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„Visele bizare
ale lui Pantagruel“

14 – 23 noiembrie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Văduva Veselă,
de Franz Lehár

Ora 18.30, Opera Națională Română
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Declarația săptămânii

„Riscurile sunt foarte mari (după 
rezilierea contractului de construcție a 
centrului de deșeuri - nota red.). E rău 
ceea ce se întâmplă şi negativ pentru 
judeţul Cluj. În curând ne vor năpădi 

gunoaiele şi şobolanii!”

MARIUS NICOARĂ | fost președinte
al Consiliului Județean Cluj

Ce spune curtea de Apel despre
incompatibilitatea lui Iohannis

Banca Transilvania
își continuă creșterea

Monitorul de Cluj publică un document 
pe care puțini români l-au citit, dar și mai 
puțini ar vrea să fie făcut public! Pagina 4

Pentru trimestrul al III-lea,
BT raportează creșterea principalilor 
indicatori de performanță. Pagina 7

PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca
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Votați-vă președintele!

Dosarul Microsoft-Udrea:
O cronologie plină de surprize
Dosarul 187/P/2013 Microsoft dezvăluie o serie de 
coincidențe mai mult decât elocvente! Pagina 9

Ghid practic pentru alegeri. Cum să votezi corect
şi să nu-ţi anulezi singur votul! Pagina 3

monitorul weekendde

PUBLICITATE ELECTORALĂ

Prezidenţ ialele
se ţin doar

O DATĂ LA 5 ANI.

Nu le ratați!

ACTUALITATE

Primul român suspect de Ebola, internat la București
Un bărbat de 60 de ani din 

Constanţa, care s-a întors re-
cent din Nigeria, unde a lucrat 
pe un vas, va fi  internat, joi, la 
Institutul „Matei Balş” din Ca-
pitală, fi ind suspectat de infec-
tare cu virusul Ebola, a decla-
rat managerul unităţii sanitare, 
Adrian Streinu Cercel.

Streinu Cercel a precizat, 
pentru Mediafax, că bărbatul 
are febră mare şi nu se simte 
bine, motiv pentru care a mers 
la un spital din Constanţa, de 

unde a fost trimis la "Matei 
Balş", urmând să se stabileas-
că dacă este infectat cu Ebola 
sau are o altă afecţiune.

Potrivit managerului de la 
"Matei Balş", în prezent este 
vorba doar de suspiciunea in-
fectării cu Ebola, însă trebuie 
luate toate măsurile de izolare 
a pacientului, până când se va 
stabili diagnosticul.

"Întrucât a venit din Nige-
ria, s-a pus şi problema că ar 
putea avea Ebola. Este, însă, 

foarte puţin probabil să fi e vor-
ba despre acest diagnostic, în-
trucât Nigeria a fost declarată 
de Organizaţia Mondială a Să-
nătăţii drept ţară fără Ebola", 
a mai spus Cercel.

Testele pentru Ebola se fac 
chiar la Institutul "Matei Balş", 
unde un etaj este izolat şi pre-
gătit cu 15 paturi pentru even-
tualele cazuri.

Adrian Streinu Cercel a mai 
precizat că după ce bărbatul va 
fi  adus la institut, i se vor face 

rapid toate testele necesare, iar 
joi seară va fi  făcut public dia-
gnosticul său.
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Poliţia 112
Pompieri 112
Salvarea 112
Jandarmeria 956
Protecţia civilă, Salvamont 982
Salvamont Băişoara
0264-777.867
 Salvamont Vlădeasa 
0264-624.967
Asistenţă socială 979
Informaţii C.F.R. 952
Deranjamente Gaz
0800800928 – gratuit
 Protecţia Consumatorului
0264-431.368
 Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727
 Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043
Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni
Bună Ziua) 0264-414.006
 Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190
Poliţia Secţia 5
(Gruia – Grigorescu)
0264-582.777
 Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 
0264-453.397
 Poliţia Secţia 7 (Someşeni)
0264-416.646
Agenţia C.F.R. 0264-432.001
Autogara Cluj 0264-435.278

 Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702
Primăria Cluj 0264-596.030
Telefonul primarului 948
 Primăria Mănăştur
0264-480.627
Primăria Mărăşti
0264-413.355
Primăria Iris 0264-435.040
Primăria Someşeni
0264-435.050
Primăria Grigorescu
0264-585.831
Primăria Turda
0264-313.160
Primăria Dej 0264-211.790
Primăria Gherla
0264-241.926
Primăria Huedin
0264-351.548
Prefectura 0264-591.637
Consiliul judeţean 0372-640.000
Serviciul Stare Civilă
0264-596.030
Ridicări auto 0264-444571
RATCJ 0264-503.700
Electrica Cluj 0264-595.721
RAJAC 0264-591.444
Spitalul Judeţean
0264-597.852
Spitalul CFR 0264-598.270
Spitalul Militar 0264-598.381

Telefoane utile

Unde mergem în weekend?
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Sâmbătă Duminică

CLUJ-NAPOCA CLUJ-NAPOCA

DE-A LUNGUL ISTORIEI

31 octombrie

1892: Arthur Conan Doyle 
publică volumul de povestiri 
Aventurile lui Sherlock 
Holmes

1922: Benito Mussolini devi-
ne cel mai tânăr premier din 
istoria Italiei

1984: Indira Gandhi, prim-
ministru a Indiei, este asasi-
nată de doi membri din gar-
da sa de corp

1998: Începe criza dezarmării 
din Irak: Irak anunță că nu 
mai cooperează cu inspectorii 
ONU.

1 noiembrie

1478: Cu bula Exigit sinceræ 
devotionis papa acordă 
Regilor Catolici crearea 
Inchiziției spaniole.

1512: Opera lui 
Michelangelo de pe plafonul 
Capelei Sixtine a fost arătată 
pentru prima dată publicului.

1599: Intrarea triumfală în 
Alba Iulia a lui Mihai Viteazul 

(1599-1600). Transilvania in-
tra sub stăpânirea domnului 
muntean.

1960: John F. Kennedy l-a în-
vins pe Richard Nixon în 
competiția pentru funcția de 
președinte al SUA.

1993: A luat fi ință Uniunea 
Europeană, în urma 
Tratatului de la Maastricht.

2 noiembrie

1721: Țarul Petru cel Mare 
este proclamat împărat a toa-
te Rusiile.

1784: A izbucnit marea 
Răscoală Țărănească din 
Transilvania, condusă de 
Horea, Cloșca și Crișan.

1956: Armata roșie reprimă 
sângeros protestul budapes-
tanilor început în octombrie. 
Imre Nagy este arestat.

1991: Bartolomeu I devine 
Patriarh al 
Constantinopolului.
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EVENIMENTE PE 
PARCURSUL WEEKENDULUI

Salonul Mireselor 2014 – 
Editia de toamna
Perioada: 30 octombrie – 2 no-
iembrie
Expo Transilvania
Peste 60 de fi rme specializate 
in domeniul organizarii nuntilor 
ii asteapta pe tineri cu oferte 
deosebite, reduceri mari la ro-
chii de mireasa si verighete.

Expoziţia Salvador Dali – 
„Visele bizare ale lui 
Pantagruel“
Perioada: 14 – 23 noiembrie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Arta cositorului 
transilvănean
Perioada: 23 octombrie – 14 
decembrie
Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei
Expoziţia îşi propune o primă 
prezentare a celor mai repre-
zentative piese ale colecţiei 
de obiecte de artă din cositor 
a Muzeului Naţional de 
Istorie a Transilvaniei, de la 
piese de cult la obiecte deco-
rative sau de uz casnic, con-
fecţionate în secolele XVI-XIX 
în marile ateliere din 
Transilvania, completate şi cu 
câtva piese provenite din cele 
mai renumite centre urbane 
ale epocii din arealul Europei 
Centrale.

Cealaltă privire. Lucrări din 
colecţia Alberto Perobelli
Perioada: 23 octombrie – 16 
noiembrie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Aceasta prezintă o selecţie cu 
lucrări de artă contemporană 
care provin dintr-o colecţie 
particulară din Italia semnifi-
cative pentru apartenenţa lor 
la o parte din curentele artisti-
ce apărute în a doua jumătate 
a secolului XX. Expoziţia îşi 
propune să semnaleze opera 
unor artişti cu un aport deose-
bit la configurarea artei seco-
lului trecut, lucrările şi contri-
buţiile lor inovative în arta 
contemporană fiind puţin cu-
noscute în România. Acestea 
vizau înnoirea limbajului artis-
tic, un raport sincronic cu evo-
luţia societăţii, abordarea 
unor noi materiale şi tehnici 
de expresie plastică.

Expoziţia de artă 
contemporană: Metafore 
incandescente
Perioada: 29 octombrie – 23 
noiembrie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Proiectul acestui eveniment re-
uneşte creaţiile a 35 de artişti 
români contemporani, recu-
noscuţi atât la nivel naţional, 

cât şi la nivel internaţional. 
Expoziţia prezintă lucrări re-
prezentative pentru toate ra-
murile artelor decorative ale 
focului: ceramică, sticlă, 
asamblaje complexe (din me-
tal, sticlă, piatră şi lemn), 
email şi nu în ultimul rând lu-
crări de bijuterie. Astfel îşi 
propune să stimuleze într-o 
manieră inedită spiritul de cer-
cetare în mai multe domenii 
ale creaţiei artistice contem-
porane.

Expozitie Tudor Zbârnea – 
Spaţiu arhetipal
Perioada: 30 octombrie – 30 
noiembrie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Expoziţia face parte dintr-un 
program dedicat valorifi cării in-
terferenţelor culturale cu unele 
dintre cele mai semnifi cative 
centre artistice est-europene.

Săptămâna Filmului pentru 
Elevi – EducaTIFF
Perioada: 27 octombrie – 2 no-
iembrie
Cinema Victoria

VINERI

Văduva Veselă, de Franz 
Lehár
Ora 18.30
Opera Națională Română

Sweeney Todd, bărbierul 
demonic din Fleet Street
Ora 19.00
Teatrul Maghiar de Stat
Prima reprezentaţie cu piesa 
Sweeney Todd, bărbierul demo-
nic din Fleet Street a avut loc pe 
Broadway, în anul 1979, în re-
gia lui Harold Prince. În acelaşi 
an, spectacolul a câştigat pre-
miul Tony pentru cel mai bun 
musical, considerat echivalentul 
premiului Oscar pentru teatru. 
În 2007, a fost adaptat pentru 
marele ecran de către Tim 
Burton, avându-l ca protagonist 
pe Johnny Depp.

Concert James Blunt
Ora 20:00
Sala Polivalentă
Festivalul Internaţional de 
Muzică şi Artă Transilvania – 
TiMAF 2014 va include în exclu-
sivitate România în turneul 

mondial ofi cial susţinut de artis-
tul britanic James Blunt, 
„Moonlanding World Tour 
2014”. Concertul se remarcă 
prin faptul că va fi  singurul eve-
niment al artistului ce se va des-
făşura în ţara noastră în cadrul 
acestui turneu de promovare.

DUMINICĂ

Revând Market
Ora 8.00
Expo Transilvania
Expo Transilvania găzduiește 
Revând Market, un târg general 
duminical de revânzari. La 
Revând Market puteți să vindeți 
ce nu utilizați și să cumpărați 
ieftin ce vă trebuie.

Seară culturală turceasca
Ora 16.00–19.00
Hiperica, in cadrul Cora Cluj
O seară culturală cu iz oriental, 
cu prilejul căreia puteți: să 
vizionați o prezentare a Turciei, 
să degustați baclavale, să 
pictați semilune, sub îndruma-
rea Codruței Moldovan, să 
ascultați o poveste autentică 
turcească.

Luni 3 noiembrie orele 19:00 Teatrul Naţional
Sub bagheta regizorală a maestrului Radu 
Beligan, personajele s-au conturat și au prins for-
ţă, iar acţiunea va decurge imprevizibil, într-o 
manieră ce va ţine spectatorii cu răsufl area tăia-
tă. Momentele-cheie ale piesei, de un umor spu-
mos, dar și de o mare intensitate, completează 
lista ingredientelor unei comedii fabuloase, cu o 
distribuţie de excepţie ce îi include pe: Radu 
Beligan, Maia Morgenstern, Mircea Rusu, Lamia 
Beligan, George Remeș Și Tania Popa.

Spectacolul Leul Deșertului este un eveniment 
în sine în lumea teatrală românească, pentru că 
două nume simbol ale scenei lirice, Radu 
Beligan și Maia Morgenstern, joacă pentru pri-
ma oară împreună. Piesa, o comedie a cărei ac-
ţiune alertă este poziţionată în lumea plină de 
intrigi a unui cartel mafi ot internaţional, a fost 
scrisă de Mona Radu special pentru cele două 
legende ale scenei, care se întâlnesc pentru pri-
ma oară în același spectacol.

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Leul Deșertului, la Teatrul Național Cluj-Napoca

Vineri



vineri-duminică, 31 octombrie–2 noiembrie 2014 actualitate.monitorulcj.ro 3

Anca M. COLIBĂŞANU
Mihai CISTELICAN
politic@monitorulcj.ro

România votează un nou 

preşedinte după o cam-

panie electorală domina-

tă de numeroase scanda-

luri de corupţie.

Potrivit analiştilor, rata pre-

zenţei la urne ar urma să fi e 

de aproximativ 60%. Ultime-

le sondaje au relevant faptul 

că pe primele locuri în topul 

preferinţelor românilor este 

candidatul PSD Victor Ponta, 

urmat de Klaus Iohannis, can-

didatul ACL.

Pregătirile pentru 
alegeri, pe ultima sută 
de metri

Autorităţile locale din Cluj 

au intrat pe ultima sută de 

metri cu pregătirile pentru pri-

mul tur al alegerilor preziden-

ţiale de duminică.

Potrivit reprezentanţilor 

autorităţilor judeţene preşe-

dinţii şi locţiitorii secţiilor de 

votare au fost instruiţi cu pri-

vire la modul de organizare 

al alegerilor. „Au fost trei zi-

le de forţă cu instruirea pre-

şedinţilor şi locţiitorilor sec-

ţiilor de votare. Au fost luni 

la Gherla, iar la prânz la Dej. 

A doua zi am fost la Turda şi 

la Huedin, iar ieri am avut 

două întâlniri cu preşedinţii 

din zona Clujului”, a decla-

rat prefectul Clujului, Gheor-

ghe Vuşcan.

Preşedinţii secţiilor de vo-

tare au preluat telefoanele 

mobile oferite de Serviciul 

de Telecomunicaţii Specia-

le şi au fost instruiţi astfel 

încât la alegerile de dumi-

nică totul să decurgă con-

form legii. Pe lângă telefoa-

nele mobile preşedinţii sec-

ţiilor de votare au primit do-

sarul cu informaţiile pe ca-

re trebuie să le prelucreze 

în secţiile de votare, iar pe 

parcursul a trei ore au par-

ticipat la întâlniri. „Unii şi-au 

pierdut răbdarea la sfârşitul 

acelor trei ore şi s-au retras 

înainte de a se finaliza a do-

ua etapă de comunicare cu 

cei de la Serviciul de Tele-

comunicaţii Speciale. Se ia 

legătura şi cu aceştia pen-

tru a verifica dacă totul es-

te în regulă. Am făcut o si-

mulare. Urmează să facem 

o simulare astăzi şi mâine, 

iar cei care reacţionează mai 

greu din acest punct de ve-

dere vor fi contactaţi şi in-

struiţi”, a precizat prefectul 

Gheorghe Vuşcan.

Acesta a mai subliniat că, 

de data aceasta, comunica-

rea prin sms este diferită pen-

tru că nu va fi  o estimare, ci 

va fi  un control asupra nu-

mărului de participanţi la 

vot. Numărul votanţilor de 

pe procesele verbale trebuie 

să coincidă cu numărul ce-

lor care au fost raportaţi prin 

sms. Se fac cinci raportări în 

timpul zilei la orele stabili-

te. Sms-ul se transmite la Bi-

roul Electoral Central, iar un 

sistem informatic le recepţi-

onează pe toate.

Cum vor vota studenţii

De asemenea, reprezen-

tanţii autorităţilor judeţene 

mai precizează că sunt pre-

gătiţi şi câţiva poliţişti de 

rezervă în cazul în care es-

te nevoie de ei, mai ales că 

înainte cu o zi de alegeri 

este sărbătorită Luminaţia. 

Având în vedere această săr-

bătoare naţională autorită-

ţile s-au pregătit pentru a 

preîntâmpina cazurile în ca-

re buletinele de vot din sec-

ţiile de votare nu ajung la 

toţi oamenii. Persoanele ca-

re nu votează la secţiile de 

care ţin îşi vor exercita acest 

drept pe buletine de vot 

speciale. În acest mod vor 

vota şi studenţii care înva-

ţă la Cluj, dar sunt din al-

te părţi. Cei care votează în 

acest fel trebuie să dea o 

declaraţie pe proprie răs-

pundere că nu au votat în 

alte secţii de votare. Toţi 

cei care merg pe ultima su-

tă de metri să-şi aleagă pre-

şedintele îşi pot exercita 

dreptul la vot şi după ora 

21:00, doar dacă se află în 

interiorul secţiei de votare.

Până acum nu s-au înre-

gistrat probleme cu buletine-

le de vot în Cluj-Napoca.

Unii primari au făcut ce-

reri pentru a primi autobuze-

le şcolare pentru a transpor-

ta materialele necesare pen-

tru alegeri, dar au fost sfătu-

iţi să închirieze maşini de la 

fi rme private, iar ulterior au-

torităţile vor deconta aceste 

servicii. Pentru transportarea 

materialelor pentru alegeri nu 

pot fi  folosile microbuzele şco-

lare sau maşinile Ministeru-

lui Afacerilor de Interne. În 

Cluj-Napoca s-au înscris do-

uă fi rme de taxi pentru a trans-

porta aceste materiale.

Câţi alegători
sunt în Cluj-Napoca

Secţiile de votare se vor 

deschide duminică de la ora 

06:00, însă procesul de vota-

re începe de la ora 07:00 şi 

se încheie la ora 21:00. Urna 

mobilă solicitată de cei cu 

probleme va fi  însoţită de pa-

ză armată. Buletinele de vot 

vor fi  în plus cu 10% pentru 

fi ecare secţie de votare. În 

Cluj-Napoca există 602.620 

alegători şi 662.956 buletine 

de vot. Există 5 ştampile pe 

fi ecare secţie de votare, în-

tr-un total de 3.270 de bu-

căţi. În judeţul Cluj există 654 

de secţii de votare, din care 

287 la nivel urban şi 367 la 

nivel rural.

14 pentru Cotroceni

Astfel, duminică, clujenii 

vor avea de ales între 14 can-

didaţi. Vă reamintim şi lista 

acestora.

Victor Ponta (Alianţa Elec-

torală PSD-UNPR-PC) are 42 

de ani şi candidează pentru 

prima dată la presedinţie.

Klaus Iohannis (Alianţa 

Creştin-Liberală PNL-PDL) 

are 55 de ani. A fost prima-

rul Sibiului din anul 2000 şi 

candidează la funcţia supre-

mă în stat după ce fostul li-

der al PNL, Crin Antonescu, 

a renunţat la candidatură.

Elena Udrea (Partidul Miş-

carea Populară) are 41 de 

ani, fi ind cel mai tânăr can-

didat la Preşedinţie. A fost 

ministru al Dezvoltării Regi-

onale şi Turismului în cabi-

netul condus de Emil Boc. A 

demisionat din PDL după 

alegerea lui Vasile Blaga în 

funcţia de preşedinte al par-

tidului şi a devenit lider PMP.

Monica Macovei are 55 

de ani şi candidează inde-

pendent. A fost ministru al 

Justiţiei şi a demisionat din 

PDL pentru a candida la ale-

gerile prezidenţiale.

Călin Popescu Tăriceanu 

are 62 de ani şi a fost pre-

mier al României. În prezent 

este preşedintele Senatului, 

iar la funcţia supremă în stat 

candidează independent.

Teodor Meleşcanu are 73 

de ani şi a fost director al 

Serviciului de Informaţii Ex-

terne. Fost ministru de Ex-

terne, Meleşcanu candidea-

ză ca independent la func-

ţia de preşedinte.

Dan Diaconescu (Parti-

dul Poporului – Dan Diaco-

nescu) are 46 de ani, este zi-

arist, prezentator, fondator 

al televiziunilor OTV şi DD-

TV. În 2010 a format Parti-

dul Poporului.

Kelemen Hunor (UDMR) 

are 47 de ani şi este minis-

tru al Culturii şi vicepremi-

er în cabinetul condus de 

Victor Ponta.

Szilagyi Zsolt (Partidu-

lui Popular Maghiar din Tran-

silvania) are 46 de ani. Din 

2008, de când a fost numit 

şeful de campanie al candi-

datului Tokes Laszlo la ale-

gerile europarlamentare din 

2009, şi până în prezent es-

te şeful de cabinet al aces-

tuia, la Bruxelles.

Corneliu Vadim Tudor 
(PRM) are 65 de ani şi candi-

dează pentru a cincea oară la 

alegerile prezidenţiale. În anul 

2000 a ajuns în turul doi al 

scrutinului, pe care l-a pier-

dut în faţa lui Ion Iliescu.

Constantin Rotaru (Parti-

dul Alternativa Socialistă) are 

59 de ani este om de afaceri. 

A candidat la alegerile parla-

mentare pentru Parlamentul 

European din 25 noiembrie 

2007 şi în 2009 a candidat la 

Preşedinţia României.

William Brânză (Partidul 

Ecologist Român) are 42 de 

ani şi este deputat.

Mirel Mircea Amariţei 
(Partidul Prodemo) este de 

profesie avocat şi este liderul 

partidului Prodemo. Numele 

său apare în dosarul privind 

insolvenţa Realitatea Media. 

Amariţei este acuzat că, ală-

turi de Maricel Păcuraru şi So-

rin Ionuţ Barbu, a antedatat 

contracte de cesiune, pentru 

a prejudicia societatea.

Gheorghe Funar are 65 de 

ani şi candidează independent 

la funcţia de preşedinte. A fost 

primar al oraşului Cluj-Napo-

ca şi secretar general al Par-

tidului România Mare.

Duminică, românii îşi aleg preşedintele
Pregătirile pentru alegerile prezidenţiale de duminică sunt în toi la Cluj-Napoca.

Ca la fiecare scrutin, și în această campanie electorală au 
fost incidente. Cel mai răsunător a fost cel legat de ban-
nerele partidelor politice.

Acestea trag de timp și se fofilează când vine vorba de 
aplicarea deciziei BEJ de marţi, potrivit căreia bannerele 
ilegale trebuie să fie date jos. Cum campania electorală 
este pe sfârșite, practic, nu va mai fi timp pentru pune-
rea acesteia în aplicare.

Potrivit reprezentanţilor Biroului Electoral Judeţean Cluj 
(BEJ), decizia de marţi a fost atacată, astfel că până la o 
alta definitivă, bannerele nu vor putea fi înlăturate. 
Contestaţia a fost făcută de PSD și va fi luată în discuţie 
abia vineri.

Vă reamintim, în urma sesizărilor făcute pe adresa BEJ 
Cluj, PSD și ACL sunt nevoite să înlăture bannerele dis-
puse ilegal pe cuprinsul judeţului. BEJ Cluj a admis 
atât plângerea formulată împotriva PSD, cât și plânge-
rea PSD împotriva ACL, dispunând înlăturarea tuturor 
bannerelor PSD și ACL care încalcă prevederile legale. 
Mai exact, Biroul Electoral Judeţean Cluj a decis ca 
acele bannere care îi reprezintă pe Klaus Iohannis și 
pe Victor Ponta care nu conţin numele firmei producă-
toare, să fie îndepărate.

Incidente de campanie
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Pentru a înţelege care 

este fondul recentului 

scandal legat de procesul 

de incompatibilitate a 

candidatului Klaus 

Iohannis, Monitorul de 

Cluj publică un fragment 

relevant cu privire la 

decizia completului de 

judecată de la Curtea de 

Apel Alba Iulia privind 

situaţia de incompatibili-

tate a lui Klaus Iohannis.

3. Aprecierea Curţii:

A) Incompatibilitatea re-

clamantului relativă la S.C. 

Pieţe Sibiu S.A..

Norma juridică prevăzută 

de art. 87 alin. 1 lit. f din Le-

gea nr. 161/2003, reglemen-

tând incompatibilităţi ale ale-

şilor locali, constând într-o re-

strângere de drepturi pentru 

aceştia şi sancţiuni pentru ne-

respectarea lor, este de stric-

tă interpretare şi aplicare, in-

terpretului legii fi indu-i inter-

zis a completa „lacunele le-

gii”, şi-a o aplica pentru iden-

titate de raţiune şi la alte si-

tuaţii analoage, neprevăzute 

de lege, conform art. 10 N.C.C..

În această ordine de idei, 

se reţine că reclamantul apa-

re ca semnatar al actului con-

stitutiv al acestei societăţi, în 

calitate de reprezentant al Mu-

nicipiului Sibiu, delegat pen-

tru această operaţiune prin 

H.C.L. Sibiu nr. 246/2010.

Calitatea de reprezentant al 

unei persoane juridice la sem-

narea actului constitutiv, nu 

translatează de drept această 

calitate şi în adunările genera-

le ale acţionarilor. Pentru a do-

bândi calitatea de reprezentant 

al unităţii administrativ terito-

riale în A.G.A., spre a exercita 

în numele ei drepturile şi obli-

gaţiile corespunzătoare partici-

paţiilor deţinute de aceasta la 

societăţi comerciale, este nece-

sar, conform art. 125 din Legea 

nr. 31/1990 coroborat cu art. 

37 din Legea nr. 215/2001, un 

mandat special pentru aduna-

rea respectivă, concretizat prin-

tr-o hotărâre de consiliu local.

H.C.L. Sibiu nr. 246/2010 nu 

conţine un asemenea mandat, 

astfel că în lipsa altor acte admi-

nistrative doveditoare, nu se poa-

te susţine că reclamantul a par-

ticipat în calitate de reprezentant 

al unităţii administrativ-teritori-

ale municipiul Sibiu în adunări-

le generale ale S.C. Pieţe Sibiu 

S.A., societate comercială de in-

teres local. De asemenea, actul 

constitutiv al societăţii, de care 

se prevalează printre altele pâ-

râta, nu conţine nici o dispozi-

ţie de natură a duce la conclu-

zia la care s-a ajuns prin rapor-

tul de evaluare contestat.

De altfel, pârâta prin rapor-

tul de evaluare întocmit, nu 

susţine că reclamantul a par-

ticipat în calitate de reprezen-

tant al municipiului Sibiu în 

adunările generale ale S.C. 

Pieţe Sibiu S.A., limitându-se 

a arata că a acţionat numai în 

calitate de reprezentant al 

acestei unităţi administrativ 

teritoriale, fără nici o altă pre-

cizare, conduită care nu se în-

cadrează în ipoteza legii.

În concluzie, Curtea reţine 

că reclamantul nu s-a afl at în 

stare de incompatibilitate în 

legătură cu activitatea desfă-

şurată la S.C. Pieţe Sibiu S.A..

B) Incompatibilitatea recla-

mantului relativă la S.C. Apă 

Canal S.A..

Consecventă cu interpreta-

rea ce trebuie dată normei pre-

văzută de art. 87 alin. 1 lit. f 

din Legea nr. 161/2003, arăta-

tă în cele ce preced, Curtea re-

ţine că funcţia de primar este 

incompatibilă cu funcţia de re-

prezentant al unităţii adminis-

trativ-teritoriale în adunările ge-

nerale ale societăţilor comerci-

ale de interes local, aspect ca-

re de altfel i se reproşează re-

clamantului prin raportul de 

evaluare contestat.

Este în afara oricărui du-

biu, aspect necontestat şi ca-

re rezultă cu evidenţă din sta-

rea de fapt mai sus expusă, 

că reclamantul în ceea ce pri-

veşte S.C. Apă Canal S.A. a 

participat în calitate de repre-

zentant al municipiului Sibiu 

în adunările generale a acţio-

narilor ordinare sau extraor-

dinare, fi ind mandatat în acest 

sens prin hotărâre a Consiliu-

lui local Sibiu.

Însă contrar susţinerilor pâ-

râtei, S.C. Apă Canal S.A., în 

calitate de operator regional, 

deservind două judeţe, precum 

şi oraşe şi comune de pe cu-

prinsul acestora, nu se înca-

drează în categoria societăţi-

lor comerciale de interes local.

Legiuitorul, după cum se 

observă din textele legale mai 

sus arătate, operează în clasi-

fi carea societăţilor comerciale 

după criteriul interesului pe ca-

re acestea îl reprezintă, local, 

judeţean sau statal, interes ca-

re se suprapune cu competen-

ţa lor teritorială de activitate. 

Competenţa acestor societăţi, 

cel mult, se suprapune cu com-

petenţa din punct de vedere te-

ritorial a autorităţilor publice 

care le înfi inţează, competen-

ţă peste care acestea nu pot dis-

pune şi care se exercită în limi-

tele teritoriale ale unităţii ad-

ministrativ teritoriale pe care o 

administrează şi o conduc.

În această ordine de idei, so-

cietăţile comerciale constituite 

la nivelul comunelor, oraşelor 

şi municipiilor sunt de interes 

local, societăţile comerciale con-

stituite la nivelul judeţelor sunt 

de interes judeţean, iar socie-

tăţile constituite la nivel statal 

prin hotărâre de guvern sunt 

de interes naţional.

Însă, prin Legea nr. 51/2006, 

legiuitorul operează şi cu noţi-

unea de operator regional, aces-

ta fi ind o societate cu capital 

social integral al unora sau al 

tuturor unităţilor administra-

tiv-teritoriale membre ale unei 

asociaţii de dezvoltare interco-

munitară, cu obiect de activi-

tate serviciile de utilităţi publi-

ce. Aria de deservire a acestui 

operator coincide cu limitele 

teritoriale cumulate ale unită-

ţilor administrativ teritoriale 

membre ale unei asociaţii de 

dezvoltare intercomunitară, cu 

obiect de activitate serviciile de 

utilităţi publice şi care au con-

tribuit la constituirea capitalu-

lui social al acesteia, ceea ce în 

mod evident depăşeşte ca in-

teres nivelul local al fi ecărui 

membru participant.

În speţă aria de deservire 

şi, în mod corelativ, de inte-

res a S.C. Apă Canal S.A. vi-

zează două judeţe, precum şi 

muncipii, oraşe şi comune din 

cadrul acestora, astfel că se 

poate afi rma că această soci-

etate este de interes regional.

Este irelevant statutul soci-

etăţii sub aspectul interesului 

său teritorial la data înfi inţării 

sale. Ceea ce prezintă relevan-

ţă în analiza stării de incom-

patibilitate, este statutul soci-

etăţii la momentul conduitei 

evaluate de inspectorii pârâ-

tei, care acceptă că la acest 

moment societatea în cauză 

este de interes regional.

Aşa fi ind, S.C. Apă Canal 

S.A. nu poate fi  califi cată soci-

etate comercială de interes lo-

cal în sensul normei prevăzu-

tă de art. 87 alin. 1 lit. f din Le-

gea nr. 161/2003, ceea ce atra-

ge neîntrunirea elementelor 

constitutive ale acestei incom-

patibilităţi legale, astfel că re-

clamantul nu este incompati-

bil în a participa în calitate de 

reprezentant al municipiului Si-

biu în adunările generale a ac-

ţionarilor ordinare sau extraor-

dinare ale acesteia.

Toate aceste considerente 

dovedesc că actul administra-

tiv contestat este nelegal, fi ind 

rezultatul unei interpretări şi 

aplicări eronate a legislaţiei apli-

cabile, astfel că pentru îndrep-

tarea acestui neajuns, Curtea 

va admite acţiunea reclaman-

tului în contradictoriu cu Agen-

ţia Naţională de Integritate şi 

drept urmare va anula rapor-

tul de evaluare nr. 18367/G/

II/24.04.2013 întocmit de A.N.I.

Motivarea Curţii de Apel
Alba Iulia în cazul Iohannis
Un document pe care puţini l-au citit, dar şi mai puţini vor să fie făcut public!
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ANUNŢ DE PRESĂ
Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

”CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE A SOCIETĂŢII S.C. UPS 
DISTRIBUTIOIN S.R.L. PRIN SPRIJINIREA SISTEMELOR TIC INTEGRATE ŞI 

IMPLEMENTAREA SISTEMULUI INFORMATIC INTEGRAT”
- proiect co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -

Cluj-Napoca, 31.10.2014

S.C. UPS DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul în localitate Gheorgheni, Gabor Aron, 
nr. 3, judeţul Harghita, s-a derulat, începând cu data de 17.12.2013, proiectul 
“Creşterea competitivităţii economice a societăţii S.C. UPS DISTRIBUTIOIN 
S.R.L. prin sprijinirea sistemelor TIC integrate şi implementarea sistemului 
informatic integrat“, co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, 
pe baza contractului de fi nanţare nr. 1344/331/17.12.2013 încheiat cu Ministerul 
pentru Societatea Informaţională, Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3 
– “Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” a 
POS CCE.
Valoarea totală a proiectului a fost de 203.310,40 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă este de 114.772,00 lei.
Proiectul s-a implementează la următoarea adresă: Gabor Aron, nr. 3, Gheor-
gheni, judeţul Harghita, şi Floreşti, str. Avram Iancu, nr. 442-446, E-60, sectorul 
(tronsonul), nr. VII din Complexul Logistic Coratim II Floreşti, judeţul Cluj
Rezultatele proiectului:

•  8 module de software implementate în cadrul unui sistem de management 
integrat

• 5 echipament hardware achiziţionate
• 8 licenţe aferente echipamentlor hardware achiziţionate
• 15 de utilizatori ai sistemului
• 15 persoane instruite

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Rákosy Zoltán, Administrator
Tel: 0752-193.680, Fax: 0266-365.328, E-mail: offi ce@upsdistribution.ro

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Concertul James Blunt 

de vineri seara este, 

probabil, cel mai impor-

tant eveniment care se 

va desfăşura anul aces-

ta la Sala Polivalentă.

În acest an, datorită chel-

tuielilor pentru diferite con-

sumabile, salarii, asigurare 

etc, Sala Polivalentă va în-

registra o pierdere de 

570.000 lei. Pentru urmă-

toarele două luni, venituri-

le vor fi mult mai mici de-

cât cheltuielile.

Pentru anul 2014, socie-

tatea care administrează Sa-

la Polivalentă îşi propune 

să realizeze venituri în va-

loare de 40.000 lei din or-

ganizarea unor evenimen-

te cultural-artistice, închi-

rierea sălii pentru antrena-

mentele unor sportivi de 

performanţă şi competiţii 

sportive de performanţă, în-

chirierea suprafeţei centra-

le de joc pentru amatori, 

pentru antrenamente ama-

tori, închirierea sălii de con-

ferinţe şi alte activităţi.

Unul dintre cele mai im-

portante evenimente din 

acest an este concertul Ja-

mes Blunt care va avea loc 

vineri seara, în cadrul fes-

tivalului TiMAF.

Salariile costă 240.000 
lei anul acesta

În ceea ce priveşte chel-

tuielile, a fost estimată su-

ma de 610.000 lei. Din to-

talul sumei, 315.000 lei vor 

fi cheltuiţi pentru consuma-

bile, imprimate, obiecte de 

inventar, cheltuieli cu ener-

gia şi apa; 13.000 lei sunt 

cheltuieli cu întreţinerea şi 

reparaţiile şi primele de asi-

gurare. 27.000 lei vor fi fo-

losiţi pentru protocol, re-

clamă şi publicitate, depla-

sări, cheltuieli poştale şi te-

lecomunicaţii, pentru anun-

ţurile privind licitaţiile. Im-

pozitele şi taxele vor costa 

anul acesta 9.000 lei şi chel-

tuieli le cu personalul 

240.000 lei.

Lista de achiziţii pentru 

anul 2014 cuprinde achizi-

ţionarea de programe soft 

pentru contabilitate în va-

loare de 3.000 lei şi calcu-

latoare, aparatură birotică, 

maşini şi aparate de casă 

în valoare de 56.000 lei.

„Pierderea brută progno-

zată a fi realizată în anul 

2014 este în cuantum de 

570.000 lei, pierdere care 

este complet acoperită din 

disponibilităţile băneşti 

existente din capitalul so-

cial în sumă de 1.500.000 

lei”, este menţionat în pro-

iectul de hotărâre de Con-

siliu Local privind venitu-

rile şi cheltuielile pe anul 

2014 ale societăţii Sala Po-

livalentă SA.

Asigurarea sălii costă 
13.800 lei pe două luni

Sala Polivalentă din 

Cluj-Napoca va fi asigurată 

împotriva trăsnetelor, incen-

diilor, exploziilor, căderilor 

de avioane şi actelor de van-

dalism. Poliţa de asigurare 

este în valoare de 13.824 lei 

şi acoperă ultimele două luni 

din an. „Durata asigurării 

este de două luni deoarece 

asigurarea va cuprinde anul 

bugetar 2014. A fost semnat 

proces verbal de recepţie la 

terminarea lucrărilor în da-

ta de 23 octombrie 2014”, 

este precizat în anunţul de 

achiziţii publice pentru po-

liţa de asigurare. În urma 

anunţului, au fost depuse 

trei oferte: Carpatica Asig 

SA, Asigurarea Românească 

– Asirom SA, Credit Europe 

SA Bucureşti. A fost desem-

nată câştigătoare Carpatica 

Asig SA, cu o ofertă de 

13.824 lei, deşi valoarea po-

liţei de asigurare a fost es-

timată la peste 28.000 lei, 

fără TVA. 

Cum îşi scoate pârleala Sala Polivalentă?
În 2014, cheltuielile societăţii care administrează sala vor fi de 610.000 lei, din care 240.000 lei
vor fi folosiţi pentru salarii, însă pierderile vor fi acoperite.

MONITORUL CARTIERELOR

MĂNĂŞTUR

Trotuarele sunt ocupate de 
maşini. Copiii circulă pe carosabil
În cartierul Mănăştur, rolurile s-au inversat: 
maşinile au ocupat trotuarele, iar pietonii 
trebuie să circule pe carosabil.

Pe Aleea Peana care face legătura între 
două școli, în fi ecare zi copiii trebuie să 
meargă pe carosabil, printre mașini din 
cauză că trotuarele sunt ocupate de 
autoturisme parcate. “În prezent, pe 
strada Peana din cartierul Mănăștur, se 
execută lucrări de înlocuire a bordurilor 
(acestea sunt evidente până acum) și, sper 
eu, de modernizare a întregii străzi. Strada 
Peana face legătura între două școli 
generale (Ion Creangă și Octavian Goga). 
Paralel cu strada Peana este și grădiniţa 
Albinuţa”, scrie un clujean pe un site 
pentru sesizări și reclamaţii la adresa 
primarului Emil Boc. Bărbatul spune că 
sunt foarte mulţi copii care în fi ecare zi 
folosesc această stradă pentru a merge 
spre școală sau spre casă. “Trafi cul la orele 
de vârf, începutul său sfârșitul orelor de 
curs, este extrem de aglomerat. Trotuarele 
foarte înguste care există sunt ocupate de 
mașini parcate legal în parcări amenajate 
de către Primărie. Copiii sunt nevoiţi să 
facă slalom printre mașinile care circulă cu 
50 km la oră”, continuă sesizarea. 
Clujeanul întreabă dacă în cadrul lucrărilor 
care se execută, este prevăzută și 
protejarea acestor trotuare foarte înguste 
care au sub jumătate de metru lăţime și 
redarea lor circulaţiei pietonilor. “Dacă așa 
ceva nu este deja prevăzut se poate 
adăuga în cadrul proiectului curent sau 
într-unul nou? În cazul unui accident pe 
această stradă cine e vinovat? Copilul care 
merge pe carosabil? Șoferul care circulă 
regulamentar cu 50km/h? Mașinile 
parcate în parcări amenajate de primărie și 
care ocupa trotuarul în întregime?”, 
încheie clujeanul sesizarea.

BUNĂ ZIUA

Îşi rup maşinile pe o stradă 
stricată de maşinile de mare tonaj
Şoferii care circulă zilnic pe strada Mozart din 
cartierul Bună Ziua sunt cu nervii întinşi la 
maxim din cauza maşinilor de mare tonaj care 
au stricat şi mai mult drumul. Oamenii îi cer 
socoteală primarului Emil Boc.

“În calitate de plătitor de taxe vă solicit să 
veniţi cu o soluţie pentru a reabilita cumva 
strada Wolfgang Amadeus Mozart deoarece 
efectiv nu se mai poate. Mi-am distrus 
complet direcţia la mașină în doar opt luni de 
când a fost în service pentru aceleași reparaţii. 
De când se construiește la cele două 
ansamble Bonjour toate mașinile de mare 
tonaj folosesc această stradă și acum îmi ia 5 
minute să parcurg 250 de metri”, scrie un 
clujean pe un site pentru sesizări și reclamaţii. 
Acesta a atașat și fotografi i din seara de 
28.10.2014 cu un TIR care livra marfă pentru 
construcţiile din zonă, dar care nu a intrat prin 
Bonjour așa cum ar fi  fost normal. “Vă rog pe 
această cale dacă tot nu vă interesează să 
asfaltaţi o stradă din centrul Clujului, măcar 
îndreptaţi-o și impuneţi anumite limite de 
greutate”, mai spune clujeanul.

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

În urma solicitărilor publicului călător, începand cu data de 29.10.2014 se 
modifi că orarele liniilor 19 (P-ţa M. Viteazul – Str. Mehedinţi) şi 42 (P-ţa 
M. Viteazul – Str. Câmpului), după cum urmează:

LINIA 19:
Zile lucrătoare:
Plecări P-ţa M. Viteazul: 6,10 – 6,55 – 7,55 – 8,50 – 9,45 – 10,35 – 11,30 

– 12,15 – 13,05 – 13,50 – 14,40 – 15,30 – 16,20 – 17,10 – 18,00;

Plecări str. Mehedinţi: 6,30 – 7,20 – 8,25 – 9,20 – 10,10 – 11,05 – 11,52 
–12,40 – 13,27 – 14,15 – 15,05 – 15,55 – 16,45 – 17,35 – 18,25.

LINIA 42:
Zile lucrătoare:
Plecări P-ţa M. Viteazul: 5,10 – 5,50 – 6,40 – 7,45 – 8,40 – 9,35 – 10,30 

– 11,25 – 12,20 – 13,15 – 14,10 – 15,05 -16,00 – 16,55 – 17,45 – 
18,35 – 19,25 – 20,15 – 21,05 – 22,00;

Plecări Str. Câmpului: 5,30 – 6,15 – 7,10 – 8,15 – 9,10 – 10,05 – 11,00 – 
11,55 – 12,50 – 13,45 – 14,40 – 15,35 -16,30 – 17,20 – 18,10 – 
19,00 – 19,50 – 20,40 – 21,30 – 22,20.

Zile repaus :
Plecări P-ţa M. Viteazul: 6,25 – 7,10 – 8,00… … 13,20 – 14,10 – 15,00 – 

15,50 ;

Plecări str.Câmpului:  6,45 – 7,35 – 8,25… … 13,45 – 14,35 – 15,25 
– 16,15 .

De asemenea, se modifi că staţiile din P-ţa M. Viteazul ale liniilor 19 şi 42:
Pentru debarcare – latura sudică (Fierul) ;
Pentru îmbarcare – latura nordică (Pod Traian).

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

AgroTransilvania Cluster şi 

Tehnofavorit, societate de 

tradiţie în domeniul pro-

ducţiei de utilaje şi echipa-

mente agricole, membră a 

clusterului clujean, partici-

pă la cea de-a 19-a ediţie a 

Târgului internaţional de 

produse şi echipamente în 

domeniul agriculturii, hor-

ticulturii, viticulturii şi 

zootehniei – Indagra 2014.

Târgul se desfăşoară în pe-

rioada 29 octombrie – 2 no-

iembrie 2014, la Romexpo.

În cadrul acestui stand sunt 

promovate acţiunile şi iniţia-

tivele AgroTransilvania Clus-

ter, organizate cu scopul co-

agulării actorilor din dome-

niul agricol şi din cel al in-

dustriei alimentare.

Printre noutăţile aduse de 

Tehnofavorit la Indagra 2014 se 

numără moara structurală de 75 

kW, care are o productivitate pâ-

nă la 15 tone/oră, transportorul 

cu lanţ cu racleţi cu cot pentru 

gropi de recepţie sau elevatoa-

re cu cupe de 5-100 tone/oră.

„Sperăm ca sfârşitul anu-

lui 2014 să ne confi rme tren-

dul ascendent al Tehnofavo-

rit, şi debutul anului 2015 să 

fi e cel puţin la fel de fructu-

os", a declarat dr. ing. Liviu 

Ceclan, director market-

ing-vânzări Tehnofavorit.

AgroTransilvania Cluster 

are 38 de membri şi este cea 

mai importantă structură de 

acest fel din nord-vestul ţării.

AgroTransilvania Cluster și Tehnofavorit
reprezintă Clujul la Indagra 2014

Cluster Mobilier Transilvan 

a participat la cel mai 

important eveniment din 

Europa dedicat domeniului 

offi ce design, organizat la 

Köln, Germania, în perioa-

da 21 – 25 octombrie. 

Delegaţia clusterului clu-

jean a fost una deosebit de 

consistentă, fi ind alcătuită 

din reprezentanţi ai 20 de 

companii locale.

„Obiectivele acestei partici-

pări au fost acumularea de 

know-how, stabilirea de con-

tacte cu reprezentanţii unor 

companii de prestigiu interna-

ţional din domeniu, precum şi 

schimburi de opinii cu repre-

zentanţii industriei europene de 

profi l”, a declarat Cristina Do-

brescu, manager proiect Clus-

ter Mobilier Transilvan. De ase-

menea, au fost create premise-

le unor parteneriate viitoare în-

tre membrii Cluster Mobilier 

Transilvan şi o serie de mari 

companii europene din dome-

niul producţiei de mobilier.

Participarea la târgul din 

Köln face parte din activităţi-

le cuprinse în proiectul cu ti-

tlul „Consolidarea şi dezvol-

tarea durabilă a Cluster Mo-

bilier Transilvan”, fi nanţat de 

Uniunea Europeană prin in-

termediul Programului Opera-

ţional Sectorial Creşterea Com-

petitivităţii Economice. Obiec-

tivul general al proiectului es-

te crearea şi consolidarea pre-

miselor de dezvoltare durabi-

lă a Cluster Mobilier Transil-

van până în anul 2015, prin 

activităţi de management şi 

marketing performante.

Cluster Mobilier Transilvan, 

fondat în 2012, este o structu-

ră care reuneşte producători 

de mobilier, actori instituţio-

nali din domeniul cercetă-

rii-dezvoltării-inovării, insti-

tuţii publice, precum şi enti-

tăţi catalizatoare şi de sprijin.

Cluster Mobilier Transilvan, 
promovat la Köln

Sistemul bancar din 

România va încheia anul 

2014 cu o pierdere majo-

ră, având în vedere proce-

sul de curăţare a bilanţu-

rilor de creditele neper-

formante, care ar fi  trebu-

it să se încheie la fi nalul 

lunii septembrie, dar nu 

s-a fi nalizat încă, a decla-

rat joi preşedintele 

Asociaţiei Române a 

Băncilor (ARB), Radu 

Gheţea într-un seminar pe 

teme economice.

„În opinia mea 2014 va fi  

un an cu o pierdere majoră 

(în sistemul bancar — nota 

red.). În 2013 sistemul ban-

car a fost pe uşoară creştere, 

dar în cei trei ani anteriori a 

înregistrat pierderi. Deja, la 

opt luni, a fost anunţată de 

către Banca Naţională a Ro-

mâniei o pierdere la nivelul 

sistemului, şi nici măcar nu 

începuse foarte bine procesul 

de curăţire a bilanţurilor. Eu 

am mai spus şi repet: Factu-

ra crizei o plăteşte sistemul 

bancar în mare parte, pentru 

că toate aceste provizioane pe 

care trebuie să le facem pen-

tru creditele neperformante 

înseamnă tot atâţia bani pe 

care nu i-am recuperat de la 

clienţii care au intrat în fali-

ment, pe care probabil nu o 

să îi recuperăm niciodată la 

valoare iniţială pentru că în-

tre timp, clienţii fi e nu o să 

mai poată mişca deloc, fi e ga-

ranţiile pe care le avem nu 

mai au valoarea pe care au 

avut-o”, a explicat Gheţea.

Cu privire la procesul de 

externalizare a creditelor ne-

performante, preşedintele ARB 

susţine că este în plină desfă-

şurare, dar, având în vedere 

complexitatea, nu a fost fi na-

lizat la timp.

Termen limită: 
septembrie 2014

„Au fost făcute acţiuni de 

curăţire a bilanţurilor, care 

s-au dorit a fi  fi nalizate unde-

va în septembrie, cel puţin 

aceasta a fost solicitarea din 

partea Băncii Naţionale. În 

opinia mea nu s-au fi nalizat. 

Noi am spus că lucrurile nu 

sunt chiar foarte simple, BNR 

a înţeles şi a zis că cine nu 

reuşeşte până la 30 septem-

brie vine şi justifi că de ce”, a 

explicat Radu Gheţea.

Referitor la evoluţia cre-

ditelor neperformante până 

la fi nalul acestui an, preşe-

dintele ARB a declarat că 

BNR şi întregul sistem îşi 

doresc să se ajungă la un 

procent de credite neperfor-

mante comparabil cu cel me-

diu din Uniunea Europeană. 

„Asta înseamnă să scădem 

mult sub ceea ce avem acum. 

S-au făcut curăţiri de bilan-

ţuri, dar nu în totalitate. Ac-

ţiunea nu este una simplă. 

Sunt activităţi minuţioase, 

de luare la mână, practic, a 

tuturor creditelor, a tuturor 

situaţiilor juridice ale clien-

ţilor care sunt în diverse fa-

ze ale insolvenţei”, a mai 

spus Gheţea.

Băncile românești în anul 2014

Președintele Asociației Române a Băncilor, Radu Ghețea, recunoaște că încă nu s-a fi nalizat curățarea băncilor 
de credite neperformante.

Bancherii susțin că 2014 va reprezenta un an crucial pentru „curățarea” băncilor de creditele neperformante.

Banca Comercială Română (BCR) a avut în primele 
nouă luni cheltuieli nete cu provizioane de 4,05 miliar-
de lei (910,9 milioane euro), de 2,5 ori mai mari decât 
în perioada similară din 2013, ca parte a procesului de 
curăţare a bilanţului, ceea ce a generat pierderi nete de 
2,42 milioane lei (545,9 milioane euro). „Rezultatul 
net din primele nouă luni ale anului este infl uenţat în 
mod semnifi cativ de o majorare substanţială a provizi-
oanelor de risc, având în vedere faptul că am angajat 
toate eforturile pentru a derula o curăţare extinsă a 
portofoliului de credite neperformante. Până la fi nalul 
anului, obiectivul nostru este să reducem portofoliul de 
credite neperformante de la un sfert, până la jumătate, 
în funcţie de condiţiile pieţei”, a declarat într-un comu-
nicat Tomas Spurny, CEO al BCR. Astfel, cheltuielile ne-
te cu provizioanele pentru activele fi nanciare neevalua-
te la valoarea justă prin intermediul contului de profi t 
și pierdere, au crescut cu 165,3%, la 4,05 miliarde lei 
(910,8 milioane euro), faţă de 1,52 miliarde lei (346,4 
milioane euro) în primele nouă luni ale anului trecut, 
„refl ectând eforturile accelerate de a soluţiona credite-
le neperformante istorice”.

Cât a „costat” curățarea bilanțului BCR?

RADU GHEȚEA | 
președintele ARB

„Eu am mai spus şi 
repet: Factura crizei o 
plăteşte sistemul 
bancar în mare parte“
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Dacia şi-a crescut cota de 

piaţă în Europa cu 0,2%, 

la 2,4%, în cel de-al trei-

lea trimestru faţă de ace-

eaşi perioadă a anului tre-

cut, şi rămâne brandul cu 

cea mai rapidă creştere pe 

piaţa auto europeană, 

contribuind la avansul de 

6,7% al veniturilor grupu-

lui Renault, de care apar-

ţine.

Renault a raport venituri 

în urcare în al treilea trimes-

tru din acest an, de 8,53 de 

miliarde de euro, în compa-

raţie cu 7,99 miliarde de eu-

ro în aceeaşi perioadă a anu-

lui trecut, se arată într-un co-

municat al grupului.

Această creştere limitează 

pierderea importantă din al doi-

lea trimestru din acest an, când 

veniturile Renault au scăzut cu 

5% faţă de al doilea trimestru 

din 2013. Astfel, la nivelul pri-

melor nouă luni, veniturile to-

tale ale grupului francez au scă-

zut cu 0,3% faţă de acelaşi in-

terval al anului trecut.

Pe piaţa europeană, Rena-

ult a înregistrat vânzări în ur-

care cu 7,6% în cel de-al trei-

lea trimestru comparativ cu 

perioada corespunzătoare anu-

lui trecut.

Grupul şi-a crescut cota de 

piaţă cu 0,2%, la 9,3%, dato-

rită vânzărilor Dacia şi, în spe-

cial, a modelului Sandero, ca-

re a fost lider al industriei au-

to din Spania în acest trimes-

tru, potrivit comunicatului Re-

nault.

De asemenea, alte mode-

le ale grupului care au con-

semnat vânzări mari sunt 

Renault Clio şi Renault Cap-

tur.

Renault a vândut 612.934 

de automobile la nivel global 

în perioada iulie-septembrie, 

crescându-şi cota de piaţă în 

Europa, Asia şi Africa.

Dacia, brandul cu cea mai 
rapidă creştere în Europa

Cursul monedei america-

ne a crescut ieri de la 

3,4721 la 3,5094 lei, mai 

jos cu circa un ban faţă 

de maximul ultimelor 

aproape doi, de 3,5195 lei, 

atins în 10 octombrie.

Revenirea dolarului a sur-

venit după publicarea comu-

nicatului de presă care a ur-

mat încheierii şedinţei Comi-

tetului de politică monetară al 

Rezervei Federale americane, 

în care s-a menţionat faptul 

că în cazul în care infl aţia din 

SUA va creşte iar şomajul va 

scade ar putea interveni mai 

repede pentru a creşte dobân-

zile, care se menţin din 2008 

aproape de 0%. Aceasta a avut 

ca efect aprecierea puternică 

a dolarului faţă de euro.

Scăderea aversiunii faţă de 

risc a permis leului să se apre-

cieze faţă de euro, cursul co-

borând de la 4,4226 la 4,2197 

lei. Piaţa s-a deschis direct pe 

apreciere, la 4,4210 lei, faţă 

de 4,4240 lei la închiderea 

miercuri. Pe parcursul şedin-

ţei tranzacţiile s-au realizat 

între un minim de 4,4150 şi 

un maxim de 4,4240 lei iar 

cotaţiile de la ora 14:00 erau 

de 4,4150 – 4,4180 lei.

Cursul francului elveţian a 

coborât uşor, de la 3,6676 la 

3,6657 lei.

Situaţia încordată de la Bu-

dapesta, după demonstraţiile 

de miercuri, la care au parti-

cipat peste 100.000 de oameni, 

a provocat scăderea monedei 

maghiare la 308,2 – 310 fo-

rinţi. Moneda poloneză stag-

na, ea tranzacţionându-se la 

4,215 – 4,228 zloţi.

Perechea euro/dolar cobo-

ra ieri la 1,2558 – 1,2627 do-

lari, ca un efect al deciziilor 

luate la fi nalul şedinţei FOMC.

În piaţa la termen de la Si-

biu, euro cobora pentru de-

cembrie la 1,2560 – 1,2602, 

respectiv la 1,2590 dolari, iar 

uncia de aur scădea pentru 

decembrie la 1.202 – 1.205 

dolari.

Pentru realizarea acestui 

articol au fost folosite date şi 

informaţii disponibile până la 

ora 14. R.G.

Dolarul revine peste 
pragul de 3,50 lei

Fondul de investiţii 

Tavirama din Luxemburg 

a cumpărat două spaţii 

comerciale şi un aparta-

ment de lux din 

Bucureşti, pentru 1,2 mili-

oane de euro, acestea 

fi ind primele tranzacţii 

realizate de fond pe piaţa 

locală, unde vrea să ajun-

gă la un portofoliu de 

cinci milioane euro la 

fi nalul anului viitor.

„România oferă în prezent 

numeroase oportunităţi în seg-

mentul de real estate. Piaţa 

este la un nivel foarte scăzut 

comparativ cu ultimii ani, în-

să există în continuare cerere 

pentru închirierea de spaţii 

comerciale, în special în zo-

na cartierelor din marile ora-

şe. Astfel, avem în plan să in-

vestim în România în urmă-

torul an şi estimăm să atin-

gem un portofoliu de 5 mili-

oane de euro pe plan local pâ-

nă la fi nalul anului 2015”, a 

declarat, într-un comunicat, 

Florina Jurchiţă, director de 

investiţii în cadrul Tavirama 

România.

În comunicat nu a fost in-

dicat numele vânzătorilor ce-

lor trei proprietăţi şi nici de-

talii despre acestea.

Tavirama este un fond pri-

vat de investiţii din Luxem-

bourg, activ în principal în 

zona de real estate.

Tranzacții record

PIAŢA VALUTARĂ

La sfârşitul primelor nouă 

luni ale acestui an, acti-

vele băncii totalizează 

34.047 milioane lei, soldul 

creditelor este cu 5,6% 

mai mare decât era la 

fi nalul anului 2013, iar 

totalul resurselor atrase 

de Banca Transilvania de 

la clienţi este cu peste 6% 

peste nivelul de la sfârşi-

tul anului 2013; nivelurile 

atinse sunt peste cifrele 

bugetate pentru sfârşitul 

lunii septembrie 2014.

În primele nouă luni din 

2014 au fost acordate, atât 

companiilor, cât şi persoane-

lor fi zice, 108.000 de credite 

noi, în valoare totală de pes-

te 7.900 milioane lei.

Continuarea susţinerii eco-

nomiei reale, dezvoltarea unor 

produse şi servicii noi, con-

centrarea pe creşterea activi-

tăţii în toate ariile de interes 

pentru Banca Transilvania au 

dus la creşterea veniturilor 

operaţionale BT în trimestrul 

III din 2014. Acestea au ajuns, 

în trimestrul III din 2014, la 

1.449 milioane lei, cu 26% 

mai mari faţă de aceeaşi pe-

rioadă a anului trecut, când 

au fost de 1.148 milioane lei. 

Marja netă a dobânzii a fost 

de 3,43% în trimestrul III 2014, 

în linie cu marja pe semestrul 

I 2014. Rezultatul pozitiv al 

băncii a fost sprijinit de iniţi-

ativele de efi cientizare a acti-

vităţilor, respectiv de cele de 

control al costurilor, care, îm-

preună cu creşterea activită-

ţii bancare, au dus la o îmbu-

nătăţire a raportului cost/ve-

nit cu peste 8 puncte procen-

tuale faţă de trimestrul III 

2013, ajungând la 42,3% în 

trimestrul III 2014.

Mai mulţi clienţi

Numărul de clienţi activi 

ai băncii – persoane fi zice şi 

companii – a crescut cu 14% 

faţă de aceeaşi perioadă a anu-

lui 2013, de la 1,65 milioane 

de clienţi la 1,88 milioane de 

clienţi. Focusul Băncii Tran-

silvania a fost clienţii retail şi 

IMM, precum şi segmentele 

specializate. Numărul de ope-

raţiuni derulate prin conturi 

BT a crescut cu peste 11% fa-

ţă de aceeaşi perioadă a anu-

lui 2013, iar ritmul de creşte-

re a veniturilor din comisioa-

ne operaţionale a fost de pes-

te 15%. Începând cu anul 

2014, Banca Transilvania a de-

venit o bancă de importanţă 

sistemică pentru sistemul de 

decontare Transfond, pe par-

cursul acestui an cota de pia-

ţă privind decontarile atin-

gând valoarea de 10,9%, cu 

o creştere de 1% faţă de sfar-

şitul anului 2013.

Banca Transilvania a înche-

iat trimestrul III din 2014 cu 

un portofoliu de 2,27 milioa-

ne carduri, generând tranzac-

ţii cu 16,5% mai mari faţă de 

perioada similară a anului pre-

cedent. Cota de piaţă a băn-

cii privind volumul tranzacţi-

ilor este de 17,7%. În ultime-

le 12 luni portofoliul de car-

duri de credit a crescut cu 

17%. Perioada trimestrului III 

a adus creşteri consistente 

pentru Banca Transilvania, pe 

domeniul retail fi ind acorda-

te credite în valoare de peste 

1.500 mil. lei. În ceea ce pri-

veşte companiile, în cursul tri-

mestrului III al anului curent, 

banca a acordat aproximativ 

19.000 de credite noi, cu o ex-

punere medie pe client de 598 

mii lei.

Banca Transilvania 
își continuă creșterea
În trimestrul al III-lea al anului, BT raportează creșterea totalui active, 
soldului de credite și a resurselor atrase.
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Mitralierele, tunurile, 

gloanţele, pâinea şi moar-

tea erau la ordinea zilei 

pentru un soldat pe front 

în timpul celui de-Al 

Doilea Război Mondial. 

Cu astfel de lucruri a trăit 

şi un tânăr din Tritenii de 

Jos când a fost trimis în 

războiul care a zdrunci-

nat toată Europa şi restul 

lumii.

Era să moară în Ungaria 

din cauza unor schije care au 

intrat în el, însă a avut noroc 

şi a scăpat cu viaţă. Pe Dumi-

tru Ceclan l-am găsit în satul 

Tritenii de Jos în casa în care 

îşi duce bătrâneţile. Are în 

curte un căţeluş care te întâm-

pină şi-ţi arată colţii, însă la 

un singur cuvânt al stăpânu-

lui se linişteşte.

La cei 92 de ani ai săi vor-

beşte foarte clar şi este con-

ştient de ce se întâmplă în jur, 

pentru că citeşte presa şi se 

informează. Este unul dintre 

puţinii veterani de război ca-

re mai sunt în viaţă.

Cum a început totul

A fost încorporat în anul 

1944, la vârsta de 22 de ani. 

Înainte să plece în armată a 

mers la un chef, alături de cei-

lalţi prieteni, pentru că „aşa 

se făcea”. „Înainte aşa făceam. 

Ne întâlneam mai mulţi îna-

inte să fi m încorporaţi şi dan-

sam, cântam – ne distram. 

Am fost încorporat în regi-

mentul 10 Călăraşi la Sibiu, 

unde am făcut armata. S-o fă-

cut şcoală de ofi ţeri acolo şi 

ne-o mutat la Sebeş, Alba. 

Acolo am făcut armata până 

ce am terminat. De acolo am 

plecat pe front”, îşi aminteş-

te Dumitru momentul în ca-

re a fost încarcerat.

Dumitru Ceclan a luptat în 

timpul celui de-Al Doilea Răz-

boi Mondial împotriva ruşilor 

la Iaşi, iar ulterior împotriva 

maghiarilor în Ungaria, unde 

a şi fost rănit foarte grav. „Pri-

ma dată când am fost pe front 

a fost la Iaşi împotriva ruşilor 

la Podul Iloaiei. Am luptat îm-

potriva ruşilor un an şi 4 luni. 

De acolo s-o rupt linia şi am 

mers pe front în Ungaria. În 

Ungaria m-o rănit în 1945. 

Mi-o intrat două schije în pi-

cior. Eram pe linia întâi pe 

front. Pe mine m-au rănit pri-

ma dată. După ce m-au rănit 

m-au dus cu avionul şi am de-

barcat la Luna. De acolo m-au 

dus şi m-au internat în spital 

la Turda. Am primit o lună de 

concediu. Am mai făcut con-

centrare după aia că am fost 

sergent. Pe front în Ungaria 

am stat vreo şase luni. După 

aia am venit acasă şi ne-o dus 

iară. Până a fost gata războ-

iul”, îşi aduce aminte Dumi-

tru perioada în care a luptat 

cu mândrie pentru ţara lui.

Dumitru Ceclan lupta îm-

potriva tancurilor inamice cu 

ajutorul unui tun antitanc Sch-

neider. Aceste tunuri erau des-

tul de mici şi uşor de mane-

vrat. Au fost folosite până în 

anul 1949. „Eu am fost pe li-

nia întâi cu tunu’ Schneider. 

Contratancurile. Dădeam în 

tancuri: de 47mm era al meu. 

Niciodată nu am avut acciden-

te cu el. Aveam cu noi şi pis-

toale mitralieră Oriţa, fabrica-

te în România, cu 72 de car-

tuşe”, rememorează Dumitru.

Pe front meniul zilei era 

pâinea uscată înmuiată în apă 

„când căpătai ordin”. „Pe front 

ne dădea mâncare când era. 

Dar când nu era ne dădea pâi-

ne uscată. Se înmuia în apă, 

dar nu aveai voie să mănânci. 

Numa când căpătai ordin”, îşi 

aduce aminte veteranul.

Moartea era peste tot

În lupte au murit mulţi oa-

meni nevinovaţi. Moartea era 

peste tot. Printre soldaţi erau 

şi civili. Când confruntările 

escaladau se adunau atâtea 

cadavre că nu mai aveai un-

de să calci. „O murit în răz-

boi mulţi civili. Erau oameni 

prin comune. Era o comună 

între linii. Trăgeau şi ruşii la 

noi, trăgeam şi noi la ruşi. Pe 

unii i-au salvat, dar pe alţii, 

mai bătrâni, nu s-o dus de 

acasă. Au tras în ei şi au mu-

rit. Mulţi civili o murit. Si co-

pilaşi. Câteodată erau atâţia 

morţi că nu mai puteai căl-

ca”, a declarat Dumitru.

În timpul celui de-Al Doi-

lea Război Mondial veteranul 

de război a trebuit să facă cu-

noştinţă forţat cu armele fo-

losite de cele mai puternice 

naţiuni: gazul rusesc şi aerul 

comprimat folosit de germani. 

„Ruşii dădeau şi cu gaze pe 

armată, dar erau şi civili. De 

multe ori o dat cu gaze. Ei 

erau cei mai tari în gaze. Când 

dădea cu gaze nu mai puteai 

respira şi te ustura faţa. Apăi 

nemţii dădeau cu aer compri-

mat. Ăla ştii ce făcea? Pica 

proiectulu’, de exemplu aicea, 

zece metri stânga–dreapta, nu 

mai era aer. Dacă intrai aco-

lo nu mai puteai respira. Mu-

reai. După aia o spus să nu 

mai dea germanii cu aer com-

primat, dar nici ruşii nu au 

mai dat cu gaze. La podul Iloa-

iei, au dat nemţii cu aer com-

primat. Aşa au murit foarte 

mulţi oameni”, povesteşte Du-

mitru.

Cicatricile războiului 
nu s-au vindecat

După ce a fost rănit în Un-

garia şi adus în România a 

fost operat rapid. Medicii au 

fost nevoiţi să-i taie doi cen-

timetri din os ca să-i scoată 

schijele. „Mi-o fost tăiat din 

şold că nu mi-o putut scoate 

o schijă. O fost între oase. Şi 

mi-o spus o rusoaică ce era 

maior. Vania o chema. «Ţi-am 

tăiat doi centimetri din os că 

nu ţi-am putut scoate schija 

pentru că era între oase. Cât 

o să trăieşti până la 70 de ani 

nu o să ai nevoie de botă. Da-

că o să trăieşti mai mult, o să 

ai nevoie de botă, că o să ai 

dureri la picior.» Aşa am şi 

păţit”, şi-a adus aminte Du-

mitru perioada în care se afl a 

în spital.

El este singurul veteran de 

război în viaţă din zona în ca-

re trăieşte. Un camarad a de-

cedat recent. „Când am fost 

în Iaşi de am luptat împotri-

va ruşilor au fost mulţi pe ca-

re i-au luat ca prizonieri. În-

că unu’ Cecălăşanu, de o mu-

rit acuma. Emil Cecălăşan. Pe 

ăla l-au prins. O fost altu’ de-o 

dată cu mine de o şi murit. 

Nici nu mai este veteran de 

război pe aici prin zonă. Nu-

ma’ eu am rămas. Tăţi or mu-

rit”, spune Dumitru uitându-se 

în gol.

Are o pensie de veteran de 

14 ori mai mică comparativ 

cu pensia torţionarului Vişi-

nescu. „Am pensie de veteran 

de război de 240 de lei pe lu-

nă”, spune el cu amărăciune.

Nici în ziua de azi nu a 

mai primit decoraţia de vete-

ran de război. „Mie nu mi-o 

mai dat decoraţie că am fost 

rănit. Ar fi  trebuit să-mi dea 

şi mie, dar nu mi-o mai dat”, 

spune Dumitru.

„Fiecare trage oala către 
focu’ lui”

Dumitru Ceclan este la cu-

rent cu ştirile din Ucraina, iar 

la cei 92 de ani are o analiză 

simplă. „Ucraina o fost ocu-

pată de ruşi. Şi acuma ruşii 

ar lua-o iară. Îi ţară bogată 

Ucraina. De-aia o vor ei”, spu-

ne veteranul de război, căru-

ia îi place foarte mult să vor-

bească despre istorie.

Referitor la problemele in-

ternaţionale şi aliaţii Români-

ei el nu vede cu ochi buni ni-

ciun aliat mare. „Nouă ca ţa-

ră nu ne-ar fi  bine nici cu unu’. 

De ce? Fiecare trage oala că-

tre focu’ lui. Chiar şi cu ame-

ricanii acuma...înainte am fost 

cu ruşii. Astea-s ţări mari. Ce-

lelalte, ca ţara noastră, sunt 

ţări mici. Tot ei ar vrea să fi e 

mai tari. Şi ăsta care ne dă pe-

trol l-a scumpit. Şi ruşii şi ame-

ricanii să ne facă cine ştie ce 

bine, nu ar vrea ei. Suntem ca 

o vacă de muls. S-o tragă de 

ţâţă mereu pe România”, con-

cluzionează Dumitru.

Atac dur împotriva 
clasei politice

Povesteşte cu mare durere 

în sufl et despre fabricile dis-

truse din zona satului său na-

tal unde munceau atâţia oa-

meni. „Noi am fost o ţară bo-

gată, dar ăştia ne-o prăpădit...

ce-o fost mai bun. Comuniş-

tii le-o pus la punct şi ăştia 

tot o vândut. Tot o prădat. Şi 

fabrica asta de la industria 

sârmei din Turda, mulţi mun-

citori, o vândut-o ăştia pe ni-

mic. Tăţi bine trebuie spânzu-

raţi. Tăţi din Parlament: o vo-

tat oamenii să fi e numa’ 300 

şi ei sunt 600. Stau mulţi aco-

lo şi dorm şi iau salariu. De-aia 

nu mai merge treaba la ro-

mâni. Câte fabrici o fost în 

Turda toate le-o vândut. Tot 

o prădat”, spune veteranul de 

război.

În momentul de faţă nu ve-

de luminiţa de la capătul tu-

nelului, dar crede că pacea în 

lume poate fi  adusă numai de 

civilizaţiile mari. „Nu ştiu eu 

ce trebuie făcut să nu mai fi e 

asemenea războaie cum a fost 

ăla. Dar ăştia mari încep răz-

boaiele. Ei trebuie să găseas-

că o soluţie să fi e pace”, spu-

ne veteranul de război Dumi-

tru Ceclan.

După ce Al Doilea Război 

Mondial a luat sfârşit, Dumi-

tru Ceclan a venit acasă în 

Triteni. A mai făcut concen-

trare patru luni, cât timp a in-

struit recruţii, iar apoi s-a că-

sătorit. În acest moment este 

la a doua căsătorie şi nu are 

niciun copil.

Ultimii veterani. Despre cicatricile
războiului și rănile prezentului

Dumitru Ceclan, care acum are 92 de ani, în fața casei din Tritenii de Jos

Dumitru Ceclan la 22 de ani, fotografi at înainte să plece pe front, alături 
de câinele Armatei Române

La 92 de ani, veteranul Dumitru Ceclan este la curent cu știrile din țară și din lume, iar părerea lui
despre cei de astăzi nu este deloc măgulitoare.

DUMITRU CECLAN | veteran de război

„Pe front ne dădea mâncare când era. Dar când 
nu era ne dădea pâine uscată. Se înmuia în apă, 
dar nu aveai voie să mănânci. Numa când 
căpătai ordin“
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16 mai 2013: Kovesi devine 

şef DNA. 21 mai 2013: 

Corpul de Control al Prim 

Ministrului face sesizare la 

DNA pe dosarul Microsoft. 

Între cele două momente 

Elena Udrea şi Dorin Cocoş 

au divorţat şi şi-au împăr-

ţit averea. Doar cea dobân-

dită până în 2007, adică 

anterior faptelor de care 

Cocoş este acuzat în dosa-

rul Microsoft. O simplă 

coincidenţă? Sau, poate nu!

2 aprilie 2013 – Ponta se du-

ce la CSM şi iese de acolo su-

părat: „Facem concurs”. Anun-

ţă că va ţine cont de opinia 

unanimă a secţiei de procurori 

a CSM, iar cel care va face no-

minalizările va fi  viitorul mi-

nistru al Justiţiei.

7 mai 2013 – Secţia de pro-

curori a CSM ia în discuţie pro-

punerile pentru şefi a DNA – 

Laura Codruţa Kovesi, respec-

tiv pentru Parchetul General – 

Tiberiu Niţu.

9 mai 2013 – Laura Kove-
si primeşte aviz favorabil 
pentru şefi a DNA

10 mai 2013 – Elena Udrea 
cere divorţul

15 mai 2013 – este înregistrat 

Raportul Corpului de Control al 

prim ministrului cu privire la fap-

te de corupţie privind cumpăra-

rea de licenţe Microsoft

16 mai 2013 – Laura Co-

druţa Kovesi este numită pro-

curor şef al DNA

21 mai 2013 – Corpul de Con-

trol face sesizare la DNA privind 

fapte de corupţie privind cum-

părarea de licenţe Microsoft

5 iunie 2013 – DNA se au-
tosesizează

10 iunie 2013 – Udrea şi Co-
coş divorţează şi fac partajul 
în care specifi că faptul că e vor-
ba doar de bunurile din peri-
oada 2005-2006, cel tîrziu 2007

21 iunie 2013 – DNA înce-

pe urmărirea penală

25 august 2014 – Claudiu 

Florică îi denunţă pe ceilalţi 

implicaţi în dosar

septembrie şi octombrie 

2014 – cei implicaţi sînt înre-

gistraţi telefonic şi ambiental

28 octombrie 2014 – DNA 

cere arestarea preventivă a lui 

Cocoş, Niro, Sandu şi Pinalti

Cronologia evenimentelor a 

fost publicată de bloggerul Mirel 

Axinte pe pagina sa de Facebook.

Dosarul 187/P/2013 Microsoft.
O cronologie plină de „coincidențe”

„PUȘCU GEORGE: Alo? Te aud.

ȘERBAN VIOREL: Du-te repede cu un raport, la domnul in-
spector-șef Munteanu, că te așteaptă astăzi! Și îi spui că din 
partea doamnei Corina Creţu, că te așteaptă, că vorbi 
doamna Corina.

PUȘCU GEORGE: Auzi boss, azi e duminică, că sunt alegerile.

ȘERBAN VIOREL: Băi, nu auzi că te așteaptă, că e la 
Inspectorat?! Fă un raport, că vrei la Circulaţie... că te aș-
teaptă. Zise că te ajută.

PUȘCU GEORGE: Bine.

ȘERBAN VIOREL: Deci, du-te azi și vezi... fi i atent! 

PUȘCU GEORGE: Da?

STENOGRAME

Doi subofi ţeri şi un poliţist 

au fost trimişi în judecată 

pentru infracţiuni de 

corupţie după ce s-au folo-

sit de numele unor politi-

cieni pentru a interveni pe 

lângă şefi i din Ministerul 

Administraţiei şi 

Internelor. Interceptările şi 

declaraţiile martorilor con-

fi rmă bănuielile pe care 

toată lumea le avea: înalţii 

funcţionari din MAI răs-

pund la comenzi politice.

Parchetul Militar de pe lân-

gă Tribunalul Militar Bucureşti 

a trimis în judecată doi subo-

fi ţeri şi un poliţist în luna iulie 

a acestui an pentru trafi c de in-

fl uenţă, complicitate la trafi c 

de infl uenţă şi cumpărare de 

infl uenţă după ce a primit mai 

multe denunţuri penale de la 

şapte poliţişti care au dezvălu-

it că li s-au cerut bani pentru 

a le fi  aprobate transferurile de 

la o unitate de jandarmi la o 

unitate de poliţie sau mutarea 

dintr-o localitate în alta.

În rechizitoriul procurorilor 

se arată faptul că Viorel Şerban 

subofi ţer în cadrul Unităţii Mili-

tare Dobeta Turnu Severin a pre-

tins şi primit diverse sume de 

bani cuprinse între 4000 şi 10.000 

de lei, lăsându-i pe denunţători 

să creadă că are o reală infl uen-

ţă asupra persoanelor cu func-

ţii de conducere în structurile 

Ministerului Administraţiei şi In-

ternelor, printre care, directorul 

general al D.G.P.M.B., cms. şef 

de poliţie Pruteanu Mihai, in-

spectorul şef al I.P.J. Timiş, cms. 

şef de poliţie Muntean Sorin, di-

rectorul Direcţiei Generale de 

Management Resurse Umane a 

M.A.I., chestor de poliţie Ion 

Burciu, directorul Direcţiei Re-

surse Umane din cadrul Inspec-

toratului General al Jandarme-

riei Române col. Zaharia Mari-

an, inspectorul general al Jan-

darmeriei Române, general-ma-

ior Mircea Olaru, inspectorul ge-

neral al Inspectoratului General 

pentru Situaţii de Urgenţă gene-

ral Ion Burlui.

„În vederea obţinerii rezul-

tatelor urmărite de martorii de-

nunţători, respectiv transferul 

de la o unitate de jandarmi la o 

unitate de poliţie sau mutarea 

dintr-o localitate în alta, Viorel 

Şerban apela persoanele cu func-

ţii de conducere din structurile 

M.A.I. şi, folosindu-se de cali-

tăţi mincinoase, cea de europar-

lamentar precum Renate We-

ber, Corina Creţu, Cristian Sil-

viu Buşoi sau Victor Boştinaru 

le solicita să aprobe transferul 

sau să urgenteze procedurile de 

transfer ale martorilor denunţă-

tori justifi cându-şi solicitările 

prin faptul că persoanele în fa-

voarea cărora intervine au o si-

tuaţie familială difi cilă”, se ara-

tă în rechizitoriul procurorilor.

Cine a picat în plasa 
subofi ţerului

Viorel Şerban a pretins şi pri-

mit de la martorul denunţător 

Mozăceanu Cătălin Nicuşor su-

ma de 10.000 de lei, de la Indrei 

Cosmin Marius a pretins suma 

de 10.000 de lei, de la Jefl ea Adri-

an Ioan a pretins suma de 10.000, 

de la Măroiu Adrian a pretins su-

ma de 1000 de euro şi a primit 

suma de 4100 de lei, de la Cot-

îrţă Valentin a pretins suma de 

4550 de lei şi a primit suma de 

4450 de lei, de la Ardelean Cos-

min Dorel a pretins suma de 

4400 de lei din care a primit 300 

de lei, de la inculpatul Puşcu 

George Marius, în cursul anului 

2012 a pretins şi primit suma de 

4000 de lei, iar în cursul lunii 

mai 2014 a pretins suma de su-

ma de 500 de euro.

„Martorul denunţător a rela-

tat că a fost contactat telefonic 

de către Viorel Şerban care i-a 

solicitat să ducă raportul de mu-

tare întocmit directorului gene-

ral al D.G.P.M.B. – comisar şef 

de poliţie Mihai Prutean, cerân-

du-i să-l sune pe acesta din «par-

tea doamnei Renate Weber» (eu-

roparlamentar), ceea ce Adri-

an-Ioan Jefl ea a şi făcut”, se mai 

arată în rechizitoriu.

„Sunt soţul doamnei 
europarlamentar Weber. 
Vă rugăm aprobaţi 
raportul...”

Viorel Şerban i-a cerut mar-

torului denunţător să-l contac-

teze telefonic pe Pruteanu Mi-

hai şi să-i spună că îl sună din 

partea europarlamentarului Re-

nate Weber lucru pe care mar-

torul l-a şi făcut. În prealabil, 

Viorel Şerban l-a apelat pe Pru-

teanu Mihai, directorul general 

al D.G.P.M.B. căruia s-a reco-

mandat ca fi ind soţul lui Rena-

te Weber şi i-a solicitat să-i apro-

be raportul de transfer al lui Je-

fl ea Adrian Ioan. Luând legătu-

ra telefonic cu Pruteanu Mihai, 

acesta i-a spus martorului de-

nunţător că ştie despre ce este 

vorba şi că va încerca să-l mu-

te până la sfârşitul lunii ori, în-

cepând cu data de 1 martie 2014. 

Într-un alt caz, întrucât se în-

Şefii din MAI răspund la comenzi politice
Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti a trimis 
în judecată doi subofiţeri şi un poliţist pentru trafic de influenţă.

târzia aprobarea raportului de 

transfer al unui alt denunţător, 

Viorel Şerban Viorel l-a sunat 

pe chestorul Burciu, Directorul 

Direcţiei Management Resurse 

Umane din cadrul M.A.I., că-

ruia i s-a recomandat ca fi ind 

europarlamentarul Renate We-

ber şi i-a spus că o să vină un 

agent de poliţie, „Mozăceanu”, 

în audienţă.
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vâd ap. cu 2 camere, et. ¼, 
curte de 550 mp, închisă, cen-
tral. Inf. la tel. 0264-431115, 
seara. (1.7)

¤ P.F. vând apartament cu 4 ca-
mere, în cart. Mănăștur, et. 3, 
balcon, cu 2 băi, beci, preţ ne-
gociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0755-568802. (6.7)

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

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

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă/vilă cu un sin-
gur nivel în Grigorescu (P-ţa 14 
iulie, Donath, E. Grigorescu, O. 
Goga), Gheorgheni (Arieșului, 
Artelor, V. Lupu, T. Ionescu, Albi-
nii), Bulgaria (P-ţa 1848, Cluja-
na), suprafaţa utilă între 
100-150 mp, pod, garaj, teren/
grădină min. 400 mp, front mi-
nim de 16 m, aproape de mijloa-
cele de transport în comun. Tel. 
0748-111295. (3.7)

¤ Vând casă la 60 km de Cluj, 3 
camere + hol + cămară + curte 
în supr. de 500 mp. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0755-568802. (6.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând teren în Făget, puţin 
mai sus de Restaurantul STIL, su-
pr. de 4200, front la stradă 42 
mp, pentru construcţii, se poate 
vinde și jumătate sau parcela. 
Preș negociabil. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0745-3744986. 
(6.7)

¤ Vând 6 ha teren, în cart. Iris, 
str. Giuseppe Verdi, la intrare în 
sat Valea Fânaţelor, front la 
drum 90 m, curent electric, apă, 
carte funciară, cadastru, preţ 12 
euro/mp. Tel. 0744-653097. 
(7.7)

¤ P.F. vând 620 mp teren intravi-
lan în Cluj-Napoca, în spatele bi-
sericii de pe str. Primăverii. Rela-
ţii la tel. 0756-091346. (7.7)

¤ P.F. vând teren livadă în supr. 
de 700 mp, în Cluj-Napoca, str. 
Donath nr. 20. terenul se afl ă 
situat pe deal, în spatele blo-
cului Turn II, la cca 70 m de 
aceasta, accesul pe lângă gră-
diniţă, preţ 15 euro/mp. Inf. 
la tel. 0762-689193. (7.7)

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

Tureni. Exclus agenţii.

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

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

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 200 

m de str. D.D. Rosca, front la drum 

de servitute 36,6 m. Terenul este 

plan, situat într-o poiană.

Informații la tel. 

0756-091346.

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

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie garsonieră, conf. 
1, semimobilată, balcon închis, 
cart. Mănăștur, zona Minerva, 
aproape de mijloacele de trans-
port în comun, disponibilă din 
data de 01.11.2013. Preţ negoci-
abil. Inf. la tel. 0753-990712. 
(3.7)

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, et. 2/4, lift, Borhanci, mo-
bilat + electrocasnice, fără 
mașină de spălat, centrală, cu în-
călzire prin pereți, preț negocia-

bil. Inf. suplimentare la tel. 
0726-200640.

Caut de închiriat garsonieră,

mobilată, de preferinţă zona 

FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SPAŢII

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial, 25-50 mp sau supra-
feţe mai mari în curte, vitrină la 
stradă, pe str. Baba Novac, între 
Cinema Victoria și Prefectură. 
Tel. 0756-158360. (2.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial în Mănăștur, 160 mp, 
peste drum de BIG, cu vitrine 
foarte mari la stradă, aproape de 
trecerea de pietoni. Tel. 
0745-515415. (2.2)

¤ Proprietar, în chirie spaţiu co-
mercial în supr. de 50 mp, P-ţa 
Mihai Viteazul, în același maga-
zin cu Carmangeria CINA, între 
Banca Transilvania și Magazinul 
Fierul, Germanos. Inf. la tel. 
0756-158360. (2.2)

¤ Dau în chirie spaţiu comercial 
pe B-dul Eroilor, în supr. de 306 
mp, sau parţial, cu vitrină mare la 
stradă. Tel. 0766-239803. (2.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţii 
pentru birouri, 200 mp, întreg 
etajul unei clădiri comerciale, cu 
terasă exterioară și curte interi-
oară de 70 mp, în P-ţa Mihai Vi-
teazul, colţ cu Regele Ferdinand. 
Tel. 0766-297057. (2.2)

TERENURI

¤ Cumpăr 500 mp teren pentru 
construcţie vilă sau de 1500 mp 
pentru construcţie case înșiruite, 
liber sau cu casă demolabilă, în 
zona Grigorescu (P-ţa 14 Iulie, E. 
Grigorescu, Donath, O. Goga), 
Gheorgheni (Arieșului, Artelor, V. 
Lupu, T. Ionescu, Albinii), Bulgaria 
(P-ţa 1848, Clujana), front min. 
16 m. Tel. 0748-111295. (3.7)

SCHIMBURI

¤ P.F. schimb teren la 19 km 
de Cluj, în supr. de 2800 mp, 
cu garsonieră în Cluj, acte în re-
gulă. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0755-568802. (6.7)

¤ Schimb casă la 60 km de Cluj, 
3 camere + hol + cămară + curte 
în supr. de 500 mp, cu garsoni-
eră în Cluj + diferenţă. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0755-568802. (6.7)

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

LOCURI DE MUNCĂ

S.C. ALPINA SHOE 
PRODUCTION REGHIN 

S.R.L.
din Reghin, str. Ierbus nr. 10, 
jud. Mureș, producătoare de 
încălţăminte,

ANGAJEAZĂ:
INGINERI CONFECŢII PIELE 

– CU EXPERIENŢĂ SAU 
TINERI ABSOLVENŢI – 

PENTRU
POSTURI ÎN CADRUL 

DEPARTAMENTULUI TEHNIC 
ŞI ANUME:

TEHNOLOGI, CREATORI 
(proiectare pe calculator), 

COORDONATOR CTC.
Informaţii la numerele de 
tel. 0265-511.802 fax 
0265-511425 sau la mail

office@alpina.ro.

Deasemenea C.V.-urile se vor 
trimite pe adresa de mail 
mentionată. (3.4*)

¤ Angajez persoane pentru 
cules mere, în zona livada Ste-
luţa. Sunaţi la tel. 
0758-356073.

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

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabi-
litate primară, cunoștințe 
WINMENTOR. Sunați la tel. 
0745-430079.

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

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

Tânăr serios, absolvent 
al Facultăţii de Știinţa 
și Ingineria Mediului, caut de 
lucru în Cluj-Napoca, conform 
pregătirii sau 
în alt domeniu. Telefon 
0756-312841, Cosmin.

SERVICII

¤ Topografie, cadastru, proiec-
te, arhitectură, studii geotehni-
ce, întabulări, dezlipiri, proiecta-
re, certifi cate de urbanism și au-
torizaţie de construire. Tel. 
0742-022913. (2.2)

¤ Reparaţii la domiciliul clientu-
lui: frigidere congelatoare, vitri-
ne frigorifi ce, clime auto. Depla-
sări în afara loc. Cluj-Napoca, re-
duceri pentru pensionari și stu-
denţi, garanţie. NON-STOP! Inf. 
și relaţii suplimentare la tel. 
0755-367251. (3.5)

¤ Execut croitorie de lux pentru 
bărbaţi, ultima modă, pentru 
toate vârstele, costume de mire, 
fracuri, blezere, etc., fac și trans-
formări. Execuţie ireproșabilă, ta-
rif accesibil. Fost maistru specia-
list la “Casa de Modă”. Inf. la tel. 
0364-882575. (3.5)

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer şi ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând motoretă marca ”First Bi-
ke Activ”, motor 50 cmc, în patru 
timpi, patru viteze, cască nou nr. 
56. Inf. suplimentare la tel. 
0723-064864. (1.7)

¤ Vând ”Volkswagen Golf 4”, an 
de fabricaţie 2002, motor 1,6, 
129000 km la bord, benzină, 
stare bună, culoare argintie, în 
orașul Bistriţa Năsăud,bine îngri-
jită, preţ negociabil. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel 
0743-433704. (3.5)

¤ Vând CART 270 cmc, stare per-
fectă, motor HONDA, înscris, în-
scris în circulaţie, se poate circula 
pe drumuri accidentate, preţ 750 
euro. Inf. suplimentare la tel. 
0751-044086. (3.5)

¤ Vând Toyota Yaris, an 2007, 
129.000 km, diesel, preţ negoci-
abil. Tel 0741-028813. (3.5)

Vând ”Renault 
Megane“, an de 

fabricaţie 2000, dotări 
aer condiţionat, 

geamuri faţă electrice, 
volan reglabil, scaun 
reglabil pe înălţime, 

oglinzi reglabile, radio 
casetofon cu comenzi 

pe volan, motor 
excepţional de 1,6 pe 

benzină.
Preţ negociabil.

Tel. 0744-702473.

¤ Vând remorcă ”Padiș-Salonta”, 
de 750 kg, în stare bună, înmatri-
culată, vopsită, instalație electrică 
nouă. Preț 2300 RON. 
Tel. 0722-241065. (9.10)

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

PIESE AUTO

¤ Vând set de motor și piese noi 
pentru “Dacia 1300”. Relaţii la 
tel. 0746-297102. (1.7)

UZ CASNIC

¤ Vând cazan pentru baie din 
cupru, preţ 100 RON. Inf. la 
tel. 0746-297102. (1.7)

¤ Vând drujbă URAL-4, aproa-
pe nouă, în stare bună de 
funcţionare. Inf. la tel. 
0746-297102. (1.7)

¤ Vând plită pe gaz cu 3 arză-
toare. Inf. suplimentare la tel. 
0264-440637 sau 0744-485224. 
(3.7)

¤ Vând unei persoane interesate 
și serioase, scule așchietoare, 
freze, burghie, cuţite de strung, 
rămase în urma desfi nţării unui 
atelier mecanic, preţ convena-
bil. Rog seriozitate. Inf. la tel. 
0743-330440. (3.7)

¤ Vând sobă de teracotă maro, 
formată din 8 rânduri, cu ușă 
metalică dublă, preţul sub cel de 
piaţă. Inf. la tel. 0264-432680. 
(6.7)

ELECTRO

¤ Vînd TV color “Camakrown 
WN”, cu diag. 54 cm, culoare 
neagră, cu farfurie parabolică sa-
telit “Dolce”, reciver ”Dolce”, ca-
blu coaxial 40 m, Ph  termome-
tru digital portabil, toate în stare 
bună de funcţionare, preţ nego-
ciabil. Inf. la tel. 0744-479172 
sau 0374-930918. (2.7)

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

DIVERSE

¤ Vând convenabil dâlţi pentru 
sculptură și strungărie în lemn. 
Inf. suplimentare la tel. 
0723-064864. (1.7)

¤ Vând ușă de garaj cu toc, din 
două bucăţi, nouă, cu înălţime 
192 și lăţimea 196 cm. Inf. la tel. 
0746-297102. (1.7)

¤ Vând palton de piele bărbătesc 
nr. 50-52, maro, stare foarte bu-
nă, preţ negociabil. la tel. 
0744-479172 sau 0374-930918. 
(2.7)

¤ Vând barcă pneumatică “Say-
lor”, de 3 persoane, cu fund rigid 
“Tego”, vâsle, scaune gonfl abile, 
vestă de salvare; motor electric 
“Savylor”, nou; acumulator “Ma-
rine” de 80 AM, pachet 300 euro 
fi x; 2 beţe telescopice, compozit 
3,5 m, putere 80-150 gr; un băţ 
de 2,40 m -15-15 gr din două 
părţi; “Shimano” și unu de 3 m – 
40-80 gr, din două părţi “Sil-
star”, preţ pachet 300 euro, ne-
gociabil. Inf. la tel. 0744-479172 
sau 0374-930918. (2.7)

¤ Vând covor cu dim. 3 x 2,5 
m, culoare vernil, preţ negocia-
bil. Inf. la tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Vând etajeră (bibliotecă) din 
fi er forjat, măsuţă TV din fi er for-
jat. Inf. suplimentare la tel. 
0264-440637 sau 0744-485224. 
(3.7)

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

¤ Vând butoaie de 100 l și 200 l, 
damigene de 10 l, 11 l și 50 l. 
Inf. suplimentare la tel. 
0264-440637 sau 0744-485224. 
(3.7)

¤ Vând 10 blugi și tricouri, toate 
culorile, preţ 5 RON. Inf. la tel. 
0264-591965 (3.5)

¤ Vând blană lungă de nutrie 
pentru femei, culoare maro, nr,. 
50, preţ 300 RON și cojoc pentru 
bărbaţi, culoare maro, de Orăș-
tie, nr. 50-52, la preţul de 200 
RON. Inf. la tel. 0743-515388 
sau 0264-440108. (3.7)

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

COLECŢIONARI

¤ Colecţionar serios, cumpăr 
obiecte promoţionale ”Malboro”, 
brichete, afi șe, scrumiere, brelo-
curi (orice pe ce scrie ”Malboro”). 
Rog sunaţi la tel. 0749-174082. 
(6.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare căpri-
or (ţap) și colţi de mistreţi, preţ 
negociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (3.5)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (ta-
blou, icoană veche, mașină de 
scris, radio, râșniţă, ceas cu pen-
dulă, monede, mojar, etc). Ofer 
5-30 ron. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (3.5)

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

Vând URGENT bicicletă eliptică în 
stare perfectă, nefolosită.

Inf. suplimentare
la tel. 0723-172514. (6.7)

¤ Vând colecţie de timbre, co-
lecţie de ceasuri de buzunar, 
noi, cu lanţ, marca “Heritage”, 
brichete cu gaz, pixuri. Inf. la 
tel. 0759-020427. (5.5)

CĂRŢI

¤ Vând convenabil colecţia 
”Știinţă și tehnică, de la apari-
ţie până la retragerea de pe 
piaţă și ”Revista Tehnium”. Inf. 
suplimentare la tel. 
0723-064864. (1.7)

¤ Vând avantajos ”Capitalul” de 
K. Marx, ed. 1947 – editţie limi-
taă, 200 ex., limba română, vol. 
(172), preţ 300 RON, negociabil, 
mai ofer la vănzare dicţionarul 
Far. ”Vidal”, 1985, preţ 50 RON. 
Inf. suplimentare la tel. 
0754-504008 sau 
0264-532272. (1.7)

ANIMALE

¤ Vând 2 porci de tăiat sau 
pentru crescut, calitate extra, 
diferite greutăţi, crescuţi fără 
concentrat, hrănit cu cereale și 
lucenă, în cart. Gheorgheni-So-
por, pe ales din 10 buc la pre-
ţul de 10 RON/kg. Asigur loc 
de sacrificare. Inf. la tel. 
0751-095924.

LICITAȚII

PRIMĂRIA COMUNEI 
MĂRGĂU

cu sediul în localitatea 
Mărgău, nr. 204, jud. Cluj
telefon/fax 0264/276191

organizează la sediul acesteia 
în data de 10.11.2014, ora 

10, licitaţie de prestări servicii 
exploatare masă lemnoasă cu 
ofertă scrisă în plic pentru un 

volum de 539 mc.

Preselecţia va fi  în data de 
07.11.2014. (1.1)

COMPOSESORATUL 
PIATRA GRĂITOARE 

RĂCHITELE
cu sediul în localitatea 

Răchitele, nr. 135, jud. Cluj

telefon/fax 0264/277801

organizează în data de 
10.11.2014, ora 10, licitaţie 
de masă lemnoasa pe picior 
cu strigare pentru un volum 

de 59 mc.

Preselecţia va fi  în data de 
07.11.2014. (1.1)

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

¤ În conformitate cu O.U.G 
195/2005 privind protecţia me-
diului, aprobată prin Legea 
265/2006, cu modificările și 
completările ulterioare și Ord. 
1798/200 S.C ALBI WOOD 
SRL-D anunţă începerea demer-
surilor în vederea obţinerii au-
torizaţiei de mediu pentru 
obiectivul, Unitate pentru pre-
lucrarea lemnului" din localita-
tea Luna de Sus, Hala 2, nr. 11, 
jud. Cluj.
Eventualele sugestii și reclama-
ţii se vor depune la sediul APM 
Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, 
în zilele de luni: 9.00-16.30; 
marţi, miercuri, joi, vineri: 
9.00-14.00. (1.1)

URBANISM

¤ ALEXANDRU BALINT anunţă 
iniţierea Planului Urbanistic de 
Detaliu CONSTRUIRE IMOBIL DE 
LOCUINŢE ÎN REGIM DE CON-
STRUIRE CUPLAT D+P+1E, ampla-
sat pe str. Voievodul Menumo-
rut, nr. 12/12A. Consultarea pro-
punerii se poate face la Primăria 
Cluj-Napoca, Compartimentul 
Strategii urbane, cam. 62. (1.1)
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Cabinet veterinar

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

UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC Tehnomag SA, cu 
sediul în Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18, RO 16333230, 
J12/1371/2004, convocă:

I. A.G.O.A. în data de 17.11.2014 ora 10 la sediul 
societăţii, cu următoarea ordine de zi:

1. Alegerea unui cenzor.
2. Prelungirea mandatului celorlalţi 2 cenzori.
A.G.E.A. în data de 17.11.2014 ora 14 la sediul societăţii 

cu următoarea ordine de zi:
1.  Aprobarea de principiu a divizării parţiale a societăţii 

prin desprinderea unei părţi din patrimoniu și 
transmiterea acesteia unei alte societăţi comerciale 
cu răspundere limitată.

2.  Mandatarea administratorului societăţii să întocmească 
proiectul de divizare și să asigure publicarea acestuia 
pe pagina Web a societăţii în condiţiile prevăzute de 
art.242 alin.2 din legea 31/1990.

Dacă la prima ședinţă nu se întrunește cvorumul necesar, 
a doua ședinţă

va avea loc în data de 18.11.2014, în același loc și la 
aceeași oră.

Președinte al Consiliului de Administraţie
Herlea Teofi l

ANUNŢ PUBLIC

RAŢIU IOAN în calitate de titular anunţă publicul 
interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către 
A.P.M. Cluj, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului 
asupra mediului pentru proiectul: „Construire imobile de 
locuinţe mici, amenajare şi împrejmuire incinta, racorduri 
şi branşamente utilităţi, operaţiuni notariale de parcelare 
conform PUZ aprobat cu HCL nr.522/15.12.2009“, propus 
a fi  amplasat în Cluj-Napoca, Zona Mănăștur Sud, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul APM Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr.99, în zilele de luni-joi, între orele 
8:30-16.30, vineri între orele 8:30-14:00, precum și la 
următoarea adresă de internet http://apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
prezentului anunţ, până la data de 04.11.2014.

ANUNŢ DE VÂNZARE

CASA DE INSOLVENŢĂ TRANSILVANIA SPRL – 
FILIALA BIHOR, Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 24, 
jud. Bihor, lichidator judiciar al S.C. TECHNOLAB S.R.L. – 
în faliment, in bankruptcy, en faillité, Cluj-Napoca, str. 
Maramureșului nr. 38, J12/1343/2003, CUI 15458449, 
organizează licitaţie publică cu strigare pentru vânzarea 
următoarelor active:

•  Construcţie neîntăbulată cu regim de inaltime P+M, 
formata din spatii comerciale si spatii de birouri în 
suprafaţă aproximativă de 452 mp, teren 510 mp și 
bunuri mobile, situată pe str. Maramureșului nr. 34, 
Cluj Napoca – preţ strigare 162.640 EUR + TVA

•  Stocuri constând din medicamente și consumabile 
sanitare – preţ strigare 1.456 EUR + TVA

Licitaţia va avea loc în 07.11.2014, ora 12:00, la fi liala 
lichidatorului din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor 48, etaj 6.

Pentru activele neadjudecate licitaţia se repetă în 
14.11.2014, 21.11.2014 respectiv 28.11.2014 în aceleași 
condiţii. Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui 
depusă cu cel puţin 24 ore înainte de data licitaţiei. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon 0737 888997 si pe 
www.citr.ro cod anunt CIT1134.

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA 
Filiala Sibiu SPRL cu sediul de corespondenţă ales în 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, etaj 6, jud. Cluj, 
în calitate de administrator judiciar al S.C. ROMBIO S.R.L 
– în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en 
redressement, organizează licitaţie publică cu strigare pentru 
vânzarea bunurilor imobile și mobile:

1.  Teren şi construcţii Vâlcele – Hale industriale şi birouri 
(procesarea și comercializarea ciupercilor, fructelor și 
plantelor medicinale) – preţ de strigare 1.486.117 
euro + TVA. Activul este compus din teren în suprafaţă 
totală de 17.304 mp și constructii în suprafaţă de 
2.991 mp situat în localitatea Dej, jud. Cluj, pe strada 
Vâlcele , la ieșirea din localitatea Dej spre Cluj – 
Napoca, cu front la DN 1C, înscris în CF nr. 52870, nr. 
Cad. 52870. Activul mai are în componenţă și bunuri 
mobile, instalaţii tehnice, utilaje și mobilier;

2.  Teren liber Valea Chiejdului – preţ de strigare 30.600 
euro + TVA. Activul este format din teren în suprafaţă 
de 2.396 mp este înscris în CF 723 Ocna Dej, nr. Topo. 
1285/2 și este situat în localitatea Dej, zona Valea 
Chiejdului – (fosta crescătorie de nutrii, care a aparţinut 
I.A.S. Dej, din construcţie rămânând doar platforma 
betonată și parţial pereţii laterali);

3.  Mijloace de transport şi utilaje – preţ de pornire 
67.339 euro + TVA. Bunuri mobile utilizate în 
desfășurarea activităţii: Vola, Stivuitor cu încarcator, 
Autoizotermă furgon, Fiat (CJ 33 BIO), Dacia Autoutilitară 
(CJ 40 BIO), Dacia Autoutilitară (CJ 41 BIO), 
Autospecializată IVECO (CJ 20 BIO), Autovehicol 
Peugeot cu instalaţie frigorifi că (CJ 77BIO), Autovehicol 
Peugeot cu instalaţie frigorifi că (CJ 78 BIO), Autovehicol 
Peugeot cu instalaţie frigorifi că (CJ 72 BIO), Mercedes 
Benz VARIO 815 D (CJ 70 BIO), Microbuz transport 
(CJ 28 BIO), Microbuz transport (CJ 23 BIO), Mercedes 
Benz VARIO 815 D (CJ 71 BIO).

Toate preţurile sunt exprimate în EURO, se va aplica 
cota TVA din momentul vânzării.

Licitaţia va avea loc în 06.11.2014, ora 11:00, la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru activele neadjudecate licitaţia 
se repetă în 13.11.2014, 20.11.2014 și în 27.11.2014.

Documentaţia de înscriere la licitaţie prevăzută în Caietul 
de sarcini va trebui depusă cu cel puţin 24 ore înainte de 
ora licitaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0735.307.631 
sau pe site-ul http://sales.citr.ro, cod de licitaţie CIT1131.

PERFECT REFILL

www.reumplericartusecluj.ro
Tel.: 0731-322.790/0264-593.237

perfectrefi ll1994@yahoo.com

 REUMPLERE CARTUŞE IMPRIMANTĂ

 REPARAŢII IMPRIMANTE, FAXURI, MULTIFUNCŢIONALE

 CARTUŞE NOI, TUŞURI/TONERE

 PIESE DE SCHIMB CARTUŞE/IMPRIMANTE

B-dul. Eroilor, Nr. 20, Ap. 3
Orar: L-V: 9-17

Cluj-Napoca
Str. Partizanilor 

nr. 120

CONTACT:
e-mail: servicetransauto@yahoo.com

0729.308.116

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

spectacole

Leul Deșertului – cu Radu Beligan și Maia Morgenstern
Luni 3 noiembrie 2014 ora 19.00

Tudor Gheorghe – Anotimpurile mele
Miercuri 5 noiembrie 2014 ora 19.00

Străini în noapte – cu Florin Piersic și Medeea Marinescu
Joi 6 noiembrie 2014 ora 19.00

Teatrul Naţional

Văduva Veselă, Franz Lehár
Vineri, 31 Octombrie 2014, ora 18.30

Opera Naţională
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Copiii din comuna Frata, 

judeţul Cluj au participat 

în perioada 24-26 octom-

brie la o mini tabără inti-

tulată „Sfi nţii în viaţa 

noastră”.

Timp de trei zile au fost 

organizate cu ajutorul unui 

grup de tineri voluntari o se-

rie de activităţi interactive, 

după modelul taberelor de va-

ră desfăşurate de Asociaţia 

Studenţilor Creştini Ortodocşi 

din Cluj.

Potrivit vicepreşedintelui 

ASCOR Cluj, Oana Băilă, ca-

re i-a însoţit pe tinerii clujeni 

în mini tabăra de la Frata, cei 

peste 30 de copii participanţi 

s-au bucurat de jocuri, ateli-

ere şi cântece la chitară, dar 

au participat şi la un program 

de rugăciune dimineaţa şi sea-

ra şi la discuţii tematice şi ca-

teheze despre ajutorul sfi nţi-

lor în viaţa noastră.

Duminică, atât cei mici, 

cât şi voluntarii au partici-

pat la Sfânta Liturghie ofi ci-

ată la biserica din sat, după 

care au prezentat în faţa co-

munităţii un scurt program 

artistic care a inclus poezii 

şi cântări religioase şi o pie-

să de teatru despre viaţa Sfân-

tului Dimitrie, pomenit în 

această zi în Biserica Orto-

doxă.

Proiectul de mini tabere 

misionar-catehetice, afl at la 

prima ediţie, a fost iniţiat de 

Asociaţiile studenţilor şi tine-

rilor creştini ortodocşi din Cluj 

şi va fi  implementat şi în al-

te parohii de pe raza Arhiepi-

scopiei Clujului, a declarat co-

ordonatorul activităţilor de ti-

neret de la nivelul eparhiei, 

Radu Copil.

Proiectul îşi propune să 

ofere posibilitatea în special 

copiilor atât din oraş, cât şi 

de la sate, care nu au mai 

fost până acum într-o tabă-

ră, să experimenteze acest 

lucru.

Tabără parohială pentru 
copiii din comuna Frata, 
județul Cluj

Mitropolitul Clujului, 
decorat de Casa 
Regală a României

Înaltpreasfi nțitul Părinte 

Andrei, Arhiepiscopul Vadu-

lui, Feleacului și Clujului și 

Mitropolitul Clujului, 

Maramureșului și Sălajului a 

fost decorat Joi, 23 octombrie 

2014, de Casa Regală a Româ-

niei, cu distincția „Nihil Sine 

Deo”.

Decorația a fost înmânată 

de Alteța Sa Regală, Principe-

sa moștenitoare Margareta, în 

numele Majestății Sale Rege-

le Mihai I, în cadrul unei ce-

remonii care s-a desfășurat în 

Holul de onoare al Castelului 

Peleș din Sinaia.

Distincția a fost acordată, 

așa cum este menționat pe di-

ploma ce i-a fost înmânată 

Înaltpreasfi nțitului Andrei cu 

această ocazie, „pentru întrea-

ga sa activitate pastorală și 

misionară de mai multe de-

cenii, pentru că în ciuda 

greutăților și a sacrifi ciilor per-

sonale a contribuit decisiv la 

organizarea activităților soci-

ale, educative și mediatice ale 

Bisericii, arătând pricepere și 

înțelepciune în răspândirea 

mesajului credinței, pentru 

deschiderea sa către ecume-

nism și dialog interreligios și 

pentru modul demn, iubitor 

și înțelept în care păstorește 

Mitropolia Clujului, atât de 

încărcată de istorie pentru 

națiunea română”.

Potrivit consilierului pe pro-

bleme de misiune şi protocol, 

Arhidiaconul Claudiu Grama, 

cel care l-a însoțit pe 

Înaltpreasfi nțitul Părinte An-

drei, ceremonia a debutat în 

jurul orei 18, când invitații au 

fost primiți pe poarta princi-

pală a castelului de directo-

rul de protocol al Casei Rega-

le, după care, începând de la 

ora 18:30, a avut loc ceremo-

nia de înmânare a distincțiilor.

Au fost decorați de Casa 

Regală a României și 

Înaltpreasfi nțitul Părinte Ni-

fon, Arhiepiscopul Târgoviștei, 

actrița Draga Olteanu-Matei, 

domnul Mircea Hava, prima-

rul municipiului Alba-Iulia, 

interpreta de muzică popula-

ră Sofi a Vicoveanca și actri-

ţa Tamara Buciuceanu-Botez. 

Toți aceștia au primit din par-

tea Principesei Margareta, 

Crucea Casei Regale a Româ-

niei.

Alături de Medalia „Rege-

le Mihai I pentru Loialitate” 

și de Crucea Casei Regale a 

României, Decorația regală 

„Nihil Sine Deo” este o 

distincție ce se acordă prin 

decizia Șefului Familiei Rega-

le a României. Ea a fost insti-

tuită la 30 decembrie 2009 și 

poate  f i  acordată 

personalităților marcante din 

domeniul social, științifi c, 

educațional, cultural, spiritu-

al, economic, politic și mili-

tar. Sunt decorate în special 

persoanele cu o performanță 

de înalt nivel, care au dat do-

vadă de generozitate și spirit 

de răspundere și au folosit 

puterea exemplului personal 

pentru a îmbogăți prezentul 

românesc.

Pr. Bogdan Ivanov

Puţini sunt oamenii care 

au o proiecţie asupra viitoru-

lui ce depăşeşte nivelul câtor-

va ani şi mult mai puţini sunt 

cei care se pot gândi la un 

timp în care nu vor mai fi , 

majoritatea preferând soluţia 

facilă a zilei de mâine, a tim-

pului limitat şi probabil, care 

într-un fel sau altul tot va ve-

ni. A şti dinainte la ce să te 

aştepţi sau a putea anticipa 

anumite situaţii şi, poate mai 

ambiţios spus, a putea gesti-

ona prin decizii înţelepte un 

timp care nu va mai fi  al tău, 

ţine nu doar de înţelepciunea 

vieţii, ci în primul rând de res-

ponsabilitatea şi curajul pe 

care trebuie să ţi le asumi fa-

ţă de cei lângă şi pentru care 

trăieşti şi mai ales faţă de ca-

re vor veni după tine. Pentru 

că viaţa personală şi publică 

a fi ecăruia se consumă între 

cerinţele de moment ale pre-

zentului şi ambiţia viitorului, 

între obligaţia de a ne onora 

vocaţia de oameni pentru ge-

neraţia căreia îi aparţinem, 

dar mai ales faţă de generaţi-

ile viitorului, în faţa cărora 

faptele fi ecăruia îşi vor con-

fi rma adevărata lor valoare.

Toate aceste diferenţe ţin, 

în primul rând viziunea asu-

pra propriei vieţi, care formea-

ză orizontul fi ecăruia dintre 

noi, de cât de departe putem 

gândi şi mai mult de ce ecou 

vor avea în timp deciziile noas-

tre, dar şi de curajul de a ne 

asuma puterea de a ne schim-

ba şi de a ne gestiona viito-

rul. În acest sumar exerciţiu 

de autoevaluare întrebarea de 

la care trebuie să pornim fi e-

care este: cum mă vad peste 

10, 20 sau, de ce nu 30 de ani 

şi la fel cum văd lumea în ca-

re trăiesc în acelaşi interval 

de timp?

Pentru că viitorul nu este 

al tuturor, ci el aparţine doar 

acelora care au curajul să îl 

gândească nu atât pentru ei, 

cât mai ales pentru cei care 

le vor urma. De aceea există 

oameni care îşi depăşesc pro-

priul timp, prin faptul că nu 

îl privesc doar prin prisma 

propriei persoane şi al propri-

ilor interese, ci îl gândesc, pro-

iectându-şi propriile idealuri 

şi acţiuni în perspectiva celor 

care vor veni după ei şi care 

le vor judeca. Din aceste ide-

aluri s-au născut generaţii ca-

re au visat şi construit lumea 

în care trăim, clădită pe vizi-

uni şi speranţe, dar care su-

feră astăzi de o paradoxală 

lipsă de viziune şi de orizont.

Nu mai ştim încotro ne în-

dreptăm şi nici ce lume do-

rim să construim pentru ge-

neraţiile viitorului. De pildă 

nu avem un proiect de socie-

tate care să poată coalgula 

toate energiile creative ale ţă-

rii noastre şi care să dea coe-

renţă mult doritei societăţi ci-

vile şi aceasta în absenţa unor 

lideri care să inspire încrede-

re şi siguranţă.

Şi de aici o serie de expe-

riemente care trădează în mod 

evident lipsa de viziune şi de 

curaj în a ne asuma un efort 

de care probabil nu ne vom 

bucura noi imediat, dar în 

mod cert o vor face cei care 

vor veni. Acest lucru implică 

pe lângă viziune şi un anu-

mit spirit de jertfă, de renun-

ţare şi de efort personal şi co-

lectiv, pe care nu mai suntem 

dispuşi să ni le asumăm. Şi 

facem totul pe termen scurt, 

improvizat, fără coerenţă, fapt 

ce amplifi că şi mai mult con-

fuzia într-o evidentă lume lip-

sită de orizont. De fapt, lip-

sa de viziune a liderilor în-

seamnă în primul rând lipsă 

de orizont pentru oamenii 

simpli, marasm, descurajare 

şi plictis.

De pildă, gândim şi dorim 

să construim un sistem de în-

văţământ din care lipseşte 

tocmai elevul sau studentul 

şi în care oferta educaţiona-

lă nu este deloc racordată la 

oferta pieţei lucru, cu progra-

me analitice gândite sumar 

şi cu profesori tot mai mult 

lipsiţi de motivaţie şi concu-

raţi de o lume care nu pro-

movează educaţia şi drumul 

drept, ci abilitatea de a te des-

curca, câştigul fără muncă şi 

devenirea fără repere şi fără 

o formare intelectuală şi su-

fl etească soldiă.

Căutăm resurse pentru a 

avea un sistem medical per-

formant, care să ne ofere si-

guranţă şi un viitor, din care 

lipseşte tocmai bolnavul cu 

nevoile şi aşteptările lui. Ne 

dorim medici buni şi capabili 

să ne aline suferinţele, dar nu 

îi motivăm sufi cient şi nu îi 

invităm să descopere în paci-

entul pe care îl au în faţa lor 

nu un organ bolnav care tre-

buie tratat, ci pe un semen 

de-al lor cu speranţe şi aştep-

tări şi care are nevoie de apro-

piere sufl etească şi compasi-

une.

Vrem să ne construim bu-

năstarea pe o economie pu-

ternică bazată pe exploatarea 

efi cientă a resurselor proprii, 

dar nu ne gândim la frumu-

seţea lumii în care trăim şi pe 

care am pustiit-o inconştient 

şi nici la faptul că o parte din 

comorile pe care pământul le 

ascunde trebuie să le oferim 

şi generaţiilor care vor veni şi 

vor avea nevoie de ele, aşa 

cum şi noi le-am primit de la 

alţii.

Toate acestea îşi au origi-

nea în lispa de viziune indi-

viduală şi colectivă, atât a ce-

lor care ne reprezintă, cât mai 

ales a oamenilor simpli, dar 

şi în faptul că facem proiec-

te şi instituţii fără a ne gân-

di mai întâi la oamenii care 

le vor popula sau vor bene-

fi cia de ele. Pentru că în ab-

senţa omului, instituţiile şi 

sistemele economice sau so-

ciale nu reprezintă nimic, ci 

doar cel mult caricaturi ale 

unor palide încercări de a 

construi o lume pentru noi şi 

pentru viitor.

Viitorul chiar dacă este un 

proiect colectiv, el începe gân-

dit ca marele proiect indivi-

dual al fi ecăruia de împlini-

rea căruia stă de fapt câştiga-

rea pariului cu viaţa. Şi de 

aceea a ne gândi propriul vi-

itor lucid şi inţelept nu în-

seamnă altceva decât a-l pre-

găti, privind multe peste ori-

zontul tău pentru generaţiile 

care vor veni şi care se vor 

putea bucura de viziunea şi 

curajul cu care ne-am con-

struit lumea. 

Lipsa de viziune
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Opera Naţională Română 

din Cluj-Napoca invită 

clujenii vineri, 31 octom-

brie, ora 18.30, la unica, 

inegalabila şi exuberanta 

”Văduva Veselă”, una din-

tre cele mai noi şi iubite 

operete al teatrului liric 

clujean.

Ritmurile înfl ăcărate de 

french can-can, intrigile dul-

ci şi spumoase, amorurile vân-

dute şi cumpărate, bogatul 

umor de situaţie şi voluptoa-

sele grizete – toate revin pe 

scena clujeană într-o nouă re-

prezentaţie a aclamatului spec-

tacol „Văduva veselă”, care a 

înregistrat un succes răsună-

tor la premiera din primăva-

ra acestui an şi la fi ecare din-

tre reprezentaţiile sale ulteri-

oare.

În strălucitorul cadrul des-

prins din La Belle Époque de 

Paris, povestea operetei cur-

ge pe o muzică plină de ver-

vă şi romantism, asezonată 

cu iubiri siropoase, replici pă-

timaşe şi hilare şi petreceri 

extravagante, unde povestea 

de dragoste dintre seducătoa-

rea văduvă Hanna şi ferme-

cătorul Conte Danilo devine 

colorată şi încântătoare.

Spectacolul memorabil, ca-

re clasează opereta lui Lehar 

printre titlurile preferate ale 

afi şelor operei clujene, se bu-

cură de o distribuţie ce va ani-

ma scena: soprana Balazs Bar-

bara în rolul frumoasei vădu-

ve, Hanna Glawari, tenorul Ti-

berius Simu, afl at în dublă 

ipostază, atât ca regizor artis-

tic al spectacolului, precum şi 

în rolul şarmantului Danilo 

Danilowich, Lucia Bulucz, Ser-

giu Coltan (invitat), Cristian 

Hodrea, Bogdan Nistor, Florin 

Pop, Iulian Ioan Sandu (invi-

tat), Ştefan Zelei, Elena Poto-

pea Radu Pintea, Henrietta Al-

maşi, Gelu Moldovan şi Ame-

lia Zehan, acompaniaţi de Or-

chestra şi Corpul de balet al 

Operei Naţionale Române Cluj. 

Conducerea dirijorală este re-

alizată de Mihaela Cesa-Goje.

Biletele spectacolului sunt 

puse în vânzare la Agenţia 

Teatrală, în reţeaua Eventim 

şi online.

Povestea din „Văduva 
veselă”

„Văduva veselă” („Die lusti-

ge Witwe”), creaţia compozito-

rului Franz Lehár, este un veri-

tabil exemplu al operetei auten-

tice, care a reuşit să ofere pu-

blicului, odată cu premiera sa 

din anul 1905, o abordare întru 

totul nouă a acestui gen liric.

Libretul operetei plasează 

acţiunea în înalta societate 

din La Belle Époque a seco-

lului XX, surprinzând savu-

roasa poveste de dragoste a 

frumoasei şi tinerei văduve 

Hanna şi a fermecătorul Con-

te Danilo Danilovici.

În ţinutul imaginar ponteve-

drin aristocraţia freamătă la un 

bal dat în cinstea Hannei Gla-

wari, pe care Baronul Ambasa-

dor doreşte să o recăsătoreas-

că de îndată cu un pronteve-

drin, pentru ca averea bogatei 

văduve să rămână în ţară. Pre-

tendentul ideal este contele Da-

nilo, însă acesta refuză mândru 

provocarea, amintindu-şi fi na-

lul subit al vechii lor legături. 

Deşi este evident că sunt încă 

îndrăgostiţi, cei doi se lasă in-

fl uenţaţi de trufi i neclintite şi 

intrigi ambiţioase, vânători de 

zeste şi un evantai buclucaş ce 

poartă mesajul de iubire al unui 

alt cuplu. După multe şi pican-

te răsturnări de situaţie, Dani-

lo şi Hanna îşi recunosc senti-

mentele, aducând un fi nal feri-

cit coloratei operete.

„Văduva veselă” revine pe scena 
Operei Române din Cluj-Napoca
Strălucitoarea și colorata operetă revine vineri seara pe scena lirică clujeană.
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S-a spus deseori, cu toată 
dreptatea, că un lider este cel 
care uneşte oamenii. Eu vreau 
să trezesc la viaţă moşteni-
rea României normale, să 
facem împreună lucruri bu-
ne, care să dăinuie, să du-
reze peste generaţii.

Aşa cum primarul ales al 
unei comunităţi trebuie să fi e 
un model pentru comunitatea 
respectivă, tot aşa, preşedin-
tele ţării trebuie să fi e un mo-
del pentru oamenii din întrea-
ga ţară. Fără să vorbească foar-
te mult, preşedintele trebuie 
să comunice prin fapte şi prin 
acţiunea sa publică.

Aşadar, în oricare proiect 
pe care l-am făcut pentru Si-
biu, m-am ghidat după prin-
cipiul că nimic nu se rezol-
vă bătând din palme şi mai 
ales că nimic nu trebuie lă-
sat la voia întâmplării. Ur-
mând această „reţetă”, nu se 
poate ca lucrurile să nu iasă 
bine, aşa cum vor fi  şi după 
16 noiembrie.

În democraţie, puterea se 
câştigă prin vot. Un singur 
vot poate face diferenţa între 
lege şi hoţie, între fapte şi vor-
be, între România lucrului bi-
ne făcut şi România corupţi-
ei, minciunii şi scandalului.

În această perioadă am 
vrut o campanie pozitivă, dar 
am fost ţinta unei campanii 
murdare. România merită 10 

ani de normalitate, fără cear-
tă, minciună şi hoţie.

Mi-am construit campania 
prezidenţială având convinge-

rea că dumneavoastră mă veţi 
susţine şi în această nouă eta-
pă care va readuce speranţa în 
viaţa tuturor românilor.

Campania mea electora-
lă se bazează pe un program 
de ţară, pe un concept nor-
mal de a face politică pen-

tru cetăţeni, fără scandal şi 
minciună. Adversarii mei 
au ales să transforme com-
petiţia electorală într-o mo-
cirlă politică. Nu aşa se fa-
ce campanie într-o ţară din 
secolul XXI! O astfel de cam-
panie nu face decât să înde-
părteze şi mai mult cetăţenii 
de oamenii politici. Româ-
nia are nevoie de un preşe-
dinte care să le redea spe-
ranţa şi siguranţa zilei de 
mâine. Forţa unui om poli-
tic vine, cred eu, din convin-
gerile sale, din felul în care 
ştie să transmită aceste con-
vingeri şi să-şi pună proiec-
tele în practică. Faptul că 
mi-aţi dat în repetate rân-
duri votul şi încrederea, de 
patru ori până acum, cu pro-
cente foarte mari, m-a făcut 
să-mi asum acest rol, ală-
turi de dumneavoastră. Nu 
am simţit niciodată presiu-
nea rolului de model, ci mi 
l-am asumat pentru simplul 
fapt că am crezut că aşa es-
te normal.

Să fi ţi încrezători, dragii 
mei, că în zilele ce vin voi 
avea nevoie de încurajările şi 
de credinţa voastră, iar împre-
ună vom păşi pe drumul ace-
la al victoriei mult râvnite.

Klaus Iohannis: Vă aştept pe toţi, vineri, 
31 octombrie, ora 16.30, în Piaţa Mare 
din Sibiu, pentru a arăta că ne dorim o altfel 
de Românie! Haideţi ca împreună să punem 
umărul la România lucrului bine făcut!

PUBLICITATE ELECTORALĂ
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SUDOKUFOTOGRAFIA SĂPTĂMÂNII

PROGRAM CINEMA
Cinema „Florin Piersic“
Alfabet
V-J: 14:00

Boxtroli
V-J: 17:00

John Wick
V-J: 20:00

Coarne
V-J: 23:00

Cinema Victoria
Maps to the Stars
Ma: 15:00; S:17:30; V, L: 20:00; 
Mi: 22:30

Dracula Untold
S, Mi: 20:00; V, L: 22:30

Automata
L:17:30; D: 20:00; S, Ma: 22:30

Serena
V, L:15:00; Mi: 17:30; D: 22:30

Before I Go to Sleep
D: 15:00

Poarta Albă
D: 17:30

Alphabet
S, Mi: 15:00; Ma:17:30

Before I Go to Sleep
D: 15:00

EducaTIFF V-D

Cinema City Polus
Fury 2D
V, L – Ma 14:10, 16:50, 19:30, 22:10; S 
– D 11:30, 14:10, 16:50, 19:30, 22:10; 
Mi – J 14:10, 16:50, 19:30, 22:15

Planes: Fire & Rescue 3D dubbed
S – D 11:40

Cuscrii 2D
V 15:15, 22:40; S – J 15:15, 18:20, 22:40

Gone Girl 2D
V, L – J 19:10; S – D 12:00, 19:10

The House of Magic 3D
V 13:50, 15:50; S – D 12:30, 14:30, 
16:20; L – J 14:30, 16:20

How to train your dragon 2 -3D 
dubbed
S – D 11:30

Horns 2D
V 14:50, 17:15, 19:50, 22:20; S – 
Ma 14:50, 17:20, 19:50, 22:25; Mi – 
J 14:50, 17:20, 19:50, 22:20

Annabelle 2D
V 17:50, 20:20, 22:40; S – Ma 
20:20, 22:20; Mi – J 22:20

Automata 2D
V – J 20:10

The Maze Runner 2D
V – J 13:30

The Equalizer 2D
V – J 22:30

Kill the Messenger 2D
V – J 13:00

Before I Go to Sleep 2D
V 18:20, 21:40; S – Ma 21:40

The Boxtrolls 3D – dubbed
V, L – J 14:00, 16:10, 18:10; S – D 
11:50, 14:00, 16:10, 18:10

The November Man 2D
V – J 17:00

Interstellar 2D
Mi – J 19:00, 21:10

Dracula Untold 2D
V – Ma 13:40, 15:40, 17:40, 19:40; 
Mi – J 13:00, 15:00, 17:00, 20:20

John Wick 2D
V, L – Ma 14:40, 16:50, 19:00, 
21:10; S – D 12:20, 14:40, 16:50, 
19:00, 21:10; Mi – J 14:40, 16:50, 
19:00, 22:30

Serena 2D
V 16:00, 20:20; S – J 15:50, 18:00, 
20:20

A Walk Among the Tombstones 2D
V – J 22:00

Cinema City Iulius
The House of Magic 3D
V, L – J 13:20, 15:10, 17:10; S – D 
11:20, 13:20, 15:10, 17:10

The Boxtrolls 3D – dubbed
V, L – J 14:20, 16:20, 18:20; S – D 
12:20, 14:20, 16:20, 18:20

How to train your dragon 2 -3D 
dubbed
V – Ma 13:20

Gone Girl 2D
V – Ma 17:50, 20:50; Mi – J 20:50

Planes: Fire & Rescue 3D dubbed
S – D 11:20

Before I Go to Sleep 2D
V 18:00, 20:10, 22:10; S – Ma 
18:00; Mi – J 18:50

Cuscrii 2D
V 13:20, 17:30; S – Ma 13:20, 17:30, 
20:10; Mi – J 13:20, 17:30, 21:20

The Equalizer 2D
V 21:50; S – Ma 22:10

Fury 2D
V, L – Ma 14:30, 17:10, 20:00, 
22:40; S – D 11:50, 14:30, 17:10, 
20:00, 22:40; Mi – J 14:30, 17:10, 
19:50, 22:40

Horns 2D
V – Mi 14:20, 17:00, 19:30, 22:00; J 
14:30, 17:10, 19:20, 22:30

Guardians of the Galaxy 3D
V – Ma 15:30; Mi – J 14:00

The Maze Runner 2D
V, L – J 15:10; S – D 11:00, 12:00, 
15:10

If I stay 2D
S – D 12:20

Kill the Messenger 2D
V – Ma 15:30; Mi – J 16:00

Interstellar 2D
Mi – J 16:40, 20:00

Dracula Untold 2D
V 14:00, 16:00, 20:20, 22:20; S – Mi 
14:30, 16:30, 18:30, 20:20, 22:20; J 
14:10, 16:10, 20:20, 22:20

Annabelle 2D
V 18:20, 20:30, 22:30; S – J 20:30, 
22:30

Automata 2D
V – Mi 19:20; J 18:10

Serena 2D
V, L – Ma 13:20, 19:00, 21:20; S – D 
11:00, 13:20, 19:00, 21:20; Mi – J 
13:40, 19:00

Love by Design 2D
V 13:50, 16:40, 19:10, 21:40; S – D 
11:10, 13:40, 16:10, 19:00, 21:40; L 
– J 13:40, 16:10, 19:00, 21:40

A Walk Among the Tombstones 2D
S – J 21:50

John Wick 2D
V, L – J 13:50, 16:00, 18:10, 20:40, 
22:50; S – D 11:30, 13:50, 16:00, 
18:10, 20:40, 22:50

BERBEC
Faceţi cunoștinţă cu o femeie care va juca un rol important în viaţa 
dumneavoastră. Vă sfătuim să fi ţi mai atent la serviciu, pentru că sun-
teţi predispus la greșeli. Relaţiile cu persoana iubită sunt foarte bune și 
petreceţi împreună momente plăcute. 

TAUR
Sunteţi într-o formă intelectuală foarte bună, care vă infl uenţează favo-
rabil relaţiile cu cei din jur. Aveţi succes în societate și în afaceri. Sunt 
șanse ca o femeie să vă propună o colaborare pe termen lung. Vă re-
comandăm să vă stabiliţi clar priorităţile. Ascultaţi sfaturile unei rude 
mai în vârstă din partea partenerului de viaţă! 

GEMENI
Cumpăraţi un obiect important pentru familie, spre bucuria parteneru-
lui de viaţă. La serviciu, este posibil să apară o problemă neprevăzută, 
din cauza căreia rămâneţi peste program. Seara o petreceţi într-un 
mod plăcut, în mijlocul familiei și faceţi planuri pentru sfârșitul de săp-
tămână. 

RAC
Este posibil să aveţi difi cultăţi în relaţiile parteneriale. Vă sfătuim să fi ţi 
calm și să nu refuzaţi dialogul. Fiţi mai explicit când vorbiţi cu partene-
rul de viaţă, pentru a evita un confl ict!

LEU
În cadrul unei reuniuni, vă faceţi remarcat și s-ar putea să cuceriţi inima 
unei persoane deosebite. Vă sfătuim să-i acordaţi atenţie, pentru că es-
te posibil să legaţi o prietenie de durată.

FECIOARĂ
Săptămână favorabilă pentru întâlniri cu prietenii. În familie, vă bucu-
raţi de armonie, dar nu este exclus să aveţi probleme cu sănătatea. 
După-amiază s-ar putea ca o rudă mai în vârstă să vă împrumute o su-
mă pe care i-aţi cerut-o mai demult. Vi se propune o colaborare.

BALANŢĂ
S-ar putea să fi ţi impulsiv și să jigniţi o femeie. Nu este o zi bună pen-
tru examene și de afaceri. Aveţi ocazia să petreceţi momente plăcute 
împreună cu persoana iubită. Vă sfătuim să fi ţi mai prudent. Nu vă lă-
saţi antrenat într-o ceartă! 

SCORPION
Sunteţi melancolic și s-ar putea să nu luaţi cele mai bune decizii. Este 
posibil să vi se propună asocierea într-o afacere. Vă recomandăm să nu 
vă grăbiţi. Dacă sunteţi mai atent la relaţiile sentimentale, puteţi petre-
ce o seară romantică. 

SĂGETĂTOR
Aveţi succes în afaceri, dar sunteţi nevoit să faceţi mai multe drumuri 
scurte. Vă ajută foarte mult o femeie care vă apreciază corectitudinea. 
Vă loviţi de o problemă sentimentală, dar o rezolvaţi repede.

CAPRICORN
Sunteţi foarte apreciat la serviciu, datorită iniţiativelor inspirate. 
Trebuie să luaţi o decizie serioasă în ceea ce privește relaţiile cu persoa-
na iubită. Ascultaţi-vă intuiţia și nu veţi greși! 

VĂRSĂTOR
Zi favorabilă relaţiilor sentimentale. De asemenea, vă puteţi afi rma în 
societate. Vă recomandăm să fi ţi prudent la serviciu și în afaceri. S-ar 
putea să aveţi probleme cu banii, dar tot reușiţi să ieșiţi cu prietenii.

PEŞTI
Aveţi probleme fi nanciare, motiv pentru care sunteţi indispus. Vă sfătu-
im să nu începeţi activităţi noi. Nu vă ocupaţi astăzi de afaceri, ca să nu 
aveţi surprize neplăcute! În relaţiile sentimentale, totul este în regulă, 
ceea ce vă menţine moralul ridicat.
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Horoscopul săptămânii

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

Elena Udrea și procurorul șef al DIICOT, Alina Bica (în mijloc, îmbracată în negru), făcând shopping la Paris.
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WEEKEND la TV
vineri, 31 octombrie

TVR 1
11:30 Trandafi rii sălbati ci (can., 2009, s. 
tv, episodul 2) (reluare)
12:20 Discover România (emis. info.) - 
Mănăsti rea Secu
12:30 Președinte pentru România (talk 
show)
13:00 Finanţe și afaceri (2013, emis. info.)
13:30 M.A.I. aproape de ti ne (emis. info.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Oameni ca noi (rep.) (live)
16:00 Președinte pentru România (talk 
show)
17:00 Zon@ (2007)
17:30 Europa mea (emis. info.)
18:00 Starea naţiei (reality show)
18:15 Expediţie în regatul animalelor (f. 
doc., episodul 5)
18:45 Avanpremieră telejurnal (emis. info.)
18:50 Trandafi rii sălbati ci (can., 2009, s. 
tv, episodul 3)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 O dată-n viaţă (diverti sment) (live)
0:00 Nocturne (talk show)
1:05 100 de grade sub zero (sua, 2013, f. acţ.)

După puternicele erupţii ale unui lanţ vulcanic, un 
nor imens de cenușă blochează lumina solară și 
aruncă Europa într-o nouă eră glaciară. Înainte ca 
atmosfera să îngheţe de tot, un cuplu de americani 
trebuie neapărat să-și recupereze copiii aflaţi la Paris. 

ANTENA 1
12:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality 
show) (live)
13:00 Observator (emis. info.) (live)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality 
show) (live)
16:00 Observator (emis. info.) (live)
17:00 Acces direct (talk show) (live)
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Observator special (2012, emis. in-
fo.) (live)
20:30 X Factor (2014, emis. con.)
23:15 Iadul Bucătarilor (2014, emis. con.) 
(reluare)
2:15 Ulzana atacă(15) (sua, 1972, west.)

Împotriva grupului de indieni conduși de Ulzana, 
care terorizează albii dintr-o regiune, este trimisă o 
companie, condusă de tânărul ofiţer Debuin, ajutat 
de experimentatul McIntosh și de Ke-Ni-Tay, un ghid 
apaș. Confruntare dintre cele două tabere este 
dramatică, pentru că indienii îi dau multă bătaie de 
cap neexperimentatului și naivului DeBuin.

PRO TV
13:00 Ști rile Pro TV
13:45 Trandafi rul negru (tur., 2013, s. dr., 
episodul 35)
15:00 Mama pe fugă (sua, 2009, com.)
17:00 Ști rile Pro TV
17:30 La Măruţă (diverti sment)
19:00 Ști rile Pro TV
20:30 Vocea României (2014, emis. con.)

23:30 Box: Cristi an Ciocan - Irineu B. Cos-
ta Junior (live)
1:30 Mama pe fugă (sua, 2009, com.) 
(reluare)

În Manhattan, Eliza Welch, mamă a doi copii, 
pregătește petrecerea de ziua fetiţei ei care 
împlinește șase ani. Totuși, ea nu știe câte provocări 
trebuie să înfrunte ca petrecerea să iasă exact așa 
cum și-a dorit.

KANAL D
13:30 Te vreau lângă mine (2010, reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (2013, diverti sment) (re-
luare)
18:45 Ști rea zilei (emis. info.)
19:00 Ști rile Kanal D (emis. info.)
20:00 Suleyman Magnifi cul: Sub domnia 
iubirii (tur., 2011, s. avent.)
22:15 D-Paparazzi (2010, mag. life-style)
23:15 KIDSing (2014, emis. con.) (reluare)
1:15 Ști rile Kanal D (emis. info.) (reluare)

ACASĂ TV
13:00 Culorile iubirii (mex., 2014, ser.) 
(reluare)
14:30 Complicea (mex., 2014, ser.) (reluare)
15:30 Cununa de lacrimi (mex., 2012, s. dr.)
16:30 Tânăr și neliniști t (sua, 1973, s. tv, 
episodul 4841)
Tânăr și neliniști t - Don Diamont
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Pasiune interzisă (sua, 2013, s. tv)
19:30 Pentru că te iubesc (mex., 2013, s. rom.)
20:30 Culorile iubirii (mex., 2014, ser.)
22:00 Complicea (mex., 2014, ser.)
23:00 Casa de alături (sua, 2011, s. de acţ.)
0:00 Clona (braz., 2001, s. tv) (reluare)

LOOK TV
13:00 Nauti c Show (emis. sport, episodul 
42) (reluare)
13:30 Big Boletus (2012, diverti sment) 
(reluare)
14:30 Liga Magazin (emis. mag.) (reluare)
15:30 Academia de frumuseţe (2014, 
emis. con.) (reluare)
16:30 Blestemul familiei Kennedy (can., 
2011, mini-s., episodul 3)
17:30 Minunile Lui Tămaș (diverti sment) 
(reluare)
19:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)
20:30 Liga 1: FC Steaua București  - FC Di-
namo 1948 București  (emis. sport) (live)
22:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)
0:00 Ocolul Pământului în bikini (sua, 2003, 
s. reality show, sezonul 1, episodul 7)

sâmbătă, 1 noiembrie

TVR 1
12:30 Descoperă Europa ta! (emis. info.)
13:00 Ciocnirea civilizaţiilor (reality show)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:30 Lumea azi (emis. info.) (live)
15:00 Ora Regelui (2012, program cult., 
col., a-n)
16:00 Afacerea Imre Nagy (doc.)
17:00 Medici de gardă (2014, emis. info.)
18:00 Exclusiv în România (2013, emis. info.)
18:50 TeleEnciclopedia (1965, emis. info.)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Gala umorului (2014, mag. de div.)

22:00 Adio, Tovarăși! (fra.-ger.-ung., 2011, 
s. doc., col., a-n, episodul 4)
23:05 Profesioniști i... (talk show)
0:10 Mascul necruţător (sua, 2006, f. pol.)

ANTENA 1
13:00 Observator (emis. info.) (live)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality 
show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) (live)
17:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality 
show) (live) - Sezonul 4
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Mr. Bean (engl., 1990, s. com.)
20:30 Te cunosc de undeva! All Stars (2014, 
emis. con.)
0:00 Ray (sua, 2004, dr. muz.)

Povestea lui Ray Charles este a unui copil care orbește 
de mic, este crescut de o mamă singură și săracă 
într-un mediu segregaţionist din sudul Americii, dar 
care va reuși să spargă barierele sociale și să schimbe 
cursul istoriei muzicii americane, fiind primul care 
îndrăznește să amestece R&B și Gospel, dând naștere 
la curentul Soul. În paralel însă viaţa sa personală 
este un amestec de aventuri extraconjugale și 
dependenţă de droguri. În 1965 a fost arestat în 
aeroportul din Boston pentru deţinere de heroină. 
A făcut o cură de dezintoxicare după care nu s-a mai 
atins niciodată de droguri. De-a lungul carierei Ray 
a câștigat 12 premii Grammy, iar în 1988 premiul 
Grammy pentru întreaga carieră.

PRO TV
13:00 Ști rile Pro TV
13:30 MasterChef (2014, emis. con.) (r)
15:30 Vocea României (2014, emis. con.) 
(reluare)
19:00 Ști rile Pro TV (emis. info.)
20:30 Viespea verde (sua, 2011, acţiune)
22:45 Legenda regelui elefant - Bătălia fi -
nală (thai., 2010, acţiune)
0:45 Viespea verde (sua, 2011, acţiune) 
(reluare)

Un playboy bogat face echipă cu un inventator de 
gadget-uri ca să lupte împotriva crimei în postură 
de super-eroi. Britt Reid (Seth Rogen) e fiul celui mai 
respectat și mai proeminent magnat media și e 
extrem de fericit să ducă o existenţă fără sens, însă 
plină de petreceri – până când tatăl său (Tom 
Wilkinson) moare în mod misterios, lăsându-i lui 
Britt vastul său imperiu. Britt leagă o prietenie 
neobișnuită cu Kato (Jay Chou), unul din angajaţii 
săi cei mai misterioși și mai inventivi. Cei doi întrevăd 
ocazia să facă, pentru prima oară în viaţă, ceva 
important: să se lupte cu crima. Pentru a se apropia 
de criminali, ei vin cu acoperirea perfectă: vor poza 
ei înșiși în infractori. Protejând legea prin încălcarea 
ei, Britt devine justiţiarul "Viespea verde" și patrulează 
străzile cu Kato. Folosindu-se de toată ingenuitatea 
și de îndemânarea sa, Kato construiește o mașină 
retro, însă tehnologic avansată. Black Beauty e o 
mașină indestructibilă care are un motor puternic, 
dar duce și armament greu. 

KANAL D
12:30 Ști rile Kanal D (emis. info.)
13:15 Teleshopping (promo)
13:45 WOWbiz (2012, diverti sment) (re-
luare)
15:45 KIDSing (2014, emis. con.) (reluare)
17:45 D-Paparazzi (2010, mag. life-style) 
(reluare)
18:45 Ști rea zilei (emis. info.)
19:00 Ști rile Kanal D (emis. info.) (reluare)
20:00 Asta-i România! (2011, emis. info.)

21:30 Norocul îţi bate la ușă (2014, diver-
ti sment)
22:30 Gordy (sua, 1995, com.)
0:30 Ști rile Kanal D (emis. info.) (reluare)

ACASĂ TV
13:00 Culorile iubirii (mex., 2014, ser.) 
(reluare)
14:30 Complicea (mex., 2014, ser.) (reluare)
15:30 Cununa de lacrimi (mex., 2012, s. dr.)
16:30 Tânăr și neliniști t (sua, 1973, s. tv, 
episodul 4842)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Pasiune interzisă (sua, 2013, s. tv)
19:30 Pentru că te iubesc (mex., 2013, s. rom.)
20:30 Culorile iubirii (mex., 2014, ser.)
22:00 Complicea (mex., 2014, ser.)
23:00 Casa de alături (sua, 2011, s. de acţ.)
0:00 Clona (braz., 2001, s. tv) (reluare)

LOOK TV
12:00 Liga 1: FC Steaua București  - FC Dina-
mo 1948 București  (emis. sport) (reluare)
14:00 Academia de frumuseţe (2014, 
emis. con.) (reluare)
15:00 Cinema Live (2013, emis. mag.) (reluare)
15:30 Celebrity (2012) (reluare)
16:30 Povești le României
17:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)
18:00 CS U Craiova - AFC Botoșani (emis. 
sport) (live)
20:00 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)
20:30 Liga 1: AFC Astra Giurgiu - FC Cea-
hlăul Piatra Neamţ (emis. sport) (live)
22:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)
23:30 Top Goluri. Top Ratări (2014, emis. 
sport) (reluare)

duminică, 2 noiembrie

TVR 1
13:00 Breaking- News B.E.C. (live)
13:05 Foc încrucișat (talk show) (live)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:35 Politi că și delicateţuri (emis. mag.)
16:00 Breaking- News B.E.C.
16:05 25 de ani - o ţară, trei președinţi 
(live)
17:00 Telejurnal (emis. info.)
17:20 25 de ani - o ţară, trei președinţi 
(live)
18:00 Lozul cel mare (emis. con.) (live)
18:35 Scrisori pentru Președinte
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Ediţie specială: Alegeri prezidenţi-
ale 2014 (live)
22:00 Președinte pentru România (talk 
show) (live)
23:00 Starea naţiei (reality show)
0:10 Facerea de bine (sua-ger., 2002, thrill. acţ.)

Detectivul Jack, aflat pe urmele unei adolescente 
fugite de acasă, descoperă întâmplător o ciudată 
bandă de criminali, pregătiţi să dea o lovitură la o 
bancă. Luat ostatic, Jack este păzit de Erin, iubita 
șefului bandei. Dar, cei doi se îndrăgostesc, iar 
planurile hoţilor se încurcă.

ANTENA 1
13:00 Observator (emis. info.) (live)
13:15 Next Star (2013, emis. con.) (reluare)
16:00 Observator (emis. info.) (live)
16:15 SuperBingo Metropolis (2013, emis. 
con.) (live)

19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Mr. Bean (engl., 1990, s. com.)
20:30 Contele de Monte Cristo 
(engl.-sua-irl., 2002, avent. f)
21:00 Ediţie specială
21:15 Contele de Monte Cristo 
(engl.-sua-irl., 2002, avent. f)

Filmul prezintă strălucita strategie de răzbunare a 
acestuia împotriva celor care l-au trădat. Chipeșul 
marinar Edmond Dantes este un tânăr onest a cărui 
viaţă liniștită și planuri de a se căsători cu frumoasa 
Mercedes sunt năruite, când prietenul lui cel mai 
bun, Fernand , care vrea femeia pentru el, îl denunţă.
Închis pe nedrept în închisoarea din insula Chateau 
D'If, Edmond este prizonierul unui coșmar care 
durează timp de treizeci de ani. Măcinat de cursul 
nedorit pe care-l luase viaţa lui, tot ceea ce crezuse 
el despre bine și rău de-a lungul timpului este lăsat 
deoparte și înlocuit de gândurile istovitoare ale 
răzbunării împotriva celor care l-au trădat. 

23:30 Dansează printre stele (2014, emis. 
con.) (reluare)

PRO TV
13:00 Ști rile Pro TV
14:00 Apropo TV (diverti sment)
15:00 O iubire ca-n povești  (sua, 1998, 
avent. f)
17:00 Ști rile Pro TV
17:15 O iubire ca-n povești  (sua, 1998, 
avent. f)
18:00 România, te iubesc! (rep.)
19:00 Ști rile Pro TV (emis. info.)
21:30 Echipa sfarmă-tot (sua, 2005, acţ. com.)
23:45 O noapte de teroare (ger.-can.-sua, 
2008, thrill.)
1:15 Apropo TV (diverti sment) (reluare)

KANAL D
13:45 WOWbiz (2012, diverti sment) (reluare)
15:00 Gordy (sua, 1995, com.) (reluare)
17:00 Asta-i România! (2011, emis. info.) 
(reluare)
18:45 Ști rea zilei (emis. info.)
19:00 Ști rile Kanal D (emis. info.)
20:00 Ochii din umbră (2010, reality show)
21:30 KIDSing (2014, emis. con.)
23:30 Războinicul (sua-cro., 2003, SF acţ.)

ACASĂ TV
13:00 Culorile iubirii (mex., 2014, ser.) 
(reluare)
14:30 Complicea (mex., 2014, ser.) (reluare)
15:30 Cununa de lacrimi (mex., 2012, s. dr.)
16:30 Tânăr și neliniști t (sua, 1973, s. tv, 
episodul 4843)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Pasiune interzisă (sua, 2013, s. tv)
19:30 Pentru că te iubesc (mex., 2013, s. rom.)
20:30 Culorile iubirii (mex., 2014, ser.)
22:00 Complicea (mex., 2014, ser.)
23:00 Casa de alături (sua, 2011, s. de acţ.)
0:00 Clona (braz., 2001, s. tv) (reluare)

LOOK TV
13:00 Minunile Lui Tămaș (diverti sment) 
(reluare)
15:00 Liga 1: FC Steaua București  - FC Di-
namo 1948 București  (emis. sport) (live)
17:00 Fotbal Look (2012, emis. sport) (re-
luare)
18:30 Tonik Show (2012, diverti sment)
19:30 Academia de frumuseţe (2014, 
emis. con.) (reluare)
20:30 Detecti vi de carti er (sua, 2007, com., 
col., a-n)
22:30 Celebrity (2012) (reluare)
23:30 Cinema Live (emis. mag.) (reluare)

Scarlett Johansson, 

George Clooney şi 

Channing Tatum se numă-

ră printre actorii care au 

acceptat să joace în noua 

comedie a fraţilor Joel şi 

Ethan Coen, o peliculă 

care va avea în distribuţie 

mai multe vedete de la 

Hollywood, au anunţat 

miercuri studiourile 

Universal Pictures.

Comedia "Hail, Caesar!" va 

fi  lansată pe marile ecrane pe 5 

februarie 2016, informează Re-

uters. Filmul va prezenta poves-

tea unui producător de fi lm ca-

re lucrează pentru un mare stu-

dio hollywoodian şi care trebu-

ie să rezolve numeroase proble-

me în activitatea lui de zi cu zi.

Cu o acţiune plasată în ulti-

mii ani ai Epocii de Aur de la 

Hollywood, fi lmul are în distri-

buţie şi alţi actori celebri, pre-

cum Josh Brolin, Ralph Fien-

nes, Tilda Swinton şi Jonah Hill.

Fraţii Coen sunt regizori, 

scenarişti şi producători. Peli-

cula lor "Nu există ţară pen-

tru bătrâni/ No Country For 

Old Men" (2007) a fost recom-

pensată cu patru premii Oscar. 

Cei doi cineaşti au primit de-a 

lungul anilor alte nominalizări 

la premiile Academiei ameri-

cane, pentru fi lme precum 

"Adevăratul curaj/ True Grit" 

(2010), "Un tip serios/ A Seri-

ous Man" (2009) şi "Fargo" 

(1996), care a fost de altfel pre-

miat pentru scenariu. Printre 

cele mai cunoscute fi lme ale 

lor se mai numără "Marele Le-

bowski" (1998), "Dragostea 

costă/ Intolerable Cruelty" 

(2003) şi "Citeşte şi arde/ Burn 

After Reading" (2008).

În ciuda faptului că fraţii 

Coen sunt americani, cei doi 

cineaşti nu sunt deloc străini 

de universul cinematografi c 

din Franţa. Opt dintre fi lme-

le lor au avut premierele mon-

diale la Festivalul de Film de 

la Cannes, iar unul dintre ele, 

"Barton Fink", a câştigat pre-

stigiosul trofeu Palme d'Or, în 

1991. Totodată, cel mai recent 

fi lm al lor, "Inside Llewyn Da-

vis", a câştigat marele premiu 

al juriului la ediţia din 2013 a 

festivalului de pe Croazetă.

De asemenea, Joel şi Ethan 

Coen au scris scenariul pentru 

cel mai recent fi lm regizat de An-

gelina Jolie, "Unbroken", produs 

tot de studiourile Universal.

Scarlett Johansson şi George Clooney vor juca 
în noua comedie a fraţilor Coen
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Două clujence
la IJF Grand Slam
Clujencele Monica Ungureanu 
și Corina Caprioriu vor participa 
alături de alţi cinci judoka ro-
mâni la turneul IJF Grand Slam 
de la Abu Dhabi (Emiratele 
Arabe Unite). Sportivele din 
Cluj-Napoca, Monica 
Ungureanu și Corina Caprioriu, 
ambele legitimate la CSM Cluj 
U Dinamo, vor reprezenta 
România, duminică, la turneul 
IJF Grand Slam de la Abu Dhabi 
(Emiratele Arabe Unite), potri-
vit Agerpres. La masculin vom 
fi  reprezentaţi de Cristian 
Bodîrlău (cat. 81 kg), de Daniel 
Natea și Vlăduţ Simionescu 
(ambii la cat. +100 kg). Natea 
a reușit anul acesta două cla-
sări pe locul al treilea la Grand 
Slam Baku și Grand Prix 
Ulaanbaatar, în timp ce 
Simionescu a terminat pe trei 
la Grand Prix Zagreb. La femi-
nin vor evolua Violeta Dumitru, 
Monica Ungureanu (ambele la 
cat. 48 kg), Andreea Chiţu (52 
kg) și Corina Căprioriu (57 kg).

Voleibalistele speră 
mai sus
Vineri are loc la Sala 
Sporturilor „Horia Demian”, 
meciul de volei feminin dintre 
„U” Cluj și CSM Satu Mare. 
După trei etape, fetele antrena-
te de Dănuţ Ciontoș se afl ă pe 
pozitia a noua a clasamentului 
Diviziei A1. „Echipa noastră es-
te mobilizată să învingă și de 
această dată echipa din Satu 
Mare, așa cum am făcut-o în 
toate întâlnirile ofi ciale de pâ-
nă acum. Această victorie pe 
care am speranţa și convinge-
rea că fetele o vor obţine, este 
foarte importantă deoarece 
vom urca pe locul șapte în cla-
samentul Diviziei A1”, a decla-
rat managerul echipei de volei 
feminin, Constantin Paraia. 
Meciul va avea loc pe 31 oc-
tombrie, de la ora 12:30.

Pe scurt

La conferinţa de presă 

dinaintea meciului cu 

CSU Atlassib Sibiu, din 

cadrul etapei a 5-a a Ligii 

Naţionale de Baschet 

Masculin, antrenorul 

principal, Dorin Pintea a 

afi rmat că vineri, 31 

octombrie, suporterii clu-

jeni vor avea parte din 

nou de un derby al 

Ardealului.

„Nici nu a început bine 

campionatul, nici nu s-a ter-

minat bine precedenta ediţie 

de campionat cu Sibiul, că 

avem din nou un derby al Ar-

dealului. Ne aşteaptă un meci 

foarte greu, iar noi ne dorim 

să mergem pe o linie foarte 

bună prin a nu pierde meciuri 

pe teren propriu, deci ne do-

rim foarte mult victoria mâi-

ne”, a declarat Dorin Pintea.

Despre echipa pe care o 

vor întâlni pe teren propriu, 

Dorin Pintea a declarat că es-

te la fel de incomodă ca și 

anul precendent, având câțiva 

jucători care le pot pune mari 

probleme.

„Sibiul este, la fel ca anul 

trecut, o echipă incomodă, ca-

re practică un baschet bun, 

în viteză. Și-au păstrat nucle-

ul din sezonul trecut, se ba-

zează pe jocul pivotului Lee, 

al lui Bojovic, Johnson și Ca-

lotă. Noi avem semne foarte 

bune de la Sean Barnette, ca-

re s-a refăcut, însă a început 

deabia acum antrenamentele 

specifi ce”, a spus antrenorul 

principal al U-BT.

Președintele executiv al clu-

bului U-Banca Transilvania, 

Mircea Cristescu a completat 

spunând că în afara faptului 

că acest meci este un derby 

cu tradiție, speră ca apărarea 

să facă față echipei adverse și 

să câștige meciul.

„Vizavi de meciul cu Sibi-

ul, este un derby tradițional, 

a adus sarea și piperul mult 

timp. În sezonul actual, pot 

să spun că acest campionat 

are în fi ecare etapă foarte mul-

te derby-uri. Se pare că bas-

chetul s-a dezvoltat foarte mult 

în toate regiunile din țară. 

Mulțumim celor care apreci-

ază valoarea lotului, nu este 

prima dată când auzim cuvi-

ne de laudă, dar trebuie să o 

dovedim meci de meci. Spre 

exemplu, în ultimul meci, cel 

de la Craiova, nu am reușit, 

am avut o apărare mai slabă 

decât de obicei și cred că da-

că vom reuși să ne apărăm 

cum trebuie în meciul cu Si-

biul, o să avem șansa de a 

câștiga. La oamenii mici avem 

o rotație foarte mare și sper 

ca în acest fel să putem ridi-

ca nivelul apărării noastre”, 

a precizat Mircea Cristescu.

Michael Southall
nu mai joacă la Cluj

Pivotul Michael Southall nu 

mai este jucătorul lui U-Ban-

ca Transilvania, declară 

președintele executiv al clubu-

lui, această decizie fi ind luată 

de comun acord cu jucătorul.

„Am luat decizia de comun 

acord că Michael să meagă 

acasă sau să își găsească o al-

ta echipă. Pot să spun că, chiar 

dacă la început a reușit să ne 

dovedească anumite lucruri, 

cred că din cauza faptului că 

i-a fost greu să se adapteze la 

cerințele și la sistemele noas-

tre a trebuit să luăm această 

decizie, de a ne despărți. La 

modul la care am structurat 

echipa, nu cred că mai este 

cazul de noi transferuri”, a 

declarat Mircea Cristescu.

Noua sala polivalentă, un 
avantaj pentru adversarii 
din EuroChallenge

Mircea Cristescu a precizat, 

în cadrul conferinței de joi, că 

echipa de seniori va debuta în 

noua sală polivalentă cu oca-

zia primului meci de pe teren 

propriu din EuroChallenge, cel 

împotriva turcilor de la Trab-

zonspor Medical Park, și că 

deși deja au început pregătiri-

le în această sală în următoa-

rele meciuri baschetbaliștii clu-

jeni vor avea dezavantajul de 

a nu fi  încă obișnuiți cu o sa-

lă atât de modernă.

„Am anunțat deja sala la FI-

BA și ne-a fost acceptată, așa 

că este clar că în data de 11 

(n.r. noiembrie), când jucăm 

cu Trabzon în EuroChallenge, 

vom inaugura sala. Sunt foar-

te multe necunoscute pentru 

noi, sperăm că până la ora me-

ciului să le rezolvăm pe toate. 

Am luat decizia ca cel puțin în 

prima parte a sezonului, poa-

te chiar până la fi nalul sezonu-

lui, abonații și invitații vor avea 

rezervate primele trei rânduri 

imediat lângă teren. Sunt în jur 

de 700-800 de locuri iar bilete-

le de acces în sală vor fi  fără 

locuri. O să încercăm să pu-

nem bilet unic ca și preț. Noi 

ne dorim să jucăm toate me-

ciurile acolo, pentru că ne va 

fi  foarte greu să jucăm în do-

uă săli. Și așa, la început va fi  

mai degrabă un avantaj pen-

tru vizitatorii din EuroChallen-

ge, ei sunt obișnuiți să joace 

în săli de genul acesta, însă 

este un risc pe care trebuie să 

ni-l asumăm. Totuși, Clujul a 

făcut un efort destul de mare 

pentru a avea o sală foarte fru-

moasă și trebuie să îi dăm nu 

numai utilitate, cât și valoare. 

Ne dorim să facem un preț 

unic pentru noua sală, în prin-

cipiu cred că biletul va costa 

zece lei, un preț accesibil tu-

turor”, a afi rmat președintele 

executiv al clubului.

Meciul dintre U-BT și CSU 

Atlassib Sibiu va avea loc vi-

neri, începând cu orele 18:00, 

în Sala Sporturilor „Horia De-

mian” din Cluj-Napoca.

Pintea: „Sibiul este o echipă incomodă”
Meciul dintre U-Banca Transilvania şi CSU Atlassib Sibiu va fi un nou derby al Ardealului 
pe care îl va câştiga clujenii, declară Dorin Pintea şi Mircea Cristescu.

Vicecampioana mondială 

de anul acesta la indivi-

dual compus şi sol, gim-

nasta română Larisa 

Iordache, a ocupat locul 

doi la ediţia a 31-a a com-

petiţiei de gimnastică 

artistică „Memorialul 

Arthur Gander”.

Larisa Iordache a câştigat 

medalia de argint, cu un to-

tal de 43,000 puncte, după 

ce a fost notată cu 14,500 la 

sărituri, cu 13,500 la sol, iar 

la ultimul aparat, în fi nala 

propriu-zisă, a ales să evolu-

eze din nou la sărituri (15,000) 

şi nu la bârnă, aparatul favo-

rit. Pe locul 1 s-a situat ru-

soaca Daria Spiridonova, cu 

un punctaj total de 43,200 

(13,300 la sărituri, 15,000 la 

paralele şi 14,900 la paralele 

– în fi nală), iar locul trei i-a 

revenit elveţiencei Giulia Ste-

ingruber, cu 42,250 puncte, 

potrivit Agerpres.

La masculin s-a impus 

ucraineanul Oleg Verniaiev, 

cu 62,250 puncte, devansân-

du-i în ierarhia fi nală pe ger-

manul Fabian Hambuechen, 

60,200 puncte, şi pe rusul Ni-

kita Ignatiev, 59,250 puncte. 

Românul Marius Berbecar a 

ocupat locul al patrulea, cu 

un total de 58,150 puncte 

(13,200 la inele, 15,100 la să-

rituri, 15,200 la paralele şi 

14,650 la paralele în fi nală).

La masculin, gimnaştii au 

evoluat la patru din cele şa-

se aparate, iar după primele 

trei s-au califi cat în fi nală 

doar cei mai buni şase spor-

tivi, nota primită urmând să 

fi e adăugată la punctajul ob-

ţinut anterior. Sistemul a fost 

similar la feminin, unde spor-

tivele au evoluat la trei din 

cele patru aparate, iar cele 

mai bune şase după primele 

două aparate s-au califi cat în 

fi nală.

La ediţia de anul trecut, 

Larisa Iordache a câştigat con-

cursul feminin, la Morges, în 

timp ce la masculin Andrei 

Vasile Muntean a ocupat lo-

cul al doilea.

Larisa Iordache şi Marius 

Berbecar vor reprezenta Ro-

mânia şi la Swiss Cup, com-

petiţie care este programată 

în data de 2 noiembrie, la 

Zurich.

Larisa Iordache, locul 2 la 
„Memorialul Arthur Gander”

Universitatea Cluj a reuşit 

să se califi ce în sferturile 

de fi nală ale Cupei 

României, după ce a 

învins, cu scorul de 3-1, 

echipa gazdă FC Braşov, 

în optimile cupei.

Partida de sub Tâmpa a în-

ceput cu un entuziasm din 

partea gazdelor, care doreau 

să marcheze repede, să tran-

şeze califi carea şi să menţină 

în picioare invincibilitatea ce 

dăinuia în faţa clujenilor din 

1997. Au reuşit golul abia în 

minutul 27 prin portughezul 

Ricardo Machado.

Primul care a marcat din 

partea „şepcilor roşii” a fost 

mult aşteptatul Lemnaru, du-

pă care Ceppelini a relizat „du-

bla” înainte de pauză şi a sem-

nat califi carea echipei sale în 

sferturi, scorul rămânând ace-

laşi până la fi nalul meciului.

Cupa României este unul 

dintre obiectivele pe care le-a 

impus in vestiar actualul an-

trenor al Universităţii Cluj. 

George Ogăraru a declarat, 

după meciul câştigat pe tere-

nul echipei FC Braşov, că echi-

pa a intrat pe drumul cel bun, 

şi că jucătorii sunt pregătiţi 

să învingă orice echipă.

„Suntem foarte bucuroşi 

pentru această califi care, de-

oarece Cupa este un obiectiv 

pe care ni l-am propus noi, 

vestiarul. Echipa a început să 

joace ceea ce îmi doresc eu, 

suntem pe drumul cel bun. Nu 

mi-am dorit niciodată niciun 

adversar. Întotdeauna am fost 

stăpân pe calităţile mele, pe 

ceea ce ştiu să fac şi asta se 

va întâmpla şi acum când am 

devenit antrenor. Oricine va fi , 

ne vom pregăti pentru a-l în-

frunta şi a-l învinge”, a decla-

rat George Ogăraru după meci.

Lemnaru şi Ceppelini, salvatorii „U” Cluj

FC Brașov – U Cluj 1-3; Au marcat: Lemnaru 18, Ceppelini 
21 și 45+1 / Machado 27

Universitatea Cluj: Vl. Niculescu – R. Ciupe, E. Ninu, Skvorc, 
Bambara – R. Costin, Gravenberch (Mengolo 68) – Viveiros 
(Kovacs 60), Ceppelini, Cristocea – Lemnaru; Antrenor: 
George Ogăraru

FC Brașov: A. Marinescu – Vagner, Leko, Machado, D. Barna 
(Serginho 46) – R. Enceanu, B. Madeira (Aganovic 33) – C. 
Cristea, Ciocâlteu (Al. Grigoraș 77), Grigorie – L. Ganea; 
Antrenor: Adrian Szabo

Arbitru: Radu Petrescu; Asistenţi: Andrei Constantinescu și 
Bogdan Velicu


