Lenjeria salvează oţelăria !
Laminoriştii din Câmpia Turzii vor face chiloţi de damă.
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Şcoala clujeană
de meserii
Clasele profesionale din şcolile clujene
vor pregăti viitori lăcătuşi, bucătari şi
confecţioneri.
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Primarul Clujului spune însă că va participa la dezbaterea de duminică organizată
de Fundaţia Mişcarea Populară. Pagina 3
PUBLICITATE

Foto EVZ.ro

Boc spune că nu a fost
chemat de populari

ABSURD. Revizuirea Constituției este un mister pentru cetățeni
Opoziția spune că parlamentarii puterii modifică Legea fundamentală
pe „repede înainte” şi cu uşile închise. Amănunte în pagina 4.
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Băsescu, aşteptat la Cluj la dezbaterea
Fundaţiei Mişcarea Populară

SOCIAL

Jandarm de profesie,
schior din pasiune
Cu toate că are un loc de muncă care îl
solicită 24 de ore din 24, Cristian Peter își
mai găsește timp și pentru hobby-ul lui:
schiatul.
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ADMINISTRAŢIE

Scutiri fiscale contra
locuri de muncă
Municipalitatea clujeană acordă, începând cu acest an, scutiri de impozite marilor angajatori din oraş.
Pagina 5

ECONOMIE

Cum luptă UE cu
dumpingul economic?
Deputaţii europeni cer măsuri mai dure
împotriva importurilor incorecte din statele terţe, în special din Asia. Pagina 6

Preşedintele Traian Băsescu este aşteptat, duminică, la Cluj-Napoca, la dezbaterea despre statul
de drept organizată de Fundaţia
Mişcarea Populară, la care vor mai
participa, printre alţii, fostul premier Emil Boc şi deputatul Elena
Udrea, au declarat pentru Mediafax surse politice locale.
Surse politice locale au declarat, ieri, că Traian Băsescu este
aşteptat, duminică, la dezbaterea intitulată „Statul de drept între modelul european şi realitatea din România” care va ﬁ organizată de Fundaţia Mişcarea
Populară la Casa de Cultură a
Studenţilor din Cluj-Napoca.
La manifestare vor participa
membrii fondatori ai Fundaţiei
„Mişcarea Populară”, lideri ai Partidului Mişcarea Populară, fostul
premier Emil Boc, deputatul Elena Udrea, europarlamentarul
Cristian Preda, fostul ministru al
Educaţiei Daniel Funeriu.
Fostul premier Emil Boc a declarat, ieri, că va participa la

Ce îţi prezic astrele?
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dezbaterea organizată duminică de Fundaţia „Mişcarea Populară” în calitate de conferenţiar
universitar la UBB şi că nu a
fost invitat să intre în fundaţie,
astfel că nu are unde să meargă, iar dacă i se va înainta o astfel de invitaţie „va vedea”.
Primarul Clujului, Emil Boc,
primarul din Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan, şi primarul din Alba Iulia, Mircea Hava, au lipsit
sâmbătă de la reuniunea Colegiului Director lărgit al PDL, care a avut loc la Braşov.
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Trimiteţi CV-urile pe adresa: office@monitorulcj.ro
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Şcoala clujeană pregăteşte
viitori meseriaşi
ISJ Cluj va înfiinţa 22 de clase profesionale cu câte 28 de elevi fiecare.
Profilele au fost alese în funcţie de cererea de muncă de pe piaţă.
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În ﬁecare vară, rândul
şomerilor e îngroşat de
către absolvenţii unui
liceu sau a unei facultăţi
din lipsa unui loc de
muncă. În zilele noastre e
destul de diﬁcil să-ţi
găseşti un job care să ﬁe
bine plătit şi în domeniul
în care ai terminat şcoala.
Tocmai din acest motiv se
doreşte reînﬁinţarea şcolilor
profesionale: pentru ca elevii
să aibă un loc de muncă asigurat după ce vor ieşi din băncile şcolii. Şi statul vine în
sprijinul elevilor care vor să
urmeze o şcoală profesională: le asigură o bursă lunară
de 200 de lei şi le oferă şansa de a încheia un contract
cu angajatorii încă din timpul
şcolii. Elevul mai poate primi
lunar şi o bursă din partea
companiei care urmează să-l
angajeze, bursă oferită pe parcusul celor trei ani de şcoală
profesională.
În Cluj, odată cu începerea anului şcolar 2014-2015,
vor ﬁ înﬁinţate 22 de clase de
profesională cu câte 28 de
elevi ﬁecare.

Meseriile de care
are nevoie Clujul
Lăcătuşi, confecţionatori şi
bucătari – sunt doar câteva
dintre meseriile care vor ﬁ învăţate de elevii clujeni pe parcusul celor trei ani de şcoală
profesională. Aceste meserii
nu au fost alese la întâmplare ci în urma unor discuţii
purtate între conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean
Cluj şi reprezentanţii marilor
companii care au spus că stau
slab la capitolul personal în
aceste domenii.

ISJ Cluj va înﬁinţa 22 de clase profesionale

„La Liceul “Aurel Vlaicu”
din Cluj se vor înﬁinţa clase de
lăcătuş construcţii metalice şi
utilaj tehnologic şi tehnician în
echipamente biomedicale, La
Liceul „Tehnologic nr.1”, asistent de gestiune în unităţi de
cazare şi alimentaţie. La Liceul “Ana Aslan” coafor stilist şi
cosmetician, La Liceul Napoca
confecţionar produse textile şi
confecţionar articole de piele
şi înlocuitori. Confecţionar textile se va regăsi şi la Liceul Tehnologic din Turda. Pe zona Dejului vor ﬁ înﬁinţate şcoli profesionale de operatori prelucrare hârtie, celuloză, şi mecanici
auto. Liceul Reformat va avea
clase de electronist, aparate şi
echipamente tehnico-sanitar
gaze, coafor şi bucătar”, a declarat inspectorul şef al Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj,
Valentin Cuibus.

Burse pentru elevi
Pentru a-i motiva într-un fel
sau altul pe elevi ca să urmeze cursurile unei şcoli profesionale, autorităţie le oferă o bursă lunară de 200 de lei. Ei mai
pot primi şi o bursă oferită de

întreprinderea care îl va angaja la ﬁnalul cursurilor şi cu care va semna un contract. Tot
în cadrul acestor ﬁrme, elevii
vor face şi orele de practică.
În primul an de studiu, conform reprezentanţilor ISJ Cluj,
elevul va avea un număr mai
mare de ore teoretice şi doar
cinci săptămâni de ore practice. În cel de-al doilea an numărul orelor practice ca creşte considerabil, adică vor ﬁ 50% ore
teoretice şi 50% ore practice,
iar în cel de-al treilea an, din
numărul total de ore, 75% vor
ﬁ practice. Aşadar, elevul va ﬁ
instruit pe parcursul celor trei
ani de şcoală, iar la ﬁnalul şcolii poate intra direct “în pâine”.

Caravane pentru
informarea elevilor
Elevii şi părinţii vor primi
toate informaţiile necesare
despre şcolile profesionale şi
despre compania care urmează să-l angajeze cu ajutorul
unor caravane.
Caravanele vor ﬁ organizate de către reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean
Cluj împreună cu reprezentan-

ţii companiilor angajatoare în
zonele limotrofe, adică în comunele din zona Clujului, a
Dejului şi a Câmpiei Turzii. Elevii şi părinţi vor ﬁ adunaţi la
şcoală, sau la primărie, şi le va
ﬁ expusă oferta.

168 clase de liceu
şi 22 de profesională
În vara acestui an vor ﬁnaliza clasa a VIII-a un număr de
4962 de elevi. Astfel că, în anul
şcolar 2014-2105, pe raza judeţului Cluj vor ﬁ înﬁinţate un
număr de 190 de clase de liceu şi de profesională. Conform inspectorului ISJ Cluj, Valentin Cuibus: „vor ﬁ 168 de
clase de liceu. Dintre acestea
87 vor avea ﬁlieră tehnologică,
22 vocaţională şi 59 tehnologică. Totodată vor ﬁ înﬁinţate un
număr de 22 de clase profesionale de trei ani”. Elevii care
vor vrea să facă şi liceul o vor
putea face la ﬁnalizarea cursurilor şcolii profesionale.
Totodată vor mai ﬁ înﬁinţate un număr de 15 clase de şcoală profesională de doi ani, în cadrul cărora se pot înscrie elevi
care au ﬁnalizat clasa a IX-a.
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Boc spune că nu a fost invitat să adere
la Partidul Mişcarea Populară
Fostul preşedinte PDL, Emil Boc, a declarat că va participa la dezbaterea de duminică,
organizată de fundaţia Mişcarea Populară.
Gabriela DRAGOTĂ
redactia@monitorulcj.ro
Emil Boc (foto) a aﬁrmat
că nu a fost invitat să se
înscrie nici în fundaţia
Mişcarea Populară, nici în
partidul cu acelaşi nume.
Emil Boc a aﬁrmat, ieri, că
singura invitaţie din partea
Partidului Mişcarea Populară
face referire la dezbaterea de
duminică de la Cluj-Napoca,
organizată de fundaţia partidului. „Am primit invitaţie
din partea profesorului Marian Preda din partea fundaţiei Mişcarea Populară care organizează duminică, la Cluj,
o dezbatere pe tema statului
de drept şi am fost invitat în
calitate de conferenţiar al Facultăţii de Ştiinţe Politice”, a
spus Boc.
Întrebat, în cadrul unei conferinţe de presă, dacă cei din
Partidul Mişcarea Populară au
încercat să îl convingă să se
înscrie în partid, fostul preşedinte al PDL a răspuns că nu
a fost invitat de nimeni să adere la nou înﬁinţatul partid.
“Nu m-a invitat nimeni nici

într-o parte nici în alta”, a precizat Boc, făcând referire la
partid şi la fundaţie.
Fostul preşedinte al PDL a
spus că nu a primit invitaţie
să se înscrie în fundaţia Mişcarea Populară. “N-am primit
invitaţie. Aşa că unde să mă
duc dacă nu am primit invitaţie?”, a precizat Boc.

Partidele de dreapta
trebuie să lupte
împreună împotriva USL
Boc a mai spus că va merge sigur la dezbaterea de duminică, subliniind că partidele de dreapta trebuie să facă front comun împotriva
USL. “Ca şi invitat mă voi
duce la dezbaterea organizată de fundaţia Mişcarea Populară, iar pentru mine, partidele de dreapta, inclusiv
Mişcarea Populară sunt partide partenere, partide care
au un singur adversar comun:
USL-ul. Şi aşa cred că trebuie să privim viitorul, competiţiile electorale care sunt în
faţa noastră: europarlamentarele şi mai ales prezidenţialele”, a aﬁrmat Emil Boc.

Nu se aﬂă pe lista
primarilor doriţi în PMP
Întrebat dacă se aﬂă printre primarii despre care PMP
vorbeşte că încearcă să îi atragă în rândul partidului, Emil
Boc a spus că nu a fost contactat în acest sens şi că a
fost invitat doar la dezbaterea de duminică. “Orice demers al dreptei este extrem
de binevenit pentru a arăta
faţa adevărată a USL şi de a
avea punţi de legătură pe
dreapta în vederea promovării unui singur candidat la
alegerile prezidenţiale din noiembrie”, a spus Boc.

Nu are nici întâlnire
programată cu Băsescu
Jurnaliştii au insistat, ieri,
şi asupra unei posibile întâlniri dintre Boc şi Băsescu, în
condiţiile în care se spune despre PMP că este partidului lui
Traian Băsescu. Emil Boc a
declarat că va continua parteneriatul cu preşedintele Traian Băsescu, dar că nu are nicio întâlnire programată în viitorul apropiat. “Nu am programată nicio întâlnire cu Tra-

ian Băsescu, dar este binevenită oricând o întâlnire. Nu
am nicio reţinere să mă întâlnesc cu preşedintele României dacă va apărea oportunitatea”, a spus Emil Boc.
Fostul lider al PDL a adăugat că nu se va dezice de

Traian Băsescu în condiţiile
în care au fost parteneri în
cele mai grele momente ale
ţării. “Băsescu este preşedintele României aşa cum sunt
şi eu primarul municipiului
Cluj-Napoca. Aceasta nu înseamnă că nu putem avea o

comunicare sau ne interzice
cineva să ne întâlnim. Am
fost parteneri în cele mai grele momente ale crizei economice şi nu te dezici de un
partener după ce ai trecut
printr-o bătălie”, a conchis
Emil Boc.
PUBLICITATE

Lenjeria salvează oţelăria! Laminoriştii
din Câmpia Turzii vor face chiloţi de damă
Daciana DERDA
redactia@monitorulcj.ro
Floriana Prahoveanu,
şeful Serviciului Public
Local de Asistenţă
Socială a prezentat
astăzi o informare privind recrutările pe care
ﬁrma Jolidon Import
Export S.R.L.
Cluj-Napoca le face la
Câmpia Turzii.
Până în prezent, 454 de
persoane şi-au depus CV-uri
pe cele aproape 200 de locuri
de muncă anunţate de societate ca ﬁind disponibile.
Într-o primă fază se va lucra într-un singur schimb şi
vor ﬁ angajate doar 50 de
persoane caliﬁcate pentru
secţia de producţie pentru
confecţionarea articolelor de
lenjerie de corp Jolidon. Ulterior, dacă activitatea merge bine şi va genera proﬁt,
vor mai ﬁ angajate alte aproape 150 de persoane, iar pentru cei care nu au caliﬁcarea
necesară, societate va organiza cursuri de specializare.
Din cele 454 de persoane
care au anunţat intenţia de
angajare, doar 189 au menţionat în CV că au caliﬁcarea necesară în domeniu sau

abilităţi, ele ﬁind ulterior
programate la interviu.
Deja au avut loc două interviuri, în 16 decembrie 2013
şi 16 ianuarie 2014, la care
au participat 127 de persoane, urmând ca al treilea să
ﬁe stabilit în perioada următoare… toate persoanele interesate de acest tip de job,
se aﬂă în căutarea unui loc
de muncă la Câmpia Turzii.
Compania a anunţat partici-

panţii la interviuri că vor organiza probe de lucru, în următoarele 3-4 luni, menţionează Floriana Prahoveanu.
Tot astăzi s-a întrunit şi
comisia de licitaţie pentru
spaţiul situat în incinta Colegiului Tehnic Victor Ungureanu Câmpia Turzii, pe o
suprafaţă de peste 840 mp.
unde urmează să se desfăşoare activitatea de producţie a ﬁrmei Jolidon.

Societatea comercială Jolidon Import Export S.R.L.
Cluj-Napoca a înaintat încă
de anul trecut o scrisoare de
intenţie privind închirierea
imobilului denumit Cantina
de Ajutor Social şi Pensiune
cu sediul în Câmpia Turzii,
str. Laminoriştilor nr. 115, în
vederea înﬁinţării unei secţii de producţie pentru confecţionarea articolelor de lenjerie de corp Jolidon.
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Parlamentul revizuieşte
Constituţia „cu uşile închise“
În lipsa dezbaterilor, proiectul de revizuire a Constituţiei rămâne o necunoscută pentru românul de rând.
PUBLICITATE

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro
Comisia de revizuire a
Constituţiei s-a întâlnit în
cursul acestei săptămâni
pentru a dezbate ultimele
schimbări. Cum ne-au
obişnuit, reprezentanţii
Puterii modiﬁcă Legea fundamentală pe „repede înainte“ şi cu uşile închise.
Foarte multe dintre prevederi nu au ajuns la urechile oamenilor de rând, neexistând dezbatere.
În lipsa unor dezbateri, până şi specialiştii în domeniu
se feresc să comenteze prea
mult pe marginea modiﬁcărilor aduse Legii Fundamentale. Pe de altă parte, însă, unele prevederi adoptate au starnit vii controverse, mai exact
cele care se referă la modalităţi de anchetare a suspecţilor,
despre care unii specialişti spun
că nu au ce căuta în Legea
Fundamentală.

Dizolvarea Parlamentului,
mai uşoară
Dizolvarea Parlamentului ar
putea avea loc mult mai uşor,
dacă, în cazul referendumului
pentru demiterea preşedintelui, Legislativul stabileşte că şeful statului a încălcat Constituţia, dar votul cetăţenilor arată
contrariul. Acesta este un amendament adoptat în Comisia de
revizuire a Constituţiei, scrie
Digi24.
Mai exact, dacă referendumul este validat, dar majoritatea voturilor sunt contra demiterii preşedintelui, Parlamentul
poate ﬁ dizolvat. ParlamentaPUBLICITATE

rii care au susţinut acest punct
de vedere au explicat că într-o
asemenea situaţie, votul oamenilor dă un vot de blam Legislativului. Astfel, parlamentarii
ar trebui să îşi asume eşecul în
acest caz, potrivit susţinerilor.
Şi preşedintele Traian Băsescu
a solicitat un astfel de demers.
La ultimul referendum pentru demiterea şefului statului
nu s-a întrunit numărul necesar de voturi, iar referendumul
nici nu a fost validat, întrucât
nu au ieşit la vot 50% plus 1
dintre alegători.

S-ar putea crea
un echilibru
Unii specialişti în domeniu
se încumetă totuşi să dea explicaţii pe marginea unor amendamente din proiectul de revizuire a Constituţiei, deşi, după
cum declară ei înşişi, au serioase rezerve în a comenta nişte declaraţii politice ale membrilor Comisiei de revizuire a
Constituţiei, şi nu texte propriu-zise din proiectul de revizuire a Constitutiei. „Îmi manifest îngrijorarea şi surprinderea faţă de modalitatea de punere în practică a unei proceduri de revizuire a Legii fundamentale a României, lipsite total de respectarea transparenţei decizionale, lipsite de accesibilitate atât pentru cetăţeni,
pentru ONG-urile din domeniul
apărării drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti fundamentale,
cât şi a presei şi opiniei publice în general. Cu atât mai mult
cu cât este vorba despre legea
fundamentală a statului,care
are forţă juridică supremă în
stat“, a precizat pentru Moni-

torul de Cluj, fostul consilier
de stat Cynthia Curt.
Astfel, Cynthia Curt subliniază faptul că în ceea ce priveşte posibilitatea introducerii unui
text privind dizolvarea Parlamentului în cazul în care referendumul pentru demiterea preşedintelui României, validat de
Curtea Constituţională, conduce spre un rezultat în favoarea
menţinerii în funcţie a preşedintelui, acest text poate ﬁ considerat beneﬁc pentru sistemul
politic românesc. „Potrivit principiului simetriei, ar ﬁ ﬁresc ca
majoritatea parlamentară – care a antrenat procedura de răspundere politică a preşedintelui
României, solicitând corpului
electoral demiterea acestuia prin
referendum – să ﬁe supusă reevaluării prin noi alegeri, în cazul în care corpul electoral se
pronunţă în favoarea preşedintelui. În această situaţie, dizolvarea Parlamentului ar trebui să
intervină de drept, în condiţiile
în care, rezultatele referendumului pot ﬁ validate de către
Curtea Constituţională, sub aspectul participării la vot“, a explicat Cynthia Curt.
Pe de altă parte, conform
Constituţiei actuale, prerogativa preşedintelui de dizolvare a
Parlamentului este supusă unor
condiţii prealabile care o fac
„aproape imposibil de pus în
practică (doar la formarea unui
nou guvern, după alegeri parlamentare sau după adoptarea
unei moţiuni de cenzură), noua prevedere ar putea echilibra
aşa numitele „checks and balances” între executiv şi legislativ, în contextul separaţiei puterilor în stat“.
PUBLICITATE
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Investitorii sunt încurajaţi de
Primărie prin scutiri de impozite
Emerson este prima companie importantă care a primit scutire de impozit din
partea Primăriei Cluj-Napoca şi ajutor de stat, valoarea totală fiind de 1,6 mil. euro.
Gabriela DRAGOTĂ
redactia@monitorulcj.ro
În următorii cinci ani,
numărul locurilor de
muncă va creşte în cazul
ﬁrmelor care primesc
reduceri la impozite.
Primarul Emil Boc a anunţat, ieri, că a fost semnată o
dispoziţie prin care Emerson
beneﬁciază de scutire la impozitul pe clădiri pe anul acesta – ajutor de stat – şi ajutor
de minimis. „Astăzi (ieri –
n.red.) am semnat o dispozitiţie privind acordarea de ajutor de stat şi minimis pentru
Emerson în Tetarom II în valoare de 1,6 milioane euro. O
scutire pe impozitul pe clădiri
pentru cinci ani şi ajutorul de
minimis totalizează 1,6 milioane euro”, a aﬁrmat Boc.
Potrivit conducerii Primăriei, ajutorul de minimis se
aplică pentru trecut, iar ajutorul de stat pentru viitor, deci
există aceste formule în ajutorul de stat. Valoarea globală a acestor două ajutoare este de 1.592.000 euro pentru
o perioadă de cinci ani. “Urmează ca în perioada 2014-2020
să se acorde o altă strategie a
ajutoarelor de minimis şi ajutoare de stat, deci şi după expirarea perioadei de cinci ani,
ﬁrmele vor putea beneﬁcia de
ajutoare de stat”, a mai spus
primarul.
În ceea ce priveşte valoarea impozitului, Primăria
Cluj-Napoca aplică un procent

O parte din cele șapte cișmele
pentru apă din Parcul Central,
renovat și modernizat în urmă
cu aproximativ un an, sunt
rupte și nefuncţionale.
Clujenii însetaţi care se află în
Parcul Central într-o plimbare
trebuie să aibă propria sticlă cu
apă la ei în cazul în care au
„norocul” să dea peste una
dintre cișmelele defecte, ale
căror componente sunt rupte
astfel încât cișmelele nu mai sunt funcţionale. Una dintre
cișmelele defecte se află în apropierea clădirii Casino.
Trecătorii spun că poate până la primăvară când lumea are
nevoie de apă va fi reparată cișmeaua. „Acum e iarnă, nu prea
ne este sete, eventual alergătorii care mai fac sport pe aici au
nevoie de apă. Poate până în primăvară le repară domnii ăștia
de la Primărie că doar mare lucru nu îi să înlocuiască robinetul
acela”, spune un pensionar aflat la plimbare cu nepotul.
În momentul de faţă, licitaţia pentru desemnarea firmei care
se ocupă de întreţinerea cișmelelor, fântânilor arteziene și
flăcărilor veșnice se află în plină desfășurare. Ofertele au fost
deschise în data de 20 ianuarie, iar acum se află în faza de
analiză.
G.D.

Emerson este prima companie importantă care a primit scutire de impozit din partea Primăriei Cluj-Napoca

de 5,35% din valoarea investiţiei. „După 2014, această scutire este pentru cinci ani şi
după ce se va elabora strategia pentru 2014-2020 vom putea extinde scutirea impozitului pe clădire şi peste limita celor cinci ani”, a menţionat Boc.

Investitorii
vor creşte numărul
locurilor de muncă
Primarul a subliniat că
aceasta este o formă prin care se doreşte sprijinirea cu orice preţ a activităţii economi-

ce în Cluj-Napoca. „În acest
moment există pe rol şi alte
solicitări de ajutor care sunt
analizate de comisiile de specialitate din Primărie”, a menţionat primarul.
În schimbul ajutoarelor primite de la autorităţi, Emerson
se angajează să crească numărul locurilor de muncă de
la 1.800 la 3.400 şi să construiască mai multe hale de
producţie.
Pe lângă Emerson, au mai
solicitat ajutor şi alte nume
importante precum Banca
Transilvania, Energobit, etc.

Cererile acestora sunt în prezent analizate de comisiile de
specialitate.
Potrivit conducerii Primăriei, pentru alte ﬁrme care nu
se încadrează la schema de
ajutor de stat sau ajutor de
minimis se aplică cel mai mic
procent de impozit. „Vrem încă o dată să dăm un semnal
puternic şi realist tuturor acelora care investesc în Cluj-Napoca cu privire la faptul că au
în autorităţile locale un partener puternic care doreşte
să-i sprijine în demersurile
lor”, a conchis Boc.

ce. „Abonamentele pentru
elevi vor ﬁ emise începând
cu 1 martie. Am avut o şedinţă cu directorii şi am convenit ca imediat după ce se
întorc elevii din vacanţă, părinţii să completeze formularele şi între 17 şi 25 februarie, RATUC (Compania de
Transport Public Cluj-Napoca – n.red.) să emită abonamentele, iar după 25 februarie şcolile să înmâneze elevi-

lor abonamentele”, a declarat primarul Emil Boc.
Nota scăzută la purtare va
ﬁ un element pe viitor în acordarea abonamentelor. „Elevii
care au avut nota scăzută la
purtare în semestrul II nu vor
mai beneﬁcica de abonament
în anul şcolar viitor”, a subliniat primarul.
Elevii din Cluj-Napoca vor
avea gratuitate pe două linii de
transport în comun. Gratuita-

tea se aplică pentru acei elevi
care trebuie să ajungă la şcoală folosind un mijloc de transport în comun, dar şi pentru
cei care sunt implicaţi în activităţi extraşcolare la diverse cluburi sportive, culturale, etc.
Elevii trebuie să facă dovada ﬁe printr-o legitimaţie,
ﬁe printr-o adeverinţă că desfăşoară activităţile respective.
Proiectul costă aproximativ 4
milioane lei.
G.D.

1.200 clujeni şi-au achitat taxele online într-o singură lună
Numărul clujenilor care
au ales să îşi plătească
taxele şi impozitele locale
on-line s-a dublat în
prima lună a anului, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.
“Am constatat o îmbunătăţire a plăţilor prin sistemul
on-line. În comparaţie cu anul
trecut, plăţile online au crescut cu 50%. Din 6 ianuarie
până în prezent s-au efectuat
1.200 de plăţi on-line, cu 50%
mai mult faţă de aceeaşi pe-

Centru
Cişmele doar pentru decor
în Parcul Central

Plopilor
Strada care se transformă
într-o baltă uriaşă

Din toamnă, elevii chiulangii nu mai au transport gratis
Conducerea Primăriei
Cluj-Napoca a anunţat,
ieri, că elevii din municipiu vor primi abonamentele gratuite pentru transportul în comun în data
de 1 martie.
Din toamnă, cei care vor
avea nota scăzută la purtare
din cauza absenţelor nu vor
mai beneﬁcia de gratuitate.
Până în 1 martie vor ﬁ puse
la punct toate detaliile tehni-

Oraşul pe o coloană

rioadă a anului trecut”, a declarat primarul Emil Boc. De
miercuri, s-a redeschis ghişeul din Iulius Mall pentru plata taxelor şi impozitelor locale. Clujenii trebuie să ştie ca
în mall se pot achita taxele
doar cu cardul. Pe lângă sistemul de plată on-line şi cu
cardul, contribuabilii mai au
la dispoziţie şi achitarea taxelor la ghişeele de la sediul central al Primăriei şi al tuturor
primăriilor de cartier sau printr-o aplicaţie de pe smartpho-

ne sau tabletă. Tot ce trebuie
să facă utilizatorul este să scaneze codul QR de pe înştiin-

ţarea de plată trimisă de Primărie tuturor locuitorilor din
municipiu.
G.D.

După încheierea lucrărilor la linia de tramvai, toate străzile de
pe acest traseu au rămas nereparate. Oamenii au ajuns la
capătul răbdării.
Din Mănăștur și până la capătul bulevardului Muncii sunt străzi
nereparate, deteriorate și pline de gropi. Firma care a realizat
modernizarea liniei de tramvai nu avea prevăzută în contract și
modernizarea tramei stradale aferente astfel că Primăria
Cluj-Napoca a organizat o nouă licitaţie pentru desemnarea
firmei care va repara străzile de pe traseul liniei de tramvai.
Clujenii care locuiesc pe străzile respective au remarcat această
problemă și solicită Primăriei modernizarea arterelor respective.
„Acum peste doi ani au fost executate lucrări de modernizare a
liniei de tramvai și a aleilor dintre blocurile de pe strada Plopilor.
Nici până la această dată nu au fost finalizate lucrările, astfel
încât intrările din strada Plopilor spre aleile dintre blocuri sunt
într-o stare jalnică. De asemenea, la orice cădere de precipitaţii
strada Plopilor (în special de la intersecţia cu Pandurilor până la
Calvaria) devine o baltă uriaţă în care ţi-e greu să te decizi să
intri, iar săracii pietoni sunt stropiţi din cap până în picioare”,
scrie clujeanul Gheorghe Opriș, pe un site specializat în sesizări
și reclamaţii la adresa autorităţilor locale.
Reprezentanţii Biroului Mass-Media din cadrul Primăriei au
precizat că strada Plopilor este cuprinsă în proiectul de
modernizare a tramei stradale adiacente liniei de tramvai,
proiect cu finanţare europeană care va demara în acest an.
Asocierea Kiat-Diferit va moderniza toate străzile de-a
lungul traseului liniei de tramvai, termenul de finalizare
fiind de 18 luni.
G.D.

Mănăştur
Troleibuzele articulate,
prea pline şi prea puţine
Clujenii care folosesc mijloacele de transport în comun sunt
nemulţumiţi de dotarea actuală a parcului auto al Companiei
de Transport Public (CTP) Cluj-Napoca.
Cetăţenii care locuiesc în Mănăștur solicită Primăriei ClujNapoca și CTP să cumpere mai multe troleibuze articulate
deoarece actualele troleibuze sunt prea puţine și
neîncăpătoare astfel că în permanent sunt aglomerate. „Vreau
să trag un semnal de alarmă referitor la troleibuzele CTP: în
ultima vreme au fost casate foarte multe troleibuze articulate,
punându-se în circulaţie doar 25 de trolee articulate noi. De ce
doar 15 sunt transformate din troleibuze și nu 20, cum s-a
prevăzut)? Când preconizaţi că veţi achiziţiona noi troleibuze
articulate și câte?”, scrie un clujean pe un site de reclamaţii și
sesizări la adresa Primăriei.
Conducerea Primăriei Cluj-Napoca a anunţat de mai multe ori
că parcul auto al CTP va fi modernizat pe parcursul următorilor
ani cu autobuze noi și troleibuze. Recent a fost votat un proiect
de hotărâre privind achiziţionarea a 50 de autobuze noi, iar
anul trecut au fost puse în circulaţie 10 troleibuze noi,
articulate.
G.D.

Ai o problemă în cartierul tău și nu știi pe cine să anunţi?
Trimite-ne sesizarea ta, însoţită de o fotografie,
la adresa redactia@monitorulcj.ro
sau sună-ne la numărul de telefon 0264-59.77.00.
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Uniunea Europeană
şi dumping-ul
Deputaţii europeni cer măsuri mai dure
împotriva importurilor incorecte din state terţe.

PUBLICITATE

UE ar trebui să crească
tarifele anti-dumping
împotriva importurilor
subvenţionate din terţe
state şi să facă mai mult
pentru a ajuta ﬁrmele să
beneﬁcieze de măsurile
existente de combatere a
acestor practici, au arătat
deputaţii în amendamentele votate ieri privind
planurile de revizuire a
„instrumentelor UE de
apărare comercială”.
Deputaţii au mai depus
amendamente şi pentru tarife mai dure împotriva dumpingului de mediu sau social
şi împotriva dumpingului asistat de subvenţiile de export.
„Am revizuit partea cea
mai controversată din politica comercială a UE – instrumentele de apărare comercială – care de obicei iau forma
tarifelor anti-dumping. Cazurile foarte vizibile, cum ar ﬁ
taxa anti-dumping de 47% pe
panourile solare importate din
China aduc această revizuire
mai sus pe agenda politică.
Am ajuns la unele compromisuri bune, în cele mai multe
cazuri, în privinţa transparenţei, a mai multor drepturi de
supraveghere pentru Parlament, îmbunătăţind totodată
ajutorul acordat ﬁrmelor mici”, a spus raportorul Christofer Fjellner (PPE, SV).

Înstrumentele oﬁciale
de apărare comercială
Deputaţii subliniază că doar
marii jucători din industrie pot
să îşi permită investigaţii anti-dumping şi anti-subvenţii,
în timp ce ﬁrmele mici şi mijlocii (IMM) sunt dezavantajate în privinţa accesului la instrumentele de apărare comerciale ale UE. Deputaţii suge-

rează crearea unui helpdesk
pentru IMM-uri care să le ajute să depună plângeri şi să le
ofere îndrumare în cursul investigaţiilor. Acest helpdesk ar
putea ajuta şi sectoarele de business care sunt formate în majoritate din IMM-uri să pună
în comun probele iniţiale privind efectele economice negative, necesare pentru a începe
o investigaţie anti-dumping.
Deputaţii mai spun că pentru sectoarele formate în mare
măsură din IMM-uri, ar putea
ﬁ impuse taxe mai mari pentru importurile de bunuri de
dumping sau subvenţionate.

Fără notiﬁcarea
investigaţiilor
Deputaţii au votat împotriva propunerii ca importatorii
UE şi exportatorii din state
terţe să ﬁe notiﬁcaţi cu două
săptămâni înainte în privinţa
planurilor UE de a impune taxe provizorii anti-dumping.
Comisia a propus această notiﬁcare ca să se asigure că importurile deja expediate nu
sunt afectate, însă deputaţii
au considerat că acest lucru
ar putea conduce la crearea
de stocuri de produse de dumping şi ar politiza relaţia comercială.

Dumpingul social
şi de mediu ar trebui
luat în considerare
Deputaţii consideră că UE
ar trebui să schimbe regulile,
astfel încât să poată impune
taxe mai mari pe bunurile importate de dumping sau subvenţionate, dacă ţara terţă exportatoare „nu are un nivel suﬁcient de standarde de mediu
şi sociale”, evaluate pe baza
convenţiilor de mediu şi de
muncă. În acelaşi timp, UE ar
trebui să impună taxe mai moderate atunci când importurile subvenţionate vin dintr-o
ţară mai puţin dezvoltată care îşi urmăreşte „scopurile legitime de dezvoltare”.

Cum se apără Europa?
Legislaţia actuală privind apărarea comercială a UE datează
din 1995. De atunci, relaţiile comerciale ale UE cu statele terţe
s-a modiﬁcat substanţial, iar lanţul valoric a s-a globalizat. Revizuirea propusă are ca scop eﬁcientizarea acestei legi, adaptarea ei la provocările actuale şi
la modelele comerciale, precum
şi creşterea transparenţei şi a
predictabilităţii. Cele mai multe cazuri anti-dumping şi anti-subvenţii au fost lansate de
UE împotriva Chinei.

Carnea de porc s-ar putea ieftini
ca urmare a importurilor din Ungaria
Importurile de carne de
porc în creştere din
Ungaria, unde TVA a scăzut de la 1 ianuarie de la
27% la 5%, ar putea duce
la ieftinirea cărnii de porc
de pe piaţa românească în
următoarele luni, a declarat agenţiei Mediafax Ioan
Ladoşi, preşedintele
Asociaţiei Producătorilor
de Carne de Porc.
„Crescătorii de porci sunt
îngrijoraţi de importurile care
vin din Ungaria, după ce de la
1 ianuarie la ei a scăzut TVA
la carne de porc de la 27% la
5%. Lor le convine să vândă
aici, unde preţul e mai mare
decât în Ungaria. Chiar dacă

vând la preţul de la ei, câştigă din diferenţa de TVA, care
la noi e 24%”, a spus Ladoşi.
El a aﬁrmat că situaţia va
genera şi importuri la negru
de pe piaţa maghiară. Astfel
de situaţii se întâmplă frecvent când există diferenţe mari
de TVA între ţări vecine.
Guvernul ungar a redus de
la începutul acestui an TVA
pentru porci vii şi carnea de
porc de la 27%, cel mai ridicat nivel din UE, la 5%, pentru a proteja producătorii locali de importurile mai ieftine.
„Va ﬁ o presiune pe piaţa
românească. Au început deja
să crească importurile, dar doar
regional, deocamdată, în Bi-

hor, Satu Mare şi Arad. Ungurii vin cu carnea şi o vând unde pot, la magazine mici, la
măcelării sau la procesatori
mai mici. Ne aşteptăm ca în
aceste condiţii preţul cărnii de
porc pe piaţa românească să
scadă”, a mai spus oﬁcialul
asociaţiei.
Problemele producătorilor
români ar putea ﬁ ampliﬁcate
şi de refuzul Rusiei de a mai
primi importuri de carne de
porc din UE, după ce s-au depistat cazuri de pestă porcină.
„Va creşte astfel pe piaţa
europeană cantitatea de carne de porc disponibilă, pentru că o parte s-ar ﬁ dus în
Rusia”, a explicat Ladoşi.
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Jandarm de profesie,
schior din pasiune
Cu toate că are un loc de muncă care îl solicită 24 de ore din 24,
Cristian Peter mai are timp pentru un hobby: schiatul.
Bianca PREDA
redactia@monitorulcj.ro
Cristian Peter (39 de ani)
lucrează la Inspectoratul de
Jandarmi Judeţean (IJJ)
Cluj şi de nouă ani participă
la concursul de schi alpin
organizat între jandarmii
din cadrul Inspectoratului
de Jandarmi Judeţean Cluj
şi Gruparea de Jandarmi
Mobilă Cluj-Napoca.
De ﬁecare dată a prins podiumul, de patru ori a luat premiul I şi de două ori premiile II
şi III. La ediţia din acest an organizată, miercuri, pe Muntele
Băişorii s-au înscris un număr
de 17 jandarmi, dar Cristian Peter a obţinut şi de această dată
locul I. „Pasiunea are ceva mai
înrădăcinat. De când eram copil, din şcoală, am participat la
schi, dar am început cu un schi
mai deosebit, schi fond, apoi alpinism pe timp de vară. Din
2005, o singură dată am lipsit”,
povesteşte Cristian Peter.

Cristian Peter (foto mijloc) a obţinut locul I la concursul de schi alpin organizat între jandarmii
din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Cluj şi Gruparea de Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca.
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Elevi puţini, şcoli desfiinţate!
Şcoala gimnazială „Radu
Stanca” se va contopi cu
Liceul de Informatică
“Tiberiu Popovici” din
cauza numărului redus
de elevi.
La şcoala gimnazială „Radu Stanca”, din cartierul Zorilor, studiază în prezent un
număr de aproximativ 300 de
elevi. Din cauza numărului
redus de copii, care învaţă în
această unitate de învăţământ, conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj
a decis ca această şcoală să
ﬁe contopită cu liceul de informatică.
Acest lucru se va întâmpla
din toamnă, odată cu începerea unui nou an şcolar. De
menţionat este faptul că elevii vor studia tot în aceleaşi
săli de clasă, aşa cum fac în
prezent, doar că cele două
unităţi de învăţământ vor avea
o singură conducere, un singur birou de contabilitate, secretariat s.a.
“Se va face fuziunea între
liceul de informatică “Tiberiu
Popovici” şi şcoala gimnazială Radu Stanca, din Zorilor
pe un motiv foarte simplu.
Numărul copiilor de la Stanca a scăzut foarte tare în ul-

timul timp. Au ajuns la puţin
peste 300 de elevi. Ea nu mai
putea rezista ca şi şcoală separată şi atunci am decis să
le fuzionăm. Vor ﬁ 42 de clase în continuare. Se face o fuziune între cele două, în sensul că va avea o singură conducere care va gestiona lucrurile”, a declarat Valetin Cuibus, inspectorul şef al ISJ Cluj.
Cele două unităţi de învăţământ nu vor ﬁ singurele care se vor contopi odată cu începerea anului şcolar 2014-2015.
Din cauză că elevii de la
liceul pedagogic aveau nevoie în permanenţă de o grădiniţă pentru a-şi face orele de
practică, conducerea ISJ Cluj
a decis să fuzioneze grădiniţa Dumbrăvioara cu liceul pedagogic din municipiu.
Valentin Cuibus a mai adăugat că: “Liceul Pedagogic
„Gheorghe Lazăr” şi grădiniţa Dumbrăvioara se vor fuziona. Motivul este acela că conducerea Liceului Pedagogic a
cerut o grădiniţă de aplicaţie,
pentru a face practică. Ei au
cerut să-şi înﬁinţeze o grădiniţă care să ﬁe a lor unde să
poată face practică. Aşa că am
ajuns la concluzia că mai bine le dăm noi una”.
A.L.
PUBLICITATE

Lucrează
în „creierul unităţii”
Plutonierul Cristian Peter lucrează la dispeceratul IJJ Cluj
şi are atribuţii de coordonare a
activităţilor şi misiunilor. Înainte de a ajunge la dispeceratul Inspectoratului de Jandarmi
a lucrat între anii 2002 şi 2004
la Postul de jandarmi montan
Muntele Băişorii. Nu regretă
faptul că a lăsat o muncă dinamică pentru o muncă de birou.
“Eu am avut nevoie să cunosc
acest sport pentru activitatea
pe care o desfăşuram, am fost
şi eu doi ani de zile la Postul
de jandarmi montan Muntele
Băişorii. Din punct de vedere
profesional nu prea am ce să
regret, activitatea este diversiﬁcată, răspunderea este mult
mai mare. A fost nevoie de mi-

ne aici şi am simţit că este locul în care trebuie să ﬁu”, a
mai precizat jandarmul.

Pasiune costisitoare
Cristian Peter spune că pasiunea costă. “Aici vorbim de un
hobby în afara serviciului. Este
costisitoare având în vedere că
un echipament modest pleacă
undeva de la 2000 de lei, celelalte costuri suplimentare, transportul costă, cheltuielile cu cazarea, masa care este foarte scumpă la munte. Am doi băieţi acasă care sper că îmi vor urma paşii şi meseria, şi de jandarm şi
de schior”, mai spune Cristian
Peter. Acesta mai spune că nu a
participat la nicio altă competi-

ţie nici în ţară, nici în străinătate. “Nu am participat la nicio altă competiţie de schi, nici măcar
pe ţară. Mi-aş dori, dar este o
competiţie la un nivel mult mai
ridicat, ceea ce implică mai multă pregătire şi devotament şi costuri mai mari. Mi-aş dori şi o experienţă în străinătate, de ce nu?”,
mai spune Cristian.

De la birou,
direct pe schiuri
Întrebat la ce ajută această
competiţie, Cristian Peter spune că îi ajută pe jandarmii de la
Postul de jandarmi montan Muntele Băişorii. “Această competiţie îi ajută pe colegii mei, jandarmii montani, care sunt aici.

Dacă un coleg se îmbolnăveşte
şi are nevoie de un înlocuitor,
se rotesc efectivele, dacă va ﬁ
nevoie vor ﬁ suplimentaţi. Ce
facem dacă colegii noştri au nevoie de sprijin? Nu intervenim
că ne este frică de munte?”.
Aurel Litan, şeful IJJ Cluj
spune despre Cristian Peter că
este un om serios şi competent.
“Este un om foarte serios, competent, toţi cei care coordonează activităţile sunt oameni competenţi. Acolo este creierul unităţii. Ei coordonează şi transmit mai departe. Are o responsabilitate mare. Fără o condiţie
ﬁzică bună şi o pregătire ﬁzică nu poţi să îndeplineşti misiuni”, a precizat Litan.

Veste bună pentru elevii IT-işti
Andreea LEDER
educatie@monitorulcj.ro
Conducerea ISJ CLuj va
purta o serie de discuţii
cu reprezentanţii marilor
companii de IT din judeţ
pentru a-i ajuta pe elevii
claselor de informatică şi
de mate-info în acest
domeniu.
Meseria de IT-ist este una
dintre cele mai bine plătite
job-uri la ora actuală. Din
acest motiv, mulţi dintre elevi
doresc să urmeze cursurile
unui liceu cu proﬁl informatică, studii care vor ﬁ urmate
mai apoi de o facultate în do-

meniu. Toate acestea pentru
ca la ﬁnalul cursurilor să îmbrăţişeze o carieră în IT.
Doar că învăţământul românesc nu stă foarte bine la
capitolul informatică pe motiv că tehnologia avansează
zilnic, iar programa şcolară
în acest domeniu nu a mai
fost actualizată de foarte mulţi ani.
Pentru a-i ajuta pe elevi în
acest sens, pentru a le aduce
informaţiile la zi în ceea ce
priveşte era tehnologiei şi a
informaticii, conducerea Inspectoratului Şcolat Judeţean
Cluj va purta discuţii cu reprezentanţii marilor compa-

nii de IT pentru a face un plan
în acest sens.
„Zilele viitoare am o întâlnire cu reprezentanţi ai
unităţilor economice pe zona IT, pentru a discuta resursa de forţă de muncă medie. Discutăm de licee de matematică şi de mate-info.
Vrem să discutăm în ce măsură putem adopta programa, programă pe care o vom
adopta pe varianta de opţionale. Opţionalele vor ﬁ urmate de elevii claselor din
zona informatică şi o să ﬁe
specializate foarte exact pe
ceea ce ﬁrmele respective
doresc. Vrem ca pe cât posi-

bil aceste ore să se desfăşoare în unităţile respective. E
o discuţie deocamdată şi foarte multe amănunte încă nu
ştim. Vom avea o întâlnire
cu reprezentanţii unor ﬁrme
foarte mari de IT şi vom discuta aceste probleme”, a declarat inspectorul şef a Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, Valentin Cuibus.
Conform unui studiu, aproximativ 120.000 de angajaţi
lucrează în prezent în piaţa
de IT&C, în creştere cu 1.000
de angajaţi faţă de nivelul record din 2009, pe seama dezvoltării sectoarelor de hardware şi software.
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IMOBILIARE
VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI
APARTAMENTE

Vând apartament în
cartierul Gheorgheni,
Aleea Băişoara nr.1, et. 3,
supr. 75 mp, compus din 4
camere, 2 băi, bucătărie,
cămară, balcon.
Apartamentul este dotat
cu centrală termică nouă,
geamuri termopan,
faianţă, gresie, bloc izolat,
loc în parking, zonă verde,
preţ 77.000 euro.
Tel. 0745-335.418.
¤ Vând apartament cu 2 camere + dependinţe, și 2 boxe de
14 mp, ultracentral, la casă,
construcţie din cărămidă, în supr. de 56 mp, ultracentral, zona P-ţa Mihai Viteazul, aproape de mijloacele de transport
în comun, de spital și piaţă,
termopan, faianţă, parchet,
ușă metalică, pretabil pentru
cabinete, sediu ﬁrmă, depozit
sau locuit, preţ negociabil. Inf.
la tel. 0762-258062 sau
0764-471829. (3.7)

P.F. cumpăr apartament cu
2-3 camere, în cart. Mărăşti,
Gheorgheni sau Zorilor.
Sunaţi la tel. 0740-607307.
CASE/CABANE
¤ Vând urgent casă la Valea Ierii, casă cu 2 camere, întabulată, cu curent și apă, preţ 8900
euro. Inf. la tel. 0747-700044.
(2.2)
¤ Vând casă în supr. de 400
mp, cu teren de 800 mp, cu
brutărie la subsol, str. Pintea
Viteazul. Inf. și relaţii la tel.
0745-108915. (2.7)
¤ P.F. vând casă în zonă centrală, str. Haiducului nr. 10, singur
în curte, teren în supr. de 200
mp, supr. utilă 75 mp. Inf. la
tel. 0745-211492, între orele
18-20. (3.7)
¤ Vând parter vilă, ideal pentru sediu ﬁrmă sau prestări servicii medicale, pe str. Republicii, între Cireșilor și Descartes,
supr. 180 mp, 6 camere, ofﬁce,
2 băi, garaj, depozit la subsol,
pod, cotă parte teren de 280
mp, aproape de mijloacele de
transport în comun. Inf. la tel.
0748-111295. (5.7)

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.
SPAŢII
¤ P.F. vând garaj subteran, în
cart. Bună Ziua, str. M. Zaciu
nr. 10-18, cu C.F. în regulă, cu
ușă automată, preţ negociabil.
Inf. la tel. 0741-100529. (5.7)
¤ Cumpăr parcare proprietate,
zona str. Donath Coloane – Hotel Premier, sau garaj sub bloc,
aceeași zonă, acte în regulă,
carte funciară. Sunaţi la tel.
0744-653097. (6.7)
TERENURI
¤ Vând teren în Făget, sup.
970 mp, str. Liviu Rusu, zona
Vila Tușa. Inf. suplimenatre la
tel. 0745-108915. (2.2)
¤ P.F. vând teren pentru construcţii, str. Dealul Fânaţelor, la
100 m de autobuzul nr. 39, supr. 6200 mp, front la stradă
180 m, cu toate utilităţile pe
teren, se poate și parcela, preţ
negociabil. Tel. 0741-100529.
(5.7)
¤ Vând două terenuri în Borhanci, în supr. de 4000 mp și
580 mp, preţ 6 euro/mp și 25
euro/pm. Inf. suplimentare la
tel. 0742-665208. (5.7)
¤ P.F. vând teren pentru construcţii în Cluj-Napoca, cart. A.
Mureșanu, str. Becaș nr. 34, în
supr. de 3900 mp, cu front de
19,5 m și 200 m lungime, cu
C.F., P+2 sau case înșiruite, cu
toate utilităţile în faţa terenului, preţ negociabil. Inf. la tel.
0741-100529. (5.7)
¤ Vând teren în zona Coruș,
supr. 2200 mp, cu utilităţi, preţ
10 euro/mp. Inf. la tel.
0745-108915. (6.7)
¤ Vând teren în zona Popești-Vale, supr. 5800 mp, pentru construcţii case, vile, blocuri, asfalt, cu utilităţi. Relaţii
la tel. 0745-108915. (6.7)
¤ Vând teren betonat cu supr.
de 3770 mp, cu toate utilităţile, vis-à-vis de Gara C.F.R. Apahida. Inf. suplimentare la tel.
0742-397283 sau
0754-859590. (8.30)

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
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¤ 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.

Vând TEREN
în supr. de 3000 mp,
în Floreşti, zona RAR.
Informaţii la tel.
0740-107062.
P.F. vând TEREN bun
pentru construcţie în
suprafaţă de 2600 mp, cu
PUD, PUZ şi utilităţi.
Terenul este situat pe str.
I. Meşter, în spatele
bisericii de pe str.
Primăverii.
Tel. 0722-478004.
¤ Cumpăr 500 mp teren pentru construcţie vilă sau de 1500
mp pentru construcţie case înșiruite, liber sau cu casa 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. (4.7)

ÎNCHIRIERI
APARTAMENTE
¤ P.F. închiriez ap. cu 3 camere, decomandat, în cart. Grigorescu, geamuri termopan, parchet masiv, mobilat și utilat, pe
termen lung, cu C.T. proprie,
bloc izolat, ocupabil imediat,
preţ negociabil. Inf. la tel.
0741-100529. (5.7)
¤ Închiriez ap. cu 3 camere, supr. 54 mp, parter, balcon închis, mobilat, utilat modern,
nou, parcare, la prima închiriere, în Florești, cart. Terra, preţ
170 euro + garanţie. FĂRĂ INTERMEDIARI! Inf. la tel.
0723-515567. (6.7)

SPAŢII

PF închiriez spaţiu comercial,
parter, 50 mp, 2 camere
decomandate, termopane,
centrală termică, gresie,
contorizare individuală,
strada Decebal.
Preţ 390 de Euro.
Telefon 0733101986.
SCHIMBURI
P.F. schimb casă cu 2 camere, bucătărie, cu teren,
supr. totală 2500 mp, în
com. Tureni, cu apartament
în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.
Inf. la tel. 0724-134630
sau 0723-172514.
SERVICII
¤ Pensionară, cu putere de
muncă, cu multă răbdare, nefumătoare, cu experienţă și
simţul răspunderii, îngrijesc
persoane bolnave, ziua 8 ore și
noaptea. Rog seriozitate. Sunaţi vă rog la tel.
0755-572464. (3.7)
¤ P.F. efectuez transport mărfuri generale cu “Ford Tranzit”
decapotabil,de 1500 kg, la cele
mai mici preturi, materiale de
construcţii, molozi, cherestea la
rampa de gunoi Pata-Rât. Preţ
negociabil. Sunaţi la tel.
0741-100529. (5.7)
¤ Staroste cu multă experienţă
în domeniu, îmi ofer serviciile
la nunţi de zi și noapte, la cerere pot oferi muzicanţi, dansatori, foto și video, aranjamente
sală, sală de nunţi pentru 170
de persoane. Inf. la tel.
0745-606625. (5.5)

Închiriez SPAŢIU
pentru manichiură,
pedichiură, masaj și
cosmetic în salon de
înfrumuseţare, situat
în cartierul Zorilor,
str. Viilor nr. 23, Sc. 3.
Tel. 0751-427.087. (3.7)
¤ REPARAŢII TV la domiciliul
clientului, cu garanţie. Tel.
0264-555842, 0721-639290.

LOCURI DE MUNCĂ
¤ Caut de serviciu în domeniul
distribuţiei de plicuri, corespondenţă, alte comisioane, am experienţă (distribuţie plicuri,
etc). Sunaţi vă rog la tel.
0754-504008 sau la
0264-532272. (1.7)
¤ Căutăm confecţioneri pentru
set compleuri pentru bucătărese, cu material alb/roșu. Sunaîi
la tel. 0747-971733. (1.7)
¤ Firma britanică angajează
REPREZENTANTE VÂNZĂRI în
domeniul ﬁnanciar numai cu
experienţă. Pachet salarial
atractiv. Așteptăm C.V.-uri + foto la ofﬁce@bannesto.co.uk
(7.20)

Angajez femeie serioasă
pentru îngrijire
doamnă vârstnică
pe timp de noapte,
în Turda. Inf. la telefon
0756-055644.
VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI
AUTO
¤ Vând IEFTIN autoturism “Tico”. Inf. și relaţii suplimentare
la tel. 0364-409746. (1.5)
¤ Vând dubă în stare bună,
transporter, an 1993, înmatriculată, cu acte ok, preţ 1550
euro. Inf. suplimentare la tel.
0736-577060. (2.2)
¤ Vând parbriz pentru autoturism ”Dacia 1310”. Inf. suplimentare la tel. 0264-541633.
(3.7)
¤ Vând Trabant 601S, an fabr.
1981, 81000 km la bord, stare
perfectă de funcţionare. Tel.
0740-323779 (5.5)

PIESE AUTO
¤ Vând bucși direcţie pentru
autoturism “Daci. Inf. la tel.
tel. 0264-542151. (1.5)
¤ Vând piese Ford Capri. Tel
0746-487686 (5.5)
¤ Vând miniexcavator Kamatzu
șenilat, 2 cupe, 3 pistoane,
3400 ore, an fabr. 1995. Tel.
0757-526524 (5.5)

UZ CASNIC
¤ Vând sobă te teracotă. Inf. la
tel. 0264-593488. (1.5)
¤ Vând mașină de cusut “Nicoleta”, nouă. Sunaţi la tel.
0364-881964. (157)
¤ Vând mașină electrică de cusut, în stare foarte bună de
funcţionare. Preţ negociabil.
Tel. 0754-708973. (1.5)
¤ Vând convenabil congelator
“Arctic”, cu 3 sertare, star e
perfectă de funcţionare, preţ
200 RON, negociabil. Informaţii suplimentare la orice oră la
tel. 0264-532272 sau
0754-504008. (1.7)
¤ Vând motoare trifazice de
2.2 și 7 KW. Tel. 0751-958092
(1.5)
¤ Vând mașină de cusut electrică, în stare bună de funcţionare, preţ 200 RON, negociabil. Inf. suplimentare la tel.
0754-708973 sau
0364-418678, după ora 17.
(1.5)
¤ Vând masă cu circular, motor
nou 3 KW, pânză diamontată
diametru 35, 220 V, masă foarte grea. Tel. 0757-526524 (1.5)
¤ Vând mașină de spălat rufe
“Indesit”, preţ 200 RON. Inf.
suplimentare la tel.
0749-548801. (1.7)
¤ Vând chiuvetă inox pentru
bucătărie. Inf. la tel.
0264-541633. (3.7)

MEDICALE

LICITAŢII

¤ Vând soluţie pentru tratarea
bacteriei clostridium difﬁcile,
produs natural, vindecare rapidă și garantată. Inf. suplimentare la tel. 0755-572464. (3.7)

S.C. Agromec S.A.
Avrig

MOBILIER
¤ Vând birou, fotoliu, mobilă
“Belvedere”, galerii din lemn,
masă cafea. Inf. la tel.
0749-809052 sau
0749-052071. (1.7)
¤ Vând birou noptieră din pal,
fotoliu mobilă “Belvedere”,
masă cafea, galerii din lemn.
Inf. la tel. 0749-809052 sau
0749-052071. (4.7)

ELECTRO
¤ Vând mașină de tricotat cu
un pat, nouă, la un preţ rezonabil. Inf. la tel. 0740-323779.
(4.7)
¤ Vînd foarte ieftin: contactori
între 10-400 A, ISOL-uri de
16-630 A, strea triunghi 63 A,
AC 3, 40 A, motoare mici de
0,55-0,75/1500; 1,5/1000, de
380 V, manometru cu contact
0-600 bari. Tel. 0722-886013.
(7.7)
¤ Vând generator electric 220
V, marca Einhell 800/1, nou.
Inf. la tel. 0740-542305, între
orele 18-20.

DIVERSE
¤ Vând două porţi de garaj din
lemn, stare bună, 2+1,4 m,
preţ 300 RON. Inf. suplimentare la tel. 0749-548801. (1.7)
¤ Vând două covoare persane,
fond bej, cu model, folosite
doar 2 luni, diferite mărimi,
preţ 120 RON. Inf. la tel.
0741-386266. (1.5)
¤ Cedez concesiune loc de veci
în Cimitirul Central, supr. 4,5
mp, neamenajat, cu acte la notar legalizate. Rog seriozitate.
Inf. la tel. 0743-330440. (1.5)
¤ Vând ţuică de prune din jud.
Bihor. Tel. 0740-323779 (1.5)
¤ Vând 3 jocuri de șah, 3 jocuri
de remi, cărţi de joc, preţ convenabil. Tel. 0264-591965.
(1.5)
¤ Vând benzi de magnetofon,
înregistrate o singură dată, cu
muzică rock, 7 buc (ORWO,
Agfa, BASF, Sony) 360-540 M.
LONCA Post Restant, Turda
401210. (2.2)
¤ Vând cojoc de damă, nou,
nr. 46 și blană astrahan de damă nr. 46, nouă. Inf. la tel.
0264-541633. (3.7)
¤ Vând ouă pentru incubat de
raţe de carne ”Pekin”, albe și
ouă de găini de rasă pentru expoziţii ”Barhma Potârnichiu”,
cu pene pe picioare și ouă de
”Araucana”, ouă verzi, timpul
cel mai indicat de pus la incubator (imunitatea mai bună
când vor ieși la iarbă). Inf. la
tel. 0762-258062. (3.7)
¤ Vând aparat de făcut kürtös
kalács, cu 6 role pe curent 220
V, nou, marcă străină. Preţ negociabil. Inf. la tel.
0741-100529. (5.7)
¤ Cumpăr tocător de sfeclă furajeră, ofer preţul pieţii. Sunaţi
la tel. 0741-100529. (5.7)
¤ P.F. cumpăr recipient de
1000 l din plastic, cu cadru de
aluminiu. Vă ofer preţul pieţii.
Tel. 0741-100529. (5.7)
¤ Vând 5 paltoane de damă,
din stofă lână, talia 46-48, un
cojoc bărbătesc, talia 52, cu
guler, negociabil. Inf. la tel.
0264-591965. (7.7)
¤ Vând trei perechi de patine,
montate pe ghete, nr. 36, 38 și
40, din piele, stare foarte bună, preţ negociabil. Sunaţi la
tel. 0264-591965. (7.7)
¤ Vând coniac de 47°, la preţul
de 30 RON și ţuică de prune de
53°, preţ 25 RON, stoc limitat.
Relaţii la tel. 0264-591965.
(7.7)
¤ Vând toaletă ecologică portativă, de 20 de litri,. Informatii la tel. 0740-542305, între
orele 18-20.

vinde tractoare: U650,
L445 şi încărcător IFRON,
toate în stare bună
de funcţionare.
Preţ 15.000 lei/buc.
Informaţii la tel.
0269-523.174,
0745-191.860.
ANIMALE
¤ Vând 2 porci grași (mascul),
între 180-200 kg, hrănit cu cereale, fără concentrat, zona Sopor, Cluj-Napoca, preţ 8,5
RON/kg. Inf. la tel.
0751-095924 sau
0741-100529. (5.7)

COLECŢIONARI
¤ Vând colecţie de cartele telefonice străine, cu/fără cip (faună, animalesport, etc), preţ negociabil. LONCA Post Restant,
Turda 401210. (2.2)
¤ Vând peste 500 de plicuri circulate în România între anii
2002-2010 (faună, biserici,
personaje, animale, sport, avioane, etc). Inf. la tel.
0755-920694. (4.5)
¤ Vând colecţie de timbre, colecţie de ceasuri de buzunar,
noi, cu lanţ, marca “Heritage”,
brichete cu gaz, pixuri. Inf. la
tel. 0759-020427. (4.5)
¤ Vând colecţie de casete audio/
video (muzică ﬁlme), discuri
pentru pick-up 33/45 turaţii,
muzică ușoară, populară, simfonică, toate în stare bună. Relaţii
la tel. 0755-920694. (4.5)
¤ Vând mașină de cusut “Singer”, cap de sﬁnx, foarte veche, în stare perfectă de funcţionare, este din prima serie fabricată. Inf. la tel.
0759-020427. (4.5)
¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (mașină de scris, radio, tablou,
icoană veche râșniţă, ceas cu
pendulă, monede, mojar, etc).
Ofer 5-30 ron. Sunaţi la tel.
0740-876853. (4.5)
¤ CUMPĂR mașină de scris și
radio, vechi. Sunaţi la tel.
0740-876853. (4.5)

PIERDERE
¤ S.C. IVP DESIGN S.R.L. –
pierdut Certiﬁcat Constatator,
emis în temeiul art.
17 din Legea nr. 359/2004. Îl
declar nul. (1.1)

AUTORIZAŢIE DE MEDIU
¤ În conformitate cu O.U.G.
195/2005 aprobată prin Legea
265/2006 cu modiﬁcările și
completările ulterioare și Ord.
1798/2007, S.C OWENS CORNING BUILDING MATERIALS
ROMÂNIA S.R.L, anunţă începerea demersurilor în vederea
obţinerii Autorizaţiei de Mediu
pentru obiectivul: „Producţie
piatră decorativă reconstituită
pe bază de ipsos şi ciment pentru decoraţiuni interioare şi exterioare şi de panouri decorative“, situat în localitatea Turda,
Strada 22 Decembrie 1989, Nr.
29, Jud. Cluj. Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul A.P.M. Cluj, Calea
Dorobanţilor 99 la biroul „Relaţii cu publicul”, după următorul program: luni între orele
12:30 – 17:00, marţi și joi între orele 12:30 – 16:30, miercuri și vineri între orele 8:30 –
13:00. (1.1)
¤ În conformitate cu O.U.G.
195/2005 aprobată prin Legea
265/2006 cu modiﬁcările și completările ulterioare și Ord.
1798/2007, S.C. ENERGOM
S.R.L., anunţă începerea demersurilor în vederea obţinerii Autorizaţiei de Mediu pentru obiectivul:
„Atelier cablaj, atelier de tăblărie
şi de vopsire industrială“, situat
în localitatea Cluj-Napoca, Str.
Luncii nr. 5, jud. Cluj. Eventualele
sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor 99 la biroul „Relaţii cu
publicul”, după următorul program: luni între orele 12:30 –
17:00, marţi și joi între orele
12:30 – 16:30, miercuri și vineri
între orele 8:30 – 13:00. (1.1)
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ANUNŢ DE ANGAJARE

RESTAURANT BELLI FRESCHI
ANGAJEAZĂ:
¤ CONTABIL

– cu experienţa vorbitor de limba italiană

¤ OSPĂTARI
¤ BARMANI
Informaţii la tel. 0748-182.869.
ANUNŢ

Privind dezbaterea publică
S.C. METALIC PLAS DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul
în municipiul Dej, str. 1 Mai, nr. 113, jud. Cluj, în calitate
de titular, anunţă publicul interesat asupra depunerii
Raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul
„Diversiﬁcarea activităţii S.C. METALICPLAS DISTRIBUTION
S.R.L. – înﬁinţarea unei noi unităţi de producţie a hârtiei
tissue şi a produselor derivate, inclusiv clădirile aferente“
amplasat în Dej, str. Henri Coandă, nr. 4A, jud. Cluj.
Tipul deciziei posibil a ﬁ luată de către APM Cluj poate
ﬁ emiterea sau respingerea acordului de mediu.
Raportul privind impactul asupra mediului poate ﬁ
consultat la sediul A.P.M. Cluj, din Calea Dorobanţilor, nr.
99, Cluj-Napoca, cod 400609, tel. 0264-410 722, fax
0264-412 914, jud. Cluj și la sediul S.C. METALICPLAS
DISTRIBUTION S.R.L., cu sediul în municipiul Dej, str. 1
Mai, nr. 113, jud. Cluj, în zilele de luni-vineri, între orele
9-14, precum și la următoarea adresă de internet http://
apmcj.anpm.ro.
Dezbaterea publică a Raportului privind impactul asupra
mediului va avea loc la Dej, str. Văii, nr. 2, în data de
10.03.2014, începând cu orele 16.00.
Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/
opinii/observaţii privind documentul menţionat la sediul
APM Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609,
tel 0264-410722, fax 0264-412914 e-mail: ofﬁce@apmcj.
anpm.ro, până la data de 10.03.2014.
ANUNŢ

LICITAŢIE PUBLICĂ
Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca,

LICITAŢIE PUBLICĂ
S.C. Eugenia Comerţ Mixt S.R.L. – în faliment – vinde

str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator
judiciar al S.C. Dora Mall S.R.L. (în faliment, in bankruptcy,
en faillite) cu sediul în Turda, Calea Victoriei, nr. 102, bl.
E125, jud Cluj, organizează licitaţie publică pentru vânzarea
următoarelor bunuri:
Bunuri imobile constând în locuri de parcare situate în
Cluj-Napoca, str. Colinei, nr. 26, jud Cluj și un apartament:
• Apartament situat în Cluj-Napoca, str. Colinei, nr. 26,
Bl. A6, înscris în CF 253125-C1-U5, nr. Topo
23298-C1-U1, în suprafaţă de 40,13 mp – preţ de
strigare 126.159,94 lei + TVA
• Parcări de 12 mp – preţ de strigare 3.961,26 lei + TVA,
• Parcări de 13 mp – preţ de strigare 4.291,37 lei + TVA,
• Parcări de 14 mp – preţ de strigare 4.621,47 lei + TVA,
• Parcări de 15 mp – preţ de strigare 4.951,58 lei + TVA,
• Parcări de 16 mp – preţ de strigare 5.281,68 lei + TVA,
• Parcări de 17 mp – preţ de strigare 5.611,79 lei + TVA,
• Parcări de 18 mp – preţ de strigare 5.941,89 lei + TVA,
• Parcări de 21 mp – preţ de strigare 6.932,21 lei + TVA,
Licitaţia va avea loc în data de 13.02.2014, ora 14.30,
la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești,
nr.18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului
de sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta
în aceleași condiţii în data de 20.02.2014, ora 14.30,
27.02.2014, ora 14.30, 06.03.2014, ora 14.30, respectiv
în data de 13.03.2014, ora 14.30.
Informaţii suplimentare la tel. 0727-37.91.54 sau pe
e-mail: emilian.niculcea@solvendi.ro

prin licitaţie publică spaţiu comercial – alimentaţie publică, în
zona centrală a localităţii Turda, jud. Cluj, în suprafaţa de 178.72
mp. Preţul de pornire a licitaţiei este de 107550 lei + TVA.
Licitaţiile se desfășoară la biroul lichidatorului Cremene
Simion din Cluj-Napoca, Piaţa Mihai Viteazul nr. 39, ap.
15, tel. 0744-779449, în ﬁecare miercuri ora 14. Participarea
la licitaţie este condiţionată de plată garanţiei de participare
de 10% din preţ, cu titlul de garanţie participare la licitaţie,
în contul debitoarei S.C. EUGENIA COMERŢ MIXT S.R.L.,
RO 64BTRL05101202A05257XX, Banca Transilvania Turda.
Pentru participarea la licitaţie este necesară cumpărarea
caietului de sarcini la preţul de 500 lei și plata taxei de
organizare a licitaţiei la preţul de 200 lei.

spectacole
Opera Naţională
Bal mascat, Giuseppe Verdi
Miercuri, 5 februarie, ora 18.30
Hansel şi Gretel, Engelbert Humperdinck
Sâmbătă, 8 februarie, ora 11.00
Bal mascat, Giuseppe Verdi
Miercuri, 5 februarie, ora 18.30
Traviata, Giuseppe Verdi
Duminică, 9 februarie, ora 18.30

Teatrul Naţional
Visul unei nopţi de vară, de W. Shakespeare
Joi, 6 februarie, ora 19.00
Amalia respiră adânc, de Alina Nelega
Vineri, 7 februarie, ora 19.00
Bolnavul închipuit, de Molière
Sâmbătă, 8 februarie, ora 19.00

Teatrul Maghiar
Péter Demény: Bolero
Joi, 6 ianuarie, ora 20.00
Roger Vitrac: Victor sau copiii la putere
Vineri, 7 februarie, ora 20.00

Privind dezbaterea publică
S.C. METALICPLAS IMPEX S.R.L., cu sediul în
municipiul Dej, str. 1 Mai, nr. 113, jud. Cluj, anunţă
organizarea ședinţei de dezbatere publică, în vederea
obţinerii autorizaţiei integrate de mediu pentru activitatea
desfășurată în Hală producţie hârtie TISSUE, amplasată
în municipul Dej, str. Henri Coandă, nr. 4A, jud. Cluj, în
data de 04.03.2014, ora 16.00 – la str. Văii nr. 2, Dej,
judeţul Cluj.
Documentaţia de susţinere a solicitării pentru obţinerea
autorizaţiei integrate de mediu poate ﬁ consultată la sediul
A.P.M. Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99 și la
sediul SC Metalicplas Impex SRL, municipiul Dej, str. 1
Mai, nr. 113, jud. Cluj, în zilele de luni-vineri, între orele
9-14 până la data de 03.03.2014.
Propunerile justiﬁcate ale publicului privind solicitarea
de autorizaţie integrată de mediu se pot transmite zilnic
la sediul APM Cluj – Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B,
cod 400609, tel. 0264-410722, fax 0264-412914 e-mail:
ofﬁce@apmcj.anpm.ro, până la data de 03.03.2014.
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

KANAL D

14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc în România (rep.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Akzente (program cult.)
16:50 Lozul cel mare (live)
17:45 Dispăruţi fără urmă
(2013, emis. info.) (reluare)
18:15 Mașini, teste și verdicte (magazin auto) (reluare)
18:45 Clubul celor care muncesc în România (rep.)
18:50 Ora de business (2010,
emis. info.) (live)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care muncesc în România (rep.)
21:00 Festivalul Naţional de
Folclor Ioan Macrea
23:45 Independentul (sua,
2000, com.)

14:45 Teleshopping (promo)
15:30 Inima nu respectă reguli (tur., 2009, s. dr.)
16:45 Teo Show (2013, divertisment)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis.
info.)
20:00 Iancu Jianu, zapciul
(rom., 1980, acţiune)
22:15 WOWbiz (2012, divertisment)

ANTENA 1

14:00 Mireasă pentru ﬁul meu
(reality show) - Sezonul 3
16:00 Observator (emis. info.) (live)
17:00 Acces direct (talk show)
(live)
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Observator special
(2012, emis. info.) (live)
20:30 Comoara Naţională:
Cartea Secretelor (sua, 2007,
avent. f)
23:00 Un show păcătos (divertisment) (live)
PRO TV

14:00 Tânăr și neliniștit (sua,
1973, s. tv, episodul 4663)
15:00 Ultimul zbor (fra., 2009,
f. rom.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:45 Beverly Hills Ninja (sua,
1997, acţ. com.)
22:30 Știrile Pro TV

ACASĂ

14:30 Intrigi și sinf.cţie (tur.,
2010, s. tv)
15:30 Abisul pasiunii (mex.,
2012, s. dr.)
16:30 Poveștiri adevărate
(2006)
17:30 Diamantul nopţii
(sua-mex., 2013, s. dr.)
18:30 Cununa de lacrimi
(mex., 2012, s. dr.)
19:30 Santa Diabla (sua,
2013, s. poliţist)
20:30 O nouă viaţă
21:30 Regina (rom., 2008, s)
22:30 Poveștiri de noapte
(2007, divertisment)
TRANSILVANIA

14:00 România de la A la Z
(2013, emis. mag.) (live)
15:00 Tonik Show (2012, divertisment) (reluare)
16:00 Știri Look TV (2013)
16:30 Business Expres (2013)
17:00 Ziua bună (2013, emis.
mag.) (live)
18:30 Știri Look TV (2013)
19:30 România de la A la Z
(2013, emis. mag.) (live)
20:30 Blestemul familiei Kennedy (can., 2011, mini-s., episodul 8)
21:30 Știri Look TV (2013)
22:00 Tonik Show (2012, divertisment) (live)
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PUBLICITATE

S-au născut...
1889 – Krikor H. Zambaccian, colecţionar și critic de artă român de
etnie armeană
1933 – Sorin Holban, prozator și
poet român
1947 – Viorel Hizo, fotbalist și
antrenor român
1950 – Natalie Cole, cântăreaţă
americană, prima interpretă de
culoare ce câștigă Premiul Grammy

CALENDAR CREŞTIN
ORTODOX
Sf. Ier. Vucol, Episcopul
Smirnei și Fotie, patriarhul
Constantinopolului;
Sf. Cuv. Varsanuﬁe cel Mare

Recomandări
CINEMA

„Florin Piersic“
În mijlocul pustiului alb
V - J: 14:00

GRECO-CATOLIC

Legenda lui Hercule 3D

Sf. Vucol al Smirnei;
Sf. M. Iulian

V - J: 17:00, 20:00, 23:00;

SUDOKU

Victoria
În mijlocul pustiului alb
V, D, Ma, J: 15:00, 20:00;
Mi: 17:30; L: 22:00

Camille Claudel, 1915
S, L, Mi: 15:00, 20:00; V,
D, J: 17:30; Ma: 22:00

Ţeapă în stil american
S, L, Ma: 17:30; V, D, Mi:
22:00;

City Polus
Furia (Tokarev)
V, L - J 14:10, 16:10,
18:10, 20:10, 22:10; S - D
12:10, 14:10, 16:10,
18:10, 20:10, 22:10

Legenda lui Hercule
(The Legend of Hercules)

PUBLICITATE

V - J 13:00, 15:10, 17:20,
19:30, 21:40

Lupul de pe Wall Street
(The wolf of Wall Street)

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

V, L - J 15:30, 20:20,
21:00
S - D 11:50, 15:30, 20:20,
21:00

City Iulius Mall
Justin Bieber's Believe
V - D 18:30

The nut job: Goana după
alune (The nut job)
V, L - J 13:20, 15:10,
17:00
S - D 11:20, 13:20, 15:10,
17:00

Ţinutul din mijlocul verii
(August: Osage County)
V - J 17:10, 19:40

Horoscop
BERBEC
D ă vii se propune să deveniţi
Dacă
asociat într-o afacere, vă recomandăm să nu vă pripiţi. Astăzi vă
cam lipsește simţul practic și riscaţi
să luaţi decizii greșite. Acordaţi
mai multă atenţie relaţiilor sentimentale! Sunt șanse să petreceţi o
seară romantică împreună cu persoana
oana iub
iiubită.

TAUR
Sunteţi
t ţi visător și aveţi tendinţa să
neglijaţi probleme importante. Nu
este momentul să începeţi activităţi noi, pentru că nu staţi prea bine cu simţul practic. Puteţi avea
succes doar dacă acceptaţi ajutorul
prietenilor
iete
ett nilo și al familiei.

GEMENI
Sunteţii pornit să-i criticaţi pe toţi
cei din jur. Vă recomandăm să ﬁţi
prudent și să evitaţi discuţiile în
contradictoriu cu colegii. Amânaţi
călătoriile planiﬁcate pentru azi!
Există riscul să nu rezolvaţi nimic.
Spre seară s-ar putea să primiţi
musaﬁri din altă localitate. Nu este exclus ca aceștia să vă facă o
surpriză
plăcută.
p
p

RAC
Dimineaţă
i i ţ s-ar putea să ﬁţi confuz
și să nu puteţi lua o decizie importantă cu privire la o afacere. Nu
este o zi favorabilă examenelor
sau întâlnirilor de afaceri.
După-amiază este posibil să vi se
propună o colaborare. Nu vă grăbiţi
un contract!
ţi să
să ssemnaţi
em

LEU
Dimineaţă
i ţ aveţi de făcut mai multe drumuri scurte, care vă încurcă
planurile. Vă recomandăm să
amânaţi problemele diﬁcile, care
necesită o mare putere de concentrare. Sunteţi cu capul în nori și
riscaţi să nu rezolvaţi nimic. Ar ﬁ
bine să nu începeţi nici o activitate
nouă.
ouă..

FECIOARĂ
Intenţionaţi
t ţi
să începeţi o afacere,
dar astăzi vă lipsește simţul practic. Vă sfătuim să mai așteptaţi până când veţi vedea totul mai clar.
S-ar putea să aveţi mici probleme
de sănătate, dar trecătoare.
După-amiază ar ﬁ bine să vă ocupaţi de problemele partenerului
de viaţă.
ţ

BALANŢĂ
Trebuie
b i săă luaţi o decizie importantă pe plan sentimental, dar
sunteţi nehotărât. Ar ﬁ bine să ţineţi cont de sfaturile unei persoane mai în vârstă. Evitaţi certurile!
Astăzi, orice ceartă poate degenera cu ușurinţă. Vă sfătuim să acceptaţi ajutorul unei persoane mai
tinere.
nere
er .

SCORPION
S-ar putea să constataţi că planurile pe care vi le-aţi făcut pentru azi
nu prea sunt realiste. Un prieten
vă roagă să îl ajutaţi într-o problemă de afaceri. Puteţi câștiga și
dumneavoastră o sumă importantă. Evitaţi orice fel de speculaţii!
După o zi agitată, petreceţi o seară romantică alături de persoana
iubită.
bită.

SĂGETĂTOR
S
Dimineaţă
i ţ sunteţi confuz și s-ar
putea să înţelegeţi greșit sfaturile
unei persoane mai în vârstă din
familie. Nu este exclus să aveţi diﬁcultăţi de concentrare. Încercaţi
să vă concentraţi asupra problemelor urgente! Dacă intenţionaţi
să cumpăraţi un obiect scump, este indicat să vă consultaţi cu partenerul
u de viaţă.

CAPRICORN
C
Văă cam lipsește
li
simţul practic și ar
ﬁ bine să nu vă asumaţi noi responsabilităţi. Nu abordaţi probleme importante, mai ales pe plan
profesional
sau în afaceri!
ess

VĂRSĂTOR
Dimineaţa
i ţ nu sunteţi prea bine
dispus și nu reușiţi să vă adunaţi.
Vă recomandăm să nu vă asumaţi
nici un risc. Astăzi șansa nu este
de partea dumneavoastră. Dacă vi
se propune să vă asociaţi într-o
afacere,, ar ﬁ bine să nu vă grăbiţi.

PEŞTI
Se pare că nu prea aveţi spor la
serviciu, pentru că sunteţi ameţit
și neîndemânatic. Vă sfătuim să
evitaţi discuţiile în contradictoriu
cu șeﬁi și cu colegii. Spre seară este posibil să mergeţi în vizită la
prieteni, unde nu este exclus să vă
îndrăgostiţi de o persoană deosebită.

sport.monitorulcj.ro

joi, 6 februarie 2014

Vor să cucerească Cetatea din Deva
„U” Jolidon dă piept astăzi cu CSM Cetate Deva, echipă care e condamnată la victorie
pentru a nu ieşi definitiv din lupta pentru accederea în play-off.
„Horia Demian”, de la ora
18.00. „Cankaya are nevoie
de o minune să întoarcă rezultatul. Caliﬁcarea e asigurată în proporţie de 98%, dar
s-au mai întâmplat surprize.
Vom aborda meciul cu maximă seriozitate, nu trebuie să
ﬁm relaxaţi nici în campionat”, a precizat Paşca. Tehnicianul îndrăzneşte să viseze
şi la ﬁnala Cupei EHF. „Ne-am
propus să mergem cât mai departe, ne-am dori să ajungem
chiar şi în ﬁnală, dar echipele rămase în competiţie sunt
foarte puternice. Sunt convins
că şi în sferturi vom da peste
un adversar de calibru”, a
punctat Horaţiu Paşca.

Hafia VECIUNCA
sport@monitorulcj.ro
Pentru „studente”, jocul
cu Deva va ﬁ ultima repetiţie înaintea manşei retur
cu Cankaya Spor, din
optimile Cupei EHF.
Delasare diﬁcilă pentru „U”
Jolidon. Formaţia clujeană va
juca astăzi în compania Cetatei Deva, ocupanta locului 7
în Liga Naţională, cu 18 puncte. Trupa pregătită de Ioan Băban e obligată să câştige pentru a mai spera la accederea
în play-off. „Ne aşteaptă o etapă diﬁcilă. Deva îşi joacă ultima şansă de a mai spera la
caliﬁcarea în play-off. Noi venim după o deplasare uşoară
din prisma meciului, dar grea
din cauza drumului. Am petrecut patru zile pe drum, a
fost o deplasare solicitantă,
fetele resimt oboseală, dar trebuie să ne capacităm şi să câştigăm. Avem nevoie de victorie pentru a sta mai liniştiţi
în clasament”, a avertizat Horaţiu Paşca.

Carmen Cartaş, pericolul
numărul 1
La Deva evoluează şi fosta jucătoare a Universităţii,
Carmen Cartaş. Handbalista

Senocico, golghetera
campionatului
U Jolidon vrea să înregistreze o nouă victorie în campionat

se aﬂă pe locul trei în topul
golgheterelor, cu 99 de goluri marcate în acest sezon.
„Carmen e una dintre jucătoarele exponenţiale ale Devei, poate cea mai experimentată, dar nu doar ea e
cea mai periculoasă, toată
echipa e. Odată cu venirea
lui Ioan Băban, Deva practică un handbal modern, în
viteză”, a subliniat tehnicianul „studentelor”.

Victorie facilă
cu Cankaya
„U” Jolidon şi-a asigurat
prezenţa şi în sferturile Cupei
EHF, după ce s-a impus în Turcia, în faţa celor de la Cankaya, scor 34-22. „Chiar dacă
am câştigat categoric, Cankaya e o echipă incomodă. Au
ceva probleme ﬁnanciare, au
pierdut şi trei titulare înaintea jocului cu noi, dar nu trebuie să minimalizăm presta-

ţia jucătoarelor noastre. Le felicit pe fete că au intrat concentrate în joc şi au reuşit să-şi
facă meciul uşor încă din prima repriză. Mi-am permis să
folosesc şi jucătoare mai tinere pentru a le odihni pe titulare pentru partida cu Deva,
iar ele nu au dezamăgit”, a
aﬁrmat Paşca.
Visează la ﬁnala Cupei EHF
Returul se va disputa duminică, la Sala Sporturilor

Mihaela Ani-Senocico se
aﬂă pe primul loc în clasamentul golgheterelor în acest
sezon, cu 103 goluri înscrise.
Poziţia clujencei nu îl surprinde însă pe Horaţiu Paşca. „Faptul că e pe primul loc nu e întâmplător. E o sportivă valoroasă, merită să ﬁe sus”, a
menţionat tehnicianul Universităţii.
Referinţă: Partida CSM Cetate Deva – „U” Jolidon are
loc astăzi, de la ora 17.45.
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Pe scurt
Bucureşti, gazda
unui turneu WTA
România va găzdui un turneu
de tenis în luna iulie, imediat
după Grand Slam-ul de la
Wimbledon, competiţia urmând
să aibă premii totale de
250.000 de dolari. Informaţia a
fost conﬁrmată și pe site-ul oﬁcial al WTA (Asociaţia Tenisului
Feminin). Bucharest Open, care
va avea loc în perioada 7-13 iulie, va înlocui Grand Prix-ul de la
Budapesta, unde în 2013 s-a
impus Simona Halep. WTA notează că România se bucură în
această perioadă de o „renaștere” în tenisul feminin, având
patru jucătoare în Top 100:
Simona Halep, Sorana Cîrstea,
Monica Niculescu și Alexandra
Cadanţu, în timp ce Alexandra
Dulgheru și Irina-Camelia Begu
se aﬂă în Top 200. Capitala
găzduiește în aprilie și un turneu ATP.

Potaissa, învinsă
de HCM Constanţa
Potaisa Turda a pierdut duelul
cu HCM Constanţa, scor 23-31
(14-14). Chiar și cu probleme
de efectiv, echipa clujeană a reușit să reziste 45 de minute în
faţa campioanei României.
„S-a văzut clar lipsa titularilor și
a unei bănci de rezerve. Ne-a
prins bine acest meci, jucătorii
au avut multe de învăţat.
Normal, suntem supăraţi, pentru că am jucat foarte bine
timp de 45 de minute, după
care am făcut niște greșeli individuale, care ne-au costat.
Probabil și oboseala și-a spus
cuvântul. Sperăm să-l recuperăm pe Savic până la meciul cu
HCM Baia Mare. El a primit o
lovitură puternică în genunchi,
vom vedea cât de gravă e accidentarea”, a explicat Horaţiu
Gal, antrenorul Potaissei.
PUBLICITATE

Lider detaşat!
Ana Maria Brânză şi-a
întărit poziţia de lider în
clasamentul Cupei
Mondiale, în proba individuală de spadă, după succesul de la Grand Prix-ul
de la Budapesta, din
weekend-ul trecut.
Brânză a primit 48 puncte
pentru victoria sa din capitala Ungariei şi are în prezent
270 puncte, cu 81 mai multe
decât ocupanta locului 2, Ana
Sivkova (Rusia) şi cu 82 mai
multe decât Emese Szasz, din
Ungaria, clasată pe locul 3.
Spadasina română a încheiat ultimele 9 etape de Cupa
Mondială mereu în primele 5
locuri, ceea ce dovedeşte o
constanţă în rezultate dată de

valoarea conﬁrmată în ani.
Ultima dată când a ocupat un
loc inferior a fost în 8 februarie 2013, la Cupa Mondială de
la Leipzig (Germania).

Vrea o nouă medalie
La ﬁnalul acestei săptămâni, în perioada 7-9 februarie, Ana Maria Brânză va participa, alături de colegele sale de lot naţional, la etapa de
Cupă Mondială de la Leipzig,
care se desfăşoară atât individual, cât şi pe echipe. „A
meritat efortul până la urmă,
am reuşit să ajung pe podium
la etapa din Budapesta. Vreau
să cuceresc o medalie şi la
etapa de la Leipzig”, a declarat Ana Maria Brânză.

Evoluţie impecabilă
la Budapesta
Duminică, 2 februarie,
sportiva de 29 de ani s-a impus la Grand Prix-ul de spadă feminin de la Budapesta. Calificată direct pe tabloul principal de 64, Ana
Maria a trecut pe rând de
Anja Schuenke (Germania,
scor 15-10), Hajnalka Toth
(Ungaria, scor 10-7), Emma
Samuelsson (Suedia, scor
15-9) şi de Marta Ferrari (Italia, scor 15-11), în sferturi.
În semifinale, românca a învins-o pe Liubov Şutova (Rusia, scor 11-10), iar în finală a câştigat în faţa estoniencei Irina Embrich, cu scorul de 15-7.
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Au uitat să câştige
SPORT

CFR Cluj a pierdut primul meci de la „Diamonds Cup”, din Marbella. Formaţia din Gruia

Vor să cucerească
Cetatea din Deva a fost învinsă de ucrainenii de la Dnepr, scor 0-2.
„U” Jolidon dă piept astăzi cu
Cetate Deva, echipă care e condamnată la victorie pentru a nu
ieşi deﬁnitiv din lupta pentru
accederea în play-off. Pagina 11

Lider detaşat!
Ana Maria Brânză conduce clasamentul Cupei Mondiale, în
proba individuală de spadă, după succesul de la Grand Prix-ul
de la Budapesta.
Pagina 11

Pe scurt
Obreja,
arestat preventiv
Magistrații Tribunalului
București au decis miercuri
arestarea preventivă pentru
29 de zile a lui Rudel Obreja,
fost președinte al Federației
Române de Box, urmărit penal pentru trafic de influență.
Judecătorii au admis o propunere de arestare formulată
de procurorii DNA, însă decizia nu este definitivă și poate
fi atacată cu recurs. Rudel
Obreja a fost reținut marți de
DNA sub acuzația că, în perioada noiembrie 2013 - ianuarie 2014, ar fi pretins de la
un denunțător suma de un
milion de euro. Presa centrală a vehiculat că
denunțătorul în acest caz este Sorin Ovidiu Vîntu.

7 judoka, la Grand
Slam-ul de la Paris

Hafia VECIUNCA
sport@monitorulcj.ro
Golurile trupei antrenate
de Juande Ramos au fost
înscrise de Seleznyov
(’42) şi Kalinic (84).
CFR a avut o evoluţie
ştearsă în meciul contra lui
Dnepr, fosta adversară a Pandurilor din Europa League.
Feroviarii și-au creat puține
ocazii la poarta ucrainenilor.
Doar Ogbu a atentat la buturile lui Boyko, dar goalkeeper-ul s-a achitat impecabil
de sarcini.

Gafă uriașă
a lui Felgueiras
Vasile Miriuță a aliniat
aceeași formulă ca și în meciul cu SV Ried, încheiat la
egalitate, scor 1-1. Jocul clujenilor a lăsat însă de dorit.
„Vișiniii” nu au reușit să penetreze apărarea ermetică a
elevilor lui Juande Ramos, care au controlat partida în marea majoritate a timpului. Seleznyov a deschis scorul pe
ﬁnalul primei părți, după o
gafă a lui Mario Felgueiras.
Portarul lusitan a fost păcălit
de șutul expediat de vedeta
ex-sovieticilor, de la 25 de metri (’42). Portughezul și-a mai
spălat din păcate după ce a
intervenit miraculos în fața
lui Bruno Gama și Alex Vlad,
în aceeași fază (’45).

CFR Cluj nu câştigă nici în amicale

Inexistenți în atac
Trupa din Gruia a rămas fără replică și în actul secund.
Mattheus a înscris pentru Dnepr, dar reușita sa a fost anulată
pe motiv de ofsaid (’50). Konoplyanka putea să ducă scorul la
2-0, dar a trimis, din unghi, paralel cu poarta (’57). Mijlocașul
a fost răzbunat însă de Kalinic.
Atacantul a închis tabela, cu un
șut la vinclu, din interiorul ca-

Echipa de start a CFR-ului:
Felgueiras – Maftei (’67
Velayos), Cadu, Piccolo
(’46 Rada), Camora –
Djokovic (’53 Muniru),
Monroy – Gabionetta
(’73 Maah), Batin (’59
Negruț), Deac (’67
Costea) - Ogbu
reului, după o bâlbâială a
fundașilor clujeni.
Feroviarii vor disputa sâmbătă următorul joc de veriﬁ-

care, în compania rușilor de
la Rubin Kazan. Partida este
programată de la ora 19.00.

„Vor veni
încă doi jucători”
CFR a adus doar doi
fotbaliști în această iarnă: Aitor Monroy (mijlocaș) și Tiago Lopes (fundaș). Campania
de transferuri nu se va opri
însă aici. Oﬁcialii din Gruia
se aﬂă în tratative avansate

cu încă doi jucători. „Nu e
ușor să ții pasul cu salariile
pe criza de acum, dar am
reușit să facem ceva și pe linia asta. Mai sunt întârzieri,
dar nu asta este problema. Jucătorii s-au pregătit bine, Vasile lucrează bine, la echipă
este disciplină, muncă și destulă voioșie. S-ar putea să mai
vină jucători. Suntem în
discuții cu 2-3 fotbaliști”, a
dezvăluit Iuliu Mureșan.

„Clau-gol”, trup şi suflet alături de „U”
Șapte judoka vor reprezenta
România la una dintre cele
mai importante competiţii de
judo din lume, Grand Slam-ul
de la Paris. Monica Ungureanu
(48 kg), Andreea Chiţu (52
kg), Corina Căprioriu (foto, 57
kg), Szoke Laszlo (66 kg),
Costel Dănculea (73 kg), Radu
Valentin (90 kg) și Vladuţ
Simionescu (+100 kg) sunt
sportivii care vor concura la
competiția ce se va desfășura
în acest weekend. „Obiectivul
delegaţiei noastre este cucerirea a trei medalii, speranţele
noastre mari ﬁind la fete, unde experienţa, pregătirea și
profesionalismul lor ne împing
să credem că se poate. Grand
Slam-ul de la Paris este una
dintre cele mai importante
competiţii de judo din lume,
iar cei ce obţin medalii aici, cu
siguranţă pot ﬁ consideraţi judoka de top”, a declarat președintele Federaţiei Române de
Judo, Doru Sapta. Anul trecut,
în turneul de la Paris,
România a cucerit două medalii de bronz prin Andreea Chiţu
și Loredana Ohâi.

Fanii Universităţii vor să-i
organizeze lui Claudiu
Niculescu un meci de
retragere pe Cluj Arena.
Claudiu Niculescu nu a uitat perioada petrecută în
alb-negru. Fostul atacant speră ca trupa universitară să se
salveze de la retrogradare.
„Îmi doresc ca Dinamo să
ajungă în Europa şi «U» Cluj
să se salveze. M-aş bucura
pentru suporteri şi pentru prietenul meu, Mihai Teja. Îl cunosc foarte bine, pentru că
am lucrat împreună. Au adus
jucători importanţi şi cu experienţă, care îi vor ajuta”, a
dezvăluit Niculescu pentru
prosport.ro.

tricoul Universității Cluj,
formație la care a evoluat în
perioada 2010/2012. „Clau-gol”
a bifat 42 de meciuri și 18 goluri pentru „șepcile roșii”, ﬁind unul dintre cei mai iubiți
jucători de către galeria trupei
clujene. „Despre meciul de retragere, fost o discuţie purtată la iniţiativa suporterilor şi
m-a bucurat mult faptul că sau gândit la aşa ceva. Nu mai
trebuie să spun că suporterii
lui «U» Cluj vor rămâne mereu în inima mea. M-aş bucura să se întâmple, dar rămâne
să găsim o dată în care pot şi
eu. Programul până în vară este însă foarte încărcat. Un meci
«U» - Dinamo ar ﬁ perfect” a
susținut Niculescu.

„Suporterii lui «U»
vor rămâne mereu în
inima mea”

Țintește promovarea
cu Vâlcea

Deși a cunoscut cele mai
mari satisfacții la Dinamo, Niculescu își dorește să-și încheie oﬁcial cariera de jucător în

Claudiu Niculescu a și antrenat de altfel Universitatea,
în noiembrie 2010, respectiv
în perioada martie - iulie 2012.

Tehnicianul și-a dat demisia
după eșecul umilitor cu Pandurii (2-6), din prima etapă a
sezonului 2012-2013. În prezent, este antrenor la CSM
Râmnicu Vâlcea, echipă cu
care țintește promovarea în
Liga I. „Vreau să ajung în primul eşalon, dar cu CSM. Mă
simt excelent aici, sunt aproape de casă, oamenii sunt minunaţi. Avem un lot bun care poate obţine promovarea,
chiar dacă avem adversari puternici ca CS Universitatea,
Gloria Bistriţa sau FCM Târgu Mureş”, a încheiat optimist
fostul dinamovist.

Un nou eșec
Universitatea Cluj a înregistrat un nou eșec în Antalya. „Șepcile roșii” au pierdut
cu 1-2 în fața cazacilor de la
Kairat Almaty, pregătiți de Vladimir Weiss, fostul selecționer
al Slovaciei. Golul „studenților”
a fost marcat de Ionuț Târnă-

cop, în minutul 75. Mihai Teja a trimis pe teren următorul
prim „11”: Niculescu- Ciupe,

Abrudan, Rada, Târnăcop Boutadjine, Bucșa - Boboc,
Kovacs, Borza – Lemnaru.

