale liniei 42, la care se adauga 
statiile specifi ce liniei 19 din cartier: E. Lovinescu – E. 
Quinet – D. Gusti – A.N.L. – Gradinita – Izlazului.

Se desfi inteaza statia Vidraru de pe str. Mehedinti.

Orarul liniei 19 va fi  urmatorul:
Zile lucratoare:
P-ta M. Viteazul: 5:10 – 5:55 – 6:45 – 7:35 – 8:25 – 

9:15 – 10:05 – 10:55 – 11:45 – 12:35 – 13:25 – 14:15 
– 15:05 – 15:55 – 16:45 – 17:35 – 18:25 – 19:15 – 
20:05 – 20:55 – 21:45 – 22:30 ;

Str. Edgar Quinet: 5:30 – 6:20 – 7:10 – 8:00 – 8:50 
– 9:40 – 10:30 – 11:20 – 12:10 – 13:00 – 13:50 – 14:40 
– 15:30 – 16:20 – 17:10 – 18:00 – 18:50 – 19:40 – 
20:30 – 21:20 – 22:10 – 22:50.

Zile repaus:
P-ta M. Viteazul: 6:00 – 6:45 – 7:35 – 8:25 – 10:05 

– 11:45 – 12:55 – 13:45 – 14:35 – 15:25 – 16:15 – 
17:35 – 19:15 – 20:50 – 22:25 ;

Str. Edgar Quinet: 6:25 – 7:10 – 8:00 – 8:50 – 10:30 
– 12:10 – 13:20 – 14:10 – 15:00 – 15:50 – 16:40 – 
18:00 – 19:40 – 21:15 – 22:45.

Deasemenea, incepand cu data de 3 septembrie 2016 se 
suplimenteaza numarul curselor pe linia 42 in zilele de repaus.

Orarul liniei 42 pentru zilele de repaus va fi  urmatorul:
P-ta M. Viteazul: 6:25 – 7:10 – 8:00 – 9:15 – 10:55 

– 12:35 – 13:25 – 14:15 – 15:05 – 15:55 – 16:45 – 
18:25 – 20:05 – 21:40 ;

Str. Campului: 6:45 – 7:35 – 8:25 – 9:40 – 11:20 – 
13:00 – 13:50 – 14:40 – 15:30 – 16:20 – 17:10 – 18:50 
– 20:30 – 22:05.

La solicitarea publicului calator, incepand cu data de 1 
septembrie 2016 linia de autobuze 30 (cart. Grigorescu – str. 
A. Vlaicu) va fi  prelungita, conform intervalelor orare de mai 
jos, pana la P-ta Agroalimentara IRA, cu statie de imbarcare 
nou infi intata in dreptul parcarii din apropierea pietei:

Luni – Sambata: 7:00 – 21:00
Duminica: 7:00 – 14:00
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Hagi, Nadia şi Halep, 
cei mai admiraţi
Gheorghe Hagi (32%), Nadia 
Comăneci (16%) și Simona Halep 
(14%) sunt primii trei sportivi ad-
miraţi de români, conform unui 
raport de cercetare efectuat de 
Institutul Român pentru Evaluare 
și Strategie (IRES), în timp ce pri-
mele patru sporturi preferate sunt 
fotbalul (35%), tenisul de câmp 
(9%), gimnastica artistică (9%) și 
handbalul (8%), transmite agen-
ţia Agerpres. Gimnasta Nadia 
Comăneci este considerată cel 
mai mare sportiv român al tutu-
ror timpurilor (30%), urmată în 
acest sondaj de Gică Hagi (26%), 
Ilie Năstase (6%), Simona Halep 
(6%), Ivan Patzaichin (3%), 
Nicolae Dobrin (3%), Ion Ţiriac 
(3%). Helmuth Duckadam (1%), 
Iolanda Balaș (1%), Gabriela 
Szabo (1%). Evoluţia sportivilor 
români la Jocurile Olimpice a fost 
apreciată de români ca fi ind bună 
de către 52% (42% bună și 10% 
foarte bună) și slabă de 47% 
(32% slabă și 15% foarte slabă). 
Românii au anticipat că delegaţia 
noastră la Rio se va clasa pe locul 
8 în clasamentul pe medalii, dar 
în realitate locul ocupat a fost 47.

Amical pentru 
voleibalişti la Dej
Echipa de volei masculin din ca-
drul Clubului Sportiv Universitatea 
Cluj va susţine un meci de pregă-
tire în compania dejenilor de la 
CS Unirea. Partida amicală este 
programată sâmbătă, 3 septem-
brie, de la ora 11:30, în Sala 
Sporturilor din Dej, potrivit si-
te-ului offi cial al clubului sportive. 
„Suntem cu pregătirea la faza de 
acumulare așa că mergem la Dej 
ca să testăm lotul”, a spus 
Bogdan Ungureanu, managerul 
echipei masculine de volei a CS 
”U”. Băieţii au început pregătirile 
pentru noul sezon cu un meci a-
mical disputat pe 20 august la 
Câmpia Turzii, cu ocazia zilelor 
orașului. Amintim, Universitatea 
Cluj joacă în Divizia A1 de volei 
masculin, reușind salvarea de la 
retrogradare în sezonul prece-
dent, evitând play-out-ul. Mai 
mult elevii lui Romeo Lotei au in-
trat în Final Four-ul României, 
profi tând de retragerea campioa-
nei Tomis Contstanţa din competi-
ţiile interne.

Sîncrăian, 
depistat pozitiv
Halterofi lul Gabriel Sîncrăian, me-
daliat cu bronz în cadrul categori-
ei 85 de kilograme la Jocurile 
Olimpice de la Rio de Janeiro, a 
fost depistat pozitiv la un test an-
tidoping, urmând să îi fi e retrasă 
medalia, a anunţat luni postul pu-
blic de televiziune TVR, citat de 
Agerpres. „Gabriel Sîncrăian, me-
daliat cu bronz la Rio la categoria 
85 de kilograme, a picat testul 
antidoping. România va pierde 
medalia de bronz, iar COSR va 
trebui să plătească 100.000 de 
euro către CIO. În cadrul COSR 
există voci care susţin că amenda 
trebuie plătită de Federaţia 
Română de Haltere și de sportivul 
afl at în culpă”, a anunţat TVR. La 
13 august, halterofi lul român 
Gabriel Sîncrăian a cucerit meda-
lia de bronz la categoria 85 kg, în 
cadrul Jocurilor Olimpice de la Rio 
de Janeiro. Sîncrăian a totalizat 
atunci 390 kg, după 173 kg la sti-
lul smuls și 217 kg la aruncat.

Pe scurt

Mijlocaşul Nicolae 

Stanciu, component al 

echipei naţionale, a dez-

văluit că a trăit trei ani 

minunaţi la FC Steaua 

Bucureşti, dar acum la 

noua sa echipă, RSC 

Anderlecht, îşi doreşte 

evoluţii bune şi cât mai 

multe trofee în Belgia,

Stanciu a semnat un con-

tract pe 5 ani cu RSC Ander-

lecht, care va plăti pentru 

acest transfer 9,8 milioane 

euro grupării din Ghencea. 

„Am petrecut la Steaua trei 

ani minunaţi, cu multe bu-

curii şi multe trofee câştiga-

te. M-am simţit cu adevărat 

fotbalist la fi ecare meci pe 

care l-am jucat în tricoul 

roş-albastru. E o mândrie 

enormă pentru mine faptul 

că am putut să apăr aceste 

culori şi mereu sufl etul meu 

va rămâne la Steaua. Steaua 

înseamnă mai mult decât un 

club pentru mine, este prac-

tic a doua familie a mea, es-

te echipa alături de care am 

reuşit cele mai mari perfo-

mante şi am jucat pe cele mai 

mari stadioane ale lumii, îm-

potriva unor echipe incredi-

bil de mari”, a declarat Stan-

ciu, convocat la naţională 

pentru meciul cu Muntene-

gru din preliminariile CM 

2018, citat de Agerpres. „Îmi 

doresc să am evoluţii bune 

la Anderlecht, să joc alături 

de Alex, să facem cinste Ro-

mâniei şi împreună să câşti-

găm multe trofee în Belgia”, 

a adăugat el. Fostul stelist a 

transmis către suporteri să 

revină lângă clubul stelist: 

„Lor le cer să revină alături 

de echipă, să-i susţină pe bă-

ieţi, să se bucure cum o fă-

ceau înainte, să sufere la în-

frângeri şi să erupă ca un vul-

can la victoriile importante 

ale echipei. Jucătorii au ne-

voie de ei pentru a se simţi 

mai puternici. Iubesc Steaua 

şi tot ce înseamnă acest club”.

Mijlocaşul este compo-

nent al echipei naţionale a 

României, care va întâlni 

Muntenegru, duminică, de 

la 21.45, pe Cluj Arena. El a 

evoluat şi în amicalul din 

acest an de la Cluj – 0-0 cu 

Spania.

Stanciu, după Anderlecht: „Vreau trofee în Belgia!”

Ovidiu CORNEA
redactia@monitorulcj.ro

Naţionala României va sosi 

la Cluj sâmbătă la prânz, 

cu circa 36 de ore înainte 

de jocul cu Muntenegru, 

programat duminică seară 

şi va părăsi oraşul imediat 

după joc, programul fi ind 

gândit de selecţionerul 

Christoph Daum.

Tricolorii vor ajunge la Cluj 

sâmbătă, 3 septembrie, la ora 

12, cu o cursă charter, iar sea-

ra vor susţine antrenamentul 

ofi cial dinaintea jocului. Spre 

deosebire de meciul amical cu 

Spania, când tricolorii s-au an-

trenat pe stadionul Dr. Con-

stantin Rădulescu, de această 

dată vor susţine antrenamen-

tul ofi cial pe Cluj Arena, locul 

de disputare al meciului. 

„Atunci am ales aşa, pentru a 

menaja gazonul. De această 

dată facem cum este normal, 

ne antrenăm pe locul unde vom 

juca”, a explicat Gabriel Ber-

ceanu, directorul de comuni-

care al FRF. Potrivit lui, deci-

zia ca naţionala să plece direct 

după meci spre capitală a a-

parţinut selecţionerului: „As-

pectul respectiv ţine foarte mult 

de stilul fi ecărui selecţioner, 

am mai lucrat şi cu alţii. De 

exemplu pe 8 octombrie jucăm 

cu Armenia acasă, după care 

cu Kazahstan în deplasare pe 

11 şi imediat după meci ple-

căm. El este pe principiul că 

aşa cum se odihnesc la hotel 

jucătorii se pot odihni şi pe 

drum, dar cel puţin câştigă o 

zi de refacere efectivă după ce 

ajung la destinaţie”, a explicat 

Berceanu. Tricolorii vor fi  cazați, 

la Cluj, la Grand Hotel Italia.

„Foarte conectat la meci”

Ofi cialul FRF a transmis că 

noul selecţioner este foarte co-

nectat la partidă, dar şi la mo-

dul în care este privit fotbalul 

în România. Într-un editorial pe 

gsp.ro, intitulat „Să vă aşteptaţi, 

domnule Daum!” scriitorul Rad 

Paraschivescu îl atenţiona pe 

noul selecţioner despre ce tip 

de reacţii ar putea întâmpina 

după partidă, entuziaste inclu-

siv din parteea detractorilor de 

ieri în caz de victorie, respectiv 

fataliste în caz de înffrângere: 

„Pe lângă faptul că ştie foarte 

multe despre fotbal, nu cred că 

particularităţile de reacţii, din 

partea suporteri sau a altor per-

soane din fenomen îl pot afec-

ta. A antrenat atâţia ani în Tur-

cia şi este obişnuit cu siguran-

ţă cu reacţii din cele mai furi-

bunde”, a adăugat Berceanu.

„Cel mai important 
eveniment de fotbal”

Radu Raţiu, directorul Cluj 

Arena, a declarat că jocul Ro-

mânia – Muntenegru, primul 

ofi cial susţinut de naţionala 

„tricoloră” la Cluj, este cel 

mai important eveniment de 

fotbal găzduit până acum de 

arena sportivă. „Starea gazo-

nul se îmbunătăţeşte pe zi ce 

trec, va fi  în regulă până du-

minică, ţinem în permanenţă 

legătura cu cei de la UEFA. 

Este cel mai important eveni-

ment de fotbal, unul mult aş-

teptat de siupoerterii echipei 

naţionale din Transilvania, 

vrem să fi m o gazdă bnună şi 

să poarte noroc selecţionatei 

tricolore, să înceapă cu drep-

tul campania pentru Mondi-

al”, a afi rmat Raţiu. Conform 

lui, fi rmele de mentenanţă au 

verifi cat dotările stadionului, 

astfel încât să nu se mai re-

pete un incident în genul ce-

lui de la amicalul cu Spania, 

când câteva cabluri s-au în-

cins, degajând fum şi un mi-

ros puternic, alarmând pen-

tru câteva minute spectatorii. 

Dacă apare o mică defecţiu-

ne, fi rmele respective sunt pre-

gătite să intervină prompt, po-

trivit lui Raţiu.

Directorul Arenei a decla-

rat că între suporterii Munte-

negrului, cunoscuţi pentru en-

tuziasmul şi înverşunarea lor 

şi cei ai „tricolorilor” va exis-

ta o zonă „tampon”, pentru a 

limita posibile incidente, a con-

tinuat Raţiu. El speră că spec-

tatorii vor evita adresările in-

jurioase la adresa staff-ului sau 

a ofi cialilor FRF, cum s-a în-

tâmplat la amicalul cu Spania, 

când de la una din peluze au 

existat scandări injurioase, iar 

la un moment dat şi o alterca-

ţie de mică amploare care a 

necesitat intervenţia forţelor 

de ordine. „Cel mai important 

va fi  să susţinem echipa naţi-

onală, toţi să ajutăm şi să fi m 

al doisprezecelea jucător”, a 

menţionat el. Spectatorii vor 

avea parte de mici surprize, 

din partea sporturilor, o bro-

şură specială de meci şi un dis-

pozitiv de aplaudat.

Schimbări în lot

Lotul deplasat de Christoph 

Daum în România are mici 

schimbări faţă de forula iniţia-

lă: Tătăruşanu, accidentat a fost 

înlocuit de Cristian Bălgrădean, 

fundaşul Alin Toşca fi ind înlo-

cuit cu Vătăjelul. România vi-

ne la Cluj cu următorul lot: Cos-

tel Pantilimon (Watford), Sil-

viu Lung (Astra), Cristian 

Bălgrădean (Concordia Chiaj-

na); Fundaşi: Cristian Săpuna-

ru (Astra), Valerică Găman (Ka-

rabükspor), Vlad Chiricheş (Na-

poli), Cosmin Moţi (Ludogo-

reţ), Dragoş Grigore (Al Sai-

liya), Alexandru Măţel (Dina-

mo Zagreb), Steliano Filip (Di-

namo), Gabriel Enache (FC 

Steaua Bucureşti), Bogdan Vă-

tăjelu (CSU Craiova); Mijlocaşi: 

Vlad Achim (FC Steaua Bucu-

reşti), Eric Bicfalvi (Tom Tomsk), 

Ovidiu Hoban (Hapoel Be'er 

Sheva), Răzvan Marin (FC Vi-

itorul), Nicolae Stanciu (FC 

Steaua Bucureşti), Alexandru 

Maxim (VfB Stuttgart), Alexan-

dru Chipciu (Anderlecht), Ga-

briel Torje (Terek Groznîi), Ro-

mario Benzar (FC Viitorul), 

Adrian Popa (FC Steaua Bucu-

reşti); Atacanţi: Bogdan Stan-

cu (Genclerbirligi), Florin An-

done (Deportivo La Coruna), 

Claudiu Keşeru (Ludogoreţ), 

Dorin Rotariu (Dinamo).

Naţionala României, 
periplul „blitz” la Cluj
Echipa naţională de fotbal a României va petrece mai puţin de 48 de ore la Cluj-Napoca, 
cu ocazia meciului cu naționala Muntenegrului.

Daum a anunţat un lot lărgit de 26 de jucători
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