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ACTUALITATE

Programul RATUC 
în timpul sărbătorilor de Paşte

ADMINISTRAŢIE

Radu Moisin, tras la răspundere 
pentru gropile E.On Gaz

POLITICĂ

Frunda se teme că UDMR 
nu va mai intra în Parlament

USL Cluj îi cere lui Radu 
Moisin un raport cu privire 
la situaţia lucrărilor E.On 
Gaz. Reprezentanţii Opoziţi-
ei de la Cluj îi „reamintesc“ 
acestuia că măsurile hotărâ-
te în Consiliul Local al mu-
nicipiului Cluj-Napoca cu 
privire la lucrările E.On Gaz, 
„trebuie puse urgent în apli-
care“. „Ne bucurăm că cetă-
ţenii clujeni s-au responsa-
bilizat şi au semnalat insti-
tuţional ciuruirea asfaltului 
din Cluj. Consider că hotă-
rârile luate în Consiliul Lo-
cal, dar mai presus ca orice 
promisiune faţă de cetăţean 
trebuie să primeze oricărei 
amânări. USL Cluj îi cere pri-
marului interimar să anunţe 
public în ce stadiu sunt mă-
surile asumate după ultima 
şedinţă de Consiliu Local” a 
declarat Remus Lăpuşan, 
preşedintele PSD Cluj. „De-
claraţiile autorităţilor faţă de 

această problemă au rămas 
doar la nivel teoretic. Avem 
nevoie de măsuri ferme, apli-
cabile şi imediate, nu de ne-
gocieri difuze şi eşuate. Con-
silierii locali ai USL Cluj con-
sideră că este de datoria di-
rectorului RADP Cluj să pre-
zinte un raport amănunţit şi 
un plan de măsuri concrete 
prin care va preîntâmpina vi-
itoarele găuriri ale oraşului”, 
a declarat Marius Nicoară, 
preşedintele PNL Cluj.

Primăria Cluj-Napoca a 
trimis recent o scrisoare con-
ducerii E.On Gaz Germania, 
în care îşi exprima nemulţu-
mirile faţă de efectele lucră-
rilor de reparaţii executate 
de furnizorul de gaze natu-
rale. În replică, directorul ge-
neral al companiei-mamă a 
trimis Primăriei un mesaj po-
liticos, însă fără a răspunde 
nemulţumirilor formulate de 
municipalitate.

Senatorul UDMR Gyorgy 
Frunda şi-a exprimat îngrijo-
rarea că Uniunea nu va mai 
intra în Parlament în 2012, în-
trucât s-a greşit prin rămâne-
rea la guvernare, iar electo-
ratul tradiţional, care este 
unul vârstnic, a fost afectat 
de măsurile de austeritate şi 
nu va mai ieşi la vot, fi ind 
dezamăgit. În opinia lui Frun-
da, UDMR va plăti un preţ ri-
dicat pentru rămânerea la gu-
vernare. „Eu am fost pentru 
ieşirea din guvernare de anul 
trecut. Eu cred că dacă noi 
ieşeam de la guvernare ne în-
tăream şi intram lejer în Par-
lament, pe când aşa, am anu-
mite reţineri. Nu e sigur că 
vom intra în Parlament, ceea 
ce e o pierdere enormă pen-
tru comunitatea maghiară, 
dar şi pentru clasa politică şi 
pentru majoritatea română”, 
a explicat el, Frunda, potrivit 
realitatea.net.

Senatorul UDMR a spus că 
ceea ce-i transmit alegătorii 
maghiari nu este că se în-
dreaptă spre partidul lui Las-
zlo Tokes sau spre alt partid, 
ci că nu se prezintă la vot. 
„Este o decepţie extraordina-
ră, este un dezinteres extraor-
dinar. Ori dacă ungurii mei nu 
vin la vot şi nu votează, dacă 
românii votează doar cu 2% 
mai mult decât ungurii, fi ind 
cu 90% mai mult decât un-
gurii, se multiplică şi eu ră-
mân sub 5%. Aceasta este 
problema mea cea mai ma-
re”, a spus Frunda.

Senatorul UDMR a expli-
cat că electoratul maghiar 
este unul îmbătrânit, prin 
urmare este afectat în mod 
deosebit de măsurile de aus-
teritate. Frunda spune că de-
ciziile economice şi sociale 
din ultimii ani le-au redus 
dramatic oamenilor puterea 
de cumpărare.

Regia Autonomă de 
Transport Urban în Comun 
(RATUC) Cluj-Napoca anun-
ţă că, de Paşte, transportul 
în comun se va desfăşura 
după următorul program:

Sâmbătă, 14 aprilie 2012 – 
circulaţia se va desfãşura în-
tre orele 5,30–23,00, conform 
programului de transport pen-
tru zilele de sâmbătă.

Duminică, 15 aprilie 2012 
şi luni, 16 aprilie 2012– cir-
culaţia se va desfăşura între 
orele 6,00–23,00, conform 
programului pentru zilele de 
duminică.

În data de 15 aprilie 2012 
nu vor funcţiona liniile 24B, 
28B, 43P spre Polus Center, 
respectiv cursele gratuite 
pentru clienţii Cora şi Real.

Transportul în Noaptea 
de Înviere se va realiza cu 
autobuze, prin intermediul 
liniilor 25, 30 şi 46, după ur-
mătorul program:

Linia 25: Cart. Mănăştur 
– Piaţa A. Iancu – Cart. Ghe-
orgheni (Unirii) – Cart. Mă-
năştur:

Plecări Mănăştur: 23,00 
– 23,30 – 00,00; 01,00 – 
01,30 – 02,00 ;

Plecări Unirii: 23,00 – 
23,30 – 00,00; 01,00 – 01,30 
– 02,00.

Linia 30: Cart. Grigores-
cu – Piaţa A. Iancu – Cart. 
Mărăşti (Atlas) şi retur:

Plecări Grigorescu: 23,00 
– 23,30 – 00,00; 01,00 – 
01,30 – 02,00 ;

Plecări A. Vlaicu: 23,00 
– 23,30 – 00,00; 01,00 – 
01,30 – 02,00.

Linia 46: Cart. Zorilor – Pia-
ţa A. Iancu – Cart. Zorilor:

Plecări Zorilor: 23,00 – 
23,30 – 00,00; 01,00 – 01,30 
– 02,00 ;

Plecări Piaţa Ştefan cel 
Mare: 23,15 – 23,45 – 00,15; 
01,15 – 01,45 – 02,15.

Fie ca Sărbătoarea Învierii 
să vă aducă lumină 
în suflete şi în case!

Paşte Fericit!
Rareş Niculescu
Deputat în Parlamentul European

Profit Profit 
recordrecord

Care firmă clujeană a câştigat 620 de milioane de lei în 2011?Care firmă clujeană a câştigat 620 de milioane de lei în 2011?
O companie încadrată în categoria contribuabili mijlocii a obţinut în 2011 un profit mai mare O companie încadrată în categoria contribuabili mijlocii a obţinut în 2011 un profit mai mare 
de 20 de ori decât maximul raportat în 2010 pe judeţ la aceeaşi categorie. de 20 de ori decât maximul raportat în 2010 pe judeţ la aceeaşi categorie. Pagina 3Pagina 3
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Sfi ntele sărbători Sfi ntele sărbători 
de Paşti să vă aducă de Paşti să vă aducă 

linişte în sufl et, multă linişte în sufl et, multă 
bucurie, sănătate, bucurie, sănătate, 

fericire şi puterea de a fericire şi puterea de a 
dărui şi ajuta semenii. dărui şi ajuta semenii. 

Hristos a înviat!Hristos a înviat!

Primăria VultureniPrimăria Vultureni
primar Eugen Mureşanprimar Eugen Mureşan

Sfânta sărbătoare 
a învierii 
Mântuitorului nostru, 
îmi oferă prilejul 
de a vă adresa 
dumneavoastră, 
familiei şi celor dragi 
sincere urări 
de sănătate, fericire 
şi prosperitate. 
Fie ca binecuvântata Lumină a 
Paştelui să vă bucure viaţa şi sufl etul.

Hristos a înviat!
Primăria Baciu

primar Ioan Pop

Cu ocazia sfi ntelor sărbători Cu ocazia sfi ntelor sărbători 
de Paşti vă dorim de Paşti vă dorim 

să regăsiţi pacea, bucuria şi să regăsiţi pacea, bucuria şi 
dragostea alături de cei dragi! dragostea alături de cei dragi! 

Hristos a înviat!Hristos a înviat!

Primăria Aşchileu
Primar Ioan Porumb

Primăria Aghireşu
primar Gelu Sorinel Lehene

Sunt zile când trebuie să ne 
reamintim să fi m mai buni, mai 
plini de dragoste, cu inima caldă 

şi mai deschisă, când lumina 
sfântă coboară în casele şi în 
inimile noastre... Paşte fericit!

Petreceţi-vă Sărbătorile Pascale alături de noi la Petreceţi-vă Sărbătorile Pascale alături de noi la 

Hotel Arieșul-TurdaHotel Arieșul-Turda !!

Rezervări 0264-414.076 Rezervări 0264-414.076 
0788-911.2410788-911.241

onix@hotelonix.roonix@hotelonix.ro

Sejur 2 nopţi/3 zile + 1 noapte Cadou Sejur 2 nopţi/3 zile + 1 noapte Cadou 
13.04.2012 – 16.04.201213.04.2012 – 16.04.2012

300 Lei/persoană/sejur (cazare,masă)300 Lei/persoană/sejur (cazare,masă)

*Acces gratuit la bazin *Acces gratuit la bazin 
pe toata durata șederii.pe toata durata șederii.
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Companie multinaţională, lider pe piaţa 
produselor alimentare

caută

AGENT VÂNZĂRI
din zonele Bucureşti, Timişoara, Cluj, Braşov

Cu remunerare exclusiv pe baza de comision 
din vânzări

Cerinţe:
Experienţă de minim 3 ani şi practică în vânzări

Sistem de relaţii în reţelele retail şi en-gros 
din România

Se oferă comisioane generoase, 
peste nivel mediu!

Pentru a aplica vă rugăm să trimiteţi CV-ul 
şi o detaliere a sistemului de relaţii 
şi a experienţei Dvs. în vânzări pe adresa

recrutare2012@mail.com

PUBLICITATE

PUBLICITATE

CAMERA NOTARILOR PUBLICI CLUJ, adresa: mun. 
Cluj-Napoca, str. I. B. Deleanu nr. 72, jud. Cluj, număr de 
telefon 0264-414.814, persoană de contact: Pavăl Gabriela,

ANUNŢĂ

că în perioada 23-30.04.2012 la sediul Camerei, din mun. 
Cluj-Napoca, str. I. B. Deleanu, nr. 72, jud. Cluj, se primesc 
oferte privind costurile de edifi care în vederea realizării 
investiţiei „Construcţie cu destinaţie de arhivă S+P+l+M" 
în mun. Cluj-Napoca, str. I.B. Deleanu, nr. 70-72, jud. Cluj, 
pentru benefi ciarul CAMERA NOTARILOR PUBLICI CLUJ.

Cei interesaţi îşi vor putea fundamenta oferta pentru 
executarea acestei investiţii pe baza:

- caietului de sarcini
- listei cantităţilor de lucrări, precum şi
- proiectului tehnic complet împreună cu planşele 

aferente.

Achiziţia în scop de consultare a documentaţiei se va 
putea face cu achitarea a 1000 lei, în perioada 
10-20.04.2012.

Ridicarea documentaţiei se face de la sediul instituţiei 
noastre cu dovada plăţii prin virament în contul Băncii 
Transilvania: RO40BTRL01301205926982XX

Termenul limită de depunere a ofertelor la sediul 
Camerei, data: 30.04.2012, inclusiv, ora: 15.00 (data şi 
ora înregistrării ofertelor în registratura Camerei).

> Adresa la care trebuie transmise ofertele: Camera 
Notarilor Publici Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. I.B. Deleanu 
nr. 72, jud. Cluj.

> Limba de redactare a ofertei: limba română.
Notă: Impreună cu oferta veţi depune la Cameră:
- copie act constitutiv fi rmă
- certifi cat constatator la zi
- prezentare portofoliu

PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

Lichidatorul judiciar desemnat în dosarul nr. 
5784/112/2010 afl at pe rolul Tribunalului Bistriţa Năsă-
ud, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 pri-
vind procedura insolvenţei şi a regulamentului de vânzare 
aprobat de Adunarea Creditorilor în şedinţa din data de 
14.03.2011 anunţă scoaterea la vânzare prin licitaţie pu-
blică cu strigare a bunurilor din averea SC Optim Proiect 
SRL constând în :

- teren intravilan în suprafaţă de 2000 mp,situat în loc. 
Floreşti, str. Florilor, FN, jud. Cluj pe care sunt începute lu-
crările pentru realizarea a două clădiri de locuinţe cu 20 de 
apartamente fi ecare cu un regim de înălţime D+P+2E+M. 
Începerea lucrărilor s-a făcut în baza autorizaţiei nr. 
28/04.02.2008 eliberată de Primăria Floreşti şi prelungită 
în luna februarie 2011.

Preţul de pornire al licitaţiei pentru vânzarea bunurilor 
scoase la vânzare este de 712.695 lei şi nu include T.V.A.

Licitaţia va avea loc în data de 28.05.2012, ora 13ºº la 
sediul lichidatorului judiciar din loc. Bistriţa, str. Parcului, nr. 
1, jud. Bistriţa Năsăud.

Ofertanţii vor depune la sediul lichidatorului judiciar, cu 48 
de ore înainte de data şi ora licitaţiei, dovada achitării taxei 
de participare în sumă de 10 % din preţul de pornire al licita-
ţiei, a garanţiei de participare în procent de 10 % din preţul 
de pornire al licitaţiei şi dovada achitării caietului de sarcini în 
valoare de 1.000 lei, sume ce se vor depune la casieria soci-
etăţii sau în contul debitorului deschis la BRD Bistriţa.

De asemenea, ofertanţii vor depune documentele de în-
fi inţare ale persoanei juridice şi împuternicirea persoanei fi -
zice care o reprezintă.

Toţi cei care pretind vreun drept asupra bunurilor scoase 
la vânzare, sunt obligaţi să înştiinţeze despre aceasta pe li-
chidator înainte de data stabilită pentru vânzare.

Neplata bunurilor la termenul stabilit prin procesul ver-
bal de licitaţie, duce la pierderea garanţiei de participare la 
licitaţie cât şi a celorlalte sume achitate în contul bunurilor 
adjudecate, iar bunurile vor fi  scoase din nou la vânzare în 
sarcina cumpărătorului.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul lichidato-
rului din loc. Bistriţa, str. Parcului, nr. 1, jud. Bistriţa Năsă-
ud şi la telefoanele: 0263/232063 sau 0731-337.749, 
0744-609.310.

Gabriela DRAGOTĂ
redactia@monitorulcj.ro 

Beţivii vor fi  puşi la 

plată dacă ajung la spital 

după ce au consumat 

prea mult alcool: vor 

suporta 30% din costuri-

le tratamentului. Medicii 

clujeni consideră bineve-

nită măsura, mai ales că 

cei mai mulţi se intoxică 

voluntar cu alcool.

Persoanele care ajung la spi-

tal după ce au băut prea mult 

ar putea să suporte 30% din 

costurile tratamentului dacă 

proiectul de lege în acest sens 

propus de deputaţii Mircia Giur-

giu şi Tudor Ciuhodaru va tre-

ce şi de Camera Deputaţilor 

care este for decizional. 

Medicii clujeni consideră 

binevenită măsura şi speră că 

îi va responsabiliza pe cei ca-

re ajung la spital din cauza 

consumului exagerat de alco-

ol. „Este o propunere foarte 

bună pentru că cine face o in-

toxicaţie etilică face acest lu-

cru în mod voluntar. Cine fa-

ce un astfel de gest trebuie să 

suporte consecinţele, să se res-

ponsabilizeze şi să nu încarce 

sistemul sanitar cu costuri ca-

re nu ar trebui să existe”, es-

te de părere Cristiana Ciortea, 

managerul Spitalului Clinic Ju-

deţean de Urgenţă Cluj. 

Tratarea beţivilor 
costă mult

Potrivit proiectului de le-

ge, tratarea cazurilor de eti-

lism acut presupune costuri 

mari pentru spitale, tocmai de 

aceea în o treime din costuri 

ar trebui suportate de paci-

enţi. Cristiana Ciortea afi rmă 

că tratarea unui astfel de caz 

are costuri diferite în funcţie 

de cât de gravă este situaţia. 

„Sunt unii pe care doar îi ca-

zăm, îi consultăm şi le punem 

perfuzii, dar cazurile mai gra-

ve, necesită şi investigaţii su-

plimentare”, precizează ma-

nagerul Spitalului Clinic Ju-

deţean de Urgenţă Cluj. 

Cele mai multe cazuri de 

intoxicare cu alcool etilic au 

loc în preajma sărbătorilor, 

dar nici în restul anului me-

dicii de la Unitatea de Primi-

re a Urgenţelor şi Psihiatrie 

nu sunt scutiţi de astfel de pa-

cienţi şi au de a face cu be-

ţivi zilnic. În proiectul de le-

ge se menţionează că ponde-

rea acestor pacienţi este sem-

nifi cativă în secţiile de primiri 

urgenţe din toată ţara. 

Cine nu plăteşte 
face muncă 
în folosul comunităţii

Conform proiectului de le-

ge, cei care nu plătesc 30% din 

valoarea tratamentului, atunci 

acesta are obligaţia de a efec-

tua 50 de ore de muncă în fo-

losul comunităţii. Cei doi de-

putaţi spun că aceste măsuri 

sunt necesare pentru a reduce 

cazurile de etilism acut din ca-

uza intoxicaţiilor cu alcool. 

În proiect se mai spune că 

nu vor plăti acea taxă cei ca-

re ajung la spital în urma in-

toxicaţiilor involuntare şi pa-

cienţii cronici. 

Printre consecinţele consu-

mului de alcool în exces se 

afl ă accidentele rutiere mor-

tale, violenţa, huliganismul, 

problemele în familie, exclu-

derea din societate şi scăde-

rea productivităţii muncii.

Tratarea beţivilor nu va mai fi gratuită

Angelica TEOCAN
economic@monitorulcj.ro

Criza de lichidităţi a pie-

ţei, creşterea costurilor şi 

scăderea consumului par 

a fi  doar vorbe în vânt 

dacă ne raportăm la cel 

mai mare profi t brut, afe-

rent anului trecut, rapor-

tat de un contribuabil 

mijlociu la Direcţia 

Generală a Finanţelor 

Publice (DGFP) Cluj.

Compania a obţinut po-

trivit datelor incluse în de-

claraţia anuală privind im-

pozitul pe profi t tip 101, un 

rezultat al activităţii de pes-

te 620.000.000 de lei, din ca-

re are de plătit aproape 

100.000.000 de lei doar im-

pozit.

Suma este semnifi cativ mai 

mare decât maximele anului 

2010, reuşind să depăşească 

chiar liderul marilor contri-

buabili, Nokia, care a rămas 

în urma penultimului exerci-

ţiu în buzunar cu 247.000.000 

de lei. Detaşarea de maximul 

atins în exerciţiul precedent 

la categoria din care face par-

te este „demnă de cartea re-

cordurilor”, profi tul raportat 

depăşind de 20 de ori cele 30 

de milioane obţinute de Ener-

gobit.

Companiile de pe bursă, 
„mici copii” pe lângă 
fi rma noastră

Reprezentantele clujene lis-

tate la Bursa de Valori Bucu-

reşti nu reuşesc nici cumulat 

să egaleze cele 620 de milioa-

ne obţinute de societatea în-

cadrată la contribuabili mij-

locii. În 2011 Transilvania Con-

strucţii obţinând 1.771.000 de 

lei, S.S.I.F Broker 15.399.000 

de lei, Banca Transilvania 

131.870.000 de lei, iar Carbo-

chim, cel mai mare producă-

tor de abrazive profesionale 

din ţară doar 1.500.000 de lei.

Cine ar putea fi  
norocoasa?

În opinia preşedintelui Ca-

merei de Comerţ şi Industrie 

Cluj, varintele obţinerii unui 

rezultat atât de spectaculos sunt 

foarte restrânse. „Cred că sin-

gurele domenii de activitate în 

care s-ar putea obţine profi turi 

aşa de mari sunt cel al tranzac-

ţiei de energie sau intermedie-

rea în vânzarea de combusti-

bili”, a declarat pentru Moni-

torul de Cluj Ştefan Dimitriu.

Printre posibilităţi s-ar pu-

tea număra chiar câştigătoarea 

categoriei contribuabili mojlo-

cii de anul trecut, Energobit. 

Contactaţi de Monitorul de Cluj, 

reprezentantţii companiei au 

evitat însă să precizeze dacă 

profi tul le aparţine sau nu.

Care firmă din judeţ 
a câştigat 620 de 
milioane de lei în 2011?
O companie clujeană încadrată la contribuabili mijlocii a obţinut în 
2011 un profit mai mare de 20 de ori decât maximul raportat în 2010 
pe judeţ la aceeaşi categorie.
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Poliţia 112
Pompieri 112
Salvarea 112
Jandarmeria 956
Protecţia civilă, Salvamont 982
Salvamont Băişoara
0264-777.867
 Salvamont Vlădeasa 
0264-624.967
Asistenţă socială 979
Informaţii C.F.R. 952
Deranjamente Gaz 928
 Protecţia Consumatorului
0264-431.368
 Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară)
0264-432.727
 Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043
Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni
Bună Ziua) 0264-414.006
 Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190
Poliţia Secţia 5
(Gruia – Grigorescu)
0264-582.777
 Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 
0264-453.397
 Poliţia Secţia 7 (Someşeni)
0264-416.646
Agenţia C.F.R. 0264-432.001
Autogara Cluj 0264-435.278
 Aeroportul Internaţional 

Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030
Telefonul primarului 948
 Primăria Mănăştur
0264-480.627
Primăria Mărăşti
0264-413.355
Primăria Iris 0264-435.040
Primăria Someşeni
0264-435.050
Primăria Grigorescu
0264-585.831
Primăria Turda
0264-313.160
Primăria Dej 0264-211.790
Primăria Gherla
0264-241.926
Primăria Huedin
0264-351.548
Prefectura 0264-591.637
Consiliul judeţean 0372-640.000
Serviciul Stare Civilă
0264-596.030
Ridicări auto 0264-444571
RATCJ 0264-503.700
Electrica Cluj 0264-595.721
RAJAC 0264-591.444
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Gabriela DRAGOTĂ
redactia@monitorulcj.ro

Georgiana suferă de lim-

fom Hodkin stadiul II A, 

este internată la Uniklinik 

din Koln şi are nevoie de 

90.000 de euro pentru tra-

tamentul salvator. Andrei 

suferă de anemie aplastică 

idiopatică, formă foarte 

severă, este internat la 

Spitalul de Copii Louis 

Turcanu din Timişoara şi 

mai are nevoie de doar 

5.000 de euro.

Dacă majoritatea oamenilor 

aşteaptă Sărbătorile Pascale cu 

bucurie, pentru Georgiana Ba-

ra şi Andrei Oneţiu sunt doar 

alte zile în plus de suferinţă şi 

teamă că nu vor reuşi să adu-

ne banii de care au nevoie pen-

tru tratamentul care le poate 

salva viaţa. Pentru ei, orice su-

mă este binevenită şi înseam-

nă un pas înainte spre viaţa 

normală pe care au avut-o îna-

inte să afl e cruntul diagnostic.

Georgiana Bara are 23 de 

ani şi este studentă în anul I 

la masterul Econometrie şi Sta-

tistică Aplicată din cadrul Fa-

cultăţii de Ştiinţe Economice 

şi Gestiunea Afacerilor Cluj. 

Tânăra a afl at despre boala ca-

re o macină în anul 2007. „În 

anul 2007 pe când aveam 18 

ani, am fost diagnosticată cu 

limfom Hodkin stadiul II A. În 

acest tip de cancer, ale cărui 

cauze rămân necunoscute, ce-

lulele din sistemul limfatic se 

divid anormal şi se răspândesc 

în afara acestuia formând gan-

glioni şi afectând organele in-

terne şi sistemul osos. Am ur-

mat un tratament dur de şase 

luni de chimioterapie şi apoi 

o lună şi jumătate de radiote-

rapie, ambele în Cluj”, poves-

teşte Georgiana Bara.

În februarie,
boala a recidivat

Ea mai spune că de atunci 

a efectuat periodic analize, 

dar în februarie, în urma unui 

RMN urmat de o biopsie gan-

glionară s-a confi rmat recidi-

va bolii. Acum ea se afl ă in-

ternată la o clinică în Koln. 

„Am venit în Germania, în 

Koln, la Uniklinik pentru o a 

doua părere unde s-a recon-

fi rmat diagnosticul spus de 

medicii din Cluj. Diagnosticul 

a fost de recidivă limfom Ho-

dkin stadiul 3 spre 4. Mi s-au 

refăcut toate analizele speci-

fi ce rămânând să mai fac un 

PET. Tratamentul constă în 

prima fază în şedinţe de chi-

mioterapie, radioterapie, dupp 

care transplant autolog de ce-

lule stem”, afi rmă Georgiana.

90.000 de euro, plătiţi 
în avans

Costul tratamentului se ri-

dică la 90.000 euro, sumă ca-

re trebuie plătită în avans, al-

tfel medicii nu încep trata-

mentul, programat să încea-

pă în 16 aprilie. „Programa-

rea se poate anula, dar dată 

fi ind evoluţia bolii, orice săp-

tămână în plus aduce cu sine 

simptome noi şi agravarea bo-

lii, bineînteles”, subliniază tâ-

năra. Momentan suma pe ca-

re a reuşit să o adune Geor-

giana este de 15.000 euro, din 

care va mai trebui să îşi plă-

tească unele analize.

Familia tinerei a încercat 

varianta unui împrumut ban-

car, fi e li s-a refuzat sau li s-a 

oferit o sumă mult prea mică.

Andrei mai are nevoie 
de 5.000 de euro

Andrei Oneţiu, băiatul de 

12 ani din satul Giurgiuţ, ju-

deţul Alba despre care 

monitorulcj.ro a scris în ediţi-

ile anterioare mai are nevoie 

de 5.000 de euro pentru ope-

raţia de transplant de mădu-

vă care îi va salva viaţa. Bă-

iatul care suferă de anemie 

aplastică idiopatică, formă 

foarte severă încă de acum 

doi ani este programat pentru 

operaţie la Timişoara, pentru 

data de 19 aprilie. Preţul to-

tal al intervenţiei este între 

15.000 şi 20.000 de euro.

Georgiana şi Andrei 
au nevoie de ajutor
Georgiana Bara de 23 de ani şi Andrei Oneţiu de 12 ani sunt doi tineri 
care se luptă pentru viaţă.

Gabriela DRAGOTĂ
redactia@monitorulcj.ro

Studenţii Universităţii de 

Medicină şi Farmacie Iuliu 

Haţieganu (UMF) Cluj vor 

avea condiţii mai bune de 

cazare în Căminul I 

Observator după fi nalizarea 

lucrărilor de modernizare 

care vor începe în 1 mai. 

Valoarea lucrărilor este de 

aproximativ 13 milioane lei.

Căminul I Observator al UMF 

Cluj intră în reparaţii începând 

cu data de 1 mai, iar lucrările 

de modernizare vizează man-

sardarea clădirii, desfi inţarea 

grupurilor sanitare comune şi 

crearea de grupuri sanitare pen-

tru fi ecare cameră, realizarea 

unei biblioteci virtuale şi dota-

rea căminului cu internet de 

mare viteză.

În urma acestor lucrări vor fi  

create mai multe locuri de caza-

re pentru studenţi şi vor fi  reali-

zate camere doar cu 1,2 şi 3 lo-

curi, iar cele cu 4 locuri care exis-

tă în prezent vor fi  desfi inţate. 

„Deşi vom avea o reducere a nu-

mărului de locuri din camere, 

numărul total al locurilor de ca-

zare va creşte deoarece vom des-

fi inţa grupurile sanitare de nivel 

şi le vom transforma în camere, 

dar şi pentru că vom mansarda 

clădirea”, a explicat Ioan Pop, 

directorul general al UMF Cluj. 

În momentul de faţă Căminul I 

Observator dispune de 456 de 

locuri de cazare, dar după mo-

dernizare numărul acestora va 

creşte la 507. De asemenea, nu-

mărul camerelor va creşte de la 

114 la 175.

Valoarea totală a lucrărilor 

este de aproximativ 13 mili-

oane lei, din care 15% este 

contribuţia universităţii, iar 

restul sunt bani proveniţi din 

fonduri europene.

Ioan Pop a declarat că lu-

crările sunt programate să în-

ceapă în jurul datei de 1 mai, 

iar termenul de fi nalizare es-

te de 8 luni.

Pe durata lucrărilor, stu-

denţii care sunt cazaţi în Că-

minul I Observator vor fi  mu-

taţi în celelalte cămine ale 

UMF şi în internatele şcola-

re din oraş.

Potrivit conducerii univer-

sităţii, capacitatea de cazare 

în toate căminele UMF este în 

prezent de 2.100 de locuri, iar 

cererile sunt peste 2.400. Ne-

cesitatea acoperirii tuturor ce-

rerilor de cazare a fost unul 

dintre motivele începerii mo-

dernizării căminului.

Căminul I Observator al UMF 
va fi modernizat cu 13 milioane lei

Orice sumă este binevenită pentru cei doi tineri care au ne-
voie disperată de ajutor. Donaţiile se pot face în următoarele 
conturi:
RO38BTRL00101201F42549XX, deschis la Banca 
Transilvania pe numele Oneţiu Ioan, tatăl lui Andrei
Bara Maria-Georgiana:
RO57BREL0002000417280100 contul de lei
RO73BREL0002000417280200 contul de euro
Ambele conturi sunt deschise la Libra Bank.

Cum îi puteţi ajuta pe cei doi tineri
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Anunţ public decizia etapei de încadrare fără ElM, 
CH INDUSTRIAL PROD

CH Industrial Prod SRL titutar al proiectului „deschide-
rea unei fabrici ultramoderne pentru producţia de umera-
şe din lemn“ anunţă publicul interesat asupra luării deci-
ziei etapei de încadrare de către Agenţia Regională pen-
tru Protecţia Mediului Cluj, de a nu solicita evaluarea im-
pactului asupra mediului şi continuarea procedurii pri-
vind emiterea aprobării de dezvoltare a proiectului „In-
vestiţia CH Industrial Prod SRL în deschiderea unei fabrici 
ultramoderne pentru producţia de umeraşe din lemn“, 
propus a fi  amplasat în Gherla str. Gelu nr. 64.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul Agenţiei Regi-
onale pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, Calea Do-
robanţilor nr. 99, în zilele de luni-vineri între orele 
8.00-16.00, precum şi la următoarea adresă de internet 
offi ce@arpmcj.anpm.ro

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

„Este prevăzută o procedu-

ră de fi nanţare aplicată şi 

de fostul Cabinet, respec-

tiv repartizarea pe proiec-

te a sumelor defalcate din 

taxa pe valoare adăugată. 

Proiectul de hotărâre a 

fost fi nalizat şi înaintat 

Guvernului cu propunerea 

de a fi  discutat în şedinţa 

de marţi, urmează să fi e 

stabilit dacă va fi  analizat 

în reuniunea de marţi sau 

dacă va fi  amânat pentru 

o altă şedinţă”, au declarat 

agenţiei Mediafax surse 

politice.

Potrivit acestora, Guvernul 

intenţionează să decidă şi su-

plimentări de bugete la minis-

terele Educaţiei, Dezvoltării 

Regionale şi Înaltei Curţi de 

Casaţie şi Justiţie, din Fondul 

de rezervă bugetară.

Premierul Mihai Răzvan 

Ungureanu (foto) a declarat, 

în urmă cu o lună, că fondu-

rile ministerelor rezervate di-

feritelor proiecte, precum con-

strucţia de piscine, vor fi  re-

orientate către alte programe, 

adăugând că el nu are o ma-

re „apetenţă” pentru piscine 

săpate în diferite localităţi, de-

oarece România nu este „o ţa-

ră de înotători”.

Săptămâna trecută, Guver-

nul a a acordat bani primări-

ilor din Fondul de rezervă bu-

getară pentru fi nanţarea unor 

proiecte şi achitarea arierate-

lor, cele mai mari sume din 

punct de vedere valoric fi ind 

acordate consiliilor judeţene 

şi primăriilor conduse de re-

prezentanţii partidelor afl ate 

la guvernare, în principal PDL.

Bani daţi prin derogare 
de la normă

Pentru ca operaţiunea să 

fi e posibilă, Guvernul a mo-

difi cat, prin ordonanţă de ur-

genţă, mai multe legi şi a in-

trodus derogări de la norme-

le actuale, suspendând pe tot 

parcursul acestui an regula 

conform căreia autorităţile lo-

cale nu pot primi bani din 

Fondul de rezervă decât dacă 

şi-au redus plăţile restante.

Legislaţia în vigoare preve-

de că Guvernul poate acorda 

bani din Fondul de rezervă nu-

mai primăriilor în cazul căro-

ra plăţile restante înregistrate 

la sfârşitul anului anterior ce-

lui în care sunt solicitate alo-

caţiile sunt mai mici decât re-

stanţele din anul precedent.

În acelaşi timp, Executivul 

a introdus o derogare de la 

Legea fi nanţelor publice şi şi-a 

acordat dreptul de a putea 

aproba, până la sfârşitul aces-

tui an, alocări de sume din 

Fondul de rezervă şi pentru 

plata arieratelor.

Conform Legii fi nanţelor 

publice, din Fondul de rezer-

vă bugetară afl at la dispozi-

ţia Guvernului pot fi  alocaţi 

bani doar pentru fi nanţarea 

unor cheltuieli urgente sau 

neprevăzute apărute în tim-

pul exerciţiului bugetar.

Presiuni şi supărări 
la vârf

Guvernul a aprobat aloca-

rea banilor după ce Mediafax 

a anunţat, citând surse ofi cia-

le, că premierul Ungureanu a 

ieşit supărat din şedinţa coali-

ţiei şi a cerut miniştrilor Justi-

ţiei şi Finanţelor, afl aţi la dis-

cuţii, să părăsească şi ei sala 

împreună cu el, deoarece lide-

rii partidelor de la putere au 

spus că vor veni la vot în Par-

lament doar dacă Guvernul de-

cide anumite alocări bugetare.

Sursele arătau că premie-

rul a fost deranjat mai ales de 

atitudinea liderilor PDL, care 

ar fi  condiţionat prezenţa la 

vot în Parlament pentru sus-

ţinerea iniţiativelor legislati-

ve ale Guvernului de solicita-

rea ca şeful Guvernului să dis-

pună alocarea de fonduri bu-

getare către anumite circum-

scripţii electorale.

Ulterior, purtătorul de cu-

vânt al Guvernului, Dan Su-

ciu, a declarat însă că premi-

erul Ungureanu a convins co-

aliţia ca fondurile către admi-

nistraţiile publice să fi e alo-

cate pe baza a două principii, 

respectiv pentru proiecte eu-

ropene în derulare care nece-

sită cofi nanţare şi pentru achi-

tarea arieratelor.

Guvernul pregăteşte noi alocări de fonduri către primării

Anca M. COLIBĂŞANU
redactia@monitorulcj.ro

Comisia de cod electoral a 

decis ieri ca la viitoarele 

alegeri să se meargă pe 

sistemul de vot mixt, mai 

exact ca jumătate dintre 

colegii să fi e prin vot uni-

nominal şi cealaltă jumă-

tate pe o listă de compen-

sare, urmând ca 

Autoritatea Electorală 

Permanentă să vină cu 

propuneri în acest sens.

Varianta uninominalul ma-

joritar a fost respinsă în urma 

votului împotrivă al UDMR şi 

al reprezentantului minorită-

ţilor. De altfel, aceştia au pre-

cizat încă de la începutul dis-

cuţiilor pe marginea codului 

electoral că „ori rămâne legea 

actuală, ori mergem pe siste-

mul de vot mixt“.

Un prim pas spre votul 
uninominal majoritar

Preşedintele Comisiei de 

cod electoral, Sulfi na Barbu a 

precizat ieri că varianta con-

venită reprezintă „un prim 

pas spre vot uninominal ma-

joritar” şi anume – pentru ju-

mătate din colegii parlamen-

tarii cu cel mai mare număr 

de voturi să-şi primească man-

datul direct, pentru jumătate 

din mandate să fi e o compen-

sare pentru fi ecare partid în 

funcţie de numărul de voturi 

pe care îl primeşte. „Menţio-

nez că AEP şi MAI până săp-

tămâna viitoare vor veni cu 

un proiect de lege scris şi par-

tidele parlamentare vor ana-

liza până săptămâna viitoare. 

Dacă sunt de acord, intrăm 

pe fi ecare articol în parte şi 

avem şanse, dacă reuşim să 

adoptăm prin consens, să ad-

optăm un proiect de lege pâ-

nă la sfârşitul lunii aprilie”, a 

spus Sulfi na Barbu, citată de 

Mediafax.

UDMR vrea 
ca în Germania

Clasa politică a susţinut că 

votul uninominal compensat, 

asa cum il avem acum, nu fa-

ce decât să creeze distorsiuni 

şi oameni mai puţin susţinuţi 

de cetăţeni ajung în Parlament, 

în locul unora care au luat un 

număr mai mare de voturi. Pe 

de altă parte, UDMR a susţi-

nut că uninominalul pur nu 

avantajează niciun partid po-

litic, pierzându-se foarte mul-

te voturi ale cetăţenilor. „Eu 

cred că fi ecare partid trebuie 

să recunoască faptul că uni-

nominalul aşa cum este el 

acum nu este bun. Cred că 

cea mai bună variantă este 

sistemul mixt, ca în Germa-

nia, o cotă parte să fi e pe lis-

te, iar o parte uninominal. 

Esenţa este ca votul fi ecărui 

cetăţean să se transforme în 

mandat. Principiul proporţio-

nalităţii se respectă astfel“, a 

declarat liderul UDMR Cluj, 

deputatul Mate Andras pen-

tru Monitorul de Cluj.

Călian: 
„Trebuie ales omul“

În 2008, au ajuns în Parla-

ment peste 30 de candidaţi 

care nu se clasaseră în cole-

giile lor decât pe locurile 2 

sau 3, după redistribuire. Pen-

tru a nu se mai intra în Legis-

lativ pe uşa din dos, demo-

crat liberalii au propus unino-

minalul pur, variantă pe care 

o preferă şi acum. „Eu sunt 

adeptul uninominalului pur, 

pe liste se pot «ascunde» can-

didaţi. Susţin acest sistem de-

oarece cred că cel care este 

pe primul loc trebuie să şi câş-

tige. Avantajul noii variante 

este că anumite persoane ca-

re nu au siguranţă vor veni 

pe listă. Eu cred că trebuie 

ales omul“, a declarat depu-

tatul PDL, Petru Călian, pen-

tru Monitorul de Cluj.

Uninominalul pur, 
„varianta populistă“

Senatorul PC Şerban Rădu-

lescu susţine că varianta mix-

tă sau combinată este cea mai 

potrivită pentru că uninomi-

nalul pur „anulează“ rolul par-

tidului din care face parte can-

didatul. „Uninominalul pur 

merge doar pe om, pe candi-

dat, scade în acest fel impor-

tanţa partidului care l-a sus-

ţinut, din care face parte, nu 

cred că trebuie redusă impor-

tanţa partidului, până la ur-

mă acesta îl trimite în Parla-

ment. Cred că e şi un fel de 

populism din partea celor ca-

re susţin uninominalul pur, 

deşi cred că eu, de exemplu, 

intram în Parlament şi dacă 

mergeam pe uninominal pur“, 

a explicat Rădulescu pentru 

Monitorul de Cluj.

Comisia de cod electoral 
a aprobat un sistem de vot mixt
Partidele politice renunţă la uninominalul pur şi aleg varianta votului mixt.

PUBLICITATE
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Producătorii de cartofi  

afectaţi în 2010 de organis-

mele de carantină dăună-

toare culturii cartofului 

primesc un ajutor de stat 

în valoare totală de 7,457 

milioane lei, potrivit unei 

Hotărâri aprobată miercuri 

în şedinţa Executivului, se 

arată într-un comunicat al 

Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale.

Întreaga sumă este asigură 

de la bugetul de stat, în limita 

prevederilor bugetare aproba-

te Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale pe anul 2012.

MADR a elaborat proiectul 

de hotărâre considerând că va 

avea un impact pozitiv asupra 

producătorilor de cartofi  a că-

ror producţie a fost afectată de 

organismele de carantină dău-

nătoare culturii cartofului, prin 

asigurarea despăgubirii valorii 

producţiei afectate.

Tot în şedinţa de miercuri, 

Executivul a aprobat şi Hotă-

rârea pentru aprobarea Norme-

lor metodologice de acordare a 

ajutoarelor de stat producăto-

rilor de cartofi  afectaţi de orga-

nismele de carantină dăunătoa-

re culturii cartofului, MADR 

elaborând proiectul de hotărâ-

re în vederea acordării de spri-

jin producătorilor de cartofi  a 

căror cultură a fost afectată de 

Clavibacter michiganensis ssp. 

sepedonicus (putregaiul inelar 

al tuberculilor de cartofi ) şi Ral-

stonia solanacearum (putrega-

iul brun al cartofului).

Hotărârea stabileşte cadrul 

legal în vederea acordării aju-

torului de stat pentru despăgu-

birea producătorilor de cartofi  

de sămânţă şi producătorilor 

de cartofi  de consum, afectaţi 

de organismele de carantină, 

care au utilizat la înfi inţarea 

culturii sămânţă de cartof cer-

tifi cată ofi cial. De asemenea, 

se stabileşte suma maximă anu-

ală pe unitatea de măsură, re-

spectiv pe kilogram, aferentă 

perioadei 2010 – 2013, pe cate-

gorii de cartofi  şi gradul de con-

taminare.

Hotărârea va avea un im-

pact pozitiv asupra producăto-

rilor de cartofi  afectaţi de cele 

două organisme de carantină, 

precum şi a mediului înconju-

rător, prin aplicarea corectă a 

măsurilor de control stabilite 

la nivelul Comunităţii Europe-

ne, pentru tuberculii declaraţi 

contaminaţi sau probabil con-

taminaţi, în vederea eradicării/

împiedicării răspândirii acestor 

organisme de carantină.

Proprietarii de imobile 

deposedaţi în mod abuziv 

în perioada comunistă vor 

primi o despăgubire egală 

cu maxim 15% din valoa-

rea reală a bunului 

respectiv, potrivit unui 

proiect de lege care s-a 

afl at, miercuri, în primă 

lectură, pe masa şedinţei 

de guvern.

Este vorba de proiectul de 

lege privind stabilirea şi pla-

ta despăgubirilor pentru imo-

bilele luate abuziv în peri-

oada regimului comunist. 

„S-a eliminat măsura repa-

ratorie a restituirii în natură 

a imobilelor solicitate sau 

compensarea cu alte bunuri 

sau servicii sau restituirea 

pe alt amplasament, singu-

ra măsură reparatorie con-

stă în acordarea de despăgu-

biri stabilite potrivit prezen-

tei legi. (...) Despăgubirile 

se vor acorda în limita unui 

procent de 15% din valoa-

rea reală a bunului şi eşalo-

narea plăţilor despăgubirilor 

pe o perioadă de de 10-12 

ani”, a declarat, la fi nalul şe-

dinţei, preşedintele ANRP, 

Dorina Danielescu.

Ea a explicat că atunci când 

s-a stabilit acest procent s-a 

avut în vedere strategia fi s-

cal-bugetară şi că suma alo-

cată pentru a plăti aceste des-

păgubiri este de 531 milioane 

lei anual. „În prezent este un 

mecanism nefuncţional. Prac-

tic, prin această variantă a 

proiectului de lege se face ca 

acest mecanism nefuncţional 

să devină unul funcţional”, a 

adăugat preşedintele ANRP.

La rândul său, purtătorul 

de cuvânt al Guvernului, Dan 

Suciu a afi rmat că instituţia 

pe care o reprezintă este con-

ştientă de „nemulţumirile şi 

frustrările” pe care le poate 

genera acest proiect de lege, 

dar trebuie văzut „contextul 

economic” în care se încear-

că rezolvarea acestei proble-

me. „E o problemă care va 

stârni controverse, dar singu-

ra variantă pe care o avem la 

îndemână este ca acest Gu-

vern să se apuce de treabă, 

să respecte rezoluţia CEDO şi 

să încerce să privească spre 

binele comun al tuturor celor 

care sunt în situaţia de a-şi 

redobândi, într-o formulă sau 

alta, într-o proporţie sau alta, 

vechile proprietăţi, vechile 

drepturi”, a susţinut purtăto-

rul de cuvânt.

Suciu a mai spus că Gu-

vernul se afl ă sub o dublă pre-

siune în ceea ce priveşte adop-

tarea acestui proiect de lege. 

„O dată există acest termen 

limită de timp impus de rezo-

luţia Curţii Europene – iulie 

2012 – când trebuie să avem 

legislaţia în funcţie pentru că 

sunt un număr mare de pro-

cese la CEDO care altfel riscă 

să pună România într-o situ-

aţie extrem de difi cilă. (...) Pe 

de altă parte există un număr 

mare de persoane care încă 

aşteaptă clarifi carea unei si-

tuaţii neclare de mai bine de 

20 de ani”, a explicat Suciu. 

Purtătorul de cuvânt a mai 

declarat că, în această proble-

mă, actualul Executiv decon-

tează o problemă care s-a acu-

mulat în ultimii 15-20 de ani 

din cauza unor „indecizii gu-

vernamentale”.

Ajutor pentru 
producătorii de cartofi

Proprietarii deposedaţi 
abuziv vor putea 
fi despăgubiţi parţial

Angelica TEOCAN
economic@monitorulcj.ro

Creditarea locală a fost 

alimentată de boom-ul 

imobiliar şi economic din 

2006-2008 susţinut de 

cererea mare de locuinţe 

venite din partea studen-

ţilor, care fi ind sprijiniţi 

de familie aleg să cumpe-

re o locuinţă şi să plăteas-

că o rată ca alternativă la 

plata unei chirii echiva-

lente ca valoare.

Astfel, Clujul se situează pe 

poziţia a doua în ceea ce pri-

veşte raportul dintre salariul 

mediu şi creditele pe cap de 

locuitor, într-un top realizat de 

Capital. Valoarea totală a cre-

ditelor clujenilor este de apro-

ximativ 4,9 miliarde de lei, iar 

salariul mediu înregistrat la ni-

velul judeţului de 1.663 de lei, 

potrivit datelor furnizate de 

Banca Naţională a României 

(BNR) şi Institutul Naţional de 

Statistică (INS). Raportând în-

datorarea totală la numărul po-

pulaţiei, rezultă un „credit” 

mediu de 7.300 de lei, adică 

echivalentul a 4,4 salarii nete.

Pe prima poziţie, cu o da-

torie medie de 4,5 câştiguri 

lunare se situează Constanţa, 

a treia treaptă din top fi ind 

ocupată de Bihor cu 4,2 sala-

rii. Trebuie să menţionăm că 

în clasamentul publicaţiei de 

business nu a fost inclus şi 

Bucureştiul, localitate în care 

sunt înregistrate cu credite un 

număr important de persoa-

ne din alte regiuni.

La polul opus se afl ă Giur-

giu (ultimul loc cu 1.746 de lei 

pe cap de locuitor sau 1,3 sa-

larii medii), Dâmboviţa (1.847 

de lei pe cap de locuitor adică 

1,5 salarii medii) şi Teleorman 

cu 1.925 de lei pe cap de locu-

itor sau 1,6 salarii medii.

E de bine sau de rău?
În opinia consultanţilor 

fi nanciari contactaţi de Mo-

nitorul de Cluj, nivelul cre-

ditării în sine nu reprezintă 

un indicator care să îngrijo-

reze atât timp cât clujenii 

dispun de sumele necesare 

acoperirii datoriilor, însă se 

pare că buzunarele locuito-

rilor judeţului sunt din ce în 

ce mai goale.

„Situaţia nu denotă în mod 

obligatoriu un lucru negativ, 

însă o bună parte dintre cre-

dite au devenit problematice 

din cauze obiective cum ar fi  

diminuarea salariilor sau creş-

terea costurilor de viaţă. Un 

exemplu este cel al bugetari-

lor, care nu aveau nicio pro-

blemă în a accesa linii de cre-

dit şi care s-au dovedit a fi  

printre cei mai răi-platnici”, 

explică Ionel Oprişa, broker 

fi nanciar al companiei de con-

sultanţă ARIO.

„Cred că situaţia se va agra-

va, pentru că clujenii afl aţi în 

situaţia de a nu-şi mai putea 

acoperi valoarea actuală a ra-

telor vor face refi nanţări şi vor 

împinge practic datoria actu-

ală în viitor, benefi ciind de o 

bulă de oxigen, care este în-

să temporară, peste câţiva ani 

putându-se afl a din nou în si-

tuaţia de a nu-şi putea achi-

ta datoria către bancă”, adau-

gă Mircea Degan, administra-

tor al unei fi rme de clujene 

de consultanţă fi nanciară.

Refi nanţarea nu reprezin-

tă o alternativă nici în opinia 

lui Ionel Oprişa. „Trebuie lu-

ate în calcul o serie de cos-

turi, printre ele taxele notari-

ale, evaluările, comisionul de 

rambursare anticipată. Nu ştiu 

cât de mică ar trebui să fi e 

dobânda astfel în cât să me-

rite efortul”, argumentează 

specialistul clujean.

Clujenii se găsesc în topul 
celor mai îndatoraţi români
Locuitorii judeţului noştrii sunt datori la bănci, în medie, cu aproximativ 7.300 de lei de persoană, 
echivalentul a 4 salarii medii locale.



Naţionala urcă 
în clasamentul FIFA
Reprezentativa României a urcat 8 
locuri în clasamentul mondial dat 
publicităţii de Federaţia Interna-
ţională de Fotbal, afl ându-se 
acum pe cea de-a 45-a poziţie, cu 
603 puncte. Olanda, principala 
adversară a tricolorilor în prelimi-
nariile CM 2014, a coborât două 
locuri, afl ându-se acum pe 4, cu 
1.207 pct. Iată şi poziţiile celorlalte 
adversare ale echipei ţării noastre 
din califi cările pentru Mondialul 
brazilian: Turcia – locul 33 (-1) cu 
720 pct, Ungaria – locul 36 (+1) 
cu 692 pct, Estonia – locul 53 (-6) 
cu 574 şi Andorra – locul 205 cu 0 
pct. 

Un fost „oltean“ 
joacă la LA Galaxy
Fostul fundaş al echipei 
Universitatea Craiova, brazilianul 
David Junior Lopes, a semnat un 
contract cu LA Galaxy, unde ur-
mează să fi e coechipier cu starul 
englez David Beckham. În vârstă 
de 29 de ani, Lopes a ajuns la LA 
Galaxy de la Chivas USA. Lopes rt-
land Timbers. Jucătorul brazilian a 
mai evoluat la  NK Osijek , Terek 
Groznîi (Rusia – 2008), Cordoba 
CF , Universitatea Craiova (şi 
Chivas USA..

Pe scurt

PUBLICITATE

PUBLICITATE

Trofeul care răsplăteşte 

câştigătoarea competiţiei 

Europa League a fost adus 

ieri în România de Michel 

Platini, preşedintele 

UEFA.

Mircea Sandu, preşedinte-

le Federaţiei Române de Fot-

bal (FRF), a declarat miercuri, 

înaintea înmânării trofeului 

Europa League de către pre-

şedintele UEFA, Michel Pla-

tini, Primarului General al Ca-

pitalei, Sorin Oprescu, la Are-

na Naţională, că speră la o fi -

nală cu multe goluri. „Totul e 

bine. Am făcut o vizită cu pre-

şedintele şi vicepreşedintele 

UEFA, Michel Platini şi Mari-

os Lefkaritis, care l-au felici-

tat pe primar şi au fost încân-

taţi de felul cum arată stadi-

onul. Am fost şi la vestiar şi 

la sala de conferinţe“, a de-

clarat Mircea Sandu.

Şeful FRF a mai declarat 

că îşi doreşte o fi nală cu cât 

mai multe goluri, iar Platini 

se aşteaptă la o fi nală deose-

bit de frumoasă. „Noi sperăm 

cu toţii să fi e multe goluri, să 

fi e fructuoasă ca şi spectacol. 

În fi nală va fi  în mod cert o 

echipă din Spania, Peninsula 

Iberică dă patru echipe în se-

mifi nale. Anul trecut au fost 

două fi naliste din Portugalia 

şi e posibil ca în acest an să 

fi e două din Spania“, a mai 

spus Sandu.

„Naşul“ a precizat că că 

pregătirile pentru organizarea 

fi nalei Europa League de la 

Bucureşti sunt în grafi c. „Sun-

tem aproape să încheiem ori-

ce intervenţie la stadion. Lu-

crurile s-au desfăşurat bine, 

datorită Primăriei şi UEFA, ca-

re ne-a controlat şi ne-a sfă-

tuit. Totul e în regulă“, a sub-

liniat Mircea Sandu.

Sandu a explicat că l-a in-

format pe scurt pe Platini des-

pre evenimentele din Româ-

nia, privind dezafi lierea Uni-

versităţii Craiova. La sosirea 

lui Platini pe aeroport, fanii 

Craiova au afi şat un banner 

împotriva Federaţiei Române 

de Fotbal.

Finala Europa League din 

2012 se va disputa în data 

de 9 mai pe Stadionul Naţi-

onal din Bucureşti. Acest 

meci va fi  prima fi nală a unei 

competiţii europene destina-

tă seniorilor care se va dis-

puta în România. În ultimii 

ani, trei români au reuşit să 

câştige Europa League: Cris-

tian Săpunaru (2011 cu FC 

Porto), Mircea Lucescu şi 

Răzvan Raţ (2009 cu Şahtior 

Donetsk).

Trofeul Europa League 
a ajuns la Bucureşti

Laurenţiu BOARIU
sport@monitorulcj.ro

„U“ Jolidon va juca 

astăzi acasă cu HC Zalău, 

fi nalista Cupei EHF 

din sezonul în curs.

Elevele lui Gheorghe Cova-

ciu au terminat în ultimele do-

uă sezoane pe locul secund în 

Liga Naţională, fi ind depăşite 

doar de Oltchim, una dintre 

cele mai bune echipe de hand-

bal feminin din lume. Clujen-

cele îşi doresc să termine pe 

locul doi şi sezonul 2011-12, 

însă au două adversare puter-

nice, HC Zalău şi Dunărea Bră-

ila. Vicecampioanel vor da 

piept astăzi, pe teren propriu, 

cu HC Zalău. Sălăjencele, cu 

fostul selecţioner Gheorghe Ta-

dici la timonă, au făcut un se-

zon foarte bun, având evolu-

ţii remarcabile atât în campi-

onatul intern, cât şi pe plan 

european, unde au ajuns în fi -

nale Cupei EHF. Cele două 

echipe sunt despărţie în clasa-

ment de un singur punct, „U“ 

Jolidon fi ind pe locul 3 cu 29 

p, iar HC Zalău pe 4 cu 28 p. 

În meciul tur, disputat în 19 

noiembrie, formaţia zălăună 

s-a impus pe teren propriu cu 

23-20. „Alb-negrele“ au şansa 

să urce pe locul doi în cazul 

unei victorii, întrucât Dunărea 

Brăila va juca în deplasare cu 

Oltchim, fi ind foarte probabil 

să piardă în fi eful campioanei.

Gheorghe Covaciu este con-

ştient de importanţa partidei 

cu formaţia lui Tadici, dar spu-

ne că pentru îndeplinirea obiec-

tivului, elevele sale trebuie să 

se impună în meciul de azi. 

„Este un joc foarte important. 

Jucăm cu echipa de pe locul 

patru şi fi nalista Cupei EHF. 

Ca să ne atingem obiectivul 

trebuie să facem un joc bun şi 

să câştigăm”, a declarat antre-

norul vicecampioanelor, Ghe-

orghe Covaciu.

Partida dintre „U“ Jolidon 

şi HC Zalău se va juca astăzi 

de la ora 17.30 la Sala Sportu-

rilor „Horia Demian“ şi va fi  

transmisă în direct de DigiSport 

2. Preţul unui bilet este 5 lei. 

Începân de azi se pot achizi-

ţiona bilete şi pentru partida 

din 18 aprilie dintre „U“ Joli-

don şi campioana Oltchim 

Râmnicu Vâlcea.

Derby pentru handbaliste
Vicecampioanele de la „U“ Jolidon vor primi astăzi vizita formaţiei HC Zalău, 
echipă cu care se luptă pentru ocuparea locului doi în Liga Naţională.
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CALENDAR CREŞTIN

ORTODOX
†) Sf. Mc. Sava de la Buzău; 
Sf. Ier. Vasile Mărt.; Sf. Antuza 
(Sf. şi Marea Joi)

GRECO-CATOLIC
Sfânta şi Marea Joi. Sf. ep. Vasile 

de Parion şi Sf. Sava de la Buzău

Horoscop
BERBEC

Partenerul de viaţă vă reproşează 
că neglijaţi problemele familiei. 
Încercaţi să detensionaţi atmosfe-
ra, cu puţin tact! Spre seară, afl aţi 
că o afacere în care aţi investit 
mult începe să meargă.

TAUR
Este posibil ca persoana iubită să 
vă înţeleagă greşit dorinţa de li-
bertate. Vă sfătuim să vă expri-
maţi clar, ca să evitaţi un scandal. 
Chiar dacă prietenii insistă să pe-
treceţi după-amiaza cu ei, vă sfă-
tuim să nu acceptaţi. Încercaţi să 
păstraţi echilibrul în familie!

GEMENI
Este o zi bună pentru a pregăti 
planuri de afaceri. Aveţi şanse 
mari să vă îmbunătăţiţi situaţia fi -
nanciară. După-amiază s-ar putea 
să întârziaţi puţin cu prietenii, ce-
ea ce poate duce la discuţii în fa-
milie. Vă sfătuim să fi ţi mai atent 
cu partenerul de viaţă.

RAC
Dacă reuşiţi să vă temperaţi spiri-
tul critic, astăzi puteţi avea succes 
pe plan fi nanciar. Vă recomandăm 
să aveţi răbdare cu prietenii şi cu 
partenerul de viaţă, ca să nu ajun-
geţi la certuri. După-amiaza vă vi-
zitează o rudă mai în vârstă şi vă 
oferă un cadou de care vă bucuraţi 
foarte mult.

LEU
Aveţi tendinţa să fi ţi impulsiv şi 
riscaţi să îi jigniţi pe cei din jur. Vă 
sfătuim să nu vă enervaţi, pentru 
că puteţi avea probleme cu sănă-
tatea. După-amiaza primiţi o su-
mă mare de bani dintr-o colabora-
re. Tocmai din cauza acestor bani 
s-ar putea să vă certaţi cu partene-
rul de viaţă. Vă recomandăm să 
nu neglijaţi investiţiile necesare 
pentru casă.

FECIOARĂ
Sunteţi tulburat de sentimente 
contradictorii. Vă sfătuim să fi ţi 
mai prudent în afi rmaţii. Nu înce-
peţi mai multe treburi deodată, 
pentru că riscaţi să nu terminaţi 
nici una! După-amiaza vă reventi 
şi vă simţiţi foarte bine în mijlocul 
familiei.

BALANŢĂ
Puteţi avea mari satisfacţii fi nanci-
are cu prilejul unei călătorii. Este 
posibil să cunoaşteţi o persoană 
mai în vârstă, care propune o afa-
cere. Vă sfătuim să vă bazaţi pe 
intuiţie şi să nu daţi imediat un 
răspuns. Ascultaţi sfaturile parte-
nerului de viaţă!

SCORPION
Se pare că amânaţi plecarea în 
concediu, din cauza unor mici pro-
bleme de sănătate. Nu vă faceţi 
griji, este sufi cient să ţineţi regim! 
Pe plan sentimental, treceţi prin-
tr-o perioadă favorabilă şi vă înţe-
legeţi excelent cu partenerul de 
viaţă.

SĂGETĂTOR
Astăzi nu este indicat să semnaţi 
documente ofi ciale sau să vă ocu-
paţi de afaceri. Cei din jur nu sunt 
de acord cu ideile dumneavoastră. 
Nu vă lăsaţi demoralizat şi nu re-
nunţaţi la planurile de schimbare! 
Ar fi  bine să acordaţi mai multă 
atenţie activităţilor casnice. Pe 
plan sentimental, totul merge bi-
ne şi partenerul de viaţă vă ajută 
să depăşiţi toate difi cultăţile.

CAPRICORN
Dimineaţa aveţi parte de câteva 
momente mai încordate, din cau-
za controverselor cu un coleg sau 
un partener de afaceri. Reuşiţi să 
lămuriţi repede neînţelegerea. Vă 
sfătuim să petreceţi după-amiază 
în familie.

VĂRSĂTOR
Sunteţi indispus din cauză că vi se 
anulează o delegaţie. Nu este ca-
zul vă faceţi griji, este doar o amâ-
nare şi nimic mai mult. Ar fi  bine 
să vă ocupaţi de problemele fi -
nanciare. Relaţiile cu partenerul 
de viaţă parcurg o perioadă favo-
rabilă.

PEŞTI
Apar neînţelegeri în relaţia cu un 
partener de afaceri. Păstraţi-vă 
calmul şi încercaţi să găsiţi o solu-
ţie de compromis! Pentru a depăşi 
momentele tensionate de azi, tre-
buie să vă înarmaţi cu multă răb-
dare. Evitaţi discuţiile în contradic-
toriu. 
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PROGRAMUL CINEMATOGRAFELOR
1904 – Mihail Steriade, 

poet şi publicist român

1940 – Mircea Martin, scriitor 

român

1949 – Florin Zamfi rescu, 

actor român de teatru şi fi lm

1956 – Andy Garcia, actor 

cubanez

S-au născut...

SUDOKU

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DE IERI

Cinema „Florin Piersic“

Plăcintă Americană 
– Din nou pe felie
V-J 14:00, 17:00, 20:00

Titanic 3D (Titanic)
V-J 23:00

Cinema Odeon Polus

Lumina rece a dimineţii 
(The Cold Light of Day) 
(Avanpremieră)
J 21:15

La pescuit în deşert 
(Salmon Fishing in Yemen) 
(Premieră)
V, L – J 16:30, 18:30, 20:30; 
S – D 14:15, 16:30, 18:30, 
20:30

Toată lumea din familia 
noastră (Premieră)
V – J 15:30, 17:45, 20:00

Plăcintă Americană (Din 
nou pe felie) (Premieră)
V, L – J 16:00, 18:15, 20:15, 
22:15; S – D 14:00, 16:00, 
18:15, 20:15, 22:15

Titanic 3D (Titanic) 
(Premieră)
V, L – J 18:00, 21:30; 
S – D 14:30, 18:00, 21:30

Furia Titanilor 3D 
(Wrath of the Titans 3D)
V – J 16:45, 18:45, 20:45, 
22:45

Lorax: Protectorul pădurii 
3D (The Lorax 3D) 
(Premieră)
V, L – J 15:15, 17:15, 19:15; 
S – D 13:15, 15:15, 17:15, 
19:15

Jocurile foamei – digital 
(The Hunger Games) – 
digital (Premieră)
V, L – J 16:15, 19:00, 21:45; 
S – D 13:30, 16:15, 19:00, 
21:45

Disparută – digital (Gone) 
(Premieră)
V – J 22:30

21 Jump Street: 
O adresă de pomină 
(21 Jump Street)
V – J 19:45, 22:00

Oglindă, Oglinjoară 
(Mirror, Mirror) – digital
S – D 14:45

John Carter 3D (John Carter)
V – D 21:15; L – Mi: 15:45, 
21:15; J 15:45

Cu lumea în cap 
(Wanderlust)
V – J 17:30

Papuşile Muppets – dublat 
(The Muppets)
S – D 13:45

Happy Feet 2 – 3D dublat 
(Happy Feet 2 
– 3D – dubbed)
S – D 12:30

Cinema City Iulius Mall

Lumina rece a dimineţii 
(The Cold Light of Day) 
(Avanpremieră)
Mi – J 13:50, 15:50, 17:50, 
20:00, 22:00

Izvorul femeilor (La source 
des femmes)
V – J 19:30

Furia Titanilor 3D (Wrath of 
the Titans 3D)
V 14:40, 16:40, 18:40, 
20:40, 22:40; S – D 11:50, 
14:40, 16:40, 18:40, 20:40, 
22:40; L – J 14:30, 16:30, 
18:30, 20:30, 22:40

Lorax: Protectorul pădurii 
3D (Dr. Seuss'The Lorax 
3D) (Premieră)
V, L – J 14:10, 16:10, 18:00; 
S – D 12:20, 14:10, 16:10, 
18:00

Jocurile foamei – digital 
(The Hunger Games) – 
digital
V – Ma 16:00, 19:00, 20:50, 
21:50; Mi – J 16:00, 19:00, 
20:50

Placinta Americana 
(American Pie Reunion) 
(Premieră)
V, L – J 13:15, 14:20, 15:30, 
16:40, 17:50, 19:10, 20:10, 
21:30, 22:30; S – D 11:00, 
12:00, 13:15, 14:20, 15:30, 
16:40, 17:50, 19:10, 20:10, 
21:30, 22:30

La pescuit în deşert 
(Salmon Fishing in Yemen) 
(Premieră)
V, L – Ma 14:00, 16:20, 
18:40, 21:40; S – D 11:50, 
14:00, 16:20, 18:40, 21:40; 
Mi – J 14:00, 16:20, 18:40, 
22:00

Titanic 3D (Titanic 3D) 
(Premieră)
V 14:00, 17:40, 21:20; S – D 
11:00, 14:00, 17:40, 21:20; 
L – J 13:20, 17:00, 20:40

Disparută – digital (Gone)
V – J 22:00

Trebuie sa vorbim despre 
Kevin – digital (We need to 
talk about Kevin – digital)
V – Mi 17:00, 21:30; J 17:00, 
21:40

Papuşile Muppets – digital 
dublat (The Muppets)
V – J 13:40

Călătoria 2: Insula misteri-
oasă 3D (Journey 2: 
The Mysterious Island)
V, L – J 14:50; 
S – D 12:50, 14:50

Să fie război! 
(This Means War)
V – Ma 17:30

Bel Ami (Bel Ami)
V – Ma 22:00

John Carter 3D 
(John Carter 3D)
V – J 16:50

Cu lumea în cap 
(Wanderlust)
V – J 16:10

Oglindă, Oglinjoară 
(Mirror, Mirror) – digital
V 15:20, 19:30; S – D 11:20, 
12:50, 15:20, 19:30; 
L – Ma 13:10, 15:20, 19:30; 
Mi – J 19:50

Femeia în negru – digital 
(The Woman in Black)
V – Ma 20:00; Mi – J 21:50

21 Jump Street: 
O adresă de pomină 
(21 Jump Street)
V, L – J 18:10, 20:20, 22:40; 
S – D 11:40, 18:10, 20:20, 
22:40
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IMOBILIARE

VÎNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând garsonieră conf. 3, cart. 
Gheorgheni, baie, apometre, fi -
nisat, preţ 9000 euro. Tel. 
0752-371454. (4.10)

¤ Vând apartament cu 3 came-
re, et. 2, 2 băi, 2 balcoane, fi ni-
sat, supr. 115 mp, garaj sub 
bloc, boxă, parcare, total supr. 
de vânzare 160 mp, str. Trifoiu-
lui, cart. Andrei Mureşanu, pri-
mele blocuri, partea de jos, preţ 
120000 euro. Inf. la tel. 
0744-653097. (4.10)

¤ P.F. vând fără intermediari, 2 
camere dintr-un apartament de 
4 camere, cu acte în regulă, cu 
C.F., supr 30 mp, et. 2/4, super-
fi nisat, gresie, faianţă, parchet, 
jaluzele orizontale, proaspăt zu-
grăvit. Inf. la tel. 0756-064497. 
(4.10)

¤ P.F. cumpăr apartament sau 
spaţiu ultracentral, în curte inte-
rioară, la parter. Ofer pe loc 
35000 euro. Sunaţi la tel. 
0722-705349. (4.7)

¤ P.F. vând apartament conf. 2, 
bloc de cărămidă, orientare V, 
cart. Gheorgheni, et. ¾, fi nisat, 
gresie, faianţă, parchet raşche-
tat, lăcuit, lavabil, apă contoriza-
tă, gaz separat, uşă metalică, 
termopane, semidecomandat, 
32 mp, TV cablu, telefon, loc de 
parcare, certifi cat energetic, mo-
bilat cu mobilă nouă, preţ 
32000 euro, şi nemobilat la pre-
ţul de 30500 euro, negociabil. 
Inf. la tel. 0744-479172 sau 
0364-100979. (6.14)

¤ Vând ap. cu 4 camere + de-
pendinţe, supr. 130 mp, ultra-
central, et.1/1, la curte, fi nisat 
clasic, teracote, parchet, gresie, 
faianţă, bun pentru şi pentru se-
diu fi rme. Inf. la tel. 
0264-597956. (6.14)

CASE

¤ Vând parter vilă, ideal pentru 
sediu fi rmă sau prestări servicii 
medicale, pe str. Republicii, între 
Cireşilor şi Descartes, supr. 180 
mp, 6 camere, offi ce, 2 băi, ga-
raj, depozit la subsol, pod, cotă 
parte teren, 280 mp, aproape 
de mijloacele de transport în co-
mun. Tel. 0748-111295. (8.9)

¤ Vând casă cu grădină în Dej, str. 
Griviţei nr. 7. Inf. la tel. 
0264-211280 sau 0264-542161. 
(14.14)

SCHIMBURI

Schimb apartament 
2 camere, et. 1, Sibiu, 

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

0740-542305.

¤ Schimb apartament cu 4 came-
re, supr 130 mp, ultracentral, et. 
1/1, la curte, cu 2 apartamente a 
câte 2 şi 3 camere, în cart. Grigo-
rescu, Zorilor, Mănăştur şi Gheor-
gheni. Tel. 0264-597956. (6.14)

Schimb garsonieră, parter 
înalt, Sibiu, cu garsonieră 

în Cluj-Napoca.

Telefon 0756-076734; 
0740-542305.

TERENURI

¤ Vând teren pe str. Oaşului, su-
pr. 720 mp, preţ 24000 euro şi 
teren pe str. Lombului, supr. 540 
mp, preţ 19000 euro. Tel. 
0752-371454. (4.9)

¤ Vând terenuri în Făget, zona 
Vila Tuşa, supr. 970 mp şi în zona 
„La Stâna“ în supr. de 1250 mp. 
Relaţii la tel. 0745-108915. 
(4.14)

¤ 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. (4.14)

¤ Vând teren pentru casă de va-
canţă, cu utilităţi 2200 mp, cu 
front de 32 ml, zonă superbă cu 
pădure de brazi, drum asfaltat, la 
8 km de Cluj (Valea Seacă-Co-
ruş), preţ negociabil. Inf. la tel. 
0745-108915. (4.9)

¤ Vând teren pentru construcţie, 
în supr. de 600 mp, 1200 mp şi 
1500 mp, certifi cat de urbanism 
P+2, situat în Cluj-Napoca, str. 
Brăduţului nr. 30, 32 şi 34. Inf. la 
tel. 0744-636473. (4.7)

¤ P.F. vând teren în supr. de 
5800 mp, utilităţi, front 65 ml, 
drum asfaltat, pentru depozit lo-
cuinţă, case de vacanţă, peste ni-
velul drumului, în zona Po-
peşti-Valea Seacă, la 4 km de 
Cluj, preţ 20 euro, negociabil. Re-
laţii la tel. 0745-108915. (4.9)

¤ Vând teren pentru construcţie 
cabană în supr. de 600 mp, situat 
pe Valea Someşului Cald, Şos. 
Prinicipală, la 2,5 km de la Coada 
Lacului spre Mărişel, zona Pârâul 
Porcului. Inf. la tel. 
0744-636473. (4.9)

SPAŢII

¤ Vînd/schimb spaţiu central 
în supr. de 65 mp construit, 
compus dintr-o cameră cu in-
trare din curte, baie, bucătă-
rie, cu un apartament de 2 ca-
mere, în cart. Grigorescu. Su-
naţi la tel. 0745-405334 sau 
0742-855468. (18.20)

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 
1 cameră, complet mobilat, 
str.Muncitorilor, zona P-ţa Ci-

pariu. Inf. la tel. 0734-585830. 
(4.14)

¤ Dau în chirie ap. cu 3 came-
re, fi nisat, mobilat, utilat, supr. 
120 mp, parcare, cart. Zorilor, 
zona Sigma Center, preţ 360 
euro/mp. Tel. 0752-371454. 
(4.14)

¤ Dau în chirie casă pe 3 luni, 
perioada 15 mai-18 august, la 
Someşul Cald, aproape de coa-
da Lacului Tarniţa, unei familii 
serioase, preţ negociabil. Inf. 
la tel. 0724-068462 sau 
0264-585569. (4.14)

¤ Dau în chirie apartament 2 
camere, mobilat, aparatură 
electrocasnică, bloc izolat ter-
mic, centrală termică, str. Do-
nath nr. 18, Bl. IV. Tel. 
0753-057929 sau 
0749-041067. (8.9)

TERENURI

¤ P.F. închiriez teren în supr. 
de 400 mp construiţi + teren 
aferent de 6200 mp, pentru 
depozit de dezmembrări auto, 
materiale de construcţii, ciu-
percărie sau orice altă activita-
te gălăgioasă, str. Dealul Fâna-
ţelor, la 100 mde staţia de au-
tobuz nr. 39, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0741-100529. (8.9)

SPAŢII

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

MEDITAŢII

¤ Meditez limba şi literatura 
română pentru bacalaureat. 
Inf. la tel. 0756-300366.
¤ Meditaţii la matematică. Consi-
liere gratuită, testare computeri-
zată, procedură mnemotehnică, 
metodă rapidă. Onorariu sub for-
mă de donaţie. Locaţie ultracen-
trală. Inf. la tel. 0757-907842.

PRESTĂRI SERVICII

¤ Asociaţia de proprietari de 
pe str. Slatina nr. 1, Bl. 6, aş-
teaptă oferte pentru hidroizo-
larea blocului. Ofertele se de-
pun la sediul asociaţiei sau în 
cutia poştala nr. 35 de la sc. 
4, până la data de 
20.04.2012. Inf. la tel. 
0756-064497. (8.9)

¤ Fost maistru specialist la 
„Casa de Modă“, pensionar, 
execut croitorie pentru băr-
baţi, ultima modă, pentru toa-
te vârstele, fac şi transformări. 
Execuţie ireproşabilă, tarif ac-
cesibil. Inf. la tel. 
0364-882575. (8.9)

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

VÎNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO / MOTO

¤ Vând „Renault 18“, an 
1985, acte la zi, preţ negocia-
bil. Inf. la tel. 0743-949928. 
(4.14)

¤ Vând motocicletă marca „Su-
zuki – GS 110 X“, 1100 cmp, 
107 cp. Inf. la tel. 
0744-636473. (4.9)

¤ Vînd „Dacia SuperNova“, an 
de fabricaţie 2002, IT 2012, 
85000 km la bord, în stare 
foarte bună de funcţionare, 
preţ negociabil. Merită văzut! 
Inf. la tel. 0741-028813. (4.7)

¤ Vând convenabil remorcă 
auto uşoară de 850 kg, cu ar-
curi lamelare şi butuci de rul-
menţi conici, carduri din ţeavă 
rectungulară de 60 mm, neân-
scrisă în circulaţie. Inf. la tel. 
0743-330440. (6.9)

ANUNŢ PUBLIC

RUSĂNESCU CRISTIAN IONEL anunţă publicul interesat 
asupra declanşării etapei de încadrare în vederea obţinerii 
avizului de mediu conform H.G. 1076/2004 pentru „PUD – 
Construire ansamblu de 2 construcţii: 2 vile cu 2 unităţi loca-
tive P+E+M, respectiv împrejmuire şi racord utilităţi“, muni-
cipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului, f.n., judeţul Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
S.C. ARH CONSULT SOLUTION S.R.L., str. Viilor-Trascăului, 
nr. 20B, ap. 1, începând cu data de 12.04.2012 
între orele 900-1700.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii şi su-
gestii, până la data de 02.05.2012, la Agenţia Regională 
pentru Protecţia Mediului Cluj-Napoca, str. Dorobanţilor, nr. 
99, blocul B, cod 400609, fax 0264-412914, e-mail 
reglementari@arpmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, 
între orele 900-1400.

LICITAŢII

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. 
Traian Moşoiu, nr. 46, ap. 16, jud. Cluj, în calitate de lichida-
tor judiciar al S.C. Eunicia Rotiserie S.R.L. (în faliment, in 
bankruptcy, en faillite), organizează licitaţii publice pentru 
valorifi carea următoarelor bunuri:

• proprietate imobiliară, cu aspect de spaţiu hotelier amena-
jat la standard de 3 stele, compusă faptic din Parter –recep-
ţie, hol, loc servire mic-dejun, 1 ofi ciu; Etaj 1, Etaj 2 şi Man-
sardă – câte 3 camere fi ecare cu baie proprie pe nivel, 1 hol 
şi casa scării; Subsol – spaţiu de depozitare (pivniţa 1), 1 
centrala termică (pivniţa 2) şi sală spălătorie cu uscator (piv-
niţa 3), 1 WC şi 1 cabină de duş (pentru personal). Proprieta-
tea situată în Cluj-Napoca, str. Emile Zola, nr. 2, jud. Cluj – 
preţ de pornire: 1.874.000 lei (fără TVA). Menţionăm faptul 
că asupra acestui bun imobil există un litigiu, mai exact o ac-
ţiune în constatare ce face obiectul dosarului nr. 
6385/211/2012, afl at pe rolul Judecătoriei Cluj-Napoca, 
având stabilit termen de judecată în data de 27.09.2012.

• proprietate imobiliară, cu aspect de spaţiu hotelier amena-
jat la standard de 2 stele, compusă faptic din Parter – 2 săli 
de luat masa, 1 Windfang+casa scării, debara, hol, bar, ma-
gazie (acum sunt spaţii comerciale închiriate către terţi); Etaj 
1 – bucatărie, bar, receptie, hol, coridor, Etaj 1-Intermediar – 
bucătărie, birou, cameră, hol, grup sanitar, sală mic-dejun, 
vestiar; Etaj 2 – 4 camere, 1 apartament cu 2 camere, hol, 
degajament, recepţie; etaj 3 – 4 camere, 1 apartament cu 2 
camere, hol, degajament, recepţie. Proprietatea este situată 
în Cluj-Napoca, Piaţa Mihai Viteazu, f.n., jud. Cluj – preţ de 
pornire: 3.844.881,40 lei (fără TVA).

• mobilier şi echipamente pentru activitate hotelieră şi apa-
ratură de birotică – preţ de pornire: 115.400 lei (fără TVA).

Licitaţia va avea loc în data de 23.04.2012, ora 14.00, la se-
diul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Traian Moşo-
iu, nr. 46, ap.16. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietu-
lui de sarcini şi depunerea garanţiei de participare de 10% 
din preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participa-
rea la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organiza-
rea licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în ace-
leaşi condiţii în data de 03.05.2012, ora 14.00.
Informaţii suplimentare la tel. 0751-016.040, 
email: offi ce@solvendi.ro.

Completaţi CITEŢ acest talon şi veţi beneficia 
GRATUIT de un anunţ de mică publicitate! 

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, 
„Pierderi“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare) 

se taxează integral. Depuneţi taloanele la sediul redacţiei 
(str. Republicii nr. 109, et. 1), 

Hala agroalimentară (mag. Mega SuperMarket) 
sau în incinta librăriei BIBLOS (P-ţa A. Iancu 13)
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea 
pentru conţinutul anunţurilor.

¤ Cumpăr tichete RABLA. Tel. 
0745-966516. (9.9)

MOBILIER

¤ Vând mobilă de sufragerie 
tip „Madrigal“, cu sculptură din 
lemn, stare bună, masă cu şa-
se scaune, canapea, bar, co-
modă, vitrină şi oglinzi din cris-
tal, culoare maro, pentru pre-
tenţioşi, preţ 2000 euro, nego-
ciabil. Inf. la tel. 0264-597956. 
(6.9)

¤ Vând masă extensibilă, ova-
lă, două măsuţe pentru ca-
fé-bar, patru tabureţi cu rotile, 
patru tabureţi de bucătărie, 
preţ la aprecierea cumpărăto-
rului. Tel. 0740-119939 sau 
0740-323779. (8.14)

¤ Vând pat fotoliu, mobilă vi-
trină, preţ negociabil. If. la tel. 
0751-086386. (9.9)

ELECTRO

¤ Vând maşină de cusut „Ceika“, 
electrică, 24 de programe, în sta-
re bună de funcţionare, preţ ne-
gociabil. Inf. la tel. 0741-028813. 
(4.9)

¤ Vînd FOARTE IEFTIN contactori 
între 10-400 A – 30 buc; ISOL-uri 
de 16 şi 630 A – 5 buc; AC3 – 
40 A – 1 buc; stea-triunghi 63 A 
– 3 buc; manometru cu contact 
0-600 bari; motoare de 380 V, 
0,55-0,75/1500, 1,5/1000, to-
tul la doar 3.500 RON, negocia-
bil. Inf. la tel. 0722-886013. 
(14.14)

DIVERSE

¤ Vând rochie de mireasă „Alfred 
Angelo“, mărime S, cu voal, preţ 
negociabil, colecţie 2011, purtată 
odată. Inf. la tel. 0742-395819 
sau 0742-927266. (4.9)

¤ Vând două saxofoane „MIB“, 
unu „MUSTIUC“ şi „SIB“, două vi-
ori, un arcuş contrabas, o pere-
che de cizme de piele. Inf. la tel. 
0745-208610. (4.14)

¤ Vând vin alb demidulce, pro-
ducţie proprie şi polen crud. Su-
naţi la tel. 0722-515094 sau 
0264-427301. (6.9)

¤ P/F. vând eleron tip sport din 
bachelit, culoare neagră, preţ 
100 RON, negociabil şi un ra-
dio-casetofon auto, japonez, 
marca „Kansai“, cu două boxe 
marca „Videoton“, preţ 100 
RON, negociabil. Inf. la tel. 
0744-479172 sau 0364-100979. 
(6.14)

¤ Vând butelie aragaz dublă de 
40 l, aproape nouă, cu reductor 
montat. Inf. la tel. 0743-330440. 
(6.9)

¤ Vând costum bărbătesc nr. 50, 
culoare neagră, din stofă camgan 
şi un palton din piele ¾, nr. 50, 
culoare maro, toate în stare foar-
te bună, preţ negociabil. Tel. 
0744-479172, 0364-100979. 
(6.14)

¤ Vând URGENT peste 40 buc 
discuri patefon, muzică populară 
şi uşoară, preţ acceptabil. Inf. la 
tel. 0264-591965. (8.9)

S.C. AGROMEC S.A. AVRIG
vinde din stoc 

cartofi  pentru consum, 
albi şi roşii.

Informaţii la telefon 
0269-524974 sau 

0745-191860.

¤ Vând covor persan nou, plante 
aloe vera, 26 m de sârmă plasă, 
înaltă de 1,70 m, nouă. Inf.la tel. 
0748-816018. (12.14)

DONAŢII

¤ Oferim lemne de foc rezultate 
din uşi şi ferestre vechi. Sunaţi la 
tel. 0740-119939 sau 
0740-323779. (8.9)

PIERDERI

¤ S.C. AAK CONSTRUCT S.R.L. 
pierdut certifi cate constatatoare 
eliberate de O.R.C. Cluj. Le decla-
răm nule. (1.1)

ACORD DE MEDIU

¤ POPTEAN DARIUS, titular al 
proiectului „Bază sportivă, anexe 
şi amenajări exterioare“, propus 
a fi  amplasat în satul Smida, nr. 
18 B, com. Beliş, jud. Cluj, anunţă 
publicul interesat asupra luării de 
către A.R.P.M. Cluj-Napoca a deci-
ziei etapei de încadrare în cadrul 
procedurii de evaluare adecvată 
de a nu solicita parcurgerea celor-
lalte etape ale procedurii de eva-

luare adecvată. Proiectul deciziei 
de încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate 
la sediul ARPM Cluj–Napoca, Ca-
lea Dorobanţilor nr. 99, în zilele 
de luni-vineri între orele 
8.00-16.00. precum şi la urmă-
toarea adresă de internet http://
arpmcj.anpm.ro/. Publicul intere-
sat poate înainta comentarii/ob-
servaţii la proiectul deciziei de în-
cadrare în termen de 5 zile de la 
data publicării prezentului anunţ, 
până la data de 17.04.2012. 
(1.1)

¤ POPTEAN CSILLA, titular al pro-
iectului „Pensiune turistică „Şura 
Moţilor“ , anexă şi amenajări ex-
terioare“, propus a fi  amplasat în 
satul Smida, nr. 18 C, Beliş, jud. 
Cluj, anunţă publicul interesat asu-
pra luării de către A.R.P.M. 
Cluj-Napoca a deciziei etapei de 
încadrare în cadrul procedurii de 
evaluare adecvată. Proiectul deci-
zei de încadrare şi motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate 
la sediul A.R.P.M. Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele 
de luni-vineri, între orele 
8.00-16.00, precum şi la urmă-
toarea adresă de internet http://
arpmcj.anpm.ro/. Publicul intere-
sat poate înainta comentarii / ob-

servaţii la proiectul decizei de înca-
drare în termen de 5 zile de la da-
ta publicării prezentului anunţ, pâ-
nă la data de 17.04.2012. (1.1)

URBANISM

¤ S.C. IMOTRUST S.A. anunţă ini-
ţierea Planului Urbanistic Zonal şi 
de Detaliu pentru: „PUZ – PUD 
Mănăştur Sud Făget – Păşune la 
Galcer, Cluj-Napoca, Modifi care 
parametri urbanistici la PUZ Mă-
năştur Sud avizat CTATU PUZ nr. 
53549/7270/ 15.09.2006, apro-
bat prin HCL PUZ nr.19/ 
30.01.2007, şi la PUD Mănăştur 
Sud- Făget avizat CTATU PUD nr. 
19708/8337/09.03.2007, apro-
bat prin HCL PUD nr. 235/ 
08.05.2007“. Consultarea propu-
nerii se poate realiza în cadrul Pri-
măriei Cluj-Napoca, Serviciul Ur-
banism, cam. 62.

¤ TOADER GEORGE VLAD anunţă 
iniţierea „PUD – Construire hală 
metalică şi birouri P+Eparţial“, 
amplasat în mun. Cluj-Napoca, 
str. Calea Someşeni nr. 34, jud. 
Cluj. Consulatarea propunerii se 
poate realiza în cadrul Primăriei 
Cluj-Napoca, Serviciul Urbanism, 
cam 62. (1.1)
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

7:00 Jurnal matinal 
(2012, emisiune informativă)

9:10 Legendele palatului: 
prinţul Jumong (sud cor., 
2006, s. dramă, episodul 6)

10:20 Predanii

10:25 Ne vedem la TVR! 
(2007, talk show) (reluare)

11:55 Dincolo de celebritate

12:00 Bebe magia 
(2010, emisiune informativă)

12:30 Fabrica de staruri 
(2012, emis. concurs)

12:45 Legendele palatului 
Gyebaek (sud cor., 2011, 
s. dramă, episodul 31-32) (r)

14:00 Jurnalul TVR 
(2012, emisiune informativă)

14:45 Interes general 
(talk show) (live)

15:15 Teleshopping (recl.)

15:30 Akzente (magazin cult.)

16:50 Paul VI, un papă 
în mijlocul furtunii (it., 2008, 
f. biografi c, episodul 3)

17:40 Legendele palatului 
Gyebaek (sud cor., 2011, 
s. dramă, episodul 33-34)

18:53 Jurnalul TVR 
(2012, emisiune informativă)

20:00 Jurnal plus

21:10 Zona Zero 
(2012, reality show)

22:40 Exclusiv Documentarele 
Televiziunii Române: Născuţi 
la comandă Decreţeii, 2010

0:00 Ca la carte (magazin cult.)

0:30 Bebe magia 
(2010, emisiune informativă) (r)

ANTENA 1

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

10:00 În gura presei 
(emisiune informativă)

10:50 Mireasă pentru fi ul meu 
(2011, reality show)

11:10 Teleshopping (recl.)

11:30 Te pui cu blondele? 
(emis. concurs) (reluare)

13:00 Observator 
(emisiune informativă) (live)

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

16:00 Observator 
(emisiune informativă) (live)

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

19:00 Observator 
(emisiune informativă) (live)

20:20 Burlacul III 
(2012, emis. concurs)

22:15 Observator
(emisiune informativă) (live)

23:00 Un Show Păcătos 
(divertisment) (live)

1:00 Lege şi ordine: Brigada 
specială (sua, 1999, s. poliţist, 
sezonul 6, episodul 118)

PRO TV

7:00 Ştirile Pro TV (2009)

10:00 Iisus din Nazareth 
(it. engl., 1977, fi lm de dramă, 
episodul 3) (reluare)

11:00 Şansa dragostei 
(sua, 1988, com. rom.) (r)

13:00 Ştirile Pro TV

13:45 Crimele din Midsomer 
(engl., 1997, s. poliţist)

15:45 Iisus din Nazareth 
(it. engl., 1977, fi lm de dramă, 
episodul 4)

17:00 Ştirile Pro TV

17:45 Happy Hour 
(2007, divertisment)

19:00 Ştirile Pro TV

20:30 Las fi erbinţi 
(rom., 2011, com., episodul 6)

21:30 Fotbal: 
Cupa României (live)

23:30 Ştirile Pro TV

0:00 Soţia împăratului 
(hol. lux. belg., 2003, avent.)

KANAL D

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

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

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

9:30 Teleshopping (recl.)

10:00 Draga mea prietenă 
(2011, divertisment)

12:30 Ştirile 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 Ştirea zilei 
(emisiune informativă)

19:00 Ştirile Kanal D 
(emisiune informativă)

20:00 Vrei să fi i milionar? 
(2011, emis. concurs)

21:00 Găseşte mi familia 
(2011, reality show)

22:30 Cancan TV 
(2011, divertisment)

0:30 Ştirile Kanal D 
(emisiune informativă) (r)

1:30 Găseşte mi familia 
(2011, reality show) (r)

ACASĂ TV

7:45 Secrete din trecut 
(mex., 2010, s. dramă) (r)

8:45 Teleshopping (recl.)

9:15 Secrete din trecut 
(mex., 2010, s. dramă) (r)

10:15 Teleshopping (recl.)

11:00 Sufl et vândut 
(mex., 2011, s. dramă) (r)

11:45 Teleshopping (recl.)

12:15 Forţa destinului 
(mex., 2011, s. dramă) (r)

14:00 Teleshopping (recl.)

14:30 Esmeralda (mex., 1997, s)

15:30 Predestinaţi (mex., 2009, s)

16:30 Poveştiri adevărate 
(emisiune informativă)

17:30 Secrete din trecut 
(mex., 2010, s. dramă)

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

20:30 Forţa destinului 
(mex., 2011, s. dramă)

22:00 Poveştiri de noapte 
(2007, divertisment)

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

23:30 7 păcate (braz., 2007, s)

0:30 Poveştiri adevărate 
(emisiune informativă) (r)

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

PRIMA TV

7:00 Totul despre mame 
(2012, emisiune life style)

8:00 Soacra la putere 
(2011, reality show) (reluare)

9:00 Teleshopping (recl.)

9:30 Focus Monden 
(2009, divertisment) (reluare)

10:30 CSI: Investigaţii 
(sua can., 2000, s. poliţist, 
sezonul 7, episodul 7) (reluare)

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 Întâlnirea inimilor 
(ind., 2007, s, episodul 650)

14:35 Întâlnirea inimilor 
(ind., 2007, s, episodul 651)

15:00 Totul despre mame 
(2012, emisiune life style) (r)

16:00 Cireaşa de pe tort 
(2008, reality show) (reluare)

17:00 Trăsniţii (s. com.) (r)

18:00 Focus 18

19:00 Focus Sport

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

20:30 M a făcut mama artist 
(2012, emis. concurs)

22:15 Trăsniţii 
(s. com., episodul 28)

23:15 Focus Monden 
(2009, divertisment)

23:45 CSI: Investigaţii 
(sua can., 2000, s. poliţist, 
sezonul 7, episodul 8)

0:30 Focus (reluare)

AUTO “Pavaro M” magazin universal

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

Str. Pasteur nr. 77,
cartier Zorilor
Program:  L-V: 9-19

S: 9-14
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Sărbătoarea Învierii Sărbătoarea Învierii 
Domnului îmi oferă Domnului îmi oferă 

deosebitul prilej de a vă deosebitul prilej de a vă 
adresa, din toată inima, adresa, din toată inima, 
multă sănătate, putere multă sănătate, putere 

de muncă. Să vă bucuraţi de muncă. Să vă bucuraţi 
de aceste binemeritate de aceste binemeritate 

zile de sărbătoare alături zile de sărbătoare alături 
de cei dragi.de cei dragi.

Primarul Municipiului Câmpia TurziiPrimarul Municipiului Câmpia Turzii
Ing.Ioan VASINCA Ing.Ioan VASINCA 

Sfânta Sărbătoare Sfânta Sărbătoare 
a Învierii Domnului a Învierii Domnului 

Isus Hristos să vă aducă Isus Hristos să vă aducă 
bucurie în sufl et, bucurie în sufl et, 

sănătate, prosperitate sănătate, prosperitate 
şi zile fericite.şi zile fericite.

Hristos a Înviat !Hristos a Înviat !
Ovidiu DrăganOvidiu Drăgan

Primarul Municipiului GherlaPrimarul Municipiului Gherla

Fie caFie ca  LUMINALUMINA  sfi ntelor Sărbători Pascalesfi ntelor Sărbători Pascale
să vă călăuzească viaţasă vă călăuzească viaţa

şi să vă aducă numai bucurii şi să vă aducă numai bucurii 
alături de cei dragi.alături de cei dragi.

Autosport System Autosport System 
Autosport AsigAutosport Asig

şi şi 
Pensiunea ArmoniaPensiunea Armonia

vă urează vă urează 

Hristos a înviat!Hristos a înviat!

Petreceţi-vă Sărbătorile Pascale alături de noi la 

Hotel Alpin-Băişoara
Sejur 2 nopţi/3 zile + 1 noapte Cadou – 13.04.2012 – 16.04.2012

300 Lei/persoană/sejur (cazare,masă)

Rezervări 0264-414.076Rezervări 0264-414.076
0788-911.2410788-911.241

onix@hotelonix.roonix@hotelonix.ro
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