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Ziariştii de la Gazeta de Cluj au prezentat un document care dezvăluie dedesubturile penale ale unui 
contract semnat de candidatul USL Marius Nicoară. Contractul – încheiat când Nicoară era preşedinte 
al Consiliului Judeţean – a prejudiciat şi continuă să prejudicieze bugetul public şi interesele clujenilor.
Presa a publicat dovada că afacerea Iulius Mall a adus foarte mulți bani, dar nu clujenilor plătitori 
de taxe și impozite, ci găștii conduse de Marius Nicoară și Horea Uioreanu, care astăzi vor să conducă 
Clujul. Mizeriile le-au ascuns sub preșul secretizării. Noi i le-am publicat în pagina 2

Nicoară a făcut cadou 63.000 mp din Cluj pe o sumă de nimic: 45.000 de euro! 
ZECE terenuri de fotbal la preţul unui APARTAMENT de bloc! Ăsta da gospodar!
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ADMINISTRAŢIE

Cojocna nu înseamnă 
doar Băile
Cum a crescut şi s-a înfrumuseţat Cojoc-

na cu banii Europei şi hărnicia primarului 

Sorin Ranga. Pagina 4

ACTUALITATE

Bloc nou de locuinţe 
sociale pe strada Albac
Clădirea a fost inaugurată ieri după ce a 

fost reabilitată printr-un program fi nanţat 

din fonduri europene. Pagina 4

ECONOMIE

Clujul, mai aproape de 
Europa decât credeam
Problemele din zona euro se refl ectă di-

rect pe Bursă. Pagina 7

Ce îţi prezic astrele?     HOROSCOPUL în pag. 9 Azi la TV: Monstrul preistoric (sua, 2007, horror)                        ora 20.20              PROGRAMELE TV în pag. 11

Emil Boc aruncă mănuşa: confruntare
între candidaţi, joi, la Casa de Cultură

Invitat la Radio Napoca FM, Emil Boc i-a 
provocat pe contracandidaţii Peter Eckste-
in-Kovacs şi Marius Nicoară la o dezbate-
re televizată, pe teren neutru. „M-am sătu-
rat să tot aştept o invitaţie la o dezbatere 

şi profi t de această emisiune să le arunc 
mănuşa, şi domnului Nicoară, şi domnului 
Eckstein, pentru o întâlnire pe teren neu-
tru, joi seara, la Casa de Cultură a Studen-
ţilor”, a declarat Emil Boc.

Minciuna are picioare scurte. 
Rectorul USAMV nu-l susţine pe Nicoară.

Rectorul Universităţii de Ştiinţe Agri-
cole Cluj, Doru Pamfi l, dezminte susţine-
rea lui Marius Nicoară în cursa pentru 
Primărie şi spune că niciodată nu a sus-
ţinut vreun candidat.

„Declar, cu referire la articolele apăru-
te în presă în ultimele zile, că nu am sem-
nat niciodată nici o adeziune la un par-
tid sau personalitate politică. Opţiunea 

mea a fost şi va rămâne aceea de a pro-
mova valorile democraţiei, fără a mă im-
plica în activitatea vreunui partid”, a 
anunţat profesorul Doru Pamfi l într-un 
comunicat.

Numele rectorului USAMV a fost folo-
sit abuziv pe o scrisoare de susţinere a 
candidaturii lui Marius Nicoară, semnată 
de câteva zeci de bucureşteni şi clujeni.

                  

Dragă clujeanule, dragă cititorule,
Ştim că este relativ neobişnuit să 

primiţi gratuit un ziar care de obi-
cei costă 1 leu şi vă întrebaţi de ce 
facem astăzi acest lucru.

Zilele acestea suntem şi noi, ca şi 
dumneavoastră, preocupaţi de nu-
mele celui care va conduce destine-
le Clujului în următorii 4 ani.

Monitorul de Cluj este din 1998 
„Ziarul care stă de vorbă cu oame-
nii”. Ne cunoaşteţi şi ne citiţi de 
multă vreme. Nu am minţit şi nu am 
înşelat pe nimeni; nici pe cei despre 
care am scris, nici pe cei care ne-au 
citit.

Suntem un ziar local, administrat 
de o fi rmă mică, cu mai puţin de 20 
de angajaţi. Nu ne poate fi  indife-
rent cine va fi  de luni primarul Clu-
jului.

Veţi citi în ziarul de astăzi des-
pre Marius Nicoară, un om care nu 
a făcut nimic pentru Cluj, dar mul-
te pentru el. Un om care, ajuns în 
Parlament, v-a făcut de ruşine pe 
dumneavoastră, uitându-se la fi l-
me porno în timp ce se discuta Le-
gea Pensiilor. Veţi citi cum vă des-
consideră, vorbind despre dumnea-
voastră ca despre „urmaşii ţăra-
nilor aduşi aici pentru industria-
lizare”.

Am considerat că este de datoria 
noastră să vă arătăm cine vrea să 
fi e primar.

Nu vă spunem cu cine să votaţi 
sau cu cine să nu votaţi, dar vă spu-
nem că Marius Nicoară nu merită 
votul dumneavoastră!

Monitorul de Cluj

Programul „copy-paste” 
al lui Marius Nicoară
Primarul interimar demonstrează că programul lui 

Nicoară copiază pasaje din proiectele Primăriei. Pagina 5
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bun venit pe lume!

Mulţumim asistentei Kovacs Andrea.
monitorul de cluj le dorește micuţilor multă sănătate 

și o viaţă plină de bucurii!

Clinica Gynia

11 mai

05:33 Mazsa Anna
16:13 Pantea Paul
Bebeluşul vedetă a fost 
Mazsa Anna 
(3,850 kg, 52 cm)

12 mai

0:43 Gombos Nora

13 mai

08.58 Bota Yannis

16 mai

02:00 Abrudan David

17 mai

03:45 Gal Robert
18:08 Chiș Iulia
17:25 Crișan Olivia
Bebeluşul vedetă a fost Gal 
Robert (3,780 kg, 56 cm)

18 mai

10:45  Purcar Alexandra 
Crina

Gazeta de Cluj scrie cum 

contractul dintre Consiliul 

Judeţean Cluj, reprezen-

tat de Marius Nicoară, şi 

Iulius Group, reprezentat 

de Iulian Dascălu, a fost 

secretizat „pentru a prote-

ja bătaia de joc pe banii 

publici”.

Pentru a se asigura că ni-

meni nu va avea acces la do-

cumente, în contract a fost 

introdusă o clauză de confi -

denţialitate, potrivit căreia 

„părţile convin că termenele 

şi clauzele prezentului con-

tract sunt confi denţiale”. Ast-

fel, această frază a făcut ca 

documentul să nu poată fi  

pus la dispoziţia publicului 

vreme de şase ani.

Chirie de nimic:
45.000 de euro/lună

Potrivit Gazeta de Cluj, ca-

re citează un răspuns ofi cial 

primit de la Consiliul Jude-

ţean în baza Legii 544/2001 

privind informaţiile de inte-

res public, “participarea păr-

ţilor la profi tul asocierii a fost 

stabilită în proporţie de 75% 

asociatului  invest i tor 

(Iulius Mail) şi, respectiv, 

25% din profi t, dar nu mai 

puţin de 45.000 Euro/lună, 

asociatului principal (SC Uni-

vers T SA). Menţionăm că su-

ma de 45.000 Euro/lună se 

actualizează anual cu indice-

le de infl aţie”. Astfel, la ni-

velul lunii decembrie 2011 

profi tul Consiliului Judeţean 

a reprezentat modesta sumă 

de 47.146,37 euro.

Contract pe viaţă

Dincolo de suma ridicol 

de mică a redevenţei pe care 

Consiliul Judeţean, asociatul 

principal în acest constract, 

o primeşte, alte două aspec-

te atrag atenţia: durata con-

tractului şi obligaţiile asoci-

atului investitor.

Astfel, potrivit sursei cita-

te, contractul prevede că „Te-

renul este şi rămane în pro-

prietatea asociatului princi-

pal, atât în timpul cât şi du-

pă încetarea asocierii, partici-

parea la asociere a asociatu-

lui principal făcându-se exclu-

siv cu dreptul de folosire asu-

pra terenului în favoarea aso-

ciatului investitor şi nu nu-

mai pe durata asocierii”.

Un al doilea aspect strigă-

tor la cer este favorizarea fi r-

melor lui Iulian Dascalu. Ast-

fel, dacă în privinţa lucrărilor 

şi exploatării investiţiei poa-

te opera orice fi rmă din ca-

drul Iulius Group, în cazul 

plăţilor se ia în considerare 

doar o singură fi rmă. Pe înţe-

lesul tuturor: Iulian Dascalu 

poate avea profi t imens pe al-

te fi rme şi trebuie să aibă gri-

jă să nu realizeze un profi t 

mai mare de 180.000 de euro 

pe fi rma Iulius Group.

De asemenea, fi rma lui Das-

călu are primul drept de a 

cumpăra de la Consiliul Jude-

ţean terenul şi a şi semnat un 

contract de premţiune care 

prevede că, dacă cineva vrea 

să cumpere acel teren, Iulian 

Dascălu şi societatea Iulius 

Group sunt primii care au ac-

ces la spaţiul public.

Afaceri de milioane,
redevenţe de mizerie

Afacerile Iulius Mall Cluj 

sunt mai mult decât profi ta-

bile. Potrivit Ziarului Financi-

ar, ofi cial, Dascălu a obţinut 

din exploatarea proiectelor Iu-

lius Mall din Cluj, Timişoara, 

Suceava şi Iaşi, venituri de 45 

milioane de euro. Mall-ul din 

Timişoara se afl ă pe primul 

loc la venituri, cu 16,8 mili-

oane de euro estimate pentru 

2012, acesta fi ind urmat de 

cel din Cluj, cu 14,7 milioa-

ne de euro, Suceava – 6,9 mi-

lioane de euro şi Iaşi – 6,6 mi-

lioane euro.

Potrivit Gazeta de Cluj, la 

o chirie minimă de 40 de eu-

ro/mp, veniturile lunare ale 

Iulius Mall Cluj s-ar putea ri-

dica la 2 milioane de euro.

Secretul murdar 
al lui Nicoară!
Nicoară a „vândut” 63.000 mp din Cluj, în valoare de 10,2 milioane 
de euro, pe o sumă de nimic: 45.000 de euro.

Omul de afaceri Iulian Dascălu, proprietarul Iulius Group, 
a declarat pentru Adevărul că următorul proiect pe care îl va 
construi după fi nalizarea Palas Iași este o clădire de birouri 
la Cluj-Napoca, dar că „acum este puţin obosit pentru a înce-
pe o nouă investiţie”.

„Vrem să mai construim un imobil de birouri la 
Cluj-Napoca, lângă mall. Avem un chiriaș pentru toată clădi-
rea, vom construi pentru el. Avem planurile, PUZ-ul, doar că 
sunt puţin obosit. Probabil că vom începe construcţia în pri-
măvara anului viitor”, a declarat Dascălu, citat de Adevărul.

Imobilul de birouri de la Cluj va avea 10.000 metri pătraţi 
și va presupune o investiţie de 12 milioane de euro, potrivit 
sursei citate. 

După alegeri, 
Dascălu vrea şi clădiri de birouri



miercuri, 6 iunie | monitorul de cluj  ACTUALITATE 3

Marius Nicoară este 

arongant şi dispreţuitor, 

îi consideră pe clujeni 

„ţărani” şi este insensi-

bil la problemele oame-

nilor de rând. Dovada, 

blogul personal unde le 

spune alegătorilor că el 

e „din alt film”. Probabil 

din cel pornografic vizi-

onat în Senat, în timp 

ce se discuta Legea 

Pensiilor.

Fluturaşi cu imaginea blo-

gului candidatului USL la Pri-

măria Clujului circulă prin tot 

oraşul de câteva zile.

Aceştia nu sunt asumaţi de 

niciun partid politic, cel pu-

ţin aşa reiese din verifi cările 

efectuate de reporterii Moni-

torul. Pe un colţ, scrie „O ini-

ţiativă a campaniei SUNT 

MÂNDRU CĂ SUNT CLUJEAN, 

NU VOTEZ CU UN GOLAN” 

şi „Tipărit de clujeni. Pe ba-

nii lor nu ai statului”.

Clujenii, acuzaţi de
„nostalgii rurale”

Reporterii Monitorul au 

verifi cat şi, spre stupefacţia 

noastră, conţinutul este 100% 

real: cuvintele lui Marius Ni-

coară sună aşa: „avem de a 

face cu două oraşe Cluj, cu 

două tipuri de locuitori: Clu-

jul tradiţional – academic, şti-

inţifi c, şi descendenţii foşti-

lor ţărani aduşi aici pentru 

industrializare.”

Despre ei, Nicoară spune 

că au „nostalgii rurale”. „Clu-

jul rural vrea un primar care 

să le conserve status quo-ul, 

să fi e mai degraba bugetar, cu 

venituri medii, iar Clujul ur-

ban vrea un primar cu origi-

ne urbană, antreprenor, cos-

mopolit. Eu, ca liberal, repre-

zint cea de-a doua opţiune”, 

scrie Marius Nicoară pe blo-

gul personal (http://www.ni-

coaramarius.ro/stiri/cluj-na-

poca-2-ora-e&page=2).

Cealaltă faţă 
a lui Nicoară

Reversul fl uturaşului le re-

aduce aminte clujenilor un 

episod ruşinos. Marius Nicoa-

ră, vizionând fi lme porno în 

Senat, în timp ce se discuta 

nici mai mult, nici mai puţin 

decât Legea Pensiilor.

Pentru cei care nu-şi amin-

tesc, acest lucru s-a întâmplat 

în mai 2010, iar gestul a fost 

aspru criticat de toată lumea.

Nicoară a chiulit
jumătate de mandat!

În calitate de senator, Ma-

rius Nicoară nu a prea dat 

pe la serviciu. Potrivit sta-

tisticilor, el a lipsit la 44% 

din şedinţe. Chiar şi atunci 

când se discutau legi impor-

tante, precum Codurile pe-

nal şi civil, Legea Educaţiei, 

legea creşelor, statutul per-

sonalului didactic, legea îm-

potriva cămătăriei sau pre-

venirea şi sancţionarea spă-

lării banilor.

Pentru performanţa de a 

chiuli la jumătate din progra-

mul de lucru, Nicoară a fost 

plătit în fi ecare lună, din bani 

publici, cu o indemnizaţie de 

circa 6.500 de lei, cu diurnă 

de 1.440 de lei pentru “depla-

sări în teritoriu” (adică aca-

să) şi 2.051 de lei pentru de-

plasările la lucrările Parlamen-

tului. De asemenea, peste 

7.000 de lei pentru cazare în 

Bucureşti şi celebra sumă for-

fetară de circa 9.000 de lei. 

Faceţi dumneavoastră totalul.

Un grup de tineri din 

Turda a început ieri, în 

centrul oraşului, o acţiune 

de strângere de semnături 

pentru ca fostul deputat 

PNL, afl at acum în peniten-

ciar, să fi e obligat să retur-

neze banii încasaţi ca sala-

riu, peste 50.000 de lei noi.

Iniţiatorii spun că deputatul 

Virgil Pop a castigat 51.622 de 

lei de la Camera Deputatilor, 

însă nu a făcut decât două ini-

ţiative legislative, ca şi co-au-

tor şi câteva declaraţii politice 

scrise. În schimb a reuşit să de-

vină primul deputat român con-

damnat, pentru corupţie.

Numele lui Nicoară 
apare în dosar

Deputatul Virgil Pop a fost 

condamnat pe 26 martie de 

Înalta Curte de Casaţie şi Jus-

tiţie la cinci ani de închisoa-

re cu executare, pentru fapte 

de corupţie, printr-o decizie 

defi nitivă şi executorie.

Potrivit DNA, în perioada 

decembrie 2007- februarie 

2008, în calitatea pe care o 

avea de consilier judeţean, 

Pop a pretins 80.000 euro, din 

care a primit 130.000 de lei şi 

30.000 de euro de la un de-

nunţător.

Banii ar fi  fost primiţi pen-

tru ca, prin infl uenţa pe care 

o avea asupra persoanelor cu 

funcţii de conducere din SC 

Electrica SA Bucureşti şi Tran-

silvania Nord, precum şi asu-

pra preşedintelui Consiliului 

Judeţean Cluj de atunci, libe-

ralul Marius Nicoară, să de-

termine încheierea unor con-

tracte de execuţie de lucrări 

de instalaţii electrice în favoa-

rea societăţii administrate de 

denunţător.

Baronul liberal Nicoară:
„Clujenii sunt nişte ţărani”
Jignire incredibilă la adresa clujenilor pe blogul personal al candidatului USL. Boierul Nicoară candidează la 
Primărie, dar îi consideră pe clujeni urmaşii „foştilor ţărani aduşi aici pentru industrializare.” Şi toate acestea 
din partea unui politician care se uita la filme porno în Parlament, în timp ce se dezbătea Legea Pensiilor.

Virgil Pop, banii înapoi!
PUBLICITATE

Consi lierului personal al lui Marius Nicoară, condamnat definitiv pentru corupție, 
i se cere să returneze salariul, peste 50.000 de lei noi.

Marius Nicoară a rămas celebru nu pentru activităţile 
sale politice, ci pentru că a fost prins delectându-se cu un 
fi lm pornografi c, în plenul Senatului, tocmai în timp ce 
colegii săi dezbăteau intens Legea Pensiilor. Gestul a făcut 
vâlvă în presă. Potrivit cotidianului Libertatea (12 mai 
2010), Marius Nicoară nu luase niciodată cuvântul în 
plen. Click scria (14 mai 2010) că, de rușine, "senatorul 
porno n-a mai dat pe la serviciu" câteva zile și nici nu a 
mai răspuns o vreme la telefon. Am vrut să-l întrebăm 
cum se împacă această atitudine cu statutul de primar al 
Clujului, dar nici nouă nu ne-a răspuns la telefon.

Senatorul-porno, leneş şi chiulangiu
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Dan POPA
redactia@monitorulcj.ro

Când ne referim la 

Cojocna, primul gând se 

îndreaptă, cu siguranţă, 

la Băile Cojocna. Deşi 

acestea sunt elementul 

de atracţie generală al 

zonei, nu poate trece 

neobservată evoluţia 

pozitivă şi exponenţială 

a întregii regiunii ce 

compune comuna 

Cojocna.

Făcând o retrospectivă, se 

observă că, în zona Cojoc-

nei şi a celor 7 sate aparţi-

nătoare comunei, s-au făcut 

reale progrese în ceea ce pri-

veşte programele de dezvol-

tare şi modernizare a regiu-

nii, lucru care a dus la o îm-

bunătăţire a calităţii vieţii 

locuitorilor, dar şi o creşte-

re a potenţialului economic 

al comunei şi a perspective-

lor zonei.

Astfel, în ultimii 10 ani, 

administraţia locală a rezol-

vat cu succes probleme pre-

cum construcţia şi extinde-

rea reţelelor de utilităţi (apă 

potabilă, gaze naturale, ca-

nalizare), renovarea institu-

ţiilor de învăţămţânt şi cul-

tură şi, nu în ultimul rînd, 

realizarea de proiecte pentru 

atragerea fodurilor europene, 

asigurându-se astfel fi nanţa-

rea lucrărilor necesare.

Despre prezent şi viitor,
cu primarul Ranga

Primarul comunei Cojoc-

na, Sorin Ranga (PDL), can-

didat pentru un nou man-

dat, este cel care a depus 

eforturile pentru dezvolta-

rea acestei zone.

Printre realizările impor-

tante ale administraţiei con-

duse de Sorin Ranga se nu-

mără: înfiinţarea reţelei de 

distribuţie a gazelor natura-

le în Cojocna, lucrări de ca-

nalizare şi construire a unei 

staţii de epurare, dar şi ex-

tinderea reţelei deja existen-

te de apă potabilă.

Nu au fost neglijate nici 

satele aparţinătoare, care au 

benefi ciat, la rândul lor, de 

importante lucrări de moder-

nizare. De remarcat ar fi  re-

alizarea unei reţele de apă 

din sursă proprie în localita-

tea Boju, cu 6 captări şi un 

bazin de 100 de metri cubi, 

la care urmează să fi e lega-

tă reţeaua de distribuţie.

În satul Cara, reţeaua de 

distribuţie a apei potabile a 

fost realizată integral din 

bugetul local şi au fost ame-

najate tot din aceşti bani 

drumurile comunale, cămi-

nul cultural şi şcoala.

Bani europeni pentru
dezvoltarea comunei

De îmbunătăţiri şi dezvol-

tare a benefi ciat şi elemen-

tul “de marcă” al comunei, 

Băile Cojocna, complex pen-

tru care primarul Sorin Ran-

ga a luptat în instanţă până 

când a obţinut o sentinţă fa-

vorabilă şi a reuşit readuce-

rea lor în proprietatea comu-

nei, iar apoi amenajarea prin 

fonduri PHARE.

Tot prin fonduri europe-

ne, lucrările vor continua cu 

asfaltarea străzilor Traian şi 

Libertăţii din Cojocna, mo-

dernizarea drumului de ex-

ploataţie agricolă Cojocna – 

Boju Cătun – Straja – Iuriu 

de Cîmpie şi construirea unui 

Centru de Informare Turis-

tică.

Proiecte de viitor

Ţelurile ambiţioase ale 

primarului Ranga nu se 

opresc, însă, aici. Din buge-

tul local aprobat pe 2012 se 

va construi o reţea pentru 

distribuţia apei potabile în 

satul Boju, se vor renova 

punctele sanitare de aici şi 

din satul învecinat, Cara, şi 

se vor reamenaja străzi din 

toată comuna.

Sorin Ranga speră să îi 

convingă şi la aceste alegeri 

pe locuitorii comunei să îi 

acorde votul şi le promite 

că aceste proiecte se vor re-

aliza în cel mai scurt timp, 

iar dezvoltarea va continua 

cu şi pentru locuitorii din 

zonă.

Comuna Cojocna 
nu înseamnă doar Băile

Sorin Ranga şi-a pus amprenta pe dezvoltarea comunei Cojocna. Speră că locuitorii comunei vor merge alături 
de el şi proiectele vor continua în cel de-al patrulea mandat de primar.

Un bloc de locuinţe soci-

ale de pe strada Albac 

nr. 21 a fost inaugurat 

ieri de Primăria 

Cluj-Napoca. Clădirea a 

fost reabilitată din fon-

duri europene.

Fostul bloc NATO de pe 

strada Albac nr. 21 care era 

o ruină în urmă cu aproxi-

mativ un an a fost reabili-

tat şi modernizat din fon-

duri europene. Din cele 38 

de garsoniere existente la 

momentul începerii lucrări-

lor, au fost create 24 de lo-

cuinţe sociale formate din-

tr-o cameră de zi, baie şi 

bucătărie individuală. Par-

doselile sunt din duşumea 

de lemn, iar în baie şi al bu-

cătărie, pardoseala este din 

gresie.

Tâmplăria de faţadă este 

de tip termopan din PVC, 

uşile de acces sunt din PVC. 

Balustradele la casa scării 

sunt din confecţii metalice, 

iar zugrăvelile exterioare 

sunt alb-mat. Pentru acce-

sul persoanelor cu dizabili-

tăţi, la intrarea în clădire a 

fost montată o rampă de ac-

ces special.

La parter s-au amenajat 

opt apartamente, iar la eta-

jele superioare  câte patru 

apartamente. De asemenea, 

la parter există centrală ter-

mică pentru asigurarea în-

călzirii întregului imobil.

Principalele categorii de 

lucrări derulate la actualul 

bloc de locuinţe au fost lu-

crări de consolidare în tron-

sonul nord al blocului, lucrări 

de izolaţii la acoperişul exis-

tent, lucrări de instalaţii, ame-

najare centrala termică, rea-

lizarea scării de acces casre 

va deservi noile apartamen-

te modernizate şi lucrări de 

arhitectură prin care s-a rea-

lizat recompartimentarea şi 

reconversia obiectivului în 

locuinţe sociale.

Potrivit reprezentanţilor Bi-

roului Mass-Media din cadrul 

Primăriei Cluj-Napoca, buge-

tul total al proiectului este de 

peste 2 milioane lei, din care 

peste 1,6 milioane lei repre-

zintă suma nerambursabilă 

solicitată din cadrul progra-

mului, iar  aproximativ 440.000 

lei reprezintă cofi nanţarea de 

la bugetul local.

Bloc nou de locuinţe sociale 
pe strada Albac

Un nou club al pensiona-

rilor a fost inaugurat ieri 

în Parcul Detunata din 

cartierul Gheorgheni.

Vârstnicii din cartierul Ghe-

orgheni au la dispoziţie înce-

pând de ieri un modern club 

pentru petrecerea timpului li-

ber în parcul Detunata. Aces-

ta are o suprafaţă totală de 

40,80 mp. Lucrările realizate 

la spaţiul din parcul Detuna-

ta au constat în: recomparti-

mentare, astfel că spaţiul es-

te alcătuit din sală de activi-

tăţi, bucătărie, birou şi grup 

sanitar, zugrăveli, tencuieli, 

tâmplărie, pardoseli din gre-

sie, instalaţii electrice şi de în-

călzire. Amenajarea spaţiului 

a costat 3.620 lei.

Potrivit reprezentanţilor Bi-

roului Mass-Media din cadrul 

Primăriei, cluburile sunt o so-

luţie de socializare şi activi-

tăţi agreabile, „iar prin inter-

mediul acestora municipalita-

tea încearcă să le facă viaţa 

mai frumoasă acestor oameni, 

care au trăit vremuri grele”. 

În cadrul cluburilor, vârstni-

cii pot juca şah, scrable, au 

ocazia să citească, să vizio-

neze programe TV şi chiar 

să-şi serbeze ziua de naştere 

cu colegii de club.

În Cluj-Napoca există ur-

mătoarele centre de zi şi clu-

burile pensionarilor centrul 

de zi de pe strada Decebal nr. 

21, centrul de zi de pe strada 

Şt. O. Iosif nr. 1-3 şi cluburi 

ale pensionarilor pe strada 

Pasteur nr. 77, B-dul 21 De-

cembrie nr. 108, strada Trai-

an Vuia nr. 41, strada Arini-

lor nr. 11, strada Horea nr. 

108, strada Aurel Vlaicu nr. 

3A, strada Mirăslău nr. 4 şi 

clubul din parcul Detunata.

În centrele de zi şi cluburi 

sunt oferite servicii gratuite, 

care constau în activităţi de 

identifi care a nevoilor socia-

le individuale şi de grup, eva-

luarea disponibilităţii de a se 

implica în diverse activităţi în 

concordanţă pentru recoman-

dările medicilor, acţiuni de in-

formare despre drepturi şi obli-

gaţii, socializare şi petrecere 

a timpului liber, terapie ocu-

paţională, consiliere psiholo-

gică şi socială. 

Un nou club 
al pensionarilor,
în parcul Detunata

Cum a crescut şi s-a înfrumuseţat Cojocna cu banii Europei şi hărnicia primarului Sorin Ranga.



miercuri, 6 iunie | monitorul de cluj  POLITICĂ 5

PUBLICITATE

Achiziție Angiograf
S.C. CARDIO TEAM S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Observatorului, nr. 1-3, 

ap. 83A, cod de înregistrare fi scală 22642060, în calitate de achizitor (Benefi ciar) 
anunță lansarea procedurii de achizitie simplifi cată pentru furnizare angiograf (cod 
CPV 33111720-4) în vederea implementării proiectului nr. NV/8/4/4.3/742/18.06.2010, 
SMIS 22292, intitulat „Înfi ințare laborator angiografi c la S.C. CARDIO TEAM S.R.L.” 
Axa Prioritare 4 „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local”, Dome-
niul Major de Intervenție 4.3. „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” a Pro-
gramului Operațional Regional 2007-2013.

Atribuirea se va face prin procedura de achizitie simplifi cată, conform Anexei 
VI Instructiuni privind atribuirea contractelor de lucrari, furnizare și de servicii, 
din contractul de fi nanțare.

Date suplimentare pot fi  obținute de la:
Nume persoană de contact: Moț Ștefan Dan Cezar
Telefon: 0745/204.004
E-mail: motstefan@gmail.com

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția ofi cială 
a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

Anca M. COLIBĂŞANU
redactia@monitorulcj.ro

Liderii democrat liberali 
clujeni Radu Moisin şi 
Adrian Popa l-au acuzat pe 
candidatul USL la Primăriei 
Marius Nicoară că a copiat 
proiectele Primăriei Cluj-
Napoca şi ale lui Emil Boc 
şi le-a inclus în programul 
său electoral. 

Declaraţiilor lor vin după 
ce Marius Nicoară atrăgea 
atenția clujenilor asupra „mod-
ului demagogic și mincinos” 
în care candidatul Emil Boc își 
face campania electorală 
“neavând proiecte proprii”.

Proiecte îl lucru
încă din 2006

Primarul municipiului Cluj-
Napoca, Radu Moisin a preci-
zat că după ce a analizat pro-
gramul lui Nicoară a constatat 
elemente care se regăsesc în 

cel al contracandidatului său, 
Emil Boc. Aceasta pentru că, 
spune Moisin, „unii candidaţi 
nu au avut curiozitatea să 
citească strategia oraşului pe 
perioada 2007-2012 şi nici 
interesul să participe la dez-
bateri privind strategia 2007-
2012“. La rândul său, consil-
ierul local democrat liberalul 
Adrian Popa a precizat că 
„ceea ce prezintă senatorul 
adjectiv în programul său este 
un copy-paste al unor poiecte 
aprobate sau finanţate, pe 
partea de aprobare“.

Radu Moisin a amintit câte-
va dintre elementele regăsite 
în programul lui Nicoară, prin-
tre care monorailul, care este 
studiat încă din 2006, sau pas-
ajul Bulevardul 21 Decembrie-
Calea Moţilor, care a primit 
aviz de oportunitate încă din 
anul 2008. În ceea ce priveşte 
proiectului Centrului IT, Moisin 
a precizat că acesta este, de 

fapt, Centrul Regional de 
Excelenţă, Industrii şi IT, pen-
tru care în perioada următoarea 
se va lansa şi licitaţia. 

„Am văzut acest program, 
l-am citit. În acest program nu 
am găsit vreun element nou, 
realizabil, vorbind în calitate 

de clujean. Nu îl dăm în 
judecată, pentru că nu suntem 
adepţii unei politici ţinute pe 
holurile tribunalelor, ci ai unei 
politici elegante. Este un exem-
plu prost pentru elevii care îşi 
dau bacalaureatul acum...”, a 
adăugat Moisin. 

Acuzele lui Nicoară
Vă reamintim că, la sfârşitul 

săptămânii trecute, Marius 
Nicoară l-a acuzat pe contra-
candidatul său din partea PDL, 
Emil Boc, că i-ar fi plagiat pro-
gramul de guvernare locală: 
„La începutul campaniei, 

mi-am făcut public program-
ul de guvernare locală. După 
câteva zile şi-a lansat şi Emil 
Boc programul, cu multe 
puncte plagiate din program-
ul meu, cum ar fi parcul 
tehnologic IT sau tunelul pe 
sub centrul municipiului”.

Programul „copy-paste”
al lui Marius Nicoară

Preşedintele Parlamentu-
lui Ungariei, Laszlo Kover, a 
declarat, marţi, la sosirea pe 
Aeroportul din Târgu Mureş, 
că nu există niciun temei le-
gal pentru ca vizita sa în Ro-
mânia să nu poată avea loc. 
„Ca persoană fi zică şi dato-
rită statutului pe care-l deţin 
în PCM este cât se poate de 
normal să fi u prezent. Nu es-
te niciun temei legal ca să nu 
fi u prezent azi la dumnea-
voastră în ţară. În calitate de 
cetăţean al Uniunii Europe-
ne îmi este permis să fac vi-
zite în orice ţară îmi doresc 
din cadrul UE şi sunt la dum-

neavoastră în ţară în calita-
tea mea de persoană fi zică“, 
a declarat Laszlo Kover, po-
trivit Agerpres. El a susţinut 
că a venit la cererea priete-
nilor săi din Partidul Civic 
Maghiar, pentru a-i susţine 
în calitatea sa de preşedinte 
de onoare al PCM. Întrebat 
despre locul în care se afl ă 
rămăşiţele pământeşti ale scri-
itorului Nyiro Jozsef, Kover 
a precizat că acestea sunt la 
Budapesta şi că nu a făcut 
„barbar“ Guvernul român, ci 
doar metodele la care a re-
curs. Kover a precizat că nu 
va prezenta scuze.

Preşedinţii Senatului şi Ca-
merei Deputaţilor, Vasile Bla-
ga, respectiv Roberta Anasta-
se, îi adresaseră o scrisoare 
preşedintelui Parlamentului 
ungar, Laszlo Kover, în care 
apreciază că ar fi  „utilă“ amâ-
narea vizitei acestuia „pentru 
orice perioadă de după des-
făşurarea alegerilor locale“.

Vă reamintim, Kover Lazslo, 
a declarat săptămâna trecută 
că a fost „foarte surprinzător 
comportamentul neprietenos, 
necivilizat şi barbar al noului 
Guvern român de a-i refuza 
lui Nyiro posibilitatea de a se 
odihni în pământul natal“. 

Prefectura Cluj a început 
ieri, distribuirea buletine-
lor de vot pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei 
publice locale din 10 iunie. 

„Instituţia Prefectului – ju-
deţul Cluj organizează, marţi, 
respectiv miercuri, 6 iunie, în-
tre orele 8.00 şi 14.00, proce-
sul de distribuire a buletine-
lor de vot şi a materialelor ne-
cesare organizării şi desfăşu-

rării alegerilor locale din da-
ta de 10 iunie 2012“, se arată 
într-un comunicat de presă 
emis de Prefectura Cluj.

La această acţiune partici-
pă subprefectul judeţului Cluj, 
Vasile Cozma şi preşedintele 
Biroului Electoral de Circum-
scripţie Judeţeană nr. 13 Cluj, 
judecătorul Monica Trofi n.

Buletinele de vot vor fi  dis-
tribuite în prezenţa primarilor 

unităţilor administrativ teritori-
ale din judeţul Cluj şi a preşe-
dinţilor circumscripţiilor electo-
rale, se mai arată în comunicat.

Vă reamintim, campania 
electorală pentru alegerile lo-
cale a început în 11 mai, cu 
30 de zile înaintea scrutinu-
lui, şi se va încheia sâmbătă, 
9 iunie, la ora 7.00. Clujenii 
sunt aşteptaţi la vot în data 
de 10 iunie. A.M.C.

Laszlo Kover, din nou în România

Buletinele de vot, 
trimise către secţiile de votare

Curtea Constituţională a Ro-
mâniei (CCR) a decis că va 
dezbate, în 27 iunie sesizarea 
PDL privind legea votului uni-
nominal.

Democrat liberalii au contes-
tat săptămâna trecută, la Cur-
tea Constituţională legea votu-
lui uninominal pur pentru ale-
gerile parlamentare. Aceştia şi-au 
motivat gestul prin faptul că le-
gea nu respectă voinţa poporu-
lui român, exprimată la referen-
dumul din 2009. Atunci cei pre-
zenţi la vot au optat pentru un 
Parlament unicameral, cu ma-
xim 300 de parlamentari. Re-
prezentanţii PDL au atras, ast-
fel atenţia asupra faptului că no-

ua lege electorală nu prevede 
reducerea numărului de parla-
mentari ci, dimpotrivă are amen-
damente care ar putea duce la 
mărirea acestuia cu cel puţin 
10. Potrivit proiectului adoptat 
în 22 mai, vor fi  aleşi deputaţi 
şi senatori cei care s-au clasat 
pe primul loc în colegiul în ca-
re au candidat, iar suplimentar, 
în judeţele în care minorităţile 
au peste 7% reprezentare, aces-
tea vor primi în plus un man-
dat de parlamentar. Deputaţii 
din comisie au acceptat propu-
nerea USL de eliminare a pra-
gului electoral şi au introdus un 
amendament potrivit căruia de-
limitarea colegiilor va rămâne 

aceeaşi ca în 2008. Proiectul a 
fost votat de USL, UNPR şi de-
putaţii minorităţilor. UDMR a 
anunţat că se abţine de la vot, 
iar PDL că se împotriveşte ac-
tului normativ.

Plenul Camerei Deputaţilor 
a adoptat, pe 22 mai, cu 180 
de voturi „pentru” şi 30 „îm-
potrivă”, legea uninominalului 
pur, iniţiată de liderii USL Vic-
tor Ponta şi Crin Antonescu. 
PDL a susţinut votul uninomi-
nal încă din 2007, însă în vari-
anta în care parlamentarii să 
fi e aleşi în 2 tururi de scrutin. 
Democrat liberalii au impus în 
schimb, legea alegerii primari-
lor dintr-un singur tur.

Sesizarea PDL 
privind votul uninominal, 
discutată de CCR la sfârşitul lunii

Primarul interimar Radu Moisin demonstrează: programul lui Nicoară copiază pasaje 
din proiectele Primăriei, unele aflate chiar în faza de licitaţie. „Este un exemplu prost pentru elevii 
care îşi dau bacalaureatul acum...”, a adăugat Moisin.
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Săptămâna viitoare încep 

lucrările de reabilitare şi 

modernizare a clădirii de 

pe strada Einstein nr. 14 

care va găzdui Centrul 

Comunitar Judeţean – 

Complex de Servicii 

Sociale Comunitare pen-

tru Copii şi Adulţi Cluj.

Centrul Comunitar Jude-

ţean – Complex de Servicii 

Sociale Comunitare pentru 

Copii şi Adulţi Cluj va fi  re-

alizat din fonduri europene 

şi va oferi servicii sociale de 

specialitate de îngrijire so-

cio-medicală pentru copii şi 

adulţi cu dizabilităţi, dar şi 

persoane afl ate în difi culta-

te. „Obiectivul general al pro-

iectului îl constituie creşte-

rea calităţii vieţii persoane-

lor (copii şi adulţi) afl ate în 

difi cultate, precum şi crea-

rea de noi locuri de muncă, 

prin creşterea numărului şi 

a calităţii serviciilor sociale 

specializate”, au declarat re-

prezentanţii Consiliului Ju-

deţean Cluj, în subordinea 

căruia se va afl a centrul co-

munitar.

Sprijin 
pentru integrare socială 
şi servicii medicale

488 de persoane vor bene-

fi cia de serviciile noului Cen-

tru Comunitar Judeţean, iar 

angajaţii îi vor ajuta pe be-

nefi ciari să se integreze în so-

cietate şi să primească ree-

ducare profesională. „Misiu-

nea viitorului Centru Comu-

nitar Judeţean – Complex de 

Servicii Sociale Comunitare 

pentru Copii şi Adulţi Cluj 

este de a furniza servicii so-

ciale specializate, adică su-

port şi asistenţă pentru fami-

liile şi copiii afl aţi în difi cul-

tate, sprijin şi orientare pen-

tru integrarea, readaptarea şi 

reeducarea profesională a ti-

nerilor, consiliere, servicii şi 

acţiuni care au drept scop 

menţinerea, refacerea sau 

dezvoltarea capacităţilor in-

dividuale pentru depăşirea 

unei situaţii de nevoie soci-

ală”, au mai spus reprezen-

tanţii Consiliului Judeţean 

Cluj. Centrul va furniza şi 

servicii de îngrijire socio-me-

dicală de recuperare şi reabi-

litare, kinetoterapie, fi ziote-

rapie, terapie ocupaţională, 

psihoterapie, psihopedagogie, 

logopedie pentru copii şi per-

soane adulte cu defi cienţe

Cine sunt benefi ciarii 
proiectului

Benefi ciarii direcţi ai pro-

iectului vor fi  copii şi persoa-

ne adulte afl ate în difi culta-

te, copii cu dizabilităţi, copii 

cu autism sau cu tulburări 

din spectrul autist, persoane 

adulte cu dizabilităţi, persoa-

ne cu demenţa Alzheimer, 

precum şi tineri care pără-

sesc sistemul de protecţie.

488 de persoane care vor 

benefi cia de infrastructura re-

abilitată, modernizată şi echi-

pată, din care 24 de copii au-

tişti cu vârste cuprinse între 

3 şi 12 ani, 50 de copii cu 

dizabilităţi, handicap motor, 

fi zic şi neuropsihic, 190 de 

tineri care părăsesc sistemul 

de protecţie cu vârsta cuprin-

să între 14 şi 18 ani şi peste 

18 ani, 50 de persoane adul-

te cu dizabilităţi, handicap 

fi zic, motor, 24 de persoane 

cu demenţa Alzheimer sau 

alte tipuri de demenţă şi 150 

de persoane adulte cu diza-

bilităţi, handicap cu vârsta 

cuprinsă între 18 şi 45 ani ca-

re benefi ciază de consiliere 

pentru integrarea socio-pro-

fesională.

La sfârşitul proiectului vor 

fi  create 55 de locuri de mun-

că noi.

Începe construcţia 
Centrului Comunitar pentru 
persoane în dificultate
Valoarea lucrărilor este de peste 2,3 milioane lei, vizează modernizarea unei suprafeţe 
de 1334 metri pătraţi şi vor fi terminate în decembrie 2013.
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Ultimele şedinţe de tran-

zacţionare au consemnat 

deprecieri şi în cazul 

marilor companii cluje-

ne, în condiţiile unui 

picaj generalizat al 

Bursei de Valori 

Bucureşti, contabilizat 

prin atingerea celui mai 

redus nivel al indicilor 

din ultimii doi ani şi 

nouă luni.

Astfel, Banca Transilvania 

şi S.S.I.F. Broker se apropie 

de minimele ultimului an cu 

un preţ de închidere a şedin-

ţei de ieri de 0,872 de lei/

acţiune, respectiv 0,913 lei/

acţiune, Transilvania Con-

strucţii a ajuns deja recordul 

negativ de 22,50 de lei/acţi-

une, în timp ce Armătura a 

consemant în şedinţa de vi-

neri, ultima în care s-au tran-

zacţionat titlurile societăţii, 

o variaţie de -14,40.

La rădăcina declinului 

stau, deja veşnicele, proble-

me europene, precum ieşi-

rea Greciei din zona euro, 

considerată de tot mai mul-

ţi analişti economici ca fi-

ind inevitabilă sau criza sis-

temului bancar spaniol. In-

fluenţelor externe li se adau-

gă proasta gestionare a flu-

xurilor monetare, în opinia 

preşedintelui Imofinance, 

Iosif Pop.

„În funcţie de cerere avem 

şi oferta. Cererea e foarte 

scăzută din cauza incertitu-

dinii generale care planează 

peste America, Europa şi 

chiar România, iar oferta deşi 

nu foarte generoasă e pre-

santă, pentru că cei care s-au 

dovedit a fi  mai slabi au pro-

bleme cu lichidităţile şi sa-

crifi că valoarea acţiunilor”, 

explică economistul.

Ce semnale vin 
de la străini?

Agenţia de rating finan-

ciar Standard and Poor’s ve-

de „cel puţin o şansă din 

trei” ca Grecia să iasă din 

zona euro, conform unui ra-

port publicat luni în care re-

lativizează totuşi riscul de 

contagiune, în timp ce gu-

vernul chinez pregăteşte o 

strategie pentru eventuali-

tatea ieşirii Greciei din zo-

na euro, încercând să evite 

o nouă recesiune globală, 

potrivit declaraţiilor unui 

oficial de la Beijing pentru 

ziarul China Daily, preluat 

de MarketWatch.

Totodată, Spania a solici-

tat pentru prima dată fi nan-

ţare internaţională pentru a 

face faţă crizei fi nanciare, 

ministrul Bugetului, Chrsti-

bal Montoro, afi rmând ieri 

că instituţiile europene ar 

trebui să contribuie la spri-

jinirea băncilor spaniole.

Se anunţă o vară aridă 
pe Bursă

„Bursa românească e pu-

ternic corelată cu evoluţia pie-

ţelor europene. Tocmai de ace-

ea, pe fondul infl amării crizei 

din sistemul bancar spaniol şi 

a problemelor Greciei, nu cred 

că o să avem o vară liniştită”, 

este de părere Adrian Ormeni-

şan, şef serviciu tranzacţiona-

re al S.S.I.F. Broker Cluj.

Rezolvarea problemelor va 

mai dura ceva timp şi potri-

vit preşedintelui Imofi nace. 

„Problemele din zona euro se 

rezolvă greu, avem lideri po-

litici care mai mult fac gălă-

gie, decât să rezolve situaţii-

le limită pe care le-au creat 

tot ei”, adaugă Iosif Pop.

Clujul, mai aproape de Europa 
decât credeam
Problemele din zona euro se reflectă direct în preţul acţiunilor companiilor clujene listate pe Bursă.

IOSIF POP | președinte Imofinance

 „Problemele din zona euro se rezolvă greu, avem 
lideri politici care mai mult fac gălăgie, decât să 
rezolve situaţiile limită pe care le-au creat tot ei.“
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PUBLICITATE

Tricourile ofi ciale ale echi-

pelor califi cate la Euro-2012 

conţin substanţe toxice 

periculoase pentru sănăta-

te, printre care plumb, 

nichel şi compuşi chimici 

nocivi, a anunţat, marţi, 

Biroul european al asociaţi-

ilor pentru protecţia consu-

matorilor (BEUC), cu sediul 

la Bruxelles, informează 

AFP, citat de Mediafax.

„Cartonaş roşu pentru tri-

courile de la Euro-2012”, a 

titrat organizaţia pentru pro-

tecţia consumatorilor într-un 

comunicat cu un ton alar-

mist, în condiţiile în care „su-

porterii plătesc până la 90 de 

euro pentru un tricou al echi-

pei favorite”. „După ce au 

fost analizate nouă tricouri 

ofi ciale de la Euro-2012 (n.r. 

– din 16), s-a stabilit că toa-

te conţin niveluri îngrijoră-

toare de produse chimice. 

Plumbul, un metal greu, se 

regăseşte în şase dintre cele 

nouă tricouri testate: în cele 

ale Spaniei, Germaniei, Ucrai-

nei, Rusiei, Italiei şi Franţei. 

În cazul Spaniei şi Germani-

ei, nivelul de plumb depăşeş-

te limita legală pentru pro-

dusele destinate copiilor”, a 

explicat organizaţia.

„Ronaldo, Van Persie şi co-

echipierii lor din naţionalele 

Portugaliei şi Olandei evolu-

ează cu tricouri conţinând ni-

chel”, a adăugat BEUC. În ce-

ea ce priveşte echipamentul 

de joc al Poloniei, ţară co-or-

ganizatoare, comercializarea 

acestuia ar trebui interzisă, 

deoarece conţine un compus 

organostanic – folosit pentru 

a elimina mirosul de transpi-

raţie – în doze ce depăşesc li-

mitele legale.

Aceşti compuşi chimici pot 

fi  toxici pentru sistemul ner-

vos. Nonilfenolul, care poate 

perturba sistemul endocrin, 

iar deversarea lui în apele uza-

te este interzisă deoarece are 

un efect nociv asupra mediu-

lui înconjurător, a fost desco-

perit în tricourile echipelor 

Spaniei şi Italiei.

Ronaldinho a semnat, 

luni, cu echipa brazilia-

nă Atletico Mineiro, 

după ce şi-a reziliat con-

tractul cu Flamengo, gru-

pare cu care se afl a în 

litigiu de ordin fi nanciar.

Potrivit site-ului Lance-

net, Ronaldinho ar urma să 

primească un salariu de 

300.000 de reali pe an 

(116.000 euro), adică de pa-

tru ori mai puţin ca la Fla-

mengo.

Avocatul lui Ronaldinho 

a anunţat, joi, că fotbalistul 

poate părăsi echipa Flamen-

go, ca urmare a unei decizii 

a justiţiei, în condiţiile în ca-

re clubul din Rio de Janeiro 

îi datorează jucătorului 40 

de milioane de reali (16 mi-

lioane de euro).

Relaţia dintre Ronaldinho 

şi Flamengo, începută în ia-

nuarie 2011, s-a degradat atât 

de mult încât brazilianul nu 

a mai răspuns convocării clu-

bului pentru un meci amical 

disputat joi, la Teresina.

Tricourile oficiale ale echipelor 
de la Euro-2012 conţin substanţe 
periculoase pentru sănătate

Ronaldinho a semnat cu echipa 
braziliană Atletico Mineiro

Preşedintele FR 

Handbal, Cristian Gaţu, 

a declarat, marţi, pentru 

Mediafax, că România 

şi-a depus candidatura 

pentru organizarea tur-

neului final al CE femi-

nin din luna decembrie, 

după ce Olanda a anun-

ţat că renunţă.

„De câteva minute am tri-

mis scrisoarea de intenţie, 

azi era termenul limită şi am 

trimis spre EHF scrisoarea. 

Le-am scris că am mare în-

credere în capacitatea Româ-

niei de a organiza acest tur-

neu fi nal, după cel din anul 

2000. Am discutat cu premi-

erul Victor Ponta, cu Carmen 

Tocală de la ANST, toată lu-

mea a văzut pozitiv intenţia 

noastră. Astfel că, am anun-

ţat patru locaţii principale, 

adică Bucureşti, Piatra Neamţ 

şi Craiova, cu săli de câte 

5000 de locuri, plus Cluj, cu 

7500 de locuri. Ştiu că aco-

lo sunt nişte probleme cu no-

ua sală afl ată în construcţie, 

dar cred că dacă am primi 

dreptul de organizare, ar fi  

şanse să se rezolve şi asta în 

timp util. Am mai trecut ora-

şe de rezervă Râmnicu Vâl-

cea, Oradea şi Bacău. Am 

discutat la Primării, toată lu-

mea este încântată de aceas-

tă posibilitate. Ştiu că mai 

multe ţări vor să orgnizeze, 

am auzit şi de Ungaria as-

tăzi, dar noi trebuie să ne 

apărăm şansa noastră. Se vor 

face inspecţii şi se va lua o 

decizie cât mai rapidă, pen-

tru că timpul e foarte scurt”, 

a declarat Cristian Gaţu, pen-

tru Mediafax.

Olanda s-a retras

În urma anunţului de luni 

al Olandei, conform căruia re-

nunţă la organizarea turneu-

lui fi nal al CE feminin din 

2012, mai multe naţiuni s-au 

arătat interesate de preluarea 

competiţiei.

Forul european de profi l a 

anunţat luni forfaitul Olandei, 

fără a da alte detalii. Acestea 

se regăsesc într-un comunicat 

al forului naţional olandez, în 

care decizia de a renunţa la 

organizarea turneului fi nal es-

te justifi cată prin costurile re-

ale imense, faţă de bugetul 

iniţial alocat.

EHF a precizat că poată de-

ja discuţii pozitive în privin-

ţa relocării turneului fi nal. Pri-

mele informaţii în privinţa ur-

mătoarei gazde a competiţiei 

din decembrie au apărat în 

cursul zilei de marţi, în care 

presa europeană a înaintat 

mai multe variante. Una din-

tre ele este candidatura Ma-

cedoniei, a doua cea comună 

a Serbiei cu Muntenegru, iar 

ultima apărută, conform por-

talului danez handbold.dk, 

este a „trio-ului” Danemar-

ca-Norvegia-Suedia. Antreno-

rul naţionalei daneze Jan Pyt-

lick şi-a exprimat dorinţa în 

acest sens încă de luni seara, 

după afl area veştii că Olanda 

a renunţat.

Care sunt echipele 
califi cate?

Danemarca, împreună cu 

Norvegia, au găzduit ediţia 

din 2010, la care România a 

obţinut medalia de bronz.

În actualele preliminarii, 

tricolorele au încheiat pe pri-

mul loc în grupa a 2-a.

Cele 14 echipe califi cate 

din preliminarii sunt: Germa-

nia şi Ungaria (grupa 1), Ro-

mânia şi Serbia (2), Munte-

negru şi Rusia (3), Franţa şi 

Macedonia (4), Suedia şi Ce-

hia (5), Croaţia şi Danemar-

ca (6), Ucraina şi Spania (7). 

Acestora li se alătură Norve-

gia, califi cată direct în calita-

te de deţinătoare a trofeului, 

iar a 16-a participantă va fi  

echipa viitoarei ţări gazdă a 

turneului fi nal.

Tragerea la sorţi a grupe-

lor, programată iniţial mier-

curi, la Rotterdam, a fost şi 

ea anulată, urmând a fi  sta-

bilită una nouă, după afl area 

gazdei turneului fi nal.

România şi-a depus candidatura 
pentru Europenele de handbal feminin
Tragerea la sorţi a grupelor, programată iniţial pentru astăzi, la Rotterdam, a fost anulată.



CALENDAR CREŞTIN

ORTODOX
Cuv. Visarion și Ilarion 
cel Nou; Sf. Mc. Ghelasie 
și Valeria

GRECO-CATOLIC
Cuv. Visarion Taumatur-
gul; Cuv. Ilarion cel Nou

Horoscop
BERBEC

Sunteţi hotărât să vă ocupaţi de 
problemele familiale pe care le-aţi 
tot amânat. Pentru aceasta, trebu-
ie să alergaţi și să faceţi cheltuieli 
importante. Vă sfătuim să vă or-
ganizaţi cât mai riguros, dacă vreţi 
să terminaţi tot ce aţi început. Fiţi 
atent la acte, pentru că există ris-
cul să le pierdeţi!

TAUR
Aveţi tendinţa să riscaţi cam mult. 
Vă sfătuim să fi ţi prudent și să nu 
forţaţi norocul. Este o zi favorabilă 
deplasărilor în interes de familie. 
Puteţi câștiga bani de unde nu vă 
așteptaţi. Vă recomandăm să ţi-
neţi cont și de sugestiile partene-
rului de viaţă.

GEMENI
Puneţi sufl et în tot ce faceţi. 
Sunteţi inspirat și puteţi să faceţi 
planuri de viitor. Aveţi ocazia să 
începeţi activităţi prin care să vă 
afi rmaţi în societate. Prietenii și 
persoana iubită vă sprijină. Nu 
sunteţi prea mulţumit de situaţia 
fi nanciară, dar vă recomandăm să 
aveţi răbdare. Spre seară, este po-
sibil să primiţi o sumă importantă 
de la o rudă mai în vârstă.

RAC
Suneti plin de energie și capabil 
de eforturi intense. Aveţi grijă să 
nu vă supra-solicitati, ca să nu 
aveţi probleme cu sănătatea! 
După-amiaza să aveţi musafi ri din 
altă localitate sau să mergeţi în vi-
zită la un prieten. Vă recomandăm 
să vă organizaţi munca efi cient și 
să fi ţi cumpătat.

LEU
Astăzi pot avea loc schimbări im-
portante, mai ales pe plan profesi-
onal și în afaceri. Aveţi șanse să vă 
consolidaţi relaţiile de prietenie. 
Comunicaţi foarte bine cu partene-
rii și puteţi să intraţi în asocieri. Vă 
sfătuim să profi taţi de această con-
junctură favorabilă. Evitaţi să înce-
peţi prea multe treburi deodată!

FECIOARĂ
Aveţi posibilitatea să puneţi în 
practică proiecte mai vechi, mai 
ales în domeniul afacerilor. Sunt 
șanse să câștigaţi bine și să vă afi r-
maţi pe plan social. Vă sfătuim să 
aveţi răbdare. Va veni și timpul să 
culegeţi roadele muncii de acum.

BALANŢĂ
Reușiţi să faceţi în casa schimbări-
le pe care vi le-aţi propus. Este 
momentul să vă ocupaţi de repa-
raţii, reamenajarea locuinţei, zu-
grăvit etc. Ţineţi cont și de părerile 
familiei! Vă recomandăm să nu vă 
certaţi din cauza banilor. Fiţi mai 
îngăduitor!

SCORPION
Este momentul să vă gândiţi serios 
la o afacere care vă poate aduce 
bani frumoși în viitorul apropiat. Cu 
prietenii vă înţelegeţi foarte bine. În 
familie, însă, este posibil să aveţi 
discuţii, pentru că ţineţi neapărat să 
vă impuneţi punctul de vedere. Vă 
sfatim să fi ţi mai diplomat.

SĂGETĂTOR
Reușiţi să rezolvaţi probleme de 
serviciu foarte difi cile. Vă reco-
mandăm să fi ţi mai atent cum 
vorbiţi cu șefi i și colegii, ca să nu 
aveţi neplăceri. Încercaţi să vă 
odihniţi mai mult!

CAPRICORN
Rezultatele deosebite de la servi-
ciu vă pot atrage invidia colegilor. 
După-amiaza, s-ar putea ca per-
soana iubită să vă reproșeze că 
acordaţi prea multă atenţie carie-
rei. Ar fi  bine să acceptaţi o discu-
ţie deschisă. Spre seară, este posi-
bil să aveţi musafi ri.

VĂRSĂTOR
Dimineaţa sunteţi agitat și vă strădu-
iţi să terminaţi la timp o lucrare im-
portantă. Deveniţi autoritar și aveţi 
aveţi tendinţa de a critica pe toată lu-
mea. După-amiaza vă liniștiţi, cu pri-
lejul unei întâlniri cu prietenii. Spre 
seară s-ar putea să pregătiţi o excur-
sie împreună cu familia.

PEŞTI
Nu vă vedeţi capul de treburi. Nu 
vă faceţi griji: aveţi destulă energie 
pentru a le rezolvă pe toate. Aveţi 
șanse de reușită, pentru că munciţi 
serios și cu pasiune. Banii vor veni, 
însă, mai târziu. Vă recomandăm 
să evitaţi speculaţiile fi nanciare.
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PROGRAMUL CINEMATOGRAFELOR
1799 - Alexandr Pușkin, 
poet rus 

1871 - Nicolae Iorga, 
istoric, critic literar român

1875 - Thomas Mann, 
scriitor german

1899 - Franz Liebhard, 
poet român 

S-au născut...

SUDOKU

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

Cinema „Florin Piersic“

TIFF – EDIŢIA XI

Cinema Victoria

TIFF – EDIŢIA XI

Cinema Odeon Polus

Prometheus 3D 
(Prometheus 3D) 
(Avanpremieră)
J: 21:15

Pregăteşte-te, că vine! 
(What to expect when 
you're expecting) 
(Premieră)
V – J: 16:15, 18:30, 
22:20

Albă ca Zăpada şi 
Războinicul vânător 
(Snow White and the 
Huntsman) (Premieră)
V, L – J: 15:30, 18:00, 
20:30, 22:50; S – D: 
12:45, 15:30, 18:00, 
20:30, 22:50

Dansul străzii 
(Street Dance) 3D
V, L – Mi: 15:50, 21:15; 
S – D: 13:50, 21:15; 
J: 15:50

Bărbaţi în negru 3 
(Men in Black III) 3D
V, L – J: 17:50, 19:50, 
21:50; S – D: 15:50, 
17:50, 19:50, 21:50

Umbre întunecate 
(Dark Shadows)
S – D: 14:00

Dictatorul (The Dictator)
V – J: 19:00, 20:45

În Siguranţă –Safe
V, L – J: 17:10; 
S – D: 15:20, 17:10

Piraţii! O bandă de neis-
prăviţi – 3D 
(The Pirates! Band of 
Misfits – 3D)

S – D: 12:15

TIFF Ediţia XI

Cinema City Iulius Mall

Oglindă, Oglinjoară 
(Mirror, Mirror) – digital
V – L 12:20, 14:30; 
Ma – J 14:30

Lorax: Protectorul 
pădurii 3D 
(Dr. Seuss'The Lorax 3D)
V – L 12:40

Invincibilii (Intouchable)
V – J 14:30

Piraţii! O bandă de neis-
prăviţi – 3D 
(The Pirates! Band of 
Misfits – 3D)
V – L 11:20, 13:10; 
Ma – Mi 13:10; J 13:00

Răzbunătorii 3D 
(The Avengers)
V – J 13:30, 16:20, 19:10

Te mai măriţi cu mine? 
(The Five Year 
Engagement)
V – Mi 15:00; J 14:50

În Siguranţă (Safe)
V – Mi 22:10; J 21:50

S-a furat mireasa
V – J 18:00

Prieteni cu copii 
(Friends with kids)
V – J 16:40

Umbre întunecate 
(Dark Shadows)
V – Mi 17:30, 19:50; 
J 17:20

Dictatorul (The Dictator)
V – L 12:00, 14:00, 
16:00, 19:00, 20:10, 
21:00, 22:10; Ma – Mi 
14:00, 16:00, 19:00, 
20:10, 21:00, 22:10; 
J 14:00, 16:00, 19:00, 
20:00, 21:10

Bărbaţi în negru 3 
(Men in Black III)
V – L 11:00, 12:00, 13:10, 
14:10, 15:20, 16:20, 
17:30, 18:30, 19:40, 
20:40, 21:50, 22:50; Ma 
– Mi 13:10, 14:10, 15:20, 
16:20, 17:30, 18:30, 
19:40, 20:40, 21:50, 
22:50; J 13:10, 14:10, 
15:20, 16:20, 17:30, 
18:30, 19:40, 20:40, 
22:10, 22:50

Dansul străzii (Street 
Dance)
V – J 16:50, 18:40, 
20:30, 22:30

Albă ca Zăpada şi 
Războinicul vânător 
(Snow White and the 
Huntsman) (Premieră)
V – L 11:10, 13:40, 
16:10, 18:40, 21:10, 
22:00; Ma – J 13:40, 
16:10, 18:40, 21:10, 
22:00

Pregăteşte-te, că vine! 
(What to expect when 
you're expecting) 
(Premieră)
V – L 11:30, 13:40, 
15:50, 18:00, 20:20, 
22:40; Ma – Mi 13:40, 
15:50, 18:00, 20:20, 
22:40; J 13:40, 16:00, 
18:30, 19:50, 22:00

Jurnalul Terorii –digital 
(Chernobyl Diaries –digi-
tal) (Premieră)
V – L 11:30, 13:30, 
15:30, 17:30, 19:30, 
21:30, 23:00; Ma – Mi 
13:30, 15:30, 17:30, 
19:30, 21:30, 23:00; J 
13:30, 15:30, 17:30, 
19:30, 21:30

Prometheus 3D 
(Prometheus 3D) 
(Avanpremieră)
J 21:00
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FELICITARE
LA ANIVERSARE 
DE 50 DE ANI...

La-nceput cum știm, 
Nu ne-am iubit cât am fi  vrut,

Dar acum, la 50 de ani
Ne dorim ca la-nceput.

„La mulţi ani dragi colegi!“
Şcoala Medie „George 
Bariţiu“ Cluj-Napoca – 

Matricola 754
Absolvent – iunie 1962

IMOBILIARE

VÎNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând casă cu 3 camere, în 
Apahida, construită în 2000, cu 
2 bucătării, hol, baie, termopa-
ne, parchet laminat, fără grădi-
nă, mansardă în roșu, preţ 
35000 euro, negociabil. Inf. la 
tel. 0725-505367. (2.9)

¤ P.F. cumpăr garsonieră sau 
apartament cu 2 camere, fărăr 
credit și fi rme, în zona Gheor-
gheni, Pata-Cipariu, să aibă ac-
tele la zi. Ofer preţ foarte bun. 
Tel. 0747-417912 sau 
0264-449523. (4.7)

¤ Vând parter din vilă, ideal 
pentru sediu fi rmă sau prestări 
servicii medicale, pe str. Repu-
blicii, între Cireșilor și Descartes, 
supr. 180 mp, 6 camere, offi ce, 
2 băi, garaj, depozit la subsol, 
pod, cotă parte teren, 280 mp, 
aproape de mijloacele de trans-
port în comun. Tel. 
0748-111295. (5.9)

¤ Vând ap. cu 3 camere, 2 băi, 
2 balcoane, fi nisat, supr. 115 
mp, et. 2/3, garaj sub bloc, bo-
xă, parcare, supr. totală de vîn-
zare 160 mp, str. Trifoiului, cart. 
A. Mureșanu, preţ 120000 eu-
ro. Exclus credit bancă, rate, etc. 
Tel. 0744-653097. (5.9)

¤ P.F. vând fără intermediari, 
apartament nou creat dintr-un 
apartament de 4 camere, su-
perfi nisat, cu acte în regulă, cu 
C.F., supr 28-30 mp, et. 2/4, 
superfi nisat, gresie, faianţă, 
parchet, jaluzele orizontale, 
proaspăt zugrăvit, orientare S, 
cart. Mărăști. Inf. la tel. 
0756-064497. (5.10)

¤ Vând apartament cu 4 came-
re + dependinţe, supr. 130 mp, 
ultracentral, et. 1/1, fi nisat cla-
sic, teracotă, curte comună, 
pod. Inf. la tel. 0264-597956, 
după ora 17. (7.9)

¤ P.F. cumpăr apartament ultra-
central în curte interioară, la 
parter. Ofer pe loc 35000 euro. 
Inf. la tel. 0722-705349. (7.9)

¤ P.F. vând apartament cu 3 
camere, supr. 72 mp, cu bal-
con în supr. de 12 mp, garajul 

de 22 mp, în cart. Bună Ziua, 
compus din 2 dormitoare, 2 
băi, living + bucătărie + că-
mară de alimente, et. ½, fini-
sat modern, gresie, faianţă, 
parchet, C.T., unic proprietar, 
ocupabil imediat, garaj subte-
ran bonus, preţ 72000 euro. 
Exclus agenţii. Inf. la tel. 
0744-671950. (9.9)

CASE

¤ Vând casă cu grădină în Dej, 
str. Griviţei nr. 7. Inf. la tel. 
0264-211280. (11.14)

¤ IEFTIN! Vând casă cu grădină 
în Dej. Inf. la tel. 
0264-211280. (7.14)

¤ Vând casă în cart. Iris, zona 
“Porţelan, 2 camere, bucătărie, 
baie, , garaj, toate utilităţile, 
curte, acces auto, teren aferent 
de 781 mp, preţ 130000 euro, 
negociabil. Tel. 0264-583106 
sau 0744-922447. (13.14)

SCHIMBURI

Schimb apartament 
2 camere, et. 1, Sibiu, 

cu similar în Cluj-Napoca.
Telefon 0756-076734; 

0740-542305.

¤ Schimb apartament cu 4 ca-
mere, supr 130 mp, ultracen-
tral, et. 1/1, la curte, cu 2 
apartamente a câte 2 și 3 ca-
mere, în cart. Grigorescu, Zori-
lor, Mănăștur și Gheorgheni. 
Tel. 0264-597956. (14.14)

Schimb garsonieră, parter 
înalt, Sibiu, cu garsonieră 

în Cluj-Napoca.

Telefon 0756-076734; 
0740-542305.

SPAŢII

¤ P.F. vând garaj prefabricate, 
supr. 19 mp, izolat recent, zu-
grăvit în interior, uși metal, 
impozitul plătit. Inf. la tel. 
0762-258062. (3.9)

¤ Vând garaj în supr. de 20 
mp, în P-ţa Mărăști, lângă ti-
pografi e, toate actele în regu-
lă, cu proiect și impozit plătit 
pe 2012, se poate folosi și 
pentru alte activităţi, preţ 
4000 euro, negociabil. Inf. la 
tel. 0764-471829. (4.9)

TERENURI

¤ Vând teren lângă Lacul Be-
liș-Fântânele, satul Giurcuţa, cca 
1000 mp, drum bun, curent 
electric, apă curentă, peisaj 
spendid, lângă pădure. Tel. 
0755-025221. (1.9)

¤ P.F. vând teren în supr. de 
2700 mp, centrul Corușului, la 6 
km de Cluj, preţ 5 euro/mp. Su-
naţi la tel. 0745-108915. (4.9)

¤ Vând teren intravilan în loc. Co-
rușu, parcelat la 500 mp, cu C.F., 

toate utilităţile, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0744-932703. (9.9)

¤ Vând terenuri în Făget, zona 
Vila Tușa, supr. 970 mp și în 
zona „La Stâna” în supr. de 
1250 mp. Relaţii la tel. 
0745-108915. (14.14)

¤ Vând teren în cart. Iris, sat Va-
lea Fânaţelor, supr. 58000 mp, 
între case, la intrare în sat, zonă 
frumoasă, pentru construcţie ca-
să, fermă, preţ 14 euro/mp. Tel. 
0744-653079. (14.14)

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie garsonieră, 
conf. 1, pe str. Parâng, pe ter-
men lung. Rog seriozitate. Preţ 
negociabil. Inf. la tel. 
0753-990712 sau 
0755-815464. (7.9)

¤ Ofer spre închiriere aparta-
ment de 2 camere, bucătărie, 
baie, etc. Inf. la tel. 
0364-404101 sau 
0771-332360. (3.9)

¤ P.F. dau în chirie ap. cu 2 ca-
mere, decomandat, fi nisat, con-
fort 1, et. 2/4, str. Lacu Roșu. 
Apartamentul are modifi cări in-
terioare, 2 balcoane închise, 
gresie, faianţă, noi, parchet la-
minat, contoare apă-gaz, lava-
bil, parţial mobilat. Inf. la tel. 
0745-107821. (9.9)

¤ Dau în chirie sau vând garso-
nieră pe str. Eroilor nr. 24 pe 
termen lung, preţ negociabil, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0753-990712 sau 
0755-818464. (14.14)

¤ Dau în chirie apartament cu 
1 cameră, complet mobilat, 
str.Muncitorilor, zona P-ţa Ci-
pariu. Inf. la tel. 
0734-585830. (14.14)

¤ Dau în chirie ap. cu 3 came-
re, fi nisat, mobilat, utilat, su-
pr. 120 mp, parcare, cart. Zori-
lor, zona Sigma Center, preţ 
360 euro/mp. Tel. 
0752-371454. (14.14)

TERENURI

¤ Dau în chirie teren în supr. de 
3000 mp, toate utilităţile sînt 
pe teren, pe malul Someșului, 
ideal pentru pepinieră. Tel. 
0748-111295. (7.7)

SPAŢII

¤ P.F. dau în chirie spaţiu de 
56 mp + 19 mp boxe, casă cu 
curte, pentru fi rmă cu activitate 
mică, birouri, cabinet particu-
lar, depozit sau spaţiu de locu-
it, situat în P-ţa Mihai Viteazul, 
lângă Medicala III. Se poate în-
chiria și în regim hotelier. Inf. 
la tel. 0764-471829. (4.9)

¤ Închiriez spaţiu în supr. de 
54 mp + 2 parcări, P-ţa Mihai 
Viteazul nr. 25, parter, acces 
din curte, vis-à-vis de piaţa de 
fl ori, vizibilitate bună, moder-
nizat, bun pentru comerţ cu vi-
nuri, birou de asigurare, publi-
citate, etc., preţ 10 euro/mp, 
negociabil. Inf. la tel. 
0745-186341. (7.7)

¤ Dau în chirie spaţiu la subsol, 
boxă în supr. de 15 mp, ultracen-
tral, intrare din curte, acces auto, 
pentru diverse activităţi. Necesită 
amenajări, preţ 350 RON, nego-
ciabil. Inf. la tel. 0264-597956, 
după ora 17. (6.9)

¤ Spaţiu de închiriat în supr. 
de 80 mp, casă cu curte, pen-
tru fi rmă de mică activitate sau 
pentru depozit, zona Diana, 
cart. Gheorgheni. Inf. la tel. 
0754-061460. (9.9)

¤ Închiriez hală în Jucu, 720 
mp, 950 €/lună negociabil, 
cu posibilitate de cumpărare.
Tel.: 0723-172535; 
0741-908117.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Caut ospătară pentru Ger-
mania, până în 35 de ani, cu-
noscătoare a limbii germane. 
Cer și ofer seriozitate. Inf. la 
tel. 0748-941132 sau 
0741-569078. (7.9)

PRESTĂRI SERVICII

¤ Ţin evidenţă contabilă la fi r-
me mari și mici și pentru per-
soane fi zice. Inf. la tel. 
0745-636076. (7.14)

¤ Expert topograf, P.F.A., exe-
cut lucrări pentru întăbulări, 
dezmembrări, expertize, trasări 
garduri și construcţii, orice lu-
crări de specialitate. Le ofer la 

LICITAŢIE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 
Traian Moșoiu, nr. 46, ap. 16, jud. Cluj, în calitate de lichida-
tor judiciar al S.C. FMP Rom S.R.L. (în faliment, in bankrupt-
cy, en faillite) cu sediul în Cluj-Napoca, str. Orăștie nr. 10, 
jud. Cluj, organizează licitaţie publică pentru vânzarea urmă-
toarelor 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, cartie-
rul Ortelec, în locul numit “Maguriei – La Doujii”

– preţ de strigare 77.002,2 RON + TVA
Mobile:
• Proprietate mobiliară – mijloace fi xe conform inventar la 
30.06.2010

– preţ de strigare 118.059,3 RON + TVA
Licitaţia va avea loc în data de 13.06.2012, ora 15.00, la se-
diul 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 pre-
ţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea la li-
citaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licita-
ţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 20.06.2012, ora 16.00, respectiv 
în data de 26.06.2012, ora 15.00.
Informaţii suplimentare pe http://solvendi.ro/ro/vanzari/ și 
la tel 0733683967.

NOTIFICARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., în calitate de administrator ju-
diciar al S.C. Smart Advisor S.R.L. Dej (în insolvenţă, in in-
solvency, en procédure collective), prin încheierea civilă pro-
nunţată în ședinţa din data de 21.05.2012, în dosarul nr. 
803/1285/2012, afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

NOTIFICĂ
Toţi creditorii S.C. Smart Advisor S.R.L. (având sediul în Dej, 
str. Nicolae Iorga nr. 12, ap. 2, jud Cluj, J12/3031/2008, 
C.U.I. 24190506) că faţă de aceasta a fost deschisă procedu-
ra insolvenţei în formă generală, și în consecinţă:
1. Termenul limită pentru depunerea opoziţiilor creditorilor 
la deschiderea procedurii este data de 10.10.2012;
2. Termenul pentru soluţionarea eventualelor opoziţii formu-
late de către creditori la deschiderea procedurii este 
22.10.2012;
3. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere 
a creanţei asupra averii debitoarei este data de 10.08.2012;
4. Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, întocmirea, 
afi șarea și comunicarea tabelului preliminar al creanţelor es-
te data de 30.08.2012;
5. Termenul pentru înregistrarea eventualelor contestaţii la ta-
belul preliminar al creanţelor este de 5 zile de la publicarea ta-
belului preliminar în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă;
6. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii și 
afi șarea tabelului defi nitiv al creanţelor este data de 
22.10.2012.
Şedinţa adunării creditorilor va avea loc în data de 
05.09.2012, ora 15.00, la sediul administratorului judiciar 
din localitatea Cluj-Napoca, str. Traian Moșoiu, nr. 46, parter, 
ap. 16, jud. Cluj.

Completaţi CITEŢ acest talon şi veţi beneficia 
GRATUIT de un anunţ de mică publicitate! 
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea 
pentru conţinutul anunţurilor.

preţuri accesibile. Inf. la tel. 
0749-276922. (9.9)

¤ P.F.A. execut lucrări de evi-
denţă contabilă, lucrări de sin-
teză, raportări, bilanţ, servicii 
de evidenţă personal, consul-
tanţă fi scală. Inf. la tel. 
0751-086409. (14.14)

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

VÎNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Vând CART în perfectă stare 
de funcţionare. Inf. la tel. 
0743-799819. (9.9)

¤ Vând convenabil remorcă au-
to ușoară pentru 850 kg, pe ar-
curi lamelare și butuci pe rul-
menţi conici, din ţeavă rectan-
gulară de 60 mm. Nu este în-
scrisă în circulaţie. Inf. la tel. 
0743-330440. (9.9)

PIESE AUTO

¤ Vând bară protecţie spate, 
culoare albă, pentru autoturism 
“Dacia Logan”, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0744-613954 sau 
0742-097480. (7.9)

UZ CASNIC

¤ Vând 4 buc rulmenţi seria 
6304, capsulaţi. Doritori pot suna 
la tel. 0756-064497. (4.9)

¤ Vând mașină de cusut electrică 
„Nicoleta”, nouă, cu 24 de opera-
ţiuni, stare perfectă, preţ 500 
RON, negociabil. Inf. la tel. 
0264-597956, după ora 17. (7.9)

¤ Vând butelie aragaz. Inf. la 
tel. 0741-386266, între orele 
8-21. (8.9)

¤ Vând butelie de aragaz du-
blă, de 40 l, aproape nouă, cu 
reductor montat pe ea. Inf. la 
tel. 0743-330440. (9.9)

ELECTRO

¤ Vând mașină de scris „Oli-
vetti”. Inf. la tel. 0264-443232. 
(1.9)

¤ Vând TV color. Inf. la tel. 
0741-386266, între orele 8-21. 
(9.9)

¤ Vînd contactori între 10-400 A 
– 30 buc; ISOL-uri de 16 și 630 A 
– 5 buc; AC3 – 40 A – 1 buc; 
stea-triunghi 63 A – 3 buc; ma-
nometru cu contact 0-600 bari; 
motoare de 380 V, 
0,55-0,75/1500, 1,5/1000, totul 
la doar 3.500 RON, negociabil. 
Inf. la tel. 0722-886013. (12.14)

MOBILIER

¤ Vând două ferestre din lemn 
cu sticlă, dim. 110 x 70 cm, do-
uă ferestre cu dim. 120 x 75 
cm, de 125 x 75 cm și de 135 x 
75 cm, o ușă de dim. 200 x 80 
cm și o ușă cu geam cu dim. 
190 x 80 cm. Inf. la tel. 
0264-443232. (1.9)

¤ Vând canapea extensibilă cu 
dim. 2,05 x 1,15 cm. Tel. 
0264-443232. (1.9)

¤ Vând două geamuri termopa-
ne cu dim. 146 x 155 cm și de 
136 x 105 cm, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0264-535556. (7.9)

¤ Vând două dulapuri de bucă-
tărie, culoare albă, dimensiuni 
80 x 80 x 60 cm, preţ avanta-
jos. Inf. la tel. 0364-404101 
sau 0771-332360. (1.9)

¤ Vând pătuţ copil, culoare na-
tur, dim. 160 x 19, făcut al co-
mandă, din brad, cu ladă pen-
tru haine, cu o laterală ce se 
detașează, puţin folosit. Inf. la 
tel. 0744-4613954. (9.9)

COLECŢIONARI

¤ Vând două colecţii de briche-
te pe gaz și benzină, și o colec-
ţie de pixuri. Inf. la tel. 
0264-591965. (6.9)

¤ Vând ladă de zestre de peste 
100 de ani, stare bună, preţ con-
venabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (8.9)

¤ Colecţionar cumpăr cărţi, 
hărţi, documente, globuri geo-
grafi ce vechi, în lb. maghiară, 
română, germană sau orice altă 
limbă, precum și instrumente 
vechi din alamă, teodolit, micro-
scop, obiecte de laborator școlar, 
mulaje biologice, etc. Sunaţi la 
tel. 0745-700486. (11.14)

DIVERSE

¤ Vând bicicletă de curse 
“Sputnic”, la preţ avantajos. 
Inf. la tel. 0364-404101 sau 

0771-332360. (2.9)

¤ Vând masă solidă din fi er pen-
tru circulă, nouă; ax pentru circu-
lă cu rulmenţi, nouă; fl anșe; pla-
că zincată; tablă sârmă zincată, 
dim 26 x 1,70 m; cutie de șah ta-
blă, nouă; dac pentru biliard; 
masă rotundă nouă și căruţ stan-
dard pentru decor. Inf. la tel. 
0264-454257. (3.9)

¤ Vând foarte convenabil cort 
francez, mare, dim. 4 x 4 m,cu 
înălţimea de 1,90 m, compus din 
2 compartimente, hol și terasă, 
foarte practic, aproape nou, preţ 
200 euro. Inf. la tel. 
0743-330440. (4.9)

¤ Vând butoi de 200 l, din tablă 
zincată, pentru benzină sau mo-
torină. Tel. 0770-358234. (4.9)

¤ Vând patefon fără ace și 40 de 
discuri cu muzică de operă și alte 
genuri, preţ mic. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (4.9)

¤ Vând scară în spirală, H # 
2,894 m. Inf. la tel. 
0765-654014. (4.9)

¤ Vând butelie aragaz dublă de 
40 l, aproape nouă, cu reductor 
montat pe ea. Inf. la tel. 
0743-330440. (4.9)

¤ Vând ţigle vechi tip solzi de 
pește, cantitate 300-400 buc, sta-
re bună. Inf. la tel. 0264-597956, 
după ora 17. (6.9)

¤ Vând cuier elegant pentru un 
hol, pentru un apartament de 
2 sau 3 camere. Preţ la apreci-
erea cumpărătorului. Inf. la tel. 
0740-119939 sau 
0740-323779. (7.9)

¤ Vând chitară manuală pen-
tru începători, 5 corzi, stare bu-
nă. Inf. la tel. 0264-597956, 
după ora 17. (7.9)

¤ Vând role nr. 36-38 din piele, 
în stare foarte bună, cu numai 
30 RON. Inf. la tel. 
0264-591965. (7.9)

¤ Vând polen crud, familii de 
albine, roiuri, ceară. Inf. la tel. 
0722-515094 sau 
0264-427301. (9.9)

¤ Vând fl ori de culoare galben 
cu roșu. Inf. la tel. 
0764-471829. (9.9)

ANIMALE

¤ Crescător de păsări vând ouă 
de găini de rasă pentru incubat: 
“Araucana” (ouă verzi); “Wyan-
dotte Argintii”; “Brahma”, “Leg-
horn”; “Potirni”, raţe “Pekin” al-
be de carne și ouă, prepeliţă ja-
poneză și trei incubatoare. Inf. 
la tel. 0764-471829. (9.9)

MATRIMONIALE

¤ Domn serios, 50 de ani, caută 
prietenă serioasă. Rog SMS. Tel. 
07511-706811. (1.9)

DONAŢII

¤ DONEZ pisicuţe (pui de pisică). 
Informaţii la tel. 0723-732453. 
(1.7)

PIERDERI

¤ Pierdut carnet de student, pe 
numele NAGY MARIA-KRISZTINA, 
Universitatea de Artă și Design, 
Facultatea de Arte Plastice, Secţia 
Pictură. Îl declar nul. (1.1)

¤ Pierdut certifi cat constatator la 
S.C. Hornest Consulting S.R.L. 
identifi cată prin CUI 24334547. Îl 
declar nul. (1.1)

URBANISM

¤ S.C. GAR PROPERTIES S.R.L., 
anunţă iniţierea „Extindere PUZ 
Aprobat – PUZ Platformă Indus-
trială Tehnofrig – Cluj-Napoca, 
str. Fabricii de Chibrituri F.N.”. 
Consultarea propunerii se poate 
realiza în cadrul Primăriei Cluj-Na-
poca din cart. Iris, camera 62, în-
tre orele 8.00-16.00. (1.1)
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

7:00 Jurnal matinal (2012, emi-
siune informativă)

9:10 Legendele palatului: prin-
ţul Jumong (sud cor., 2006, s. 
dramă, episodul 43)

10:20 Agenda Tiff

10:25 Omul și timpul (reluare)

11:50 Dincolo de celebritate

12:00 Eurovision 2012 (reluare)

12:30 Lumea modei

12:45 Legendele palatului: doi 
bărbaţi pentru o soartă (sud 
cor., 2011, s. dramă, episodul 
33-34) (reluare)

14:00 Jurnalul TVR (2012, emi-
siune informativă)

14:45 Teleshopping (recl.)

15:30 Oameni ca noi (rep.) 
(live)

16:00 Convieţuiri (doc.)

16:50 România olimpică 2012 
(2012, emis. sport)

17:20 România votează! (2012, 
emisiune informativă)

17:40 Legendele palatului: doi 
bărbaţi pentru o soartă (sud 
cor., 2011, s. dramă, episodul 
35-36)

18:53 Jurnalul TVR (2012, emi-
siune informativă)

20:00 Jurnal plus (live)

21:00 Dr. House (sua, 2004, s, 
sezonul 5, episodul 9)

21:55 Dr. House (sua, 2004, s, 
sezonul 5, episodul 10)

22:50 Lumea modei

23:10 Cod 46 (engl., 2003, 
thrill.)

0:50 România olimpică 2012 
(2012, emis. sport) (reluare)

1:20 La vie en rose (2011, emi-
siune life style) (reluare)

1:50 Garantat 100% (talk 
show) (reluare)

ANTENA 1

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

10:00 În gura presei (emisiune 
informativă)

10:50 Teleshopping (recl.)

11:10 Mireasă pentru fi ul meu 
(2011, reality show)

11:30 Plasa de stele (divertis-
ment) (reluare)

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

14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(2011, reality show)

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

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

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

20:20 Monstrul preistoric (sua, 
2007, horror)

22:15 Observator (emisiune in-
formativă) (live)

23:00 Un Show Păcătos (diver-
tisment) (live)

1:00 La birou (sua, 2005, s)

PRO TV

7:00 Știrile Pro TV (2009)

10:00 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s, episodul 4251) (r)

11:00 Lois și Clark (sua, 1993, 
s, sezonul 2, episodul 21-22) (r)

13:00 Știrile Pro TV

13:45 Viaţa în Africa (engl., 
2006, s, sezonul 2, episodul 5-6)

16:00 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s, episodul 4252)

17:00 Știrile Pro TV

17:45 Happy Hour (2007, diver-
tisment)

19:00 Știrile Pro TV

20:30 MasterChef (2012, emis. 
culinară) Finala

22:30 Știrile Pro TV

23:00 Mesaje de dincolo (sua, 
2005, s, sezonul 5, episodul 2)

0:00 MasterChef (2012, emis. 
culinară) (reluare)

KANAL D

6:30 Floricienta (arg., 2004, s)

7:30 De pe buze la inimă (tur., 
2007, s. dramă) (reluare)

8:45 Neveste de piloţi (isr., 
2009, s. dramă)

9:30 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.)

15:15 La un pas de fericire (tur., 
2009, com. rom.)

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 Vrei să fi i milionar? 
(2011, emis. concurs)

21:00 Mamă din întâmplare 
(2011, reality show)

22:30 Cancan TV (2011, diver-
tisment)

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

ACASĂ TV

6:15 Iubire blestemată (sua, 
2010, f.s. de acţ.) (reluare)

7:15 Teleshopping (recl.)

7:30 Reţeta de ACASĂ (emis. 
culinară) (reluare)

7:45 Legături riscante (sua, 
2012, s. dramă) (reluare)

8:45 Teleshopping (recl.)

9:15 Lara (cro., 2011, s. dramă) 

10:15 Teleshopping (recl.)

10:45 Sufl et vândut (mex., 
2011, s. dramă) (reluare)

11:45 Teleshopping (recl.)

12:15 Emperatriz (mex., 2011, 
s) (reluare)

13:45 Teleshopping (recl.)

14:15 Cameleonii (mex., 2009, 
f.s. de acţ.)

15:15 Reţeta de ACASĂ (emis. 
culinară)

15:30 Predestinaţi (mex., 2009, s)

16:30 Poveștiri adevărate (emi-
siune informativă)

17:30 Legături riscante (sua, 
2012, s. dramă)

18:30 Lara (cro., 2011, s. 
dramă)

19:30 Sufl et vândut (mex., 
2011, s. dramă)

20:30 Emperatriz (mex., 2011, s)

22:00 Poveștiri de noapte 
(2007, divertisment)

22:30 Iubire blestemată (sua, 
2010, f.s. de acţ.)

23:30 7 păcate (braz., 2007, s)

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

1:30 Predestinaţi (mex., 2009, 
s) (reluare)

PRIMA TV

7:00 În familie (rom., 2002, s, 
episodul 29-30)

8:00 Cireașa de pe tort (2008, 
reality show) (reluare)

9:00 Teleshopping (recl.)

9:30 Miracolul Maldonado 
(sua, 2003, fi lm de dramă) (r)

11:30 Teleshopping (recl.)

12:00 Nimeni nu i perfect 
(rom., s. com.)

13:00 Teleshopping (recl.)

13:30 Camera de râs Popcorn

13:45 Teleshopping (recl.)

14:15 Focus Monden (2009, di-
vertisment) (reluare)

15:00 Jessica ( aus., 2004, mini s.)

17:00 Iubiri secrete (telenov., 
episodul 3)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

19:30 Cireașa de pe tort (2008, 
reality show)

20:30 Cronica Cârcotașilor 
(divertisment)

22:15 Trăsniţii (s. com.)

23:15 Focus Monden (2009, di-
vertisment)

23:45 Mondenii (2006, divertis-
ment)

0:30 Mă numesc Sarah (sua, 
2007, com.)

AUTO “Pavaro M” magazin universal

Vă aşteaptă cu o gamă largă de produse:
- birotică, papetărie
- cadouri, suveniruri
- electronice, electrocasice şi IT
- mercerie
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10 
creşe şi 

grădiniţe 
noiÎmpreună putem  

face şi mai mult ! EMIL BOC  primar

Vom face
PUBLICITATE ELECTORALĂ

În ziua a şasea la TIFF, 

spectatorii din Cluj sunt 

invitaţi să-l cunoască pe 

celebrul cineast Claude 

Lelouch, să-i întâlnească 

pe Michel Ciment şi 

Pen-Ek Ratanaruang la 

masterclass-uri, să vadă 

spectaculosul Iron Sky, să 

asculte muzica trupei-cult 

Laibach şi să celebreze 

Ziua Maghiară.

Cariera impresionantă a re-

numitului regizor francez Clau-

de Lelouch (74 de ani), unul din-

tre invitaţii de marcă ai TIFF 

2012, va fi  celebrată miercuri, 6 

iunie. Cineastul va primi Premiul 

pentru întreaga carieră în cadrul 

proiecţiei speciale a fi lmului său, 

Un bărbat şi o femeie, organiza-

tă în onoarea sa la Cinema Flo-

rin Piersic, de la 20.30. Filmul de 

dragoste premiat cu Palme d’Or 

şi cu două Oscaruri, în 1966, l-a 

propulsat printre cele mai infl u-

ente nume ale cinematografi ei 

europene. Alte două fi lme ale 

sale sunt proiectatea în secţiu-

nea 3X3: Unii şi alţii, premiat la 

Cannes în 1981, şi documenta-

rul De la un fi lm la altul.

Ca în fi ecare an, fi lmul ma-

ghiar are propria zi de sărbătoa-

re la TIFF. La Ziua maghiară, pe 

6 iunie, în onoarea lui Mari Törőc-

sik va fi  proiectat memorabilul 

Iubire/Szerelem, fi lmul care i-a 

adus o menţiune specială pen-

tru interpretare la Cannes, în 

1971. Proiecţia va avea loc la Ci-

nema Arta, de la ora 16.45. Ac-

triţa va fi  distinsă cu Premiul 

pentru întreaga carieră la Gala 

de închidere a festivalului, pe 9 

iunie, la Teatrul Naţional din Cluj.

Pe urmele trecutului/ Vissza-

térés, o poveste care are loc în 

România lui Ceauşescu, va rula 

la Cinema Arta, de la 14.30, în 

prezenţa regizoarei Judith Elek, 

iar Numai vântul/ Csak a szél, 

drama unei familii de romi care 

trăieşte cu teama că va fi  ucisă, 

va avea o proiecţie specială la 

Casa de Cultură a Studenţilor, de 

la 18.30. La Odeon Cineplex, Sa-

la 4, de la 19.30, cinefi lii pot ur-

mări Ungaria 2011/ Magyarors-

zag 2011, o colecţie de scurtme-

traje produsă de renumitul cine-

ast Béla Tarr. Ziua Maghiară se 

va încheia cu un concert Koszi-

ka & The Hotshots, o talentată 

trupă din Târgu Mureş, la TIFF 

Art (Muzeul de Artă), de la 21.30.

O seară spectaculoasă îi aş-

teaptă pe spectatorii TIFF mier-

curi, 6 iunie: comedia SF cu 

nazişti Iron Sky va rula în Ur-

sus Open Air (Piaţa Unirii), de 

la 21.45.

Invitaţii TIFF se întâlnesc cu publicul




