
Teoretic, analizele pentru 
gravide sunt gratuite, însă, 
în practică, situaţia stă chiar 
invers. De pildă, setul de 
analize ToRCH, adică acel 
complex de teste pentru 
depistarea eventualelor 
infecții prenatale, se face 
gratuit la Spitalul Clinic de 
Boli Infecţioase şi la Direcţia 
de Sănătate Publică. 
Dar gratuitatea este valabilă 
doar în primele două decade 
ale lunii, pentru că, în ultima 
decadă, banii alocați 
acestor analize se termină 
de fiecare dată. Pagina 3

Autoritățile declară că vor să încurajeze natalitatea, 
dar nu pot aduna 300 de lei pentru o gravidă!

Bătaie de joc!
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Fotbal cu laptele şi cornul
Autorităţile văd că ceva nu este în regulă, dar 
nu găsesc rezolvarea problemei. Pagina 2
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Întâlnire (aproape) irosită
Clujenii, dezinteresaţi de cum vor fi  chel-
tuiţi banii oraşului. Pagina 4

SPORT

Amânare în 
Dosarul Transferurilor
Cluburile de fotbal trebuie să participe la 
acoperirea prejudiciului. Pagina 8
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EVENIMENT

Guvernul moldovean a căzut 
la o moţiune de cenzură

POLITICĂ

România nu va solicita vot 
pe aderare la Schengen

ÎNVĂŢĂMÂNT

Camera Deputaţilor a aprobat 
revenirea clasei a IX-a la liceu

Camera Deputaţilor a 
adoptat, marţi, cu 223 de vo-
turi „pentru”, 90 de voturi 
„împotrivă” şi 5 abţineri, 
OUG 92/2012 privind unele 
măsuri în domeniul învăţă-
mântului, stabilind, între al-
tele, revenirea clasei a IX a la 
liceu şi reintroducerea pozi-
ţiilor de educator şi învăţător 
cu studii medii.

Comisia de învăţământ a 
adus amendamente OUG 
92/2012 referitoare la luarea 
unor măsuri în domeniul în-
văţământului şi cercetării şi 
plata drepturilor salariale câş-
tigate în instanţă de cadrele 
didactice, care au fost adop-
tate de plen.

Camera Deputaţilor a fost 
prima Cameră sesizată, Se-
natul fi ind decizională.

Ministrul Educaţiei, Re-
mus Pricopie, a propus, săp-
tămâna trecută, modifi carea 
Legii educaţiei în sensul men-

ţinerii clasei a IX-a la liceu, 
demersul fi ind agreat atât de 
sindicatelele din învăţămân-
tul preuniversitar şi universi-
tar, cât şi de părinţi.

Pricopie a declarat, atunci, 
pentru Mediafax, că propu-
nerea a fost avansată Comi-
siei de învăţământ din Came-
ra Deputaţilor.

Potrivit ministrului, trece-
rea clasei a IX-a în ciclul gim-
nazial, prevăzută de Legea 
educaţiei adoptată în manda-
tul lui Daniel Funeriu, ar bul-
versa sistemul de învăţământ 
la fel cum au făcut-o deja al-
te prevederi ale aceluiaşi act 
normativ. În plus, consideră 
Remus Pricopie, sistemul de 
învăţământ românesc este 
confi gurat, inclusiv din punct 
de vedere al infrastructurii, 
pentru un ciclu liceal de pa-
tru ani, şi nu pentru unul de 
trei ani, care să includă doar 
clasele a X-a, a XI-a şi a XII-a.

Guvernul moldovean con-
dus de premierul Vlad Filat a 
fost demis în urma unei mo-
ţiuni de cenzură votate marţi 
în Parlament, relatează PRO 
TV Chişinău.

Moţiunea, depusă de Par-
tidul Comuniştilor din R.Mol-
dova, a fost votată de 54 de 
parlamentari.

Potrivit Info-Prim Neo, în 
termen de trei zile, prim-mi-
nistrul Vlad Filat trebuie să 
prezinte demisia Cabinetului 
de miniştri.

Democraţii şi comuniştii au 
apreciat că un astfel de guvern 
nu mai poate exista, iar în opi-
nia PDM votul de neîncrede-
re a fost acordat în special pre-
mierului Vlad Filat, ci nu mi-
niştrilor.

Liberalii nu au participat la 
vot, potrivit aceleiaşi surse.

Preşedintele moldovean Ni-
colae Timofti urmează să se 
consulte cu grupurile parla-

mentare şi să identifi ce o no-
uă candidatură pentru funcţia 
de premier. Dacă parlamenta-
rii nu acordă, după două în-
cercări, un vot de încredere 
unui nou guvern, preşedinte-
le va dizolva Parlamentul şi 
vor fi  anunţate alegeri antici-
pate, mai scrie Info-Prim Neo.

Tensiunea între partidele 
ce fac parte din alianţa proe-
uropeană afl ată la guvernare 
s-a accentuat luna trecută, pre-
cizează ProTV Chişinău, du-
pă ce liderul Partidului Demo-
crat Marian Lupu, preşedinte-
le Parlamentului, a solicitat 
demisia premierului Vlad Fi-
lat, apreciind că Guvernul se 
confruntă cu o gravă criză de 
credibilitate. Lupu l-a acuzat 
pe Filat pentru criza în care 
se afl ă Alianţa pentru Integra-
re Europeană (AIE) şi a ame-
ninţat că grupul parlamentar 
al formaţiunii sale va iniţia o 
moţiune de cenzură.

România nu va solicita 
un vot pentru aderarea la 
Schengen şi nu va mai lua 
în calcul un termen pentru 
fi nalizarea acestui proces, a 
declarat premierul Victor 
Ponta, marţi, după discuţii-
le de la Palatul Cotroceni, 
informează Mediafax.

El a insistat în acelaşi timp, 
la postul B1tv, că nu există 
la acest moment o altă pozi-
ţie ofi cială decât cea a Ger-
maniei privind aderarea Ro-
mâniei la Schengen. „Proba-
bil că Olanda ar vota alături 
de Germania. Nu se pune pro-
blema să mai cerem vot, sunt 
convins că Germania, de obi-
cei, nu rămâne singură când 
se pune problema de vot, că 
totuşi e una dintre ţările-lider 
ale Uniunii Europene, iar pen-
tru România nu se schimbă 
nimic dacă e un singur vot 
împotrivă sau sunt trei ori 
cinci. Practic, un singur vot, 

dreptul de veto anunţat ofi -
cial de Germania, este sufi ci-
ent şi, din acest motiv, am 
considerat că nu are rost să 
încălcăm uzanţele europe-
ne”, a spus Ponta, explicând 
că atunci când se anunţă un 
drept de veto din partea unei 
ţări, nu se mai merge la vot, 
ci pe ideea unui compromis 
pentru o perioadă ulterioară.

„Nu mai luăm în calcul 
un termen, pentru că este 
vorba, în fi nal, de lucruri 
care nu depind de Româ-
nia”, a adăugat premierul.

Administraţia Prezidenţi-
ală informează că, la con-
sultările de la Cotroceni cu 
premierul şi miniştrii de Ex-
terne şi de Interne, s-au dis-
cutat teme de politică exter-
nă, precum şi mandatele Ro-
mâniei pentru şedinţa CO-
REPER din 6 martie şi pen-
tru Consiliul JAI din 7 – 8 
martie. 
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Cornuri expirate au fost 

găsite, ieri, la un liceu din 

Cluj-Napoca, în urma 

unui control declanşat 

pentru verifi carea derulă-

rii programului „Laptele 

şi cornul”, după ce au 

existat informaţii că elevii 

şcolilor centrale nu con-

sumă produsele şi că 

joacă fotbal cu ele.

Prefectul judeţului Cluj, 

Gheorghe Ioan Vuşcan, a de-

clarat ieri la Liceul „Mihai 

Eminescu” din Cluj-Napo-

ca, unde a însoţit o echipă 

de control, că produsele din 

programul „Lapte şi corn” 

care nu sunt consumate de 

elevi ar trebui să fie redis-

tribuite în comunităţi de 

romi sau la case de copii.

„Am avut mai multe se-

sizări venite din partea pă-

rinţilor în legătură cu mo-

dul de desfăşurare a progra-

mului guvernamental «Lap-

tele şi cornul», că sunt ca-

zuri în care cornul este us-

cat, tare, că se dă a doua zi, 

că laptele se alterează foar-

te repede. Am vrut să ve-

dem care este situaţia şi am 

declanşat o acţiune de con-

trol împreună cu mai mul-

te instituţii. Au fost verifi-

cate mai multe şcoli din car-

tiere şi din zona centrală a 

municipiului.

Ideea este de a nu se arun-

ca laptele şi cornul, pentru 

că am primit sesizări că în 

şcolile din zona centrală 

foarte mulţi copii refuză să 

consume laptele şi cornul 

primit, pentru că părinţii îşi 

permit să le pună pachete 

cu mâncare. Vrem ca acest 

program să îşi atingă sco-

pul, iar dacă rămân produ-

se, să poată fi redistribuite 

în comunităţi de romi sau 

case de copii şi ar fi păcat 

să ajungă să fie folosite ca 

minge de fotbal”, a spus 

Vuşcan.

Depozit 
de cornuri expirate

Potrivit prefectului, re-

prezentanţii Comisariatului 

Judeţean pentru Protecţia 

Consumatorilor (CJPC) Cluj 

au descoperit, ieri, la Lice-

ul „Zsigmond Janos” cor-

nuri expirate, „care prezen-

tau modificări organolepti-

ce”, depozitate în alte zone 

decât cele destinate cornu-

rilor din consumul zilnic.

„Erau depozitate cornu-

rile care au rămas neconsu-

mate, ceea ce este nepermis, 

acestea trebuie distruse du-

pă ziua în care a expirat va-

labilitatea. A fost vorba cam 

despre 15 cornuri expirate, 

cele mai vechi din 26 fe-

bruarie, dar şi din 1 martie. 

De asemenea, la o şcoală 

din Gheorgheni nu a fost 

afişat la vedere graficul de 

distribuire a laptelui şi cor-

nului”, a precizat prefectul 

judeţului Cluj.

El a menţionat că la Li-

ceul „Mihai Eminescu” a gă-

sit, personal, cornuri „cam 

tari pentru dinţii copiilor din 

clasa pregătitoare”, existând 

semnale că nici gustul „nu 

ar fi extraordinar de atrac-

tiv pentru consum”.

„Va trebui să facem de-

mersuri la producătorul de 

cornuri să treacă şi data pro-

ducţiei, nu numai termenul 

de valabilitate, pentru că nu 

ştim când a fost produs. Vom 

sugera şi îmbunătăţirea gus-

tului, iar furnizorul poate 

lua în seamă acest amănunt. 

Se pot face schimbări fără 

costuri mari”, a explicat Vuş-

can.

Mai mulţi copii de la Li-

ceul „Mihai Eminescu” au 

recunoscut că, uneori, cuti-

ile de lapte şi cornurile sunt 

folosite de elevii din clase-

le mai mari pe post de mingi 

de fotbal.

„Cornurile sunt tari şi lap-

tele nu este bun, este ca un 

iaurt, iar unii joacă fotbal 

cu cutiile de lapte şi cu cor-

nurile”, au spus ei. Contro-

lul a fost făcut de Prefectu-

ra Cluj, Comisariatul Jude-

ţean pentru Protecţia Con-

sumatorilor (CJPC), Direc-

ţia de Sănătate Publică (DSP) 

şi Direcţia Sanitar- Veterina-

ră şi pentru Siguranţa Ali-

mentelor (DSVSA).

CJPC Cluj va decide în 

cursul zilei de joi ce sanc-

ţiuni se vor da în urma de-

ficienţelor constatate la uni-

tăţile de învăţământ.

În judeţul Cluj, progra-

mul „Laptele şi cornul” es-

te desfăşurat în urma unui 

contract încheiat în 2010, pe 

trei ani, de Consiliul Jude-

ţean Cluj cu SC Dorna SA, 

pentru lapte, şi Vel Pitar şi 

SC Roland, pentru corn, 

aceasta din urmă fiind înlo-

cuită, la sfârşitul anului tre-

cut de SC Succes Nic Com, 

după ce a intrat în faliment.

La Cluj, elevii joacă 
fotbal cu laptele şi cornul
Autorităţile văd că ceva nu este în regulă, dar nu găsesc modalitatea 
de a rezolva problema.

PUBLICITATE

bun venit pe lume !
28 februarie

Clinica Ginecologie 1
09.25 Gădălean Ana-Maria
09.45 Cernea Alexandru Tudor
10.36 Lorincz Hunor
11.35 Nechita Irina Maria
12.27 Gliga Ilinca Maria
18.45 Loghin Vlad Sorin
Bebeluşul vedetă a fost 
Gădălean Ana-Maria 
(4,000 kg, 59 cm)

Clinica Dominic Stanca
03.00 Perșa Ștefania Beatrice
12.15 Lupo Ștefan Haris
15.05 Bartuș Robert
16.30 Moldovan Elek
17.50  Bogati Amedea 

Ștefania
19.00 Szabo Sonia Patricia 
21.30 Moldovan Patricia Maria
Bebeluşul vedetă a fost Szabo 
Sonia Patricia (3,700 kg, 56 cm)

1 martie

Clinica Ginecologie 1
00.18 Butcure Rovana Maria
03.39 Kelemen Aron

08.34 Dagher Aryanna Elena
08.40 Mateescu Matei
09.30 Mastan Maria Raisa
09.35 Zonga Maria Ioana
10.00 Oniga Ilinca Maria
10.14 Selegean Sonia
13.25 Toader Alexandru
Bebeluşul vedetă a fost 
Dagher Aryanna Elena 
(3,650 kg, 50 cm)

Clinica Dominic Stanca
06.35 Rogoz Andrei
10.25 Tapo Gabriel
11.45 Tarţa Alexandru Daniel
12.40 Vasilică Alexia Sofi a
15.05 Zegrean Bogdan Mihai
17.20 Tîrnovan Vlad
19.00 Magdaș Octavian
23.50 Lakatos Aliss
Bebeluşul vedetă a fost 
Tarţa Alexandru Daniel 
(4,200 kg, 57 cm)

Mulţumim asistentelor Rotar Jutka și Logoş Camelia.
monitorul de cluj le dorește micuţilor multă sănătate 

și o viaţă plină de bucurii!
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În judeţul Cluj a mai fost 

înregistrat un deces din 

cauza gripei asociată cu 

alte boli grave.

O femeie de 47 de ani din 

judeţul Bistriţa-Năsăud a dece-

dat, ieri, la Spitalul Clinic de 

Boli Infecţioase din Cluj-Napo-

ca, după ce a fost confi rmată 

prezenţa virusului gripal de tip 

AH1pdm09. Pacienta a ajuns 

prima dată, în 22 februarie, la 

Institutul Regional de Gastroe-

neterologie-Hepatologie Prof dr. 

Octavian Fodor (IRGH) Cluj-Na-

poca, fi ind transferată la spita-

lul clujean de la Spitalul Jude-

ţean Bistriţa. Femeia suferea de 

ciroză hepatică decompensată, 

ascită. La trei zile după inter-

narea la IRGH, a fost transfe-

rată la Spitalul Clinic de Boli 

Infecţioase Cluj. „Se internea-

ză cu diagnosticul de bronho-

pneumonie acută, insufi cienţă 

respiratorie acută, hepatită acu-

ta de tip colestatic, suspect sep-

sis. Se prelevează probe pen-

tru etiologia gripală care con-

firmă virusul gripal tip 

AH1pdm09. Pacienta decedea-

ză în data de 05.03. 2013”, a 

explicat Dorina Duma, directo-

rul executiv al Direcţiei de Să-

nătate Publică a judeţului Cluj.

Numărul total de cazuri de 

gripă confi rmate cu laborato-

rul în judeţul Cluj este de 10 

cazuri, din care 8 cazuri cu vi-

rus gripal tip AH1pdm09 şi 2 

cazuri cu virus gripal tip B.

Activitatea gripală se caracte-

rizează prin evoluţie cu intensi-

tate medie, morbiditatea prin in-

fecţii respiratorii acute fi ind mai 

crescută decât în săptămâna pre-

cedentă, dar încadrându-se în 

intervalul aşteptat. Cazurile de 

gripă evoluează atât în formă 

medie cât şi severă la persoane-

le afl ate în grupele de risc la gri-

pă, preponderent la persoane ne-

protejate cu vaccin antigripal.

Gabriela DRAGOTĂ
redactia@monitorulcj.ro

Setul de analize ToRCH 

pentru gravide se face 

gratuit, în Cluj-Napoca, 

doar în două locuri, dar 

de câteva zile la DSP a 

fost suspendat, iar la 

Spitalul de Boli 

Infecţioase banii ajung 

până în data de 20 a 

lunii.

La unităţile sanitare priva-

te, setul de analize pentru depi-

starea toxoplasmozei, rubeo-

lei, şi citomegal-herpes costă 

aproximativ 300 lei. Setul de 

analize ToRCH se previn tras-

miterea unor infecţii de la 

mamă la copil.

Teoretic, analizele pentru 

gravide sunt gratuite, însă, în 

practică, situaţia este total pe 

dos. Cel mai bun exemplu în 

acest sens face referire la setul 

de analize ToRCH, adică acel 

complex de teste pentru depis-

tarea Toxoplasmozei, Rubeolei, 

Chlamydia şi Citomegal-herpes. 

În Cluj-Napoca, analizele 

ToRCH se fac gratuit la Spitalul 

Clinic de Boli Infecţioase şi la 

Direcţia de Sănătate Publică 

(DSP). La prima vedere, lucru-

rile par simple: femeia însăr-

cinată sună pentru o progra-

mare şi apoi se prezintă la 

medic pentru setul de analize.

În realitate însă, lucrurile 

sunt mult mai complicate, totul 

ţine de noroc, iar într-un final, 

gravida ajunge să plătească 

din banii săi analizele care ar 

trebui să fie gratuite. Ioan 

Mureşan, directorul Spitalului 

Clinic de Boli Infecţioase afir-

mă că analizele TORCH se fac 

în continuare la spitalul pe care 

îl conduce, programul nu a fost 

întrerupt, iar gravida trebuie 

să se programeze după ora 

12.00.

Potrivit directorului de spi-

tal, există totuşi, o problemă: 

până în data de 20 a fiecărei 

luni sunt fonduri, dar dacă 

pacienta este neinspirată şi 

vrea programare după data de 

20 mai trebuie să aştepte până 

luna viitoare când vor fi iarăşi 

fonduri.

La DSP, analizele ToRCH 
au fost suspendate

Până în urmă cu câteva zile, 

femeile însărcinate mai aveau 

o şansă pentru setul ToRCH la 

DSP, dar din 27 februarie, tes-

tările au fost oprite. „Începând 

cu data de 27.02.2013 Direcţia 

de Sănătate Publică a Judeţului 

Cluj, din motive obiective, nu 

mai poate efectua testări pen-

tru gravide setul ToRCH, ci 

doar pentru HIV şi sifilis. 

Reluarea programului va fi 

anunţată prin aceeaşi modali-

tate”, a anunţat conducerea 

DSP Cluj printr-un anunţ pos-

tat pe site-ul instituţiei.

La privat costă 300 lei
Dacă nu mai au răbdare sau 

lista de aşteptare este prea 

lungă, gravidele au varianta 

clinicilor private. Adriana M. 

a născut anul trecut şi spune 

că şi-a făcut setul de analize 

ToRCH la privat, iar preţul a 

fost de aproximativ 300 lei. O 

altă clujeancă afirmă că a ape-

lat tot la serviciile clinicilor pri-

vate pentru întreg setul de ana-

lize pentru sarcină, iar preţul 

a fost de aproximativ 500 lei.

Gravidele care nu dispun 

însă de banii necesari pentru 

analize, fie aşteaptă până prind 

rând la Spitalul de Infecţioase, 

fie renunţă la analizele TORCH 

şi riscă să aducă pe lume copii 

cu probleme de sănătate.

Prin testul ToRCH este 
evitată transmiterea 
unor boli copilului

Testul ToRCH este o anali-

ză de sânge prin care se depis-

tează dacă în corpul femeii 

însărcinate există o infecţie cu 

un virus sau parazit. Medicii 

spun că unele infecţii, cum 

este toxoplasmoza, pot fi tra-

tate prin antibiotice la începu-

tul sarcinii.

Realizarea acestui test pre-

vine transmiterea unor boli de 

la mamă la copil, producerea 

unui avort spontan sau naşte-

rea unui copil cu malformaţii.

Abia două din 10 gravide 
din rural ajung la medic

Un studiu realizat în urmă 

cu aproximativ un an de World 

Vision România, în câteva jude-

ţe din ţară, arată că două din 

10 femei însărcinate ajung la 

medic doar în trimestrul al doi-

lea de sarcină. Potrivit acelu-

iaşi studiu, 23% dintre gravi-

de au efectuat cel puţin un exa-

men de sânge sau de urină în 

cursul sarcinii, al căror cost a 

trebuit să fie acoperit din fon-

duri proprii, deşi gravida are 

prin lege calitatea de asigurat.

O altă cercetare arată că 2% 

din femeile gravide din mediul 

rural ajung la medic doar 

atunci când nasc.

O femeie din Bistriţa, diagnosticată 
cu gripă, a murit la Cluj

Aceste analize sunt gratuite numai în primele două decade ale lunii, 
întrucât după aceea „se termină banii”.

Analizele pentru gravide sunt 
gratuite două zile şi una nu!
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PUBLICITATE

Anca M.Colibăşanu
redactia@monitorulcj.ro

Reprezentanţii Facultăţii 

de Ştiinţe Politice, 

Administrative şi ale 

Comunicării (FSPAC) şi 

cei ai Primăriei Beliş vor 

semna, miercuri, un acord 

de parteneriat pe o durată 

de patru ani.

Iniţiativa are ca scop imple-

mentarea unor proiecte de dez-

voltare comunitară în comuna 

Beliş. „Acest tip de cooperare 

este o premieră în România şi 

are ca scop implementarea unor 

proiecte de dezvoltare comuni-

tară în comuna Beliş. În cadrul 

acestui parteneriat, FSPAC va 

susţine dezvoltarea comunită-

ţii locale din Beliş, prin inter-

mediul unor proiecte coordo-

nate de fi ecare dintre departa-

mentele sale (Ştiinţe Politice, 

Administraţie Publică, Jurna-

lism, Comunicare, Relaţii Pu-

blice şi Publicitate, Sănătate Pu-

blică)“, spun reprezentanţii Uni-

versităţii Babeş-Bolyai (UBB) 

Cluj, într-un comunicat de pre-

să. Dintre proiecte amintim or-

ganizarea de campanii de pro-

movare şi de branding pentru 

comunitatea din Beliş, actuali-

zarea strategiei de dezvoltare 

locală a comunei Beliş, training 

pentru aleşi locali, funcţionari 

publici, persoane implicate în 

dezvoltarea comunităţii sau pro-

movarea unor programe de dez-

voltare durabilă la nivelul co-

munităţii din Beliş – proiectul 

pilot vizează repopularea cu 

puiet de păstrăv a lacului Be-

liş Fântânele, printr-o campa-

nie de strângere de fonduri, co-

ordonata de cei doi parteneri.

Aceasta iniţiativă va bene-

fi cia de sprijinul Transatlantic 

Institute for Public Manage-

ment and Sustainable Com-

munities (un parteneriat stra-

tegic între Michigan State Uni-

versity şi Universitatea Ba-

beş-Bolyai). Michigan State 

University va furniza experti-

ză în domeniul dezvoltării co-

munitare, mai precizează re-

prezentanţii UBB. 

Parteneriat între Primăria Beliş 
şi o facultate clujeană

Şcoala Gimnazială „Ioan 

Opriş” din Turda a obţi-

nut premiul II la 

Concursul Naţional „Şcoli 

pentru un viitor verde – 

EDUPET”.

Festivitatea de premiere va 

avea loc la sediul Ministerului 

Educaţiei. Unitatea de învăţă-

mânt din Turda se afl ă pe lista 

scurtă de şapte şcoli din ţară 

premiante ale Concursului Na-

ţional „Şcoli pentru un viitor 

verde – EDUPET”. Şcoala Gim-

nazială „Ioan Opriş” a partici-

pat la secţiunea 7-11 ani şi s-a 

clasat pe a doua poziţie a podi-

umului, elevii fi ind coordonaţi 

de profesorii Stanca Barai-

an-Surd, Florentina Moldovan, 

Mariana Cosma, Liana Grecu şi 

Ioana Macavei. 

Festivitatea de premiere va 

avea loc în data de 15 martie 

2013, ora 11.00, la Bucureşti, la 

sediul Ministerului Educaţiei 

Naţionale. 

Inspectoratul Şcolar Jude-

ţean Cluj încurajează şi susţi-

ne astfel de activităţi ale elevi-

lor, urmărind răspândirea în ju-

deţ a acestui tip de implicare 

activă a elevilor şi profesorilor 

în activităţi extraşcolare bene-

fi ce societăţii şi atractive pen-

tru elevi.  G.D.

Şcoala Ioan Opriş din Turda, 
locul II la un concurs de educaţie ecologică

Bianca PREDA
redactia@monitorulcj.ro

La prima dezbatere publică 

a municipalităţii pe tema 

proiectului de buget al 

municipiului Cluj-Napoca 

pe anul 2013, organizată 

ieri, clujenii nu s-au arătat 

deloc interesaţi.

Dezbaterea a avut ca şi te-

mă infrastructura şi dezvolta-

rea, cetăţenii fi ind chemaţi să 

îşi expună punctele de vedere 

în ceea ce priveşte cheltuirea 

banului public. La întâlnire au 

participat reprezentanţi ai Exe-

cutivului Primăriei cu compe-

tenţe pe buget şi infrastructură, 

în frunte cu primarul Emil Boc 

şi marea majoritate a consilie-

rilor locali. Cei care au lipsit au 

fost cetăţenii cărora li s-a adre-

sat, în primul rând, această în-

tâlnire.

Boc a prezentat priorităţile

Emil Boc a făcut o trecere în 

revistă despre bugetul de anul 

acesta şi a precizat priorităţile 

Primăriei pentru anul 2013: „Bu-

getul local se afl ă timp de 15 zi-

le supus dezbaterii publice în 

vederea aprobării lui de către 

Consiliul Local şi are o valoare 

de 942.139.231 lei, echivalentul 

a 215 milioane euro. Faţă de bu-

getul rectifi cat pentru 2012, bu-

getul pe acest an are o creştere 

de 7,9%. Componenta de dez-

voltare are cea mai mare creş-

tere de 24,5% şi este determi-

nată de sumele suplimentare 

pentru fondurile europene un-

de creşterea este de la 94 mili-

oane lei la 132 milioane lei având 

în vedere faptul că unele pro-

iecte intră în fi nalizare, altele în 

execuţie. Susţinem cultura în vi-

ziunea anului 2015, când Clu-

jul va fi  Capitala Culturală a Ti-

neretului. Bugetul alocat 

ONG-urilor va creşte în acest an 

de la 2 milioane lei la 3 milioa-

ne lei”.

Care este conceptul 
bugetului?

Iosif Pop, preşedintele Con-

siliului Civic Local Cluj, a pre-

cizat că a adresat Primăriei o 

solicitare unde cerea să i se pre-

zinte care a fost conceptul ce a 

dus la acest proiect de buget.

„Dacă ne-aţi putea prezenta 

conceptul care a stat în pregă-

tirea acestui buget. De aseme-

nea, ar fi  intereant să vedem 

execuţia bugetului pe 2012, pen-

tru investiţiile care sunt propu-

se dacă există un deviz, o fun-

damentare, să vedem câţă bani 

s-au cheltuit până acuma. Cum 

a evoluat numărul angajaţilor 

din Primărie? Comparativ cu 

2011 şi cu bugetul rectifi cat pe 

2012 sunt discrepanţe sensibile 

la câteva capitole, cultură, învă-

ţământ, capitole care pe partea 

de cheltuieli şi pe partea de ve-

nituri cunosc schimbări esenţi-

ale”, a precizat Iosif Pop.

„Numărul angajaţilor din Pri-

mărie este cu mult sub standar-

dele de personal faţă de alte Pri-

mării din România. Dacă la ni-

velul unei primării de sector din 

capitală există 1200 de angajaţi 

la Poliţia Locală, noi în Cluj-Na-

poca avem 200 de angajaţi. La 

nivelul Primăriei există 195 de 

posturi vacante. Regulile Guver-

nului nu permit angajarea”, a 

fost replica primarului Emil Boc.

Bani pentru romii 
de la Pata Rât

Profesorul universitar Eniko 

Vincze a susţinut că municipa-

litatea ar trebui să aibă o viziu-

ne asupra romilor care locuiesc 

la Pata Rât şi să aibă un buget 

aferent pentru acele persoane: 

„Anul trecut am participat la 

discuţii similare, am adus în dis-

cuţie nevoia unei viziuni des-

pre soarta zonei Pata Rât şi a 

celor 1500 persoane. Avem ne-

voie şi de un buget aferent ce 

să poată soluţiona problema. 

Presupun că participarea buge-

tară a municipalităţii la realiza-

rea Centrului de Management 

Intergrat al Deşeurilor înseam-

nă recunoaşterea că zona Pata 

Rât e zonă industrială. E nevo-

ie de o viziune asumată politic 

de întreg Consiliul Local al ora-

şului ce trebuie să aibă un bu-

get aferent”.

Deschidere de noi parcuri

Adrian Dohotaru, membru 

al Grupului de Lucru al Organi-

zaţiilor Civice (gLOC), a propus 

Primăriei să investească în des-

chiderea de noi parcuri: „Acum 

2 ani am propus deschiderea 

unui spaţiu în actualul parc al 

USAMV-ului, aşa s-a ajuns la 

singurul parc din Zorilor. Vreau 

să fac propuneri similare Primă-

riei de a face schimb de tere-

nuri, de a răscumpăra unele te-

renuri. Zonele pe care le pro-

pun sunt terenurile cunoscute 

«La Terenuri» din Mănăştur, aces-

te spaţii fi ind spaţii verzi pot fi  

răscumpărare sau Primăria poa-

te să facă schimb de terenuri iar 

acel spaţiu imens. Panourile sunt 

rupte, asfaltul este denivelat. Un 

al doilea spaţiu ar fi  cel de lân-

gă Profi  în Zorilor unde s-ar pu-

tea crea o a doua grădină pu-

blică. O a treia zonă ar fi  Lacu-

rile Gheorgheni şi să se lege in-

vestiţia cu parcul care se va con-

strui pe actualul cartodrom”.

„Vrem străzi asfaltate”

Clujenii care locuiesc pe stra-

da Colinei şi cei de pe strada 

Grigore Ignat au cerut primaru-

lui Emil Boc să aloce bani pen-

tru asfaltarea şi reabilitarea aces-

tor străzi. „Pe strada Colinei, ca-

re este neasfaltată, există gropi 

foarte mari, nu putem intra cu 

maşina pe stradă. Am strâns 

semnături, am depus şapte se-

sizări pe site-ul domnuleprimar.

ro. Nu este un drum privat sun-

tem 98 de familii care locuiesc 

acolo”, au precizat aceştia.

„Nu vă pot promite că aco-

lo va fi  asfalt anul acesta, dar 

vă promit o intervenţie din bu-

getul pe care municipiul îl are 

pe 2013 pentru a ameliora situ-

aţia”, a precizat Emil Boc.

Consilierul local USL Gabri-

el Oniga a cerut ca o parte din 

banii bugetului local să meargă 

pentru realizarea unui sistem 

integrat de parcări în Cluj-Na-

poca şi pentru renovarea clădi-

rilor din centrul oraşului.

Buget de 215 mil. euro

Valoarea bugetului general 

al municipiului Cluj-Napoca 

pentru 2013 este 215 milioane 

euro, mai mare cu 7,9% decât 

bugetul rectifi cat pe 2012. Ur-

mătoarele dezbateri publice vor 

avea loc joi, 7 martie, ora 16:00, 

pe tema educaţiei şi alocărilor 

pentru cultură şi culte, urmând 

ca vineri, 8 martie, de la ora 

12:00, să se discute despre să-

nătate şi asistenţă socială.

Clujenii, se arată dezinteresaţi 
de cum vor fi cheltuiţi banii oraşului
Prima întâlnire pe tema proiectului de buget al Clujului pe 2013 a semănat mai mult cu o şedinţă 
de Consiliu Local decât cu o dezbatere publică.
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Prejudiciul cauzat statu-

lui de reţeaua specializată 

în producere de alcool 

contrafăcut este de 

2.750.000 euro.

Poliţiştii specializaţi în 

combaterea criminalităţii or-

ganizate din cadrul BCCO 

Cluj-Napoca şi procurorii DI-

ICOT – Serviciul Teritorial 

Cluj au destructurat o grupa-

re infracţională organizată, 

formată din 10 persoane, ca-

re acţiona în judeţul Bistri-

ţa-Năsăud.

În această dimineaţă, în 

baza autorizaţiilor emise de 

Curtea de Apel Cluj, poliţiş-

tii şi procurorii au efectuat 

29 percheziţii la locuinţele 

suspecţilor şi la mai multe 

sedii de fi rmă din judeţul 

Bistriţa Năsăud, fi ind desco-

periţi aproximativ 10.000 de 

litri de alcool.

Fabrică ilegală de alcool

Potrivit reprezentanţilor In-

spectoratului de Poliţie al Ju-

deţului (IPJ) Cluj, la punctul 

de lucru al unei societăţi co-

merciale, din localitatea Şieu 

Măgheruş, a fost descoperită 

o fabrică ilegală de alcool, ca-

re la momentul descinderii se 

afl a în plin proces de fabrica-

re a alcoolului.

„Din cercetări a reieşit fap-

tul că, în cursul anului 2012, 

suspecţii au format un grup 

infracţional structurat, în sco-

pul comiterii infracţiunilor 

de producere de produse ac-

cizabile (posibil 275.000 li-

tri de alcool, la care preju-

diciul adus bugetului de stat 

se estimează la 2.750.000 de 

euro, fi ind format din acci-

ze, impozit pe profi t şi TVA)”, 

au explicat reprezentanţii IPJ 

Cluj.

Membrii reţelei, 
cercetaţi şi pentru 
evaziune fi scală

De asemenea, membrii gru-

pului sunt suspectaţi că au 

achiziţionat alcool etilic şi dis-

tilate în vrac, de la alţi furni-

zori decât antrepozitarii au-

torizaţi pentru producţie sau 

expeditorii înregistraţi de ast-

fel de produse şi că au făcut 

evaziune fi scală, prin ascun-

derea bunului ori a sursei im-

pozabile sau taxabile, respec-

tiv prin omisiunea evidenţie-

rii în actele contabile a ope-

raţiunilor comerciale efectua-

te şi a veniturilor realizate sub 

paravanul activităţilor unei 

societăţi comerciale.

Cei zece membri ai reţelei 

au fost duşi la sediul DIICOT 

– Serviciul Teritorial Cluj, pen-

tru audieri.

Suspecţii sunt cercetaţi pen-

tru săvârşirea infracţiunilor de 

iniţiere şi constituire a unui 

grup infracţional organizat, 

evaziune fi scală, producere 

de produse accizabile ce in-

tră sub incidenţa sistemului 

de antrepozitare fi scală în afa-

ra unui antrepozit fi scal au-

torizat de către autoritatea fi s-

cală competentă şi achiziţio-

nare de alcool etilic şi de dis-

tilate în vrac de la alţi furni-

zori decât antrepozitarii au-

torizaţi pentru producţie sau 

expeditorii înregistraţi de ast-

fel de produse. 

O fabrică ilegală de alcool 
de lângă Bistriţa a creat 
un prejudiciu de 2,7 mil. €
Zece persoane din Bistriţa-Năsăud implicate în afaceri cu alcool contrafăcut au fost ridicatede DIICOT Cluj.

Angelica T. CÎMPAN
economic@monitorulcj.ro

Majoritatea forţei de 

muncă din judeţul nos-

tru face parte din catego-

ria tânără. Astfel, dintre 

cele peste 250.000 de 

contracte înregistrate în 

Cluj, potrivit datelor 

extrase la fi nele lunii 

trecute de Inspecţia 

Muncii din Revisal, mai 

bine de 145.000 îi vizea-

ză pe cei care au vârste 

cuprinse între 26 şi 45 

de ani.

Cifra e împărţită frăţeşte 

între cei sub 35 de ani şi cei 

care au peste această vârstă.

Dincolo de nucleul format 

din angajaţii cu experienţă, 

afl aţi în fl oarea vârstei, dis-

tribuţia locurilor de muncă 

nu se mai face cu aceeaşi ri-

gurozitate, astfel că, tinerii 

care au mai puţin de 25 de 

ani reprezintă doar 10% din 

totalul forţei de muncă, fi -

ind reprezentaţi în statistică 

cu mai puţin de 30.000 de 

contracte.

Tot ei sunt, cu o rată a 

şomajului care depăşeşte 

40%, principali căutători de 

locuri de muncă. Potrivit 

unui specialist al compani-

ei de HR, Hink, dintre nu-

mărul de aplicanţi, mai bi-

ne de jumătate sunt absol-

venţi care nu au mai avut 

un loc de muncă. „Depinde 

de anunţ, dar în medie 60% 

dintre cei care aplică pen-

tru un loc de muncă sunt 

absolvenţi de studii superi-

oare, fără experienţă”, de-

clară agentuld e recrutare.

Pensionarea 
„îi pândeşte” pe mulţi 
dintre angajaţi

Aproape 30% dintre an-

gajaţi au peste 46 de ani, 

dintre aceştia aproape jumă-

tate, adică peste 23.000, 

având peste 56 de ani. Ei vor 

completa în următorii ani 

rândurile pensionarilor, de-

ja mult îngroşate în raport 

cu forţa de muncă activă. Vă 

reamintim că pe plan local, 

la opt angajaţi din domeniul 

privat le corespund opt pen-

sionari şi doi bugetari. Po-

trivit ultimele date furniza-

te de Casa Judeţeană de Pen-

sii Cluj, din mai 2012, nu-

mărul mediu de pensionari 

din judeţ depăşea 180.000, 

situaţie nu tocmai fericită 

dacă facem o comparaţie cu 

cifra de 180.000 de angajaţi 

din domeniul privat şi cei 

aproximativ 60.000 de anga-

jaţi de stat.

Clujenii interesaţi să îşi 

asigure o sursă de hrană 

sănătoasă, direct de la 

ţărani, sunt invitaţi, mâine, 

7 martie, la Librăria 

Cărtureşti, la prezentarea 

celui de-al treilea partene-

riat al Asociaţiei pentru 

Susţinerea Agriculturii 

Ţărăneşti (ASAT) – promo-

tor de parteneriate locale 

de solidaritate între consu-

matori din mediul urban şi 

mici producători.

ASAT este un proiect dez-

voltat în România din 2008, 

prin care au fost create parte-

neriate între consumatori şi mi-

ci producători agricoli din ţa-

ră, în scopul susţinerii agricul-

turii naturale.

Parteneriatul local de soli-

daritate între micii producă-

tori agricoli şi consumatori es-

te un angajament reciproc. 

Mai multe familii susţin o gos-

podărie agricolă, retribuind 

echitabil şi corect munca le-

gumicultorului şi crescătoru-

lui de animale, care le garan-

tează o producţie naturală, o 

hrană sănătoasă.

Familiile şi producătorul 

agricol de proximitate se în-

ţeleg asupra preţului echita-

bil achitat pentru un coş săp-

tămânal de produse locale – 

legume, fructe, ouă, lapte, etc. 

– pe care îl ridică regulat, pe 

durata unui întreg sezon, de 

obicei săptămânal, timp de 

opt luni pe an. Înţelegerea se 

face la sfârşitul toamnei, pen-

tru sezonul următor. Pentru a 

creşte autonomia micului pro-

ducător şi a ţine costurile sub 

control, grupul de consuma-

tori plăteşte, în avans, o par-

te din abonament, iar cu ba-

nii astfel strânşi agricultorul 

acoperă costurile pregătirii 

producţiei din anul următor.

Preţul unui abonament se 

construieşte pe baza unui cal-

cul transparent şi are în ve-

dere o retribuţie echitabilă 

pentru munca micului produ-

cător agricol. Costul unui abo-

nament anual este fi x, pentru 

că nu este nu este obţinut prin 

corelaţie cu piaţa, ci refl ectă 

costurile reale implicate de 

agricultura naturală.

Cum e împărţită forţa de muncă în Cluj?

Hrană sănătoasă direct de la ţărani

Prima acţiune de derati-

zare a domeniului public, 

organizată de Primăria 

Cluj-Napoca, se desfăşoa-

ră în perioada 5-8 martie, 

între orele 8.00 – 18.00. În 

cazul în care nu va fi  

posibilă desfăşurarea acţi-

unii de deratizare din 

cauza condiţiilor meteoro-

logice nefavorabile, dura-

ta acesteia se va decala 

sau prelungi.

Deratizarea va fi  efectuată 

cu produsul Facorat Pasta, ra-

ticid pentru combaterea roză-

toarelor. În caz de ingerare ac-

cidentală, antidotul este Vita-

mina K 1 şi se găseşte la Spi-

talul de Urgenţe Cluj. „Pentru 

efi cienţă, activitatea de derati-

zare trebuie tratată în mod uni-

tar, atât pe domeniul public cât 

şi privat la nivelul localităţii, 

motiv pentru care facem un 

apel cetăţenilor, asociaţiilor de 

locatari/proprietari, agenţilor 

economici şi instituţiilor de pe 

raza municipiului să efectueze 

deratizarea pe proprietăţi, clă-

diri, subsolul blocurilor, odată 

cu acţiunea de pe domeniul pu-

blic a Primăriei Cluj-Napoca”, 

au declarat reprezentanţii Biro-

ului Mass-Media din cadrul Pri-

măriei. Combaterea rozătoare-

lor are un rol deosebit de im-

portant, deoarece acestea con-

stituie un pericol permanent de 

îmbolnăvire (boli bacteriene, 

virotice şi parazitare), atât a 

populaţiei cât şi a animalelor, 

precum şi pierderi economice 

(poluare, distrugere, etc.). Ac-

tivitatea de deratizare este re-

alizată de fi rma Coral Impex 

SRL, conform contractului de 

concensionare a serviciului de 

deratizare, dezinsecţie şi dez-

infecţie încheiat cu municipiul 

Cluj-Napoca. G.D.

A început deratizarea domeniului public
La extreme sunt peste 2.000 de pensionari care lucrează şi peste 200 de copii.
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Dacia a lansat noul 
Logan MCV
Dacia a lansat marţi la 
Salonul Auto de la Geneva 
noul Logan MCV și seria limi-
tată Duster Aventure. Noul 
Logan MCV are 5 locuri, un 
portbagaj cu un volum de 
573 litri, noi motorizări pe 
benzină (TCe 90) și diesel, pu-
tând fi comandată din al doi-
lea trimestru al anului în curs. 
Astfel, noul Logan MCV este 
disponibil cu două motoare 
pe benzină: motorul 1.2 16v 
75 și noul motor turbo pe 
benzină cu trei cilindri TCe 90, 
cu un consum de 5 litri/ 100 
km, potrivit constructorului. 
Oferta de motorizări diesel 
este concentrată pe propulso-
rul 1.5 dCi, disponibil în două 
variante de putere – 66 kW 
(90 CP) și 55 kW (75 CP) în 
cazul normei Euro5. Seria li-
mitată Duster Aventure, echi-
pată cu o rampă de proiectoa-
re și un sistem de navigaţie 
Garmin, va fi comercializată 
în 16 ţări din luna aprilie.

Clauzele abuzive, 
la Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie
Procesele colective împotriva 
băncilor privind clauzele abu-
zive din contractele de credi-
tare ar putea să aibă cale de 
atac la Înalta Curte de 
Casaţie, ca o excepţie de la 
lege, pentru că deciziile în 
astfel de speţe privesc o ma-
să largă de populaţie, apreci-
ază viceguvernatorul BNR 
Bogdan Olteanu. „Nu este ni-
cio problemă să ai o primă 
instanţă la tribunal și prin ex-
cepţie să ai cale de atac la 
Înalta Curte de Casaţie și 
Justiţie”, a spus Olteanu.

Pe scurt
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Directorul general al 

Poştei Române, Ion 

Smeeianu, are o remune-

raţie lunară netă cuprinsă 

între 6.000 de euro şi 

11.000 de euro, rezultând 

un câştig anual plasat 

între 72.000 de euro şi 

132.000 de euro, conform 

unor hotărâri AGA ale 

companiei, unde statul 

deţine 75% din acţiuni.

„Se aprobă, în unanimita-

te, stabilirea remuneraţiei lu-

nare nete a directorului gene-

ral al Companiei Naţionale 

Poşta Română, în cuantum 

cuprins între 5.000 euro/lună 

– 10.000 euro/lună”, se arată 

într-o hotărâre a acţionarilor 

din decembrie 2012.

Alte două hotărâri AGA sta-

bilesc clauzele contractuale 

cuprinse în contractul de man-

dat încheiat cu directorul ge-

neral, precum şi remuneraţia 

membrilor Consiliului de Ad-

ministraţie, din care face par-

te şi Smeeianu, în sumă netă 

de 1.000 de euro lunar.

Remuneraţia directorului 

general aprobată în luna de-

cembrie depăşeşte cu mult va-

lorile din contractul de man-

dat stabilite pentru 2011 şi 

2012.

O hotărâre de guvern pu-

blicată în luna august a anu-

lui trecut, prin care a fost apro-

bat bugetul Poştei pentru 2012, 

prevede la capitolul de chel-

tuieli „contract de mandat (in-

clusiv contribuţiile aferente)” 

suma de 114.000 lei (26.000 

de euro, la cursul de schimb 

actual), de la 103.000 lei 

(23.600 euro) în 2011.

Smeeianu a preluat condu-

cerea Poştei Române în prima 

parte a lunii mai 2012, la pu-

ţin timp după instalarea pri-

mului Cabinet Ponta, fi ind nu-

mit preşedinte al Consiliului 

de Administraţie şi director 

general, în locul lui Daniel 

Neagoe.

În luna ianuarie a acestui 

an, el a fost înlocuit de la con-

ducerea Consiliului de Admi-

nistraţie de Adrian Volintiru, 

actualul preşedinte al Autori-

tăţii pentru Valorifi carea Ac-

tivelor Statului (AVAS).

Directorul general al Poştei câştigă între 6 şi 11.000 de euro/lună

O treime dintre românii care 

au participat la un studiu 

GfK se consideră capabili 

să-şi deschidă o afacere, 

motivaţi în principal de per-

spectiva obţinerii unor veni-

turi suplimentare şi inde-

pendenţa faţă de angajator, 

însă principalul obstacol 

invocat este lipsa capitalului 

pentru demarare.

„Aproape 80% dintre tine-

rii români sub 30 de ani au o 

atitudine pozitivă faţă de mun-

ca pe cont propriu, la fel ca şi 

în cazul celor cu diplomă uni-

versitară – 74%, cu studii me-

dii – 63%, la persoane inter-

vievate cu copii – 71%. Băr-

baţii oferă o rată de acceptare 

mai ridicată a activităţilor in-

dependente (68%) în compa-

raţie cu femeile (63%)”, rele-

vă studiul „Antreprenoriatul 

în România în 2012 şi spiritul 

antreprenorial în Europa”.

Bunăstarea materială 
mai presus 
de independenţă

Principalele motivaţii pentru 

români de a porni o afacere sunt 

perspectiva unui al doilea venit 

– 55%, independenţa faţă de 

angajator – 30% şi autorealiza-

rea / posibilitatea de a materi-

aliza propriile idei – 23%.

Pentru majoritatea europe-

nilor intervievaţi, independen-

ţa faţă de angajator ocupă pri-

mul loc – 45%, urmată de au-

torealizare – 38% şi perspecti-

va celui de-al doilea venit – 33%.

„Prin urmare, românii apre-

ciază peste medie perspectiva 

celui de-al doilea venit şi sunt 

mai atraşi de aspectele fi nanci-

are ale desfăşurării activităţilor 

independente decât de liberta-

tea de a fi  propriul lor şef, per-

cepută de majoritatea europe-

nilor”, arată studiul.

Lipsa capitalului incipient, 

situaţia economică incertă, 

precum şi teama de eşec sunt 

principalele obstacole resim-

ţite la nivel european când 

vine vorba de întemeierea 

propriei afaceri. În România, 

„lipsa capitalului incipient” 

este resimţit într-o pondere 

de 67%, media europeană fi -

ind de 57%.

Tinerii în prima linie
Atitudinea pozitivă faţă de 

antreprenoriat este ridicată în 

special la tinerii români cu 

vârsta sub 30 de ani. Jumăta-

te dintre aceştia afi rmă că an-

treprenoriatul va fi  mai im-

portant în viitor, faţă de me-

dia la nivel european, de doar 

39%. Aproximativ două tre-

imi dintre românii intervievaţi 

(65%) consideră că antrepre-

noriatul va avea o importan-

ţă egală sau mai mare în so-

cietatea modernă de produc-

ţie peste un deceniu, media 

europeană fi ind de 78%.

În România, studiul a fost 

efectuat în primăvara-vara anu-

lui trecut pe un eşantion de 

aproape 1.100 de bărbaţi şi fe-

mei cu vârsta de peste 15 ani, 

reprezentativ la nivel naţional, 

cu o marjă de eroare de 3%.

Vor afaceri, dar n-au bani

Angelica T. CÎMPAN
redactia@monitorulcj.ro

Două dintre cele mai bune 

fonduri de vânătoare din 

judeţ, Frata şi Vaida 

Cămăraş, ar putea reintra în 

administrarea Direcţiei 

Silvice (DS) Cluj.

Instituţia a atacat în instan-

ţă modul de atribuire a celor do-

uă fonduri de către Inspectora-

tul Teritorial de Regim Silvic şi 

de Vânătoare (ITRSV). Procesul 

este încă pe rol, după ce Jude-

cătoria Cluj-Napoca a dat câş-

tig de cauză ITRSV, iar Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie a dat 

o sentinţă în favoarea DS Cluj, 

obligând Judecătoria Cluj să re-

analizeze cauza.

„Judecătoria Cluj-Napoca a 

admis recursul Direcţiei Silvice 

cu privire la modul de atribuire 

directă a fondurilorde vânătoa-

re Vaida Cămăraş şi Frata, ur-

mând ca săptămâna viitoare, pe 

13 martie să avem prima înfăţi-

şare“, explică purtătorul de cu-

vânt al DS Cluj Traian Neag, in-

giner silvic în cadrul Direcţiei.

Au rămas 
cu 2 fonduri din 12

Direcţia Silvică Cluj a ră-

mas în 2011 cu doar două fon-

duri de vânătoare din cele 12 

pe care le deţinea – cel de la 

Baişoara si încă unul în bazi-

netul Someşul Rece.

Cel mai mare număr de fon-

duri de vânătoare a revenit du-

pă „redistribuirea“ contracte-

lor Agenţiei Judeţene a Vână-

torilor şi Pescarilor Sportivi Cluj. 

AJVPS administrează acum 25 

de fonduiri din cele peste 56 

existente la nivelul judeţului.

Mai puţine fonduri, 
mai puţin vânat şi mai 
puţini turişti

Potrivit lui Kerekes Leven-

te, responsabil cu activitatea 

de vânătoare în cadrul DS Cluj 

anul trecut s-au organizate 

partide de vânătoare doar pen-

tru cinci turişti străini, doi din 

Germania şi trei din Ungaria, 

în urma vânătorii fi ind recol-

tat un singur exemplar de cerb, 

trofeu pentru care turiştii au 

plătit 1500 de euro.

Direcţia Silvică Cluj e pe cale 
de a recâştiga în instanţă 
două fonduri de vânătoare
Fondurile ar fi fost atribuite fraudulos în 2011 către AVPS Voievodul Gelu de ITRSV.

O treime dintre români şi-ar deschide o afacere pentru a-şi spori veniturile, 
dar n-au capital.

TRAIAN NEAG | 
purtătorul de cuvânt 
al Direcţiei Silvice 
a judeţului Cluj

 „Judecătoria 
Cluj-Napoca a admis 
recursul Direcţiei 
Silvice cu privire la 
modul de atribuire 
directă a fondurilorde 
vânătoare Vaida 
Cămăraş şi Frata, 
urmând ca 
săptămâna viitoare, 
pe 13 martie să 
avem prima 
înfăţişare.“
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Anca M. COLIBĂŞANU
redactia@monitorulcj.ro

Ultimul sondaj GeoPOL, 

realizat în perioada 18-25 

februarie, relevă faptul că 

44,6% dintre români nu 

sunt nici mulţumiţi, nici 

nemulţumiţi de activita-

tea Guvernului Ponta, 

arată realitatea.net. 

Astfel, „răspunsurile indi-

că mai degrabă apatie 

decât atitudine politică”, 

se arată în analiza rezul-

tatelor consultării. 

Totodată, 33,7% se decla-

ră nemulţumiţi şi doar 

16,9% sunt mulţumiţi.

Democrat-liberalul clu-

jean Adrian Papahagi con-

sideră că sondajul nu face 

altceva decât să arate ceea 

ce s-a văzut şi la alegerile 

din decembrie, şi anume, 

apatia unei mari părţi din 

electorat.

„Cred că acolo trebuie să 

lucreze PDL, dreapta în ge-

neral. Scopul nostru este să 

entuziasmăm, să mobilizăm, 

să scoatem la vot zona ur-

bană, educată, informată a 

electoratului care ne-a aban-

donat, dar nu s-a deplasat 

înspre stânga. La cât de de-

zastruoasă a fost, pe toate 

planurile, guvernarea Pon-

ta, este firesc să înregistre-

ze o scădere abruptă a în-

crederii: a dezamăgit social 

(vezi Mechel, Oltchim, etc), 

în politica externă (vezi 

scandalul Schengen), în să-

nătate (vezi bâlbele lui Ni-

colăescu). Ar fi greu de în-

ţeles de ce ar avea românii 

încredere în Guvernul Pon-

ta“, a comentat Adrian Pa-

pahagi, pentru Monitorul de 

Cluj.

Papahagi: „A fost omisă 
Monica Macovei“

Pe de altă parte, acelaşi 

sondaj relevă faptul că în 

PDL, Vasile Blaga este pre-

ferat de respondenţi şi în fa-

ţa Elenei Udrea, şi a lui Emil 

Boc, mai arată realitatea.net. 

Totodată, dintre Elena Udrea 

şi Emil Boc, 61% dintre su-

biecţi îl preferă pe Boc. Ast-

fel, la întrebarea pe cine pre-

feraţi dintre Elena Udrea şi 

Vasile Blaga, 68,3% dintre 

respondenţi l-au indicat pe 

Blaga, iar 31,7% pe Elena 

Udrea. 60,5% dintre români 

îl preferă pe fostul premier 

şi 39,4% o preferă pe Elena  

Udrea.

În opinia lui Papahagi, 

„în primul rând ar trebui vă-

zut dacă întrebarea este pu-

să doar celor care au votat 

cu PDL sau unui public ge-

neral, lucru care nu e indi-

ferent“. Pe de altă parte, re-

marcă Papahagi, „a fost omi-

să, în mod bizar, Monica 

Macovei“. „Era interesant de 

văzut şi pe cine preferă elec-

toratul între Vasile Blaga şi 

Monica Macovei, între Ele-

na Udrea şi Monica Maco-

vei. Altminteri, sondajul pa-

re să sugereze că Elena Udrea 

are mai puţină credibilitate 

decât Emil Boc, confirmând 

ce a spus şi Traian Băsescu 

şi anume că între Udrea şi 

Blaga, îl preferă pe Boc…“, 

a mai spus Papahagi pentru 

Monitorul de Cluj.

Ce cred românii despre 
guvernarea Ponta?
Românii sunt apatici când vine vorba de atitudine faţă de liderii politici.

La cât de dezastruoasă a fost, pe toate 
planurile, guvernarea Ponta, este fi resc să 
înregistreze o scădere abruptă a încrederii: a 
dezamăgit social (vezi Mechel, Oltchim, etc), 
în politica externă (vezi scandalul Schengen), 
în sănătate (vezi bâlbele lui Nicolăescu). 
Ar fi  greu de înţeles de ce ar avea românii 
încredere în Guvernul Ponta.

ADRIAN PAPAHAGI | membru PDL
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Ieşenii ieftinesc biletele 
la meciul cu CFR
Președintele grupării CSMS Iași, 
Florin Prunea, a declarat, marţi 
că, din dorinţa de a avea cât mai 
mulţi suporteri la partida de pe 
teren propriu cu CFR Cluj, a luat 
decizia de a reduce la jumătate 
preţul biletelor de intrare. 
„Partida cu CFR este una foarte 
importantă pentru noi și pentru 
asta avem nevoie de sprijinul su-
porterilor. Ţinând cont și de dorin-
ţa jucătorilor de a avea un public 
numeros în tribune, am decis să 
reducem preţul biletelor de acces 
la acest meci. Preţul biletelor va fi  
redus la jumătate faţă de cel de 
la meciul cu Rapid“, a spus 
Prunea. La această partidă bilete-
le vor costa 5 lei la peluze, 10 lei 
la tribuna B, 15 lei la tribuna A, 
20 de lei la tribunele 0A și 0B și 
30 de lei la tribuna 0. Partida 
CSMS Iași – CFR Cluj, din etapa a 
XXII-a a Ligii 1, se va disputa 
sâmbătă, de la ora 19.00.

Două clujence 
la lotul naţional
Nicoleta Dincă și Carmen Cartaș, 
ambele de la vicecampioana 
României la handbal feminin, 
„U“ Jolidon, au fost convocate la 
echipa naţională. „Tricolorele“, 
pregătite de Gheorghe Tadici, vor 
juca peste câteva săptămâni (da-
tele exacte nu au fost încă stabili-
te) în cadrul competiţiei „Trofeul 
Carpaţi“. Acest turneu, deja tradi-
ţional, este organizat de 
Federaţia Română de Handbal, 
iar ediţia din acest an va avea loc 
la Craiova. România va alinia la 
startul competiţiei două echipe, 
compuse din jucătoare convocate 
constant la lot sau din tinere spe-
ranţe. La „Trofeul Carpaţi“ vor 
mai participa naţionalele Spaniei 
și Germaniei.

Control antidoping în F1
Mai mulţi piloţi de Formula 1 au 
fost testaţi antidoping în cursul 
dimineţii de marţi, cu mai puţin 
de două săptămâni înaintea de-
butului sezonului 2013 al 
Campionatului Mondial. 
Mexicanul Sergio Perez de la 
McLaren-Mercedes a declarat că 
agenţii atidoping au sosit la locu-
inţa sa foarte devreme și i-au re-
coltat probe de urină, informea-
ză motorsport.com. Dublul cam-
pion mondial Fernando Alonso 
(Ferrari) a precizat că a fost cău-
tat la ora 06.42. „Am fost testat 
antidoping la primele ore în 
această dimineaţă. Devine difi cil 
să urinezi în casa ta când se hol-
bează cineva peste umărul tău“, 
a afi rmat, la rândul său, australi-
anul Daniel Ricciardo (Toro 
Rosso), pe Twitter. Agenţia 
Mondială Antidoping efectuează 
controlae antidoping în Formula 
1 atât la Grand Prix-uri, cât și în 
afara competiţiei. Startul 
Campionatului Mondial de 
Formula 1 este programat la 17 
martie, la Melbourne (Australia).

Pe scurt
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Tenismanul clujean 

Patrick Ciorcilă a obţinut 

încă un punct ATP, după 

ce a câştigat trei meciuri 

consecutive la turneu 

Futures din India.

Ciorcilă, legitimat la Win-

ners Tennis Club Cluj-Napo-

ca, s-a impus fără probleme 

astăzi, în primul tur pe tablo-

ul principal al Futures-ului F2 

de la Madurai (India), în faţa 

reprezentantului gazdelor, 

Shahbaaz Khan, scor 6-3, 6-2.

Cu această reuşită, Patrick Cior-

cilă bifează al zecelea său punct 

ATP, asigurându-şi astfel o ascen-

siune importantă în clasamentul 

mondial de seniori. Este a treia 

victorie consecutiva pentru clu-

jean, care s-a califi cat pe tabloul 

principal al turneului futures du-

pa ce, in califi cari, a trecut pe rand 

de indianul Suraj Prabodh (6-4, 

6-4) si de neamţul Mats Moraing 

cu scorul 6-3, 6-2.

Turneul Futures F2 din Ma-

durai, competiţie cu premii 

totale în valoare de 10.000 de 

dolari, se desfasoara în peri-

oada 4-10 martie. Dupa acest 

turneu, clujeanul va mai ra-

mane in India pentru inca o 

competitie Futures.Patrick 

Ciorcilă, în vârstă de 16 ani, 

ocupă în acest moment locul 

982 în ierarhia ATP.

Trei victorii pentru Ciorcilă în India
„U“ Mobitelco a fost învinsă 

luni seara pe teren propriu 

de formatia BC Mureş, scor 

111-105, după prelungiri.

Oaspetii au avut la un 

moment dat 19 puncte avans, 

clujenii au reuşit să egaleze, dar 

au cedat în prelungiri. Scorul pe 

sferturi a fost 28-24, 17-29, 21-20, 

30-23 si 9-15.

„Este unul dintre rarele 

meciuri în care echipa cu cifre 

mai bune pierde. Am fost mai 

buni în aproape toate aspectele 

statistice, poate cu excepţia 

mingilor pierdute. În al doilea 

rând, este a şasea înfrângere 

pe teren propriu, dintre care 

trei au fost în prelungiri, în 

timp ce în deplasare am pier-

dut doar două meciuri. Am 

pierdut în prelungiri cu CSM 

Bucureşti, apoi cu Ploieşti şi 

azi cu Mureş. Asta înseamnă 

că avem o problemă mentală, 

pentru că jucăm mult, mult 

mai bine în deplasare“, a 

declarat după meci antrenorul 

Niksa Bavcevic.

„U“ Mobitelco va juca 

duminică, 10 martie, în depla-

sare cu CSM Bucureşti. Partida 

va începe la ora 16.30 şi va fi 

transmisă în direct de DigiSport.

Marcatori:
„U“ Mobitelco BT: Wright 30 

p (6 rec., 8 p.d., 2 intercepţii), 

Silvăşan 22 p (7 rec., 4 p.d.), 

Ross 15 p (9 rec.), Djapa 13 p 

(4 rec.), Nikolov 10 p (5 rec., 5 

p.d.), Barnette 8 p (4 rec., 5 p.d., 

2 interceptii), Paul 7 p (2 rec.). 

Au mai jucat Nakic şi Baciu.

BC Mureş: Peciukas 26 p, 

Cuic 18 p (5 rec., 10 p.d.), Ciric 

17 p, Navickas 14 p, Barro 11 p 

(8 rec.), Dumitru şi Păltinişanu 

câte 10 p şi Kandic 5 p.

Înfrângere cu BC Mureş

Şapte dintre cei opt 

oameni de fotbal incul-

paţi în dosarul transfe-

rurilor de jucători au 

arătat marţi, la instanţa 

supremă, că vor da 

declaraţii în faza jude-

cării recursului în acest 

caz, în vreme ce Ioan 

Becali le-a spus magis-

traţilor că se prevalează 

de dreptul la tăcere.

Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie (ICCJ) a reluat, marţi, 

judecarea recursului în acest 

dosar.Instanţa le-a cerut celor 

opt să precizeze dacă vor să 

dea declaraţie, iar George Co-

pos, Gigi Neţoiu, Gheorghe 

Popescu, Mihai Stoica, Cristi 

Borcea şi Victor Becali le-au 

arătat judecătorilor că vor să 

facă acest lucru în faza recur-

sului. La rândul său, Jean Pă-

dureanu a arătat că ar dori să 

dea o declaraţie, însă nu la 

termenul de marţi, din cauza 

unor probleme de sănătate. 

Ioan Becali, în schimb, a spus 

că se prevalează de dreptul la 

tăcere şi nu doreşte să dea ni-

cio declaraţie.

La rândul său, instanţa a 

constatat că la termenul de 

marţi există un viciu de pro-

cedură privind citarea uneia 

dintre părţi, motiv pentru ca-

re a amânat din nou dezbate-

rile, pentru 16 aprilie.

Cazacu: „Cluburile 
trebuie să participe la 
acoperirea prejudiciului“

În opinia avocatului lui 

George Copo, Ion Cazacu, la 

următorul termen trebuie ci-

taţi şi administratorii judici-

ari ai cluburilor Rapid şi Glo-

ria Bistriţa, afl ate în insol-

venţă.

„În această cauză cluburile 

de fotbal sunt considerate atât 

părţi civile, cât şi părţi respon-

sabile civilmente. Adică în ca-

zul condamnării inculpaţilor 

trebuie să participe la acoperi-

rea prejudiciului. În această si-

tuaţie, datorită faptului că în 

acest dosar termenul s-a pre-

schimbat din luna mai în luna 

ianuarie, lucrurile cu procedu-

rile s-au încurcat, astfel că o 

parte din cluburi au fost cita-

te, altele nu. A fost o eroare sau 

o neatenţie din partea persona-

lului administrativ al instanţei, 

care nu a făcut proceduri de ci-

tare cu unul dintre aceste clu-

buri. E vorba de Oţelul Galaţi. 

Mai sunt două probleme, aici 

instanţa trebuie să aibă în ve-

dere faptul că două cluburi, re-

spectiv Gloria Bistriţa şi Rapid, 

sunt în insolvenţă şi trebuie ci-

taţi şi lichidatorii judiciari“, a 

declarat Cazacu.

Doru Viorel Ursu, avocatul 

fostului acţionar al FC Dinamo, 

Cristian Borcea, a declarat că 

era pregătit pentru judecată: 

„Eram pregătiţi şi pentru azi să 

ne judecăm. Şi vom fi  întotdeau-

na. Lipsa de procedură e con-

statată de instanţă vizavi de pro-

cedurile cu clubul Oţelul Galaţi. 

Am venit şi vom veni, suntem 

gata şi vom fi  gata să ne jude-

căm, avem documente care pot 

dovedi nevinovăţia“.

Amânare în Dosarul Transferurilor
Avocatul acţionarului FC Rapid George Copos în Dosarul Transferurilor, Ion Cazacu, 
a declarat, marţi, la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 
că în cazul condamnării celor opt inculpaţi cluburile de fotbal trebuie să participe 
la acoperirea prejudiciului.

Mihai Stoica

Ioan Becali

Cristi Borcea

Gică Popescu

George Copos

Gigi Neţoiu

Victor Becali

Jean Pădureanu



CALENDAR CREŞTIN

ORTODOX
Sfi nţii 42 de Mucenici 
din Amoreea; Sfântul 
Mucenic Eufrosin 
(Post)

GRECO-CATOLIC
Cei 42 mucenici din 
Amoreea

BERBEC
Nu este recomandabil să vă puneţi 
mari speranţe într-o afacere, pen-
tru că s-ar putea să fi ţi dezamăgit. 
Dimineaţa apar mai multe eveni-
mente neprevăzute, care vă strică 
planurile. Vă sfătuim să vă păstraţi 
calmul. Micile probleme se rezolvă 
rapid și, spre seară, vă recăpătaţi 
bună dispoziţie. 

TAUR
S-ar putea să nu mai plecaţi într-o 
delegaţie, din cauza unei proble-
me de sănătate. Șefi i vor înţelege 
situaţia. Vă sfătuim să evitaţi cer-
turile, pentru a nu vă agrava situ-
aţia. Acceptaţi ideea că trebuie să 
vă odihniţi! 

GEMENI
Dimineaţa s-ar putea să aveţi pro-
bleme la serviciu, din cauza zvonu-
rilor lansate de o femeie invidioa-
să. La nevoie, puneţi doi colegi fa-
ţă în faţă! Spre seară, vă regăsiţi 
liniștea alături de partenerul de 
viaţă. 

RAC
Intuiţia vă ajută să afl aţi de ce și-a 
schimbat un prieten atitudinea fa-
ţă de dumneavoastră. Temperaţi-
vă nervozitatea, pentru că nu re-
zolvaţi nimic certându-vă! Vă sfă-
tuim să evitaţi speculaţiile. 

LEU
S-ar putea să fi ţi nevoit să luaţi o 
decizie difi cilă cu privire la asocie-
rea într-o afacere. Sfaturile unei 
persoane cu experienţa vă ajută 
să înţelegeţi că avantajele fi nanci-
are nu justifi că timpul pierdut. Ar 
fi  bine să vă ocupaţi mai mult de 
partenerul de viaţă și de familie. 
Altfel s-ar putea să regretaţi mai 
târziu. 

FECIOARĂ
Vă daţi seama că o femeie din an-
turaj vă invidiază. Nu este reco-
mandabil să provocaţi o discuţie. 
Ar fi  bine să daţi dovadă de mai 
multă discreţie. Vă sfătuim să vă 
odihniţi mai mult, dacă vreţi să nu 
aveţi probleme de sănătate. 

BALANŢĂ
Relaţiile cu partenerul de viaţă și 
cu prietenii sunt excelente. Vă re-
comandăm să fi ţi prudent în afa-
ceri. Nu alergaţi după câștiguri 
ușoare! După-amiaza petreceţi 
momente plăcute în compania ce-
lor dragi. Nu încercaţi să vă impu-
neţi punctul de vedere! 

SCORPION
Primiţi un cadou cu valoare senti-
mentală deosebită. S-ar putea să 
primiţi și de la serviciu o impor-
tantă sumă de bani. Nu sunt reco-
mandate călătoriile în interes per-
sonal. S-ar putea să cheltuiţi prea 
mult și să vă certaţi cu partenerul 
de viaţă. Vă sfătuim să acordaţi 
mai mult timp celor tineri din fa-
milie. 

SĂGETĂTOR
Dimineaţa sunteţi nevoit să luaţi o 
decizie difi cilă: vi se propune o co-
laborare avantajoasă, dar parte-
nerul de viaţă nu este de acord să 
munciţi în plus. Gândiţi-vă bine 
înainte să luaţi o hotărâre! Vă sfă-
tuim să nu faceţi excese alimenta-
re.

CAPRICORN
Reușiţi să terminaţi cu bine o acti-
vitate importantă. S-ar putea să 
găsiţi cu greu soluţii la problemele 
familiei. Nu este momentul să 
cumpăraţi un obiect de valoare. 
Cel mai bine ar fi  să așteptaţi pâ-
nă când veţi sta mai bine cu banii. 

VĂRSĂTOR
Intenţionaţi să vă asumaţi mai 
multe responsabilităţi la serviciu, 
dar vă temeţi că șeful nu va fi  de 
acord. Relaţiile cu colegii de servi-
ciu se anunţă tensionate. Vă sfătu-
im să vă gândiţi bine înainte de a 
acţiona. Stabiliti-vă clar priorităţi-
le! 

PEŞTI
Șefi i vă apreciază, dar să nu vă aș-
teptaţi la felicitări din partea cole-
gilor! Nu este momentul să spu-
neţi chiar tot ce gândiţi. După-
amiaza mergeţi în vizită la o rudă 
mai în vârstă. Vă recomandăm să 
fi ţi prudent în afi rmaţii, dacă vreţi 
să evitaţi o ceartă. 
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1475 – Michelangelo Buonar-
roti, sculptor, pictor, arhitect și 
poet italian, unul din cei mai de 
seamă artiști renascentiști

1866 – Dumitru Kiriac-Georges-
cu, compozitor, profesor român

1920 – Ernest Maftei, actor ro-
mân de teatru și fi lm

1947 – Gheorghe Turda, inter-
pret român de muzică populară

S-au născut...

SUDOKU

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT
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HoroscopPROGRAMUL CINEMATOGRAFELOR

Cinema „Florin Piersic“
Primul an de căsnicie
V: 14:00; S-D: 20:00; L-J: 17:00, 
20:00

Argo
V-D: 17:00

Spectacol Gală cu prilejul lan-
sării filmului : Killing Time
V: 20:00

Killing Time
S-J: 14:00

Mama
V – J: 23:00

Cinema Victoria

Rocker
V: 15:00, 17:00, 19:00, 21:00; 
S, L, Mi: 15:00, 19:00; D: 17:00, 
21:00; Ma, J: 17:00

Killing Time
S: 17:00, 21:00; D, Ma: 15:00, 
19:00; L, Mi: 17:00; J: 15:00

Solaris (Solyaris) – L 21:00

Oglinda (Zerkalo) – Ma 21:00

8 Martie (documentar) – Mi 
21:00

Kinoautomat – J 20:00

Cinema Odeon Polus

Trei tipi duri (Stand Up Guys) 
digital (Avanpremieră)
Mi – J: 22:00

Hitchcock (Hitchcock) 
(Premieră)
V, L – J: 17:45, 20:15, 22:30; S 
– D: 15:30, 17:45, 20:15, 22:30

Mama (Mama) (Premieră)
V, L – J: 16:15, 18:15, 20:30, 
22:45; S – D: 13:45, 16:15, 
18:15, 20:30, 22:45

Parker (Parker) digital 
(Premieră)
V, L – J: 16:30, 19:45, 22:15; S 
– D: 14:15, 19:45, 22:15

Primul an de căsnicie (I Give It 
a Year) digital (Premieră)
V – Ma: 16:00, 20:00, 22:00; Mi 
– J: 16:00, 20:00

Killing Time (Killing Time) digi-
tal (Premieră)
V – J: 18:00

Zborul (Flight)
V – J: 18:30, 21:30

Misiunea 00:30 A.M. (Zero 
Dark Thirty) digital

V – J: 18:45

Efecte Adverse (Side effects) 
digital
V, L – J: 17:30, 21:45; S – D: 
13:00, 17:30, 21:45

Şi Mai Greu de Ucis (A Good 
Day to Die Hard)
V, L – J: 17:15, 19:15, 21:15; S 
– D: 15:00, 17:15, 19:15, 21:15

Cronicile Casterilor: A 16-a lună 
– digital (Beautiful Creatures)
S – D: 15:15

Hoaţa de identitate (Identity 
Thief)
V, L – J: 21:00; S – D: 14:10, 
16:20, 21:00

Lincoln (Lincoln)
S, L, Mi: 18:00; D: 14:45

Django dezlănţuit (Django 
Unchained)
V, D, Ma, J: 18:00; S: 14:45

Viaţa lui Pi (Life of Pi) 3D
S – D: 16:30

Cinci eroi de legendă 3D dublat 
(Rise Of The Guardians 3D)
S – D: 12:00

Hotel Transilvania 3D dublat 
(Hotel Transylvania 3D)
S – D: 12:15

Neînfricata 3D (Brave) dublat
S – D: 14:00

Cinema City Iulius Mall
Hitchcock (Hitchcock) 
(Premieră)
V, L – J 14:20, 16:20, 18:20, 
20:20, 22:30; S – D 12:20, 
14:20, 16:20, 18:20, 20:20, 
22:30

Mama (Mama) (Premieră)
V – J 16:10, 18:20, 20:30, 22:40

Parker (Parker) digital 
(Premieră)
V – J 14:50, 17:10, 19:40, 
22:00

Primul an de căsnicie (I Give It 
a Year) digital (Premieră)
V, L – J 13:00, 15:00, 17:10, 
19:30, 21:40; S – D 11:00, 
13:00, 15:00, 17:10, 19:30, 
21:40

Capcana (Snitch) 
(Avanpremieră)
V – S 21:20

Trei tipi duri (Stand Up Guys) 
digital (Avanpremieră)
Mi – J 21:20

Argo (Argo)
V – J 20:50

Cinci eroi de legendă 3D dub 
(Rise Of The Guardians 3D)
V, L – J 13:40; S – D 11:40, 
13:40

Hobitul, o călătorie neaştepta-
tă (The Hobbit: Unexpected 
Journey 3D)
S – D 12:30

Viaţa lui Pi (Life of Pi) 3D
V, L – J 15:50; S – D 12:20, 
15:50

Cirque du soleil: Departe în 
alte lumi 3D (Cirque du Soleil: 
Worlds Away)
S – D 11:50

Hansel şi Gretel: Vânătorii de 
vrăjitoare (Hansel and Gretel: 
Witch Hunters) 3D
V – J 16:00, 20:10

Scenariu pentru happy-end 
(Silver Linings Playbook) digi-
tal
V – J 21:50

Oraşul corupt (Broken City)
V – J 18:30

Hoaţa de identitate (Identity 
Thief)
V, L – J 14:00, 18:50; S – D 
12:10, 14:00, 18:50

Cronicile Casterilor – digital 
(Beautiful Creatures)
V, L – J 16:20; S – D 11:30, 
16:20

Şi Mai Greu de Ucis (A Good 
Day to Die Hard)
V 13:20, 15:20, 17:20, 18:00, 
19:20, 21:30, 22:10; S 11:20, 
13:20, 15:20, 17:20, 18:00, 
19:20, 21:30, 22:10; D 11:20, 
13:20, 15:20, 17:20, 18:00, 
19:20, 21:20, 22:10; L – Ma 
13:20, 15:20, 17:20, 18:00, 
19:20, 21:20, 22:10; Mi – J 
13:20, 15:20, 17:20, 18:00, 
19:20, 22:10

Zborul (Flight)
V – J 13:50, 16:30, 19:10

Efecte Adverse (Side effects) 
digital
V – S 14:30, 16:50, 19:00; D – J 
14:30, 16:50, 19:00, 21:30

Misiunea 00:30 A.M. (Zero 
dark thirty) digital
V – J 13:00, 21:10



IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
decomandat, în cart. Grigorescu, 
centrală termică, parchet din 
lemn, orientare S, sau schimb cu 
un alt apartament similar, situat 
în cart. Plopilor sau casă în 
schimb în Cluj-Napoca. Sunaţi la 
tel. 0771-240548 sau 
0364-807557, seara. (1.9)

¤ Vând sau schimb garsonieră 
conf. 3, cu garsonieră conf. 1 sau 
2, plătesc diferenţă. Tel. 
0264-551267 sau 0364-800926. 
(2.7)

¤ Vând ap. cu 2 camere, deco-
mandat, situat în cart. Grigores-
cu, la preţ mic, negociabil. Inf. la 
tel. 0364-807557, seara sau 
0771-240548. (2.7)

¤ Vând ap. cu 2 cam., cart. Gri-
gorescu, decomandat, zona Bio-
medica, fi nisat, centrală termică, 
semimobilat, preţ 55000 euro. 
Inf. la tel. 0752-371454. (2.5)

¤ Vând ap. cu 3 camere, supr. 
115 mp, 3 camere, 2 băi, 2 bal-
coane, fi nisat, et. 1/3, cu garaj, 
sub bloc, boxă, parcare, cotă par-
te, din drum de acces, total supr. 
de vânzare 160 mp, str. Trifoiului 
(partea de jos), preţ 105000. Tel. 
0744-653097. (2.5)

¤ Vând ap. cu 3 camere, zona Di-
ana-Gheorgheni, etaj intermedi-
ar/4, nefi nisat, supr. 40 mp, preţ 
30000 euro. Tel. 0752-371454. 
(2.5)

¤ P.F. vând apartament cu 4 ca-
mere, supr. 120 mp, ultracentral, 
et. 1/1, la curte, fi nisat clasic, 
bun și pentru investiţie, preţul 
pieţii negociabil. Inf. la tel. 
0740-014558, 0743-811781, 
0264-597956. (2.7)

¤ Vând apartament în Mănăștur, 
zonă frumoasă, 4 camere, supr. 
60 mp, preţ 55.000 euro, negoci-
abil. Tel. 0744-899080. (3.7)

¤ P.F. vând apartament cu 3 ca-
mere, în cart. Bună-Ziua, supr. 72 
mp + 12 m balcon cu garaj sub-
teran, fi nisat, cu C.F. + C.T., par-
chet, gresie, faianţă, obiective sa-
nitare, unic proprietar, aproape 
de mijloacele de transport, ocu-
pabil imediat, accept “Prima Ca-
să”, preţ 70000 euro. Inf. la tel. 
0741-100529. (4.9)

¤ P.F. vând apartament cu 4 ca-
mere, supr. 120 mp, ultracentral, 
et. 1/1, la curte, fi nisat clasic, 
bun și pentru investiţie, preţul 
pieţii negociabil. Inf. la tel. 
0740-014558, 0743-811781, 
0264-597956. (5.7)

CASE/CABANE

¤ P.F. vând urgent casă zona Să-
vădisla-Băișoara, cu gradină și te-
ren, preţ 9999 eur,o gratis nota-

rul. Contact: patitiarubin@ya-
hoo.com. (2.2)

¤ Vând casă cu 2 camere, bucă-
tărie, baie + dependinţe, și 15 ari 
teren cu pomi, la 30 de km de 
Cluj. Inf. la tel. 0724-070412. 
(2.7)

¤ Vând cabană la Muntele Băișo-
rii. Informaţii la telefon 
0744-322083. (2.7)

¤ Ocazie! Vând hotel-pensiune 
turistică, Valea Ierii, 650 mp, cu 
teren, 12 camere, la 119000 eu-
ro. Contact: patitiarubin@yahoo.
com. (2.2)

¤ Vând casă în cart. Iris, 2 came-
re, bucătărie, cămară de alimen-
te, baie, antreu, 2 cămări în cur-
te, cu pivniţă, acces auto în curte, 
teren în supr. de 781 mp, cu gră-
dină, preţ 100000 euro, negocia-
bil. Inf. la tel. 0744-922447. (3.7)

¤ Cumpăr casă/vilă cu un singur 
nivel în Grigorescu (P-ţa 14 iulie, 
Donath, E. Grigorescu, O. Goga), 
Gheorgheni (Arieșului, Artelor, V. 
Lupu, T. Ionescu, Albinii), Bulga-
ria (P-ţa 1848, Clujana), suprafa-
ţa utilă între 100-150 mp, pod, 
garaj, teren/grădină min. 400 
mp, front minim de 16 m, aproa-
pe de mijloacele de transport în 
comun. Tel. 0748-111295, nis-
tor@nis.ro. (6.7)

¤ Vând parter vilă, ideal pentru 
sediu fi rmă sau prestări servicii 
medicale, pe str. Republicii, între 
Cireșilor și Descartes, supr. 180 
mp, 6 camere, offi ce, 2 băi, ga-
raj, depozit la subsol, pod, cotă 
parte teren de 280 mp, aproape 
de mijloacele de transport în co-
mun. Inf. la tel. 0748-111295, 
e-mail: nistor@nis.ro. (7.9)

P.F. vând casă cu 2 camere, 
bucătărie, cu teren, supr. tota-
lă 2500 mp, în com. Tureni. 

Exclus agenţii.
Inf. la tel. 0724-134630 sau 

0723-172514.

SPAŢII

¤ Vând garaj din tablă zincată, 
situat în zona Gării CFR Cluj, la 
preţul de 5000 RON, negociabil. 
Tel. 0771-240548 sau 
0364-807557, seara. (1.9)

¤ Vând garaj din tablă zincată, 
în zona Gării C.F.R., preţ mic, ne-
gociabil. Inf. la tel. 
0364-807557, seara. (2.7)

¤ Vând garaj din beton (prefa-
bricate), supr. 19 mp, bine între-
ţinut, zugrăvit, curat, cu toate ac-
tele la zi, impozit plătit, pe str. 
Dorobanţilor nr. 93, lângă azilul 
de bătrâni și poligrafi e. Inf la tel. 
0764-471829 sau 
0264-439296. (8.8)

TERENURI

¤ Cumpăr teren 500 mp pentru 
construcţie vilă sau de 1500 mp 
pentru construcţie case înșirui-

te, liber sau cu casa demolabilă, 
în zona Grigorescu (P-ţa 14 Iu-
lie, E. Grigorescu, Donath, O. 
Goga), Gheorgheni (Arieșului, 
Artelor, V. Lupu, T. Ionescu, Al-
binii), Bulgaria (P-ţa 1848, Clu-
jana), front min. 16 m, aproape 
de mijloacele de transport în 
comun. Tel. 0748-111295 sau 
nistor@nis.ro (2.5)

¤ Vând teren în Poiana Horea – 
Beliș, la drumul de ieșire din sat 
către Ghiurcuţa, cca 7000 mp, 
front la stradă, curent, traversat 
de pârâu. Inf. la tel. 
0744-605935. (1.7)

¤ Vând teren în supr. de 58000 
mp, în cart. Iris, la intrare în sat 
Valea Fânaţelor, front la drum 
90 m, curent electric, apă, carte 
funciară, cadastru, preţ 10 eu-
ro/mp. Tel. 0744-653097. (3.7)

¤ Cumpăr TEREN agricol, fânaţ, 
neproductiv. Ofer 400-1000 eu-
ro/ha. Contact: ciprian_ribei-
ro@yahoo.com (4.4)

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu o 
cameră, balcon închis, pe termen 
lung, zona Pritax, aproape de 
mijloacele de transport în comun. 
Inf. la tel. 0741-028813. (2.7)

¤ Dau în chirie ap. cu 2 camere, 
unor persoane nefumătoare, et. 
2/4, apartamanetul este liber, 
superfi nisat, aragaz, frigider, jalu-
zele verticale și orizontale, par-
chet, gresie, ușă nouă la intrare, 
internet. Inf. la tel. 0756-064497 
sau 0264-541056. (3.9)

¤ Pensionar singur, fost artist, fă-
ră vicii, caut spaţiu mic la bloc sau 
casă pentru locuit (poate fi  și de-
misol), în zonă centrală, cart. 
Gheorgheni. Ofer maxim 200 
RON/lună. Sunaţi vă rog la tel. 
0755-304374. (5.9)

TERENURI

¤ Dau în chirie teren în supr. de 
3000 mp, toate utilităţile sînt 
pe teren, pe malul Someșului, 
ideal pentru pepinieră. Tel. 
0748-111295. (8.9)

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

¤ Schimb apartament cu 2 ca-
mere, decomandat, situat în 
cart. Grigorescu, cu casă sau alt 
apartament similar în cart. Plo-
pilor. Inf. la tel. 0364-807557, 
seara sau 0771-240548. (2.7)

¤ P.F. schimb apartament cu 2 
camere, ultracentral, în casă cu 
curte comună, supr. 56 mp, pe-
reţi din cărămidă, P-ţa Mihai Vi-
teazul, lângă Chirurgie III, + do-
uă boxe de 12 mp fi ecare, cu ca-
să în curte + grădină, Bulgaria, 
Iris, D. Rotund, Mărăști, în caz 
de nevoie plătesc diferenţă. Tel. 
0762-258062 sau 
0264-439296. (8.8)

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.

MEDITAŢII

¤ Profesor de limba engleză, 
predau conversaţie și gramatică 
la orice nivel, cu material atrac-
tiv. Posibilă și deplasare la domi-
ciliul clientului. Preţ avantajos. 
Inf. la tel. 0745-485832. (2.7)

SERVICII

¤ Topografi e, cadastru, proiecta-
re, arhitectură, geotehnică. Înta-
bulări, dezlipiri, planuri topo, pro-
iecte case, autorizaţii de construi-
re, certifi cate de urbanism, studii 
geo. Tel. 0757-065197. (1.3)

¤ Transport cu „Dacia Logan”, în-
chis: marfă, electrocasnice, mobi-
lier, bagaje, diverse. Ofer seriozi-
tate și promptitudine, preţ mi-
nim, program non-stop. clujtrans-
port@yahoo.com. (1.2)

¤ Ferestre și uși cu geam termo-
pan. Efectuăm reparaţii și reglaje. 
Sunaţi la tel. 0757-414651. (2.7)

Cea mai simplă soluţie
în uscarea pereţilor umezi!

Garanţie 20 de ani.
Tel. 0761-614.233

0752-165.167 (1.1)

¤ Suntem două P.F. harnice și se-
rioase, facem curăţenie de primă-
vară în curţi și grădini, toaletăm 
pomi, arbuști, viţă de vie, plan-
tăm pomi, săpă grădini, ajutăm 
oameni în vârstă la curăţirea gră-
dinilor, preţuri negociabile, la în-
ţelegere. Sunaţi cu încredere la 
tel. 0744-685695 sau 
0264-487151. (2.7)

¤ Execut croitorie la preţuri avan-
tajoase (transformări, scurtat, 
strâmtat, schimb fermoare la 
pantaloni, fuste, rochii, etc.), pen-
tru bărbaţi tiv și schimb de fer-
moare la pantaloni. Rog și ofer 
seriozitate maximă. Inf. la tel. 
0745-802150. (2.8)

¤ Posesor brevet manager tu-
rism, doresc colaborare cu fi rme 
din domeniu (agenţie, hotel, 
pensiune). Tel. 0746-515218. 
(3.5)

¤ Execut croitorie pentru bărbaţi, 
ultima modă, pentru toate vâr-
stele, costume de mire, fracuri, 
blezere, etc., fac și transformări. 
Execuţie ireproșabilă, tarif accesi-
bil. Fost maistru specialist la “Ca-
sa de Modă”. Inf. la tel. 
0364-882575. (4.7)

¤ URGENT!! Cumpăr sau soluţio-
nez rapid dosare în baza legilor: 
9 Bulgaria 290 Basarabia și legea 
10. Tel. 0736-469224. (18.25)

¤ REPARAŢII TV la domiciliul 
clientului, cu garanţie. Tel. 
0264-555842, 0721-639290.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Vând remorcă de 750 kg, aco-
perită cu prelată, puţin folosită, 
preţ 700 euro. Inf. la tel. 
0751-459627. (2.7)

¤ Vând “WV Polo Variant” 
(Break) de 1400 cmc, an fabr. 
2001, benzină, consum 5,6 l/100 
+ 4 cauciucuri cu jante tablă, cu-
loare albastru, unic proprietar, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0742-153092. (2.7)

¤ Vând “Renault Megane Hat-
chback”, an 2001, 1600 cmc, 16 
V, cutie automată, 115 CP, preţ 
2500 euro, negociabil. Pentru 
mai multe informaţii sunaţi la tel. 
0754-081815. (7.7)

¤ Vând “Alfa Romeo 156”, an 
2002, 1600 cmc, 120 CP, 
115000 km, înmatriculată în 
2007, preţ 2600 euro, negociabil. 
Inf. la tel. 0754-081815. (7.7)

¤ Vând foarte convenabil remor-
că auto ușoară, de 850 kg, pe ar-
curi lamelare și butuci pe rul-
menţi conici, din ţeavă rectangu-
lară de 60 mm, foarte bună pen-
tru lucrări la ţară, chiar și după 
tractoraș, neînscrisă în circulaţie. 
Inf. la tel. 0743-330440. (7.7)

UZ CASNIC

¤ Vând mașină de cusut “Ileana 
– Cugir 1973”, stare foarte bu-
nă (la pedală și curent). Inf. la 
tel. 0757-414651. (3.9)

¤ Vând mașină de spălat “Inde-
sit”, stare foarte bună. Preţ ne-
gociabil. Inf. la tel. 
0722-214248. (3.9)

¤ Vând mașină de spălat auto-
mată, cu 16 programe, stare 
foarte bună. Relaţii la tel. 
0751-062313. (5.7)

¤ Vând frigider „Arctic” cu 2 uși, 
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pentru piese. Inf. la tel. 
0743-853630 sau 
0264-438581. (8.8)

MOBILIER

¤ Vând masă rotundă din 
lemn natur, canapea extensibi-
lă, dulap combinat dulap cu vi-
trină vopsit crem. Inf. la tel. 
0264-454257. (1.7)

¤ Vând trei uși din brad, vopsi-
te în alb, numai blatul, fără 
toc, dim. 80 x 175, 60 x 175 și 
85 x 190. Inf. la tel. 
0744-605935. (1.7)

¤ Vând mobilă de cameră “Bo-
bâlna” completă, canapea ex-
tensibilă, fotoliu pat, dulap de 
haine cu 3 uși, masă rotundă și 
2 fotolii. Preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0744-922447. (3.7)

¤ Vând la preţ mic canapea ex-
tensibilă, cu dim. 220 x 90 x 
90, sistem mecanic de deschi-
dere, stare foarte bună. Inf. la 
tel. 0264-441875, 
0744-760726. (5.7)

ELECTRO

¤ Vând URGENT pick-up cu 40 
de discuri, muzică operă, simfo-
nică, ușoară și populară, opere, 
preţ la înţelegere. Inf. la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ 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, hupă tip goarnă, 
200 V. Rog seriozitate. Tel. 
0722-886013. (3.7)

¤ Vând TV plasmă „Samsung”, 
diagonala 126, foarte puţin fo-
losit, ca și al doilea televizor în 
living. Inf. la tel. 0764-471829, 
0264-439296. (5.7)

¤ Vând pick-up cu 40 de plăci, 
muzică simfonică, ușoară și po-
pulară, opere, preţ 100 RON. 
Inf. la tel. 0264-591965. (7.7)

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (ma-
șină de scris, radio, râșniţă, ceas 
cu pendulă, monede, mojar sau 
altele). Contact: ciprian_ribei-
ro@yahoo.com (4.4)

¤ Vând 3 ceasuri cu arc, tim-
bru/coliţa Gh. Dej 1965, sifoane 
clasice, bancnote, trusă „Ro-
thring”, preţ 250 RON. Inf. la 
tel. 0765-253049. (5.7)

DIVERSE

¤ Vând covor persan nou, cu 
dim. 3,20 x 2,10 m, blană ur-
son, măr. 48-50 și plante aloe 
vera în ghiveci. Inf. la tel. 
0264-454257. (1.7)

¤ Vând peste 100 kg hârtie, 
cărţi, ziare, reviste, și peste 50 
kg fi er vechi. Inf. la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând o cădiţă de duș din 
plastic și rezervor WC de înălţi-
me. Inf. la tel. 0744-605935. 
(1.7)

¤ Vând patine role, cu ghete 
negre, nr. 36-38, stare bună, 
preţ 30 RON. Tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Cumpăr cazan de ţuică din 
cupru, de peste 100 l. Tel. 
0754-372478. (1.5)

¤ Cumpăr mașină de scris ve-
che. Sunaţi vă rog la tel. 
0754-372478. (1.5)

¤ Vând trufe negre. Inf. la tel. 
0749-366446. (2.7)

¤ Vând pălincă de Sălaj, preţ 
20 RON/l. Inf. la tel. 
0742-628542. (2.7)

¤ Vând ţigări electronice, acu-
mulatori, atomizatoare, pastile 
(rezistente) lichide, repar toate 
componentele care compun ţi-
gara electronică, preţ pentru 
toate buzunarele. Inf. la tel. 
0762-258062 sau 
0264-439296. (2.5)

¤ Cumpăr cazan de ţuică între 
100-300 litri. Ofer 800-1200 
RON. Contact: ciprian_ribei-
ro@yahoo.com (4.4)

¤ Vând scară în spirală, H = 
2,94 m. Tel. 0765-654014. 
(5.7)

¤ Vând două perechi de patine 
nr. 36-38, din piele, preţ 500 
RON, stare foarte bună. 
Tel0264-591965. (7.7)

¤ Vând cort de două persoane, 
culoare albastră, cu sac de dor-
mit, în stare bună, preţ 30 RON. 
Inf. la tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând URGENT covor moche-
tă, dim. 3,20 x 2,50 m, în stare 
bună, puţin folosit, preţ 60 
RON. Tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând URGENt două paltoane 
de damă și două pardesie de 
damă, talia III/48, stare bună, 
foarte ieftin. Tel. 
0264-591965. (7.7)

¤ Vând drujbă “URAL-4”, în 
stare de funcţionare. Tel. 
0746-297102 (8.8)

¤ Vând patru incubatoare elec-
trice, noi, cu 1 an garanţie, cu 
întoarcere manuală sau dispo-
zitiv de întoarcere automată 
41, 60, 80 și 82 de ouă, supra-
etajat, cu termostat, termome-
tru și higrometru. Tel. 
0762-258062. (3.5)

DONAŢII

¤ URGENT! Ofer mobilă pentru 
nevoiași: dulap cu vitrină, lemn 
cu furnir de cireș, în stare bună, 
ladă de haine. Sunaţi la tel. 
0751-062313. (5.7)

ANIMALE

¤ Vând 2 cocoși de rasă pură, par-
ticipat la expoziţii 
naţionale,“Brahma Potarniche”, 
“Cochinchina Auriu”, rasă grea de 
5-7 kg, vaccinaţi și deparazitaţi și o 
familie de găini din rasa “Brahma 
Potarniche”, aduc ouă pentru incu-
bat la comandă. Tel. 0762-471829 
sau la 0264-439296. (5.5)

MATRIMONIALE

¤ Văduv – 62/170/83, doresc 
să cunosc o femeie văduvă (di-
vorţată), vârsta în jur de 57 ani, 
fără obligaţii, înălţimea aprox. 
165 cm, drăguţă, să nu fi e gra-
să. Tel. 0771-240548 sau 
0364-807557, seara. (1.9)

PIERDERI

¤ Pierdut legitimaţie de stu-
dent, Facultatea de Știinţe Eco-
nomice și Gestiunea Afacerilor 
pe numele TOMOIOAGĂ GABRI-
ELA MARIA. O declar nulă. (1.1)

¤ Pierdut legitimaţie de cămin, 
eliberată de Univesitatea Tehnică 
Cluj-Napoca, pe numele MARIȘ 
NICU IOAN. O declar nulă. (1.1)

CITAŢIE

¤ S.C. KALYMERA S.R.L. cu se-
diul în Cluj-Napoca, Str. Grigore 
Alexandrescu, nr. 15, ap. 21, ju-
deţ Cluj, este chemat în data de 
18.03.2013, ora 11:30, la Ju-
decătoria Satu Mare, str. Mihai 
Viteazu nr. 8, camera 65, în ca-
litate de debitor în dosar nr. 
1372/296/2013 pentru Ordo-
nanţă de plată (OUG 
119/2007), în proces cu S.C. 
Florisal S.A., Satu Mare, str. 
Lunca Sighet nr. 38. (1.1)

ACORD DE MEDIU

¤ BERARI ENIKO-ANDREA 
anunţă publicul interesat asu-
pra depunerii solicitării de emi-
tere a acordului de mediu pen-
tru proiectul „CONSTRUIRE AN-
SAMBLU DE LOCUINŢE CON-
FORM PUD APROBAT“, propus 
a fi  amplasat în municipiul 
Cluj-Napoca, str. Al. Odobescu 
f.n., jud. Cluj. Informaţiile pri-
vind proiectul propus pot fi  con-
sultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Cluj din 
Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor 
nr. 99 și la sediul titularului: str. 
Liviu Rusu nr. 16, municipiul 
Cluj-Napoca, jud. Cluj, de luni 
până vineri între orele 
8:30-14:00. Observaţiile publi-
cului se primesc zilnic la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Me-
diului Cluj, str. Calea Dorobanţi-
lor nr. 99, jud. Cluj. (1.1)

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

¤ În conformitate cu O.U.G 
195/2005 privind protecţia me-
diului, aprobată prin Legea 
265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și Ord. 
1798/2007 S.C. MARLEX 
IMPEX S.R.L. anunţă începerea 
demersurilor în vederea obţine-
rii autorizaţiei de mediu pentru 
obiectivul „atelier producţie 
mobilier“, din localitatea 
Cluj-Napoca, str. Orăștiei, nr. 
10. Eventualele sugestii și recla-
maţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor, 
nr 99, în zilele de luni între ore-
le 08:30–18:30, marţi-joi între 
orele 08:30-16:30 și vineri între 
orele 08:30-14:00. (1.1)
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon şi veţi beneficia GRATUIT de 
două anunţuri de mică publicitate! Anunţurile pt. rubricile 
„Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ 

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

GRATUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

7:00 Telejurnal (em. info.)

9:00 Legendele palatului: ne-
gustorul Lim Sang-ok (sud cor., 
2002, s, ep. 1-2)

10:30 Ora de business (2010, 
emisiune informativă) (reluare)

11:20 Pe scurt despre orice

11:30 Rezumatele zilei UEFA 
Champions League (reluare)

12:20 Înainte și după (em. info.)

12:30 Oameni care au schimbat 
Lumea

12:40 Zeul războiului (sud cor., 
2012, s. dramă, ep. 73-74) (r.)

14:00 Telejurnal (em. info.)

14:45 Teleshopping (recl.)

15:30 Oameni ca noi (rep.)

16:00 Convieţuiri (doc.)

17:00 Latitudini (2009, s. doc., 
episodul 20)

17:30 Oameni care au schimbat 
lumea (reluare)

17:40 Zeul războiului (sud cor., 
2012, s. dramă, ep. 75-76)

19:00 Ora de business (2010, 
emisiune informativă) (live)

19:45 Sport

20:00 Telejurnal (em. info.)

21:00 Prim plan (talk show)

22:10 Marie și Bruce (sua, 
2004, dramă)

23:45 Ora de business (2010, 
emisiune informativă) (reluare)

0:35 Vânătoare de vrăjitoare 
(sua, 2008, f. doc.)

ANTENA 1

8:00 ‚Neatza cu Răzvan și Dani 
(matinal) (live)

11:00 În gura presei (emisiune 
informativă)

11:50 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) - Sezonul II

13:00 Observator (emisiune in-
formativă) (live)

14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul II

16:00 Observator (emisiune in-
formativă) (live)

17:00 Acces Direct (talk show) 
(live)

19:00 Observator (emisiune in-
formativă) (live)

20:00 Observator special 
(2012, emisiune informativă) 
(live)

20:30 Plasa de stele (divertis-
ment)

22:30 Un Show Păcătos (diver-
tisment) (live)

1:00 Observator (emisiune in-
formativă) (reluare)

PRO TV

7:00 Știrile Pro TV

10:00 Ce se întâmplă, doctore? 
(emisiune life-style) (reluare)

11:00 Luminile Nordului 
(sua-can., 2009, dramă) (relua-
re)

13:00 Știrile Pro TV

14:00 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s, episodul 4437)

15:00 Mai multe versiuni ale 
mele (sua, 2007, com.)

17:00 Știrile Pro TV

17:30 Happy Hour (divertis-
ment)

19:00 Știrile Pro TV

20:30 Serviciul Român de Co-
medie (2013, divertisment)

21:30 Soldatul (sua-engl., 
1998, acţiune)

23:30 Știrile Pro TV

0:00 CSI New York (sua-can., 
2004, s. poliţist, sezonul 7, epi-
sodul 9)

1:00 Serviciul Român de Come-
die (2013, divertisment) (re.)

KANAL D

7:30 Iubirea ascunsă (tur., 
2008, s)

9:15 Teleshopping (recl.)

10:00 Draga mea prietenă 
(2011, divertisment)

12:30 Știrile Kanal D (emisiune 
informativă)

13:15 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)

14:45 Teleshopping (recl.)

15:30 Fatmagul (tur., 2010, s. 
dramă)

16:45 Drept la ţintă (2010, 
mag. de div.)

18:45 Știrea zilei (emisiune in-
formativă)

19:00 Știrile Kanal D (emisiune 
informativă)

20:00 Roata Norocului (2012, 
emis. concurs)

22:15 WOWbiz (2012, divertis-
ment)

0:30 Știrile Kanal D (emisiune 
informativă) (reluare)

1:30 Iubirea ascunsă (tur., 
2008, s) (reluare)

ACASĂ

7:00 Stăpâna (mex., 2010, s) 
(reluare)

8:00 Teleshopping (recl.)

8:30 Poveștiri adevărate (emisi-
une informativă) (reluare)

9:30 Teleshopping (recl.)

10:00 Dragoste și luptă (mex., 
2012, s. dramă) (reluare)

11:00 Patimile inimii (sua, 
2011, s. dramă) (reluare)

12:00 Teleshopping (recl.)

12:30 Rosa Diamante 
(sua-mex., 2012, serial roman-
ce) (reluare)

13:30 Teleshopping (recl.)

14:00 Inimă de ţigan (rom., 
2007, s) (reluare)

15:30 Stăpâna (mex., 2010, s)

16:30 Poveștiri adevărate (emi-
siune informativă)

17:30 Dragoste și luptă (mex., 
2012, s. dramă)

18:30 Patimile inimii (sua, 
2011, s. dramă)

19:30 Rosa Diamante 
(sua-mex., 2012, serial roman-
ce)

20:30 Inimă de ţigan (rom., 
2007, s)

22:00 Cancan TV (2012, mag. 
de div.)

0:30 Poveștiri adevărate (emisi-
une informativă) (reluare)

1:30 Inimă de ţigan (rom., 
2007, s) (reluare)

TRANSILVANIA

7:45 Look Monden (reluare)

8:10 O viaţă mai frumoasă 
(fra., 2004, s. com., episodul 
465)

8:40 O viaţă mai frumoasă 
(fra., 2004, s. com., episodul 
466)

9:00 Secretarul (col., 2011, s. 
com., episodul 64) (reluare)

10:00 Prima Doamnă (reluare)

11:00 Fifty-Fifty (2013, reality 
show) (reluare)

12:15 Look Monden (reluare)

12:45 Fotbal Look (2012, emis. 
sport) (live)

14:00 Faţa ascunsă a celebrităţii 
( aus., 2007, f. biografi c, episo-
dul 17)

14:30 Ce vor plantele? (divertis-
ment) (reluare)

15:30 Secretarul (col., 2011, s. 
com., episodul 65)

16:30 Uimitoarea istorie a lumii

16:45 S.O.S. (2013, emisiune 
magazin) (reluare)

17:45 Prima Doamnă

18:45 Fotbal Look (2012, emis. 
sport) (live)

20:00 Mai mult, mai bun, mai 
sănătos (2007, s. doc., episodul 
18)

20:30 Big Boletus

21:30 Look Monden

22:00 S.O.S. (2013, emisiune 
magazin)

23:00 Fifty-Fifty (2013, reality 
show) (reluare)

0:30 Look Monden (reluare)

1:00 Tonik Show (2012, diver-
tisment) (reluare)

NOTIFICARE

Lichidator judiciar numit de Tribunalul Specializat Cluj, 
în dosar nr. 1269/1285/2012, anunţă intrarea în faliment 
în formă generală la S.C. VANADA S.R.L. Gherla, str. Cloșca, 
nr. 27, jud. Cluj,  C.I.F. 22864199, J12/5212/2007.

Termen de depunere a cererilor de creanţe suplimentare 
este 05.04.2013, termen tabel suplimentar 26.04.2013, 
termenul pentru depunerea contestaţii 10.05.2013, termen 
tabel defi nitiv consolidat 24.05.2013.

Relaţii la telefon: 0748-239395.

ACORD DE MEDIU

Consiliul Judeţean Cluj anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Alimentare cu energie electrică a Centrului Inte-
grat al Deşeurilor, zona Tufele Roşii, municipiul Cluj-Napo-
ca“, propus a fi  amplasat în zona Tufele Roșii, jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Doro-
banţilor, nr. 99 și la sediul Consiliului Judeţean Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr. 106, Cluj-Napoca, jud. Cluj, în zilele de luni 
între 8.30 – 18.30, marţi – joi între orele 8.30 – 16.30 și 
vineri între orele 8.30 – 14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj.

CONVOCATOR

Administratorul unic al S.C. ATLAS REPARATII S.A. 
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Ploiești, nr. 6-8, judeţul Cluj, în-
registrată la Ofi ciul Registrului Comerţului Cluj sub nr. 
J12/905/2000, C.I.F. RO 13299240, convoacă Adunarea 
Generală Ordinară a Acţionarilor pentru data de 08.04.2013, 
ora 12.00, sau pentru 09.04.2013 a doua convocare, la 
aceeași oră, la locaţia din Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 6-8, 
departament secretariat, judeţul Cluj, pentru toţi acţionarii 
înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de referinţă 
28.03.2013, cu următoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului de gestiune al administratorului 
unic și a raportului comisiei de cenzori pentru anul 2012, 
precum și aprobarea raportului anual întocmit conform 
Regulamentului CNVM nr. 1/2006 aferent exerciţiului fi -
nanciar 2012.

2. Prezentarea și aprobarea situaţiei fi nanciare la 31.12.2012.

3. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorului 
unic pentru anul 2012 și inclusiv până la data prezentei 
adunări generale ordinare.

4. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013.

5. Aprobarea datei de 24.04.2013 ca data de înregistrare.

6. Împuternicirea d-nei consilier juridic Carmen Ioana Mone, 
având CNP 2840227314011, în vederea redactării actelor, 
îndeplinirii tuturor demersurilor necesare pentru publicarea 
Hotărârii A.G.O.A. în Monitorul Ofi cial al României, în vede-
rea înregistrării acesteia și reprezentării societăţii în relaţia 
cu Ofi ciul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj 
(depunerea și ridicarea actelor la O.R.C. Cluj).

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel 
puţin 5 % din capitalul social au dreptul în termen de 15 
zile de la publicarea convocatorului în Monitorul Ofi cial al 
României să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezin-
te proiectele de hotărâre pentru punctele incluse sau pro-
puse a fi  incluse pe ordinea de zi. Acţionarii își pot exercita 
aceste drepturi numai în scris, documentele fi ind transmi-
se prin servicii de curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii între-
bări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării cel 
târziu până la data de 05.04.2013.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordi-
nea de zi, inclusiv buletinele pentru votul prin corespon-
denţă, procurile speciale, proiectele de hotărâri pot fi  
consultate și procurate de la sediul societăţii, începând cu 
data de 6.03.2013.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea 
generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea 
vota prin corespondenţă, și își vor dovedi calitatea în 
condiţiile și cu documentele prevăzute de Dispunerea de 
măsuri CNVM nr. 26/2012, precum și în conformitate cu 
Regulamentul CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea acţionari-
lor se poate face și prin alte persoane decât acţionarii, pe 
bază de procuri speciale, care se vor depune în original, 
sub sanctiunea prevazuta de art.125 al.3 din Legea 
nr.31/1990 a societatilor comerciale, la locaţia din 
Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 6-8, departament secretariat, 
judeţul Cluj, până la data de 05.04.2013. În același termen 
buletinele de vot prin corespondenţă completate și sem-
nate de acţionar se vor depune la sediul societăţii personal 
sau prin poștă recomandat cu confi rmare de primire pe 
care să fi e trecută adresa expeditorului (acţionarului).

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon 
0264-432.239.

ADMINISTRATOR UNIC
RADU VLAS

LICITAŢIE

• 1. Informaţii generale privind concedentul, în special 
denumirea, codul fi scal, adresa, numărul de telefon, telefax 
și/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Comuna 
Jucu, nr. 112, Jucu de Sus, judeţul Cluj, telefon 0264-233084, 
fax 0264-233084, e-mail bal_aurelia73@yahoo.com
• 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii, în special 
descrierea și identifi carea bunului care urmează să fi e 
concesionat: Suprafaţa de 24154 mp teren situat în intravilanul 
localităţii Jucu Herghelie, înscris în Cartea Funciară 50557, 
număr cadastral 50557 aparţinând domeniului privat al 
comunei Jucu, pentru realizarea unui Parc de distracţii şi 
agreement.Spaţiul se concesionează pe 49 de ani, iar nivelul 
de pornire a licitaţiei este de 7996 lei/an.
• 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: Documentaţia 
de atribuire şi caietul de sarcini se pot procura de la sediul 
Primăriei Comunei Jucu, Judeţul Cluj.
• 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei 
de atribuire: Documentaţia de atribuire şi caietul de sarcini 
se pot procura de la sediul Primăriei Comunei Jucu, Judeţul 
Cluj, Biroul Achiziţii Publice
• 3.2. Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din 
cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar 
din documentaţia de atribuire: Documentaţia de atribuire 
şi caietul de sarcini se pot procura de la sediul Primăriei 
Comunei Jucu, Judeţul Cluj, Biroul Achiziţii Publice
• 3.3. Costul și condiţiile de plată pentru obţinerea acestui 
exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Costul acestora este 
de 100 de lei şi se poate achita la caseria Primăriei Comunei 
Jucu, Judeţul Cluj.
• 3.4. Data limită pentru solicitarea clarifi cărilor: 10/04/2013
• 4. Informaţii privind ofertele: Ofertele se depun la sediul 
Primăriei Comunei Jucu în perioada 01.04.2013-16.04.2013.
• 4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 16/04/2013, 
ora 10.00.
• 4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Sediul Primăriei 
Comunei Jucu, Judeţul Cluj.
• 4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fi ecare 
ofertă: Un exemplar.
•  5. Data și locul la care se va desfășura sedinţa publică de 
deschidere a ofertelor: 16/04/2013, ora 11.00.
• 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax și/sau 
adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea 
litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanţei: 
Tribunalul Cluj, Localitatea Cluj-Napoca, Strada Dorobanţilor 
nr. 2-4, Cod poştal 400117, telefon/fax 0264-595844.
• 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile 
abilitate, în vederea publicării: 05/03/2013.

LICITAŢII

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Traian Moșoiu, nr. 46, ap. 16, jud. Cluj, în calitate de 
lichidator judiciar al S.C. FMP Rom S.R.L. (în faliment, in 
bankruptcy, en faillite) cu sediul în Cluj-Napoca, str. Orăștie 
nr. 10, jud. Cluj, organizează licitaţie publică pentru vânzarea 
următoarelor bunuri:

Imobile:

• Proprietate imobiliară – imobil compus din teren 
extravilan 10.000 mp, fără edifi cate, înscris în CF 5039/N 
– Zalău, sub nr. cad. 5138/1, situat în extravilanul localităţii 
Zalău, cartierul Ortelec, în locul numit “Maguriei – La Doujii”

– preţ de strigare 77.002,2 RON + TVA

Licitaţia va avea loc în data de 11.03.2013, ora 16.30 
la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Traian 
Moșoiu, nr. 46, ap.16. 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 18.03.2013, ora 
16.30, respectiv în data de 25.03.2013, ora 16.00.

Informaţii suplimentare pe http://solvendi.ro/ro/vanzari/ 
și la tel 0733-683967.

S.C. TEO DI MAR IMPEX S.R.L., cu sediul în Iclod, nr. 
128, societate afl ată în lichidare judiciară prin lichidator 
judiciar, cu sediul în Baciu, str. Nouă, nr. 299, bl. G, ap. 7, 
vinde prin licitaţie publică:

Imobilul – cu suprafaţa utilă de 115,6 mp, pornind de 
la preţul de 11.860 lei fără TVA și imobilul tip magazie, 
şopron si adăpost animale, în suprafaţă desfășurată totală 
de 132 mp, pornind de la preţul de 4.700 lei fără TVA, 
situate în Iclod, nr. 415.

Vânzarea va avea loc la sediul imobilelor, la data de 
12.03.2013, ora 14. În cazul neadjudecării imobilelor la 
acest termen, licitaţia se va relua la data de 19.03.2013, 
ora 14. Regulamentul de vânzare poate fi  cumpãrat de la 
sediul lichidatorului judiciar.

Relaţii suplimentare la telefon/fax: 0260-619241, 0748-
239395, 0745-503262.
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spectacole

Cealaltă moarte a Ioanei D’Arc - Stefan Tsanev
Miercuri, 6 martie, ora 19:00

Cei doi gentlemeni din Verona 
- William Shakespeare

Sâmbătă, 9 martie, ora 19:00
Duminică, 10 martie, ora 19:00

Dineu cu proşti 
– cu Horaţiu Mălăele şi Ion Caramitru

Luni, 11 martie, ora 19:00

Cântăreaţa cheală - Eugène Ionesco
Marţi, 12 martie, ora 19:00

Tartuffe sau impostorul - Molière
Miercuri, 13 martie, ora 19:00

DADA Trans iT - Aristița Albăcan
Joi, 14 martie, ora 19:00

Declaraţie - Tudor Muşatescu
Sâmbătă, 16 martie, ora 19:00

Artă - Yasmina Reza
Marţi, 19 martie, ora 19:00

Istoria comunismului povestită 
pentru bolnavii mintal - Matei Vişniec

Miercuri, 20 martie, ora 19:00

Idolul şi Ion Anapoda 
– cu Ileana Stana Ionescu, Dan Puric

Luni, 25 martie, ora 19:00

Tudor Gheorghe – Ce-am avut şi ce-am pierdut
Joi, 21 martie, ora 19:00

Teatrul Naţional

Casa de Cultură a Studenţilor

Cina festivă a lui Don Juan
Miercuri, 6 martie, ora 19:00

A.P. Cehov: Unchiul Vania
Vineri, 8 martie, ora 19:00

Cina festivă a lui Don Juan
Sâmbătă, 9 martie, ora 19:00

Georg Büchner: Leonce şi Lena
Duminică, 10 martie, ora 20:00

Friedrich Dürrenmatt: Fizicienii
Luni, 11 martie, ora 19:00

Arthur Miller: Moartea unui comis voiajor
Marţi, 12 martie, ora 20:00

“…sunt rana deschisă a inimii străpunse a lumii…”
Miercuri, 13 martie, ora 16:00

Teatrul Maghiar

Coppélia - Léo Delibes
Duminică, 17 martie, ora 18.30

Serată Muzicală
Joi, 21 martie, ora 18.30

Hänsel şi Gretel - Engelbert Humperdinck
Sâmbătă, 23 martie, ora 11.00

Opera Naţională

CONCURS CONCURS

Depuneþi taloanele pânã în Depuneþi taloanele pânã în 
10 martie 2013 la centrele 10 martie 2013 la centrele 

de micã publicitate de micã publicitate monitorulmonitorul

Condamnat la viaţă (A 

Farewell To Fools), primul 

fi lm românesc în care îi 

veţi putea vedea laolaltă pe 

celebrii Gérard Depardieu 

şi Harvey Keitel, va avea 

premiera pe 15 martie şi 

va intra în 42 de cinemato-

grafe din toată ţara (lista 

completă a sălilor o puteţi 

consulta la fi nal).

Adaptare după nuvela 

„Moartea lui Ipu”, de Titus Po-

povici, Condamnat la viaţă în 

regia lui Bogdan Dreyer poate 

fi  considerat un remake după 

Şi atunci i-am condamnat pe 

toţi la moarte al lui Sergiu Ni-

colaescu, din 1971.

Alături de Gérard Depardi-

eu, Harvey Keitel şi Laura Mo-

rante, în fi lm îi veţi mai putea 

recunoaşte şi pe actorii români: 

Alexandru Bindea, Gheorghe 

Visu, Daniela Nane, Nicodim 

Ungureanu şi copilul Bogdan 

Iancu. Regia este semnată de 

Bogdan Dreyer, iar scenariul, 

de Anuşavan Salamanian.

Ce-i leagă pe copii 
şi nebuni?

Ca o contrapondere la orori-

le războiului, în fi lm există mo-

mente foarte poetice care ilus-

trează relaţia simplă şi lipsită de 

ipocrizie a două personaje: „ne-

bunul satului” şi un băieţel ca-

re fuge de bombardamentele 

din oraşul său. Poezia aceasta 

va însoţi întreaga poveste, fă-

când-o captivantă pentru publi-

cul larg.

Relaţiile umane sunt în prim 

plan în fi lm, în timp ce războ-

iul rămîne mereu în fundal. De-

ciziile despre moarte şi viaţă se 

iau în momente aparent trivia-

le, cum ar fi  o cină între „prie-

teni” sau, mai precis, „complici”.

Finalul este surprinzător. (Şi, 

în acelaşi timp, mult disputat, 

aşa cum poate aţi auzit din pre-

sa ultimelor zile.) Ipocriziei eli-

tei i se opune inocenţa protago-

nistului (Ipu, jucat de Depardi-

eu) care, în felul său propriu, 

impune un cod al dreptăţii pre-

zent, de altfel, în interiorul fi e-

cărei fi inţe umane.

Keitel şi Depardieu, 
colegii lui Bogdan Iancu 
(12 ani)

Pentru a se integra în lumea 

din care avea să facă parte pen-

tru câteva săptămâni, Harvey 

Keitel a venit în România cu ce-

va vreme înainte de a începe 

fi lmările. Turnajul a început în 

cetatea Sighişoarei, la fi nal de 

septembrie, într-o toamnă su-

perbă care a ţinut cu echipa pe 

toată perioada fi lmării.

„Am venit cu cîteva zile mai 

devreme ca să învăţ câte ceva 

despre România şi, implicit des-

pre rol. Şi, ca să faci asta, tre-

buie să trăieşti aici, să baţi stră-

zile, să mănânci mîncare româ-

nească, să stai de vorbă cu oa-

menii”. Actorul a insistat să lo-

cuiască într-un mic hotel din ce-

tate, a colindat străzile oraşului, 

a participat la slujbe de dumi-

nică şi la o înmormîntare, pen-

tru a observa ritualurile, a stat 

ore în şir de vorbă cu un preot 

al Bisericii Evanghelice, Bruno 

Frölich. „M-a ajutat foarte mult, 

mi-a spus şi mi-a arătat multe 

lucruri pe care nu le ştiam des-

pre munca unui preot şi despre 

ceremonii”, povesteşte el.

La 12 ani, Bogdan Iancu avea 

deja o experienţă cinematogra-

fi că în spate – comedia Ho Ho 

Ho, unde a jucat alături de Şte-

fan Bănică Jr.

Pe platourile lui „Condam-

nat la viaţă”, Bogdan a învăţat 

că fi lmul nu e întotdeauna o 

joacă: „La fi lmul acesta am în-

văţat că trebuie să fi i şi serios 

atunci când fi lmezi, nu numai 

glumeţ. La celălalt, nu a trebu-

it să fi u foarte atent pe partea 

tehnică, dar aici trebuia să fi u 

atent la semne, să nu depăşesc 

cadrul şi multe altele. Dar m-am 

descurcat, pot să zic”, spune 

Bogdan.

Regizorul Dreyer, care a fi l-

mat mult cu actori copii (Tha-

lassa, Thalassa 1997), a ştiut cel 

mai bine cum să-l impulsione-

ze pe interpretul lui Alex, prie-

tenul lui Ipu şi cel prin ochii că-

ruia se derulează întreaga po-

veste. În plus, mama lui Bog-

dan Iancu l-a însoţit mereu pe 

băiat la fi lmări.

În 6 săptămâni de fi lmare, a 

avut timp să-i studieze şi să se 

împrietenească cu cei doi mari 

actori, despre care a tras şi o 

concluzie: „Harvey Keitel şi 

Gérard Depardieu mi s-au pă-

rut extraordinari. Dar sunt do-

uă fi ri foarte diferite: Harvey es-

te muncitor, studios, nu că De-

pardieu n-ar fi , dar el face mai 

multe glume”. Pe tînărul actor 

Bogdan Iancu veţi avea ocazia 

să-l mai vedeţi în curînd în fi l-

mul Omega Rose, afl at actual-

mente în post-producţie.

Marele buget mic 
al fi lmului

Dată fi ind distribuţia, dar şi 

faptul că este un fi lm de epocă, 

bugetul a fost unul pe măsură 

– circa 3 milioane de euro, mult 

peste majoritatea producţiilor 

româneşti, dar foarte puţin în 

comparaţie cu cele internaţio-

nale. „Bugetul a fost unul mult 

sub ceea ce este normal pentru 

o asemenea producţie. Dar cu 

multă pasiune şi înţelegere, sper 

că am reuşit să facem un fi lm 

extraordinar”, declară producă-

torul Giuliano Doman, care a 

riscat fi nanciar pentru a inves-

ti în acest fi lm.

Gérard Depardieu este 
„condamnat la viaţă”
În 15 martie va avea premiera primul „remake” românesc, 
după filmul „Atunci i-am condamnat pe toţi la moarte”.


