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ACTUALITATE

Alt ministru pe făraş !
Attila Korodi, fost ministru UDMR-ist, a 
fost interceptat şi fi lat în dosarul retroce-
dării ilegale de păduri. Pagina 2

ADMINISTRAŢIE

Licitaţia pentru 
curăţenie stradală 
se va relua
Până la stabilirea unei alte fi rme sau aso-
cieri de fi rme care să cureţe şi să deszăpe-
zească străzile, sarcina revine Rosal şi 
Brantner Vereş. Pagina 4

ECONOMIE

Ce are falimentul cu 
autostrada spre Vest ?
Guvernatorul Isărescu, despre întârzierea 
falimentului personal: „Autostrada către 
Vest trebuia fi nalizată în 2006”. Pagina 5

Dacă aveţi informaţii care pot constitui o ştire, scrieţi-ne pe adresa redactia@monitorulcj.ro

Primăria Cluj-Napoca se chinuie să treacă în proprietatea sa trei străzi din municipiu 
ca să le poată asfalta. Lucrurile s-ar fi împotmolit la Ministerul Transporturilor, care 
este administratorul drumurilor. Pagina 3

Cine asfaltează străzile 
lui Rus în orașul lui Boc ?

POLITICĂ

În noul PNL, vechiul PNL are cele mai multe majorităţi în Comitetele Judeţene
Consiliul Naţional al PNL a 

aprobat, sâmbătă, hotărârile prin 
care sunt înfi inţate Comitetele 
Executive Judeţene şi ponderea 
membrilor acestora din vechiu-
lui PNL şi fostului PDL, cele mai 
multe majorităţi aparţinând ce-
lor din vechiul PNL.

Liberalii au aprobat hotărâ-
rile prin care sunt înfi inţate co-
mitetele executive judeţene şi 
ponderea membrilor de la nive-
lul acestora, fi ind organisme de 
conducere din care fac parte de 
la 40 la 23 de persoane.

Vechiul PNL are majoritate 
în 26 de comitete executive ju-

deţene, în timp ce fostul PDL 
deţine majoritatea în alte 23 de 
comitete executive judeţene.

Astfel, vechiul PNL deţine 
majorităţi în Bacău, Hunedoa-
ra, Buzău, Călăraşi, Vâlcea, 
Constanţa, Galaţi, Ilfov, Bihor, 
Botoşani, Caraş-Severin, Iaşi, 
Olt, Giurgiu, Mehedinţi, Teleor-
man, Maramureş, Mureş, Vran-
cea, Gorj, Vaslui, Ialomiţa, or-
ganizaţiile Sectorul 3, Sectorul 
5 şi Sectorul 6 din Capitală, pre-
cum şi organizaţia municipală 
Bucureşti.

La rândul său, fostul PDL de-
ţine majorităţile în comitetele 

executive judeţene din Arad, Su-
ceava, Alba, organizaţia pentru 
Diaspora, Dolj, Satu Mare, Bis-
triţa Năsăud, Dâmboviţa, Timiş, 
Prahova, Sălaj, Braşov, Argeş, 
Brăila, Cluj, Covasna, Harghita, 
Neamţ, Sibiu, Tulcea şi organi-
zaţiile Sector 1, Sector 2 şi Sec-
tor 4 din Capitală.

Din comitetele executive ju-
deţene fac parte ca membri de 
drept parlamentarii la nivelul 
judeţelor.

Până în 28 februarie, pe lân-
gă parlamentari, „membrii CJEX 
vor fi  desemnaţi de fi ecare par-
tid care a fuzionat, din cadrul 

Biroului Politic Judeţean, re-
spectiv Biroului Permanent Ju-
deţean, la propunerea preşedin-
telui organizaţiei judeţene şi su-
puşi aprobării în Biroul Politic 
Judeţean al fostului PNL şi în 
Colegiul Director judeţean al 
fostului PDL”.

Comitetul executiv judeţean 
este organismul de conducere 
mai restrâns faţă de Birourile 
Permanente reunite ale vechiu-
lui PNL şi fostului PDL, fi ind cel 
care „organizează şi conduce în-
treaga activitate internă a parti-
dului la nivel judeţean între do-
uă şedinţe consecutive ale BPJ”.
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A zile de când prefectul Gheorghe Vușcan a luat act de 

demisia președintelui Consiliului Județean Horea Uioreanu. 

CÂND ORGANIZAȚI ALEGERILE 
PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN ?

Potrivit Legii administrației publice locale, termenul pentru alegerea noului președinte al Consiliului Județean este de 90 de zile de la constatarea vacantării postului.

Data alegerilor pentru șefia Consiliului Județean 
ar fi fost „bătută în cuie”, potrivit liberalilor
Liberalii s-au întrunit, pentru prima dată în noua formulă, în cadrul Consiliului Naţional al partidului, 
care a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute. Pagina 6

Străzile 
administrate 
de ministerul 
lui Rus arată 

ca nişte drumuri 
de ţară
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Primarul Sectorului 5 

Marian Vanghelie i-a criti-

cat dur, ieri, la lansarea 

proiectului politic 

„România noastră”, pe 

Victor Ponta şi Gabriel 

Oprea, arătând că aceştia 

sunt corupţi şi că sunt 

multe „cumetrii şi încus-

creli” în Guvern.

„Mă întorc la fostul meu co-

leg, Victor Ponta, Dumnezeu 

să-l ierte pentru că s-a dus. Nu 

ştiu dacă băiatul ăsta iubeşte 

pe cineva. Nu ştiu dacă băia-

tul acesta se gândeşte la acei 

oameni care nu au din ce să 

trăiască. (...) A vrut să candi-

deze la preşedinţie săracul, 

dumnezeu să-l ierte, nu era 

pentru aşa ceva”, a spus Van-

ghelie, participanţilor la Rom-

expo, la lansarea proiectului 

politic „România noastră”, ală-

turi de Mircea Geoană.

El a spus că mulţi parlamen-

tari se vor alătura acestui pro-

iect. „O să vedeţi câţi parla-

mentari o să fi e alături de noi 

la moţiunea de cenzură, o să i 

se blocheze ochelarii lui Victor 

Ponta”, a adăugat Vanghelie.

El a mai arătat că Gabriel 

Oprea este „un om corupt” 

care a făcut presiuni asupra 

parlamentarilor să nu vină 

alături de noul proiect politic.

„Gabriel Oprea este un om 

corupt şi nu mai poate con-

duce Ministerul de Interne. E 

inadmisibil ca parlamentarii 

să fi e ameninţaţi cu ministrul 

de Interne să nu fi e prezenţi 

aici”, a adăugat Vanghelie.

Marian Vanghelie a mai 

spus că el nu este speriat şi 

se „duce înainte, înainte”.

„Nu mi-e frică sa spun: sunt 

nişte bani luaţi cu redevenţele 

cu OMV de Ghiţă în numele lui 

Ponta”, a mai spus Vanghelie.

El a arătat că nu se mai 

poate face numiri numai „pe 

cumetrii„, arătând că Oprea 

este naşul fi ului lui Ponta.

„Hai să punem în funcţii 

oameni normali, nici veri, 

nici fi ni. Dacă vedeţi orga-

nigrama Guvernului, câte în-

cuscreli şi cumetrii, nu vă 

va veni să credeţi”, a mai 

spus Vanghelie.

El a mai arătat că nu mai 

trebuie acceptate asemenea 

compromisuri şi trebuie oprit 

tot sistemul care se fraudea-

ză, de la licitaţiile publice, la 

fonduri europene.

Vanghelie revine și contraatacă

Fostul ministru Attila 

Korodi (foto) a fost inter-

ceptat şi fi lat, la cererea 

DNA, în dosarul retroce-

dării ilegale de păduri, 

după ce unii inculpaţi ar 

fi  încercat prin interme-

diul său să ajungă la fos-

tul secretar de stat 

Pasztor Sandor, care să-i 

conducă la şeful 

Romsilva, demersul nefi -

ind însă fi nalizat.

Surse judiciare, care redau 

informaţii din documente ale 

Direcţiei Naţionale Anticorup-

ţie (DNA) afl ate la dosarul re-

trocedării ilegale de păduri au 

arătat, pentru Mediafax, că fos-

tul ministru al Mediului Atti-

la Korodi a fost interceptat te-

lefonic şi fi lat operativ de că-

tre anchetatori în acest caz.

Potrivit surselor citate, din 

documentele DNA de la dosar 

rezultă că procurorii au cerut 

unui judecător de drepturi şi 

libertăţi de la instanţa supre-

mă, în septembrie 2014, „au-

torizarea, cu titlu provizoriu, 

pentru două zile, a interceptă-

rii şi înregistrării convorbiri-

lor, comunicărilor şi mesage-

riei vocale efectuate prin tele-

fon, precum şi localizarea prin 

mijloace tehnice a lui Jănică 

Poenaru”, inculpat în dosar.

Tot atunci ar fi  fost autori-

zată supravegherea video, au-

dio sau prin fotografi ere, pe 

o durată de 48 de ore, în in-

tervalul menţionat, a lui Atti-

la Korodi.

Câteva zile mai târziu, pro-

curorii DNA au revenit şi au 

cerut magistraţilor Înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie „autori-

zarea, timp de 16 zile, a inter-

ceptărilor, înregistrărilor şi lo-

calizării convorbirilor şi a co-

municărilor telefonice avute 

de Poenaru, Hrebenciuc, Mă-

tăşel, Kadas, Octavian şi Ko-

rodi, precum şi supravegherea 

audio-video sau prin fotogra-

fi ere a lui Poenaru şi Korodi”.

Potrivit aceloraşi surse, inter-

ceptarea fostului ministru al Me-

diului s-a întins şi pe parcursul 

lunii octombrie, fără a se face 

menţiuni despre aspecte din dis-

cuţiile avute de Korodi.

Sursele citate au precizat că 

interceptarea lui Attila Korodi 

ar fi  fost justifi cată prin faptul 

că acesta a fost apelat telefonic 

de unul dintre inculpaţii din 

dosar, care a afl at miza aface-

rii legate de retrocedări de pă-

duri şi a încercat să apeleze la 

cunoştinţele pe care le avea.

„În cadrul acestui din ur-

mă grup, format din Iacob So-

rin Ioan, Kadas Iosif şi Mătă-

şel Ioan, rolurile sunt împăr-

ţite astfel: Iacob Sorin Ioan es-

te specialist în terenuri fores-

tiere şi fi nanţator al grupului, 

Mătăşel Ioan este specialist în 

terenuri agricole, iar Kadas Io-

sif are foarte multe conexiuni 

în lumea masonilor şi printre 

cei mai importanţi oameni po-

litici din UDMR (Laszlo Bor-

bely, Verestoy Attila, Kovacs 

Attila, Attila Korodi etc)”, au 

arătat procurorii DNA în rechi-

zitoriul din dosarul retrocedă-

rii ilegale de păduri.

Sursele citate au precizat că, 

la fi nalizarea acestei anchete, 

Attila Korodi are calitate de mar-

tor în caz şi a fost audiat de 

procurorii anticorupţie, urmând 

să fi e citat şi la instanţă, pe par-

cursul procesului.

Un dosar cu nume „grele”

În dosarul retrocedării ile-

gale de păduri au fost trimişi 

în judecată fostul deputat Vi-

orel Hrebenciuc, fi ul acestuia, 

Andrei Hrebenciuc, deputatul 

Ioan Adam, senatorul Tudor 

Chiuariu şi alte 13 persoane.

În cauză vor fi  judecaţi Ghe-

orghe Paltin Sturdza, benefi ci-

arul a peste 43.000 de hectare 

de pădure din judeţul Bacău, 

judecătorul Lorand Andras Or-

dog de la Tribunalul Covasna, 

şeful Romsilva, Adam Crăciu-

nescu, judecătoarea Anca Ro-

xana Adam de la Tribunalul 

Braşov, soţia lui Ioan Adam, 

Dan Costin Bengescu, Iosif Ka-

das, Sorin Ion Iacob, Jănică Po-

enaru, Ioan Gheorghe Varga, 

Daniel Constantin Călugăr, Ioan 

Mătăşel, Rodica Gabriela Zaha-

ria şi Iulian Durlan.

Părţi civile în dosar sunt 

statul român, prin Ministerul 

Finanţelor, şi persoana fi zică 

Alina Suciu.

Potrivit anchetatorilor, Vi-

orel Hrebenciuc, Ioan Adam, 

Paltin Gheorghe Sturdza şi 

Dan Costin Bengescu sunt 

acuzaţi de constituirea unui 

grup infracţional prin care ur-

măreau să obţină venituri prin 

cumpărare de infl uenţă sau 

folosirea funcţiilor.

Dosarul vizează retroceda-

rea a peste 43.000 de hectare 

de pădure în judeţul Bacău, în 

baza unor decizii ilegale ale 

unor judecători, cu implicarea 

unor parlamentari, pentru ob-

ţinerea ilegală a unor sume 

mari de bani.

Alt ministru pe făraş !
Attila Korodi, fost ministru UDMR-ist, a fost interceptat şi filat 
în dosarul retrocedării ilegale de păduri.

Stenograme la dosar
În același document, anchetatorii redau și interceptarea unei 
discuţii din 28 august 2014, între Kadas și Korodi:
„M: Alo?
Kadas (K): Cu respect, domnule ministru. KADAS sunt, de la 
Brașov. Acum sunt în Hanovra...
M: Bună ziua. Vă rog...
K: Aș dori... am o rugăminte... Aţi putea să primiţi doi prie-
teni... am eu o treabă și să vă spună dumneavoastră...
M: Prea curând, nu... Luni.
K: Deci nu prea curând... A, deci și dumneavoastră sunteţi ple-
cat. Ok. Păi concediu plăcut în continuare și dumneavoastră...
M: Mulţumesc.
K: Cu respect! La revedere! (...)
Bună dimineaţa. Domnule Ministru. Dacă treceţi prin Brașov vă 
rog să-mi spuneţi ca să ne întâlnim pentru 3 minute. Kadas 
Joska (...)
Sunt în București deja (...)
Mulţumesc. Eventual când vă veţi întoarce? Pot spera? (...)
În principiu miercuri (...)
Mulţumesc. Pot să vă trimit un sms miercuri dimineaţă în jurul 
orei 9 AM? (...)
Da”.
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Deputatul Elena Udrea 

(foto) a scris duminică, pe 

Facebook, că directorul 

interimar al SRI, Florian 

Coldea „cere timp pentru 

a-şi putea rezolva proble-

mele”, eventual până o va 

„rezolva” şi pe ea.

„Coldea cere timp pentru 

a putea să-şi rezolve proble-

mele interne apărute după 

dezvăluirile pe care le-am fă-

cut. Practic, are nevoie de timp 

pentru a muşamaliza lucruri-

le. Eventual, până mă «rezol-

vă» pe mine”, a scris Udrea..

Preşedintele Comisiei de con-

trol SRI Georgian Pop a decla-

rat duminică, agenţiei Media-

fax, că audierea conducerii in-

terimare a SRI va fi  făcută de 

către comisie după fi nalizarea 

anchetei interne din cadrul Ser-

viciului cu privire la acuzele a-

duse recent de Elena Udrea.

Pop a spus că, în cadrul dis-

cuţiei cu conducerea interima-

ră a Serviciului desfăşurată 

sâmbătă, a luat act de faptul 

că Serviciul a început verifi ca-

rea internă standard cu privi-

re la acuzaţiile aduse de Ele-

na Udrea şi a menţionat că 

acest tip de verifi care durează 

de regulă câteva zile.

El a arătat că a stabilit îm-

preună cu conducerea interi-

mară ca, la audierea care tre-

buia să aibă loc în cadrul co-

misiei şi care a fost anunţată 

anterior, ordinea de zi să fi e 

suplimentată cu încă un punct, 

vizând verifi carea internă stan-

dard al Serviciului în cazul 

Udrea.

Georgian Pop a arătat că 

trebuie aşteptate rezultatele 

verifi cării interne standard, 

întrucât dor acest rezultat con-

stituie răspunsul instituţional 

şi ofi cial al SRI şi că, dacă ar 

face aceste audieri acum, co-

misia nu ar obţine decât răs-

punsul unui singur om.

Udrea se plânge că Coldea 
ar putea să „o rezolve”Mihai CISTELICAN

redactia@monitorulcj.ro

Directorul interimar al 

Serviciului Român de 

Informaţii a devenit gene-

ralul-locotenent Florian 

Coldea (foto), după ce fos-

tul director George Maior 

şi-a dat demisia marţi, 27 

ianuaire, din funcţia pe 

care a ocupat-o opt ani de 

zile.

Florian Coldea s-a născut 

în anul 1971 în localitatea Târ-

nova din judeţul Arad. Este 

căsătorit şi are un copil. A ur-

mat cursurile Facultăţii de Psi-

hosociologie din cadrul Aca-

demiei Naţionale de Informa-

ţii „Mihai Viteazul”, pe care 

le-a absolvit în anul 1996.

Acesta a absolvit cursuri 

de pregătire pe profi l antite-

rorist şi de intelligence desfă-

şurate în ţară şi străinătate. În 

anul 2010 a obţinut titlul şti-

inţifi c de doctor în domeniul 

Ştiinţe militare – Informaţii la 

Academia Naţională de Infor-

maţii „Mihai Viteazul”, cu te-

za intitulată „Managementul 

schimbării în serviciile de in-

formaţii”. Florian Coldea a 

participat la misiuni, acţiuni 

şi operaţiuni complexe deru-

late în special pe profi l anti-

terorist, în cooperare cu par-

teneri străini ai SRI.

Coldea a fost numit 

prim-adjunct al directorului 

SRI la data de 27 iulie 2005. 

În anul 2008 i-a fost acordat 

gradul de general de brigadă, 

în anul 2012 a fost înaintat în 

gradul de general-maior, iar 

în anul 2014 a fost înaintat în 

gradul de general-locotenent.

Anterior numirii în funcţia 

de prim-adjunct al directoru-

lui SRI, a deţinut diferite func-

ţii de conducere în cadrul In-

spectoratului pentru Preveni-

rea şi Combaterea Terorismu-

lui din Serviciul Român de In-

formaţii.

Ce avere are şeful SRI

Conform declaraţiei de a-

vere semnate în anul 2014, 

generalul-locotenent Florian 

Coldea are un apartament de 

56,33 mp în Bucureşti cum-

părat în anul 2005, iar în pe-

rioada 2006-2008 şi-a achizi-

ţionat un apartament de 128,76 

mp împreună cu soţia lui. Plă-

teşte o poliţă de viaţă pentru 

copil deschisă în anul 2011, 

cu o valoare de răscumpăra-

re de 16.274,4 lei.

Florian Coldea şi-a luat un 

credit de la bancă în anul 2006 

în valoare de 55.000 de euro. 

Venitul anual încasat de Col-

dea de la Serviciul Român de 

Informaţii este de 113.309 lei, 

adică un salariu lunar de 9442 

de lei. Coldea are dat în chi-

rie un apartament din care îşi 

rotunjeşte veniturile. Acesta 

primeşte anual 7500 de lei. În 

baza Legii 143/1994 directo-

rul interimar al Serviciului Ro-

mân de Informaţii a primit su-

ma de 13.397 lei.

Elena Udrea a anunţat vi-

neri, 30 ianuarie, că a depus 

un denunţ la Direcţia Naţio-

nală Anticorupţie împotriva 

directorului interimar al SRI, 

Florian Coldea. Udrea îl acu-

ză pe Coldea că ar fi  instru-

mentat campania împotriva 

sa şi îl acuză că i-ar fi  cerut 

fostului său soţ, Dorin Cocoş, 

să îi dea 500.000 de euro lui 

Sebastian Ghiţă pentru a-i sus-

ţine televiziunea. Udrea sus-

ţine că banii au fost daţi de 

Dorin Cocoş prin intermediul 

fi ului său, Alin Cocoş.

„Serviciul Român de Infor-

maţii nu se pronunţă sub ni-

cio formă cu privire la decla-

raţiile unor suspecţi afl aţi în 

urmărire penală, cu atât mai 

mult cu cât este vorba despre 

dosare la care SRI a contribu-

it într-un mod categoric”, a 

spus purtătorul de cuvânt al 

SRI, Sorin Sava, la B1 TV.

Fosta şefă a DIICOT Alina 

Bica a lansat, la ÎCCJ, acuza-

ţii la adresa generalului SRI 

Florian Coldea, potrivit Medi-

afax. Acuzaţiile făcute de Ali-

na Bica în instanţa de jude-

cată nu au fost făcute publi-

ce până în acest moment.

Cine este şi ce avere are directorul interimar al SRI

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Primăria Cluj-Napoca se 

chinuie să treacă în pro-

prietatea sa trei străzi din 

municipiu ca să le poată 

asfalta. Lucrurile s-ar fi  

împotmolit, dacă este să 

credem declaraţiile con-

ducerii municipiului, la 

Ministerul 

Transporturilor.

Depoului, Triajului şi 

Badea Cârţan cu multă in-

dulgenţă pot fi  numite străzi 

ale unui oraş de cinci stele, 

aşa cum se vrea Clujul. Zeci 

de familii care locuiesc pe 

cele trei străzi merg în fi eca-

re zi prin noroi şi gropi pen-

tru că autorităţile nu au fost 

în stare să le asfalteze. Pri-

măria spune că sarcina în-

treţinerii străzilor aparţine 

administratorului, adică Mi-

nisterului Transporturilor 

prin Compania Naţională de 

Căi Ferate. Administratorul 

nu a făcut nimic şi nici au-

torităţile locale pentru că nu 

au acte care să arate că stră-

zile sunt ale Primăriei.

Demersuri demarate 
în 2013

În 2013, Primăria a început 

demersurile pentru preluarea 

străzilor Depoului şi Badea Câr-

ţan şi acum lucrurile sunt blo-

cate la Ministerul Transportu-

rilor. Aceasta, deşi, aşa cum se 

ştie, ministru al transporturilor 

este, în acest moment, un alt 

clujean – PSD-istul Ioan Rus.

În 2013 a fost adoptată o 

hotărâre de Consiliu Local 

pentru demararea proceduri-

lor legale de trecere a străzi-

lor în proprietatea Primăriei, 

Compania de Căi Ferate Cluj 

şi-a dat acceptul, iar apoi a 

fost întocmit un proiect care 

a fost trimis la Guvern. “La 

această dată ne afl ăm în si-

tuaţia în care Ministerul Dez-

voltării Regionale şi Adminis-

traţiei Publice şi Ministerul 

Finanţelor Publice au trans-

mis observaţii cu privire la 

proiectul de hotărâre de gu-

vern şi nota de fundamenta-

re, motiv pentru care s-a so-

licitat Companiei Naţionale 

Căi Ferate CFR SA – Regio-

nala CF Cluj, organizarea u-

nei întâlniri la nivel de fac-

tori de decizie pentru anali-

zarea situaţiei şi identifi ca-

rea unor soluţii”, se arată 

într-un răspuns oferit de mu-

nicipalitate consilierului lo-

cal PNL, Ioan Bîldea.

Locuitorii străzilor 
cu pricina mai au 
de aşteptat

Cererea de preluare a stră-

zii Triajului se va face abia 

după soluţionarea problemei 

străzilor Depoului şi Badea 

Cârţan. Până atunci, locuito-

rilor de pe cele trei străzi nu 

le rămâne de făcut decât să 

aştepte minunea care se nu-

meşte asfalt. De-a lungul ani-

lor, cetăţenii din zona respec-

tivă au trimis sesizări pe adre-

sa Primăriei prin care solici-

tau rezolvarea problemei stră-

zilor. „Domnule primar, con-

form hotărârii Consiliului Lo-

cal nr 22/16.05.2013 străzile 

Depoului şi Badea Cârţan vor 

fi  trecute în administrarea Pri-

măriei, iar Primăria trebuie să 

întocmească documentaţia. A 

trecut un an şi jumătate şi do-

resc să ştiu când va fi  gata a-

ceastă documentaţie. Pe acest 

site sunt sesizări din anul 2010 

în care promiteaţi rezolvarea 

acestei probleme”, scria un 

clujean, în toamna anului tre-

cut, pe un site pentru sesizări 

şi reclamaţii la adresa prima-

rului Emil Boc.

Cine asfaltează străzile lui Rus 
din oraşul lui Boc ?
Conducerea Primăriei Cluj-Napoca spune că de doi ani se chinuie să treacă în proprietatea sa trei străzi 
din municipiu ca să le poată asfalta.

Așa arată strada Triajului în prezent
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JUDEŢUL PE O COLOANĂ
Crimă pentru dragostea unei femei
Un bărbat de 34 de ani din Frata, din judeţul Cluj, a murit sub 
loviturile prietenilor pe care încerca să-i împace. Cei trei bărbaţi 
s-au luat la harţă pentru o femeie, la un bar din comună.

Când amicul lor a încercat să aplaneze confl ictul, s-au 
întors împotriva lui. Agresorii au fugit, iar cadavrul a 
zăcut în faţa cârciumii până când l-a găsit soţia, venită 
să-și cheme bărbatul acasă, informează stirileprotv.ro.

Bărbaţii s-au întâlnit la bar și au stat împreună la masă, 
iar la un moment dat au început să vorbească despre o 
femeie – pe care fi ecare credea că a cucerit-o. Când și-au 
dat seama că nu e chiar așa, a izbucnit scandalul. Cel 
de-al patrulea a încercat să-i potolească, dar s-au repezit 
cu toţii asupra lui.

Cei trei agresori l-au lovit pe bărbatul de 34 de ani în 
bar, sub ochii surorii lui, care în zadar a încercat să îi 
liniștească. Confruntarea a continuat apoi afară, însă nici 
aici nimeni nu a reușit să îi oprească.

Soţia l-a găsit pe bărbat într-o baltă de sânge și, cu 
ajutorul unor prieteni, l-a dus acasă, cu gândul să-l 
îngrijească până vine ambulanţa. Însă omul s-a stins.

„Traumatism cranio cerebral sever, multiple masti 
traumatice, în stop cardio respirator instalat de peste o 
oră”, a declarat medicul de la Ambulanţa Cluj, Florentin 
Ghiţă.

„În seara zilei de 30 ianuarie, între doi bărbaţi afl aţi 
într-un local public din Frata s-a iscat un confl ict spontan 
pe fondul consumului de alcool. În acest context un 
bărbat în vârstă de 26 de ani i-ar fi  aplicat celuilalt de 34 
de ani mai multe lovituri cu pumnii și picioarele, acţiune 
care a dus la decesul celui din urmă. În cursul zilei de ieri 
(n.r. 31 ianuarie 2014) bărbatul de 26 de ani a fost 
arestat preventiv pentru 30 de zile", a declarat purtătorul 
de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj.

Proprietara localului unde s-a întâmplat totul spune că 
cei patru bărbati se certau des, dar se împăcau rapid. 
Când au început să se bată, nimeni nu a crezut că se va 
ajunge la crima.

Încă trei arestaţi în cazul evadării 
de la Cluj

Trei tineri cu vârste cuprinse între 23 şi 30 de ani, acuzaţi de 
favorizarea infractorului, au fost arestaţi pentru 30 de zile, 
anunţă reprezentanţii IPJ Cluj.

Cei trei l-au ajutat pe Alexandru Bartuș, bărbatul care a 
evadat din arestul Poliţiei Cluj în 17 ianuarie 2015, 
alături de alte trei persoane, și care a fost prins în Alba 
Iulia joi, în 29 ianuarie.

„Cei trei ar fi  acordat sprijin material și găzduire celui care, 
la data de 17.01.2015, ar fi  evadat din arestul 
Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj. În cursul zilei de 
30.01.2015, bărbaţii au fost prezentaţi în faţa instanţei de 
judecată, unde a fost dispusă măsura arestării preventive 
pentru 30 de zile’’, spun reprezentanţii IPJ Cluj.

Cei trei au fost duși în Centrul de Reţinere și Arestare 
Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj.

Cercetările sunt continuate de poliţiștii de investigaţii 
criminale, sub coordonarea procurorului de caz. Conform 
Codului penal cei trei riscă închisoarea de la unu la 5 ani 
sau amendă.

Un neamţ dat în urmărire 
internaţională, prins 
pe aeroportul din Cluj-Napoca
Poliţiștii de investigaţii criminale din cadrul Inspectoratului 
de Poliţie Judeţean Cluj au identifi cat un bărbat, urmărit 
internaţional. Acesta a fost preluat de pe aeroportul din 
Cluj-Napoca și fost reţinut pentru 24 de ore.

La data de 29 ianuarie, în jurul orei 10:00, un cetăţean 
german, care poseda mandat european de arestare, 
emis de către autorităţile ungare, a fost identifi cat pe 
aeroportul din Cluj-Napoca.

Bărbatul de 52 de ani, era căutat, de către autorităţile 
ungare, pentru săvârșirea de infracţiuni la regimul 
circulaţiei rutiere.

Acesta a fost prezentat Parchetului de pe lângă Curtea de 
Apel Cluj, care a emis ordonanţă de reţinere pentru 24 
ore, urmând a fi  prezentat instanţei.

Bărbatul a fost depus în Centrul de Reţinere și Arestare 
Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj.

Câteva zeci de traducători 

autorizaţi au protestat 

vineri, timp de două ore, 

în faţa Prefecturii Cluj, 

împotriva proiectul de 

lege elaborat de 

Ministerul Justiţiei care 

vizează activitatea lor dar 

şi a interpreţilor judiciari.

Cei aproximativ 50 de tra-

ducători au scandat mesaje 

prin care au cerut retragerea 

proiectului şi rescrierea aces-

tuia, reclamând că textul le-

gislativ este „abuziv”. Protes-

tatarii consideră că, dacă va 

fi  adoptată, legea va conduce 

la falimentarea a sute de tra-

ducători.

Mai precis, protestatarii 

acuză faptul că iniţiativa le-

gislativă îngrădeşte accesul li-

ber la piaţa muncii şi desfi in-

ţează o piaţă concurenţială bi-

ne conturată în ultimii 15 ani.

„Proiectul de lege dere-

glementează domeniul cu cel 

mai mare impact – cel al tra-

ducătorilor pentru persoane 

fi zice şi juridice – efectuat 

în afara sistemului judiciar 

şi supra aglomerează dome-

niul traducătorilor şi inter-

preţilor judiciari, prin crea-

rea unor structuri birocrati-

ce disproporţionate şi nea-

decvate pentru scopul urmă-

rit”, se arată într-un docu-

ment pe care traducătorii l-au 

redactat pentru a-l trimite 

preşedintelui Klaus Johan-

nis şi premierului României, 

Victor Ponta şi care a fost 

depus la Prefectură.

Traducătorii protestatari se 

tem că, dacă va fi  adoptată, 

legea îi va determina să re-

nunţe la această activitate.

„Este un proiect care în-

grădeşte accesul liber pe pia-

ţa muncii şi vrem ca el să fi e 

retras din dezbaterea publică 

şi reformulat complet. Este 

necesară şi consultarea noas-

tră în redactarea acestui ma-

terial, a profesioniştilor din 

domeniu, a celor din mediul 

universitar”, a declarat un pro-

testatar.

În judeţul Cluj sunt înre-

gistraţi peste 2.000 de tradu-

cători autorizaţi.  G.D.

Traducătorii se declară „traduși” 
de Ministerul Justiţiei

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Una dintre cele mai con-

testate licitaţii ale 

Primăriei Cluj-Napoca ar 

putea avea sorţi de izbân-

dă anul acesta. Este vorba 

despre licitaţia pentru 

salubritate stradală şi 

deszăpezire.

A început în 2013 şi nici 

acum nu se ştie cine va prin-

de contractul gras de 30 de 

milioane euro pentru desză-

pezirea şi curăţarea prafului 

de pe străzi din cauza nume-

roaselor contestaţii şi proce-

se în instanţă.

Anul acesta, se reia licita-

ţia, dar cu unele adăugiri şi 

corecturi. Potrivit unui docu-

ment al Direcţiei Tehnice din 

cadrul Primăriei Cluj-Napoca, 

valoarea contractului a cres-

cut cu 2,25%, având în vede-

re indicele de infl aţie aferent 

anului 2014. Aceasta înseam-

nă că fi rma sau asocierea de 

fi rme care va câştiga licitaţia 

va semna un contract de 

30.675.000 euro, pentru opt 

ani. Altă noutate face referi-

re la introducerea de penali-

tăţi dacă nu sunt respectaţi 

indicii de performanţă. A fost 

introdus un nou număr de uti-

laje şi activităţi plus alte mo-

difi cări de ordin tehnic.

Opt rânduri de contestaţii

Istoria controversatei lici-

taţii a început în septembrie 

2013. Documentaţia de atri-

buire a fost contestată în opt 

rânduri de toate fi rmele care 

au depus oferte. Apoi, a fost 

contestat şi rezultatul licitaţi-

ei de către trei din fi rmele par-

ticipante: Rosal, Brantner Vereş 

şi Polaris Holding din Con-

stanţa. Consiliul Naţional de 

Soluţionare a Contestaţiilor 

(CNSC) a obligat Primăria 

Cluj-Napoca să reevalueze 

ofertele. Decizia CNSC a fost 

atacată în instanţă de o altă 

fi rmă care participase la lici-

taţie, Supercom şi de Rosal. 

Curtea de Apel a menţinut de-

cizia CNSC.

După această fază, Primă-

ria a reanalizat ofertele, a sta-

bilit un nou câştigător, rezul-

tatul fi ind iarăşi contestat, de 

data aceasta de Rosal, Brant-

ner Vereş şi Romprest. CNSC 

a decis anularea licitaţiei, de-

cizia CNSC fi ind contestată 

de Primărie ca în fi nal instan-

ţa să dea câştig de cauză 

CNSC. Astfel, Primăria s-a 

văzut obligată să reia licita-

ţia anul acesta. Deocamdată 

nu se cunoaşte data demară-

rii procedurilor.

Până la stabilirea unui 

câştigător al licitaţiei, con-

tractul cu Rosal şi Brantner 

Vereș pentru salubritate stra-

dală şi deszăpezire a fost 

prelungit.

Fenomenul contestaţiilor, 
generat de legislaţie

Anul trecut, primarul Emil 

Boc declara că situaţii simila-

re se petrec în mai multe ora-

şe din ţară. „Din nefericire, a-

ceastă situaţie este valabilă 

nu numai pentru Cluj ci pen-

tru aproape întreaga ţară. Toa-

te licitaţiile de salubritate sunt 

contestate sau afl ate în diver-

se faze de contestaţie de pes-

te doi-trei ani pentru că legis-

laţia este imperfectă, lasă loc 

de interpretări, iar acum in-

stanţele de judecată creează 

jurisprudenţă şi practică în 

materie de salubritate”, a co-

mentat primarul.

Licitația pentru curățenie 
stradală se reia. 
Contractul va fi mai mare
Până la stabilirea unei alte firme sau asocieri de firme care să curețe 
și să deszăpezească străzile, sarcina revine Rosal și Brantner Vereș. 
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Administraţia Naţională a 

Finanţelor Publice a strâns 

la buget în 2014 doar 50,8 

mld. lei, deşi conform 

bugetului ar fi  trebuit să 

strângă 54,6 mld. lei.

Astfel, veniturile din TVA 

au scă zut în 2014 pentru pri-

ma dată din 2009 încoace, 

anul crizei profunde, când 

economia s-a contractat cu 

7,2%. Po trivit execuţiei buge-

tului general consolidat, ve-

niturile din TVA s-au contrac-

tat în 2014 cu 1,8%, iar expli-

caţia Finanţelor este că au 

crescut rambursările de TVA.

Economiştii spun însă că 

problema nu este cea a ram-

bursărilor de TVA, ci, în con-

tinuare, a slabei colectări, mai 

ales la TVA unde încasările 

au scăzut, în ciuda faptului 

că consumul a crescut.

„Colectarea TVA a fost foar-

te slabă mai ales că vânzări-

le cu amănuntul au crescut, 

ceea ce cred că este o slăbi-

ciune majoră a execuţiei bu-

getare. Noi am atras atenţia 

că proiecţiile privind încasă-

rile din TVA sunt foarte opti-

miste“, a spus Ionuţ Dumitru, 

preşedintele Consiliului Fis-

cal, citat de zf.ro.

Din cele 12 miliarde de lei 

pe care Guvernul le-a cheltuit 

în decembrie anul trecut, în con-

tul defi citului bugetar, cinci mi-

liarde de lei au mers la investi-

ţii (cheltuieli de capital), astfel 

că acestea au mai recuperat din 

căderea faţă de 2013 până la un 

minus de 4,6% de la minus 14% 

în luna noiembrie.

Practic, administraţiile lo-

cale au primit bani să-şi plă-

tească unele datorii în contul 

unor lucrări şi astfel cheltuie-

lile de capital au avansat de 

la 12 miliarde de lei în noiem-

brie la 17 miliarde în decem-

brie. Dar faptul că statul nu 

a dat banii la timp s-a văzut 

mai ales în evoluţia lucrărilor 

de infrastructură, piaţa con-

strucţiilor scăzând în 2014, 

potrivit estimărilor, cu 10-15%.

Colectările de TVA, 
mai mici cu 4 mld. lei

Perioada analizată a fost 

una foarte bună pentru 

leu, care a reuşit să se 

aprecieze consistent faţă 

de principalele valute.

Faţă de fi nalul săptămânii 

precedente, francul elveţian a 

pierdut aproape 34 de bani, 

dolarul american peste 8 bani 

iar euro a scăzut cu 5,1 bani.

Aprecierea s-a datorat creş-

terii cererii de monedă naţio-

nală venite din partea celor ca-

re doresc plasamente care să 

le aducă randamente cât mai 

ridicate, în depozite denomi-

nate sau obligaţiuni în lei, 

într-un moment în care dobân-

da de politică monetară a BNR 

este de 2,5% faţă de aproape 

0% în euro-zonă sau SUA.

Scăderea mai accentuată a 

francului elveţian, care în 23 

ianuarie a atins maximul is-

toric de 4,5817 lei, s-a dato-

rat deprecierii acestuia faţă de 

euro, raportul dintre cele do-

uă monede urcând vinerea 

trecută până la 1,0523 franci. 

În aceste condiţii media a scă-

zut de la 4,4840 la 4,2438 lei, 

aducând mai multe linişte ce-

lor care au credite în franci 

elveţieni. Nivelul este mai ri-

dicat totuşi cu peste 13% fa-

ţă de cursul înregistrat în 14 

ianuarie, înainte cu o zi de 

decizia Băncii Naţionale a El-

veţiei de a elimina plafonul 

minim de 1,2 franci/euro im-

pus în septembrie 2011.

Referitor la evoluţia francu-

lui elveţian, atrage atenţia o 

declaraţie recentă a guverna-

torul BNR, care considera că 

o intervenţie a băncii centrale 

nu ar fi  binevenită. „Dacă BNR 

intervine puternic şi aduce cur-

sul francului elveţian cum era 

înainte de 14 ianuarie, vom 

avea consecinţele de rigoare. 

Prima consecinţă ar fi  că leul 

s-ar aprecia la 3,7 faţă de eu-

ro, un scenariu horror, cu con-

secinţe asupra exportatorilor”, 

a spus Mugur Isărescu.

Euro a început perioada 

cu un curs de 4,48 lei şi a în-

cheiat-o la 4,4424 lei, o me-

die mai scăzută fi ind înregis-

trată în 10 decembrie. Piaţa 

valutară s-a deschis la 4,4440 

lei, nivel apropiat de cel de 

la închiderea de joi, care a 

reprezentat şi maximul şe-

dinţei. Ordinele de vânzare 

de valută au împins euro pâ-

nă la un minim de 4,4330 lei, 

pentru ca la închidere tran-

zacţiile să se realizeze la 

4,4320 – 4,4350 lei, semn că 

leul ar putea să îşi continue 

evoluţia pozitivă. Reamintim 

că maximul atins de euro, în 

urmă cu circa doi ani şi ju-

mătate, a fost de 4,6481 lei.

Cursul dolarului american 

a coborât de la 3,9888, la în-

ceputul intervalului, la 3,9157 

lei, la fi nalul acestuia.

Perechea euro/dolar a în-

ceput perioada la 1,1098 do-

lari, minim al ultimilor 11 ani. 

Scăderea euro s-a datorat câş-

tigării alegerilor parlamentare 

anticipate din Grecia de către 

partidul de extremă stânga Sy-

riza, care se declară împotri-

va programelor de austeritate.

Analiza cuprinde perioa-
da 26 – 30 ianuarie. R. G.

Leul a recuperat din pierderi
PIAŢA VALUTARĂ

Creşterea economică 
din SUA a încetinit
Economia SUA a crescut cu 2,6% 
în ultimul trimestru al anului tre-
cut raportat la perioada similară 
a anului anterior, ritm inferior ce-
lui estimat de analiști și mult sub 
avansul de 5% din trimestrul al 
treilea. Analiștii anticipau un ritm 
de creștere economică de 3,2% 
pentru ultimul trimestru, trans-
mite MarketWatch. Consumul in-
tern, care contribuie cu aproape 
70% la produsul intern brut, a 
crescut cu 4,3% în trimestrul al 
patrulea, cea mai bună evoluţie 
începând cu 2006. În trimestrul 
al treilea, consumul intern a cres-
cut cu 3,2%. Avansul PIB-ului din 
trimestrul al patrulea a fost limi-
tat de declinul cheltuielilor publi-
ce și private, precum și de evolu-
ţia exporturilor.

Chevron renunţă 
la gazele de şist 
din Polonia
Grupul petrolier american 
Chevron a decis să renunţe la 
explorarea gazelor de șist din 
Polonia, un sector care nu a re-
ușit să îndeplinească așteptările 
de tranformare a furnizării de 
energie în Europa de Est, trans-
mite Reuters. Divizia Chevron 
din Polonia „a decis să renunţe 
la operaţiunile legate de gazele 
de șist din această ţară deoare-
ce oportunităţile de aici nu mai 
concurează favorabil cu alte 
oportunităţi din portofoliul glo-
bal al Chevron”, se arată în de-
claraţia companiei publicată 
sâmbătă. Și fi rmele Exxon 
Mobil, Total și Marathon Oil au 
renunţat la explorarea gazelor 
de șist în Polonia.

Pe scurt

BNR susţine legea fali-

mentului personal, care 

ar ajuta clienţii în negoci-

erile cu băncile, dar să 

fi e„o lege bună”, a decla-

rat guvernatorul Mugur 

Isărescu, explicând că 

adoptarea s-a amânat mai 

mulţi ani, din aceleaşi 

motive pentru care nu s-a 

fi nalizat până în 2006 

autostrada către graniţa 

de vest.

„Suntem pentru legea fali-

mentului personal. O lege bu-

nă. Uitaţi cum a fost pentru 

legea insolvenţei fi rmelor (...) 

Să vă spun ce înseamnă o le-

ge care nu este bună. S-a dat 

legea insolvenţei persoanelor 

juridice, da? Şi s-a ajuns la ur-

mătoarea situaţie: intră o fi r-

mă în insolvenţă, însă acţio-

narul principal are voie a do-

ua zi să-şi înfi inţeze altă fi r-

mă. Păi, ce însemna asta de-

cât stimularea indisciplinei de 

plată? Este valabilă în Româ-

nia. Deci, o lege a insolven-

ţei persoanelor fi zice trebuie 

să fi e bine făcută, o lege ca-

re poate să fi e aplicabilă”, a 

afi rmat Isărescu, întrebat da-

că legea falimentului perso-

nal nu ar aduce un echilibru 

de forţe în negocierile indivi-

duale dintre clienţii persoane 

fi zice şi bănci, soluţie propu-

să de banca centrală.

Întrebat dacă BNR are în 

vedere un model de lege apli-

cat în prezent alte state sau 

ce înseamnă o lege bună, ofi -

cialul BNR a spus: „O lege bu-

nă înseamnă o lege bună. Bi-

ne făcută, cu grijă”.

El a detaliat ulterior că o 

lege bună presupune şi posi-

bilitatea practică de a fi  apli-

cată, inclusiv din perspectiva 

organizării sistemului juridic.

Despre discuţiile 
la români

Isărescu a califi cat ca ne-

dreaptă percepţia că BNR s-ar 

opune unei legi a falimentu-

lui personal, arătând că pozi-

ţia băncii centrale a fost doar 

de a pune unele întrebări şi 

de se asigura că legea va pu-

tea fi  aplicabilă şi nu va afec-

ta disciplina de plată.

„Este singurul lucru care se 

discută de cinci ani? Eu am 

semnat în anul 2000 că auto-

strada către graniţa de vest tre-

buia să se termine în 2006 şi 

suntem la zece ani de atunci”, 

a răspuns Isărescu la observa-

ţia că discuţiile privind legea 

falimentului personal au înce-

put în urmă cu cinci ani.

FMI a transmis o scrisoa-

re ministrului Finanţelor, Da-

rius Vâlcov, în legătură cu le-

gea falimentului personal, pre-

cizând că fără un studiu de 

impact adecvat şi fără consul-

tarea părţilor interesate aceas-

ta poate avea un impact ne-

gativ asupra pieţei fi nanciare.

Scrisoarea este semnată de 

Andrea Schaechter, şefa misi-

unii FMI în România şi de Eli-

sabetta Capannelli, country 

manager al Băncii Mondiale.

Poziţia FMI în legătură 
cu legea insolvenţei

FMI a inclus în aproape toa-

te scrisorile de intenţie din ulti-

mele două acorduri cu România, 

iniţiate în 2009, solicitări adresa-

te autorităţilor prin care să nu 

fi e adoptată legea falimentului 

personal, deşi în alte state, cum 

este cazul Ungariei, instituţia in-

ternaţională chiar a recomandat 

autorităţilor să adopte o astfel de 

iniţiativă legislativă.

Comisia juridică a Came-

rei Deputaţilor s-a reunit, săp-

tămâna trecută, pentru a dis-

cuta pe tema insolvenţei per-

soanei fi zice. La discuţii au 

fost prezenţi şi reprezentanţi 

ai instituţiilor implicate.

Ce are falimentul cu autostrada spre Vest ?
Guvernatorul Isărescu, despre întârzierea falimentului personal: „Autostrada către Vest trebuia finalizată în 2006”.

MUGUR ISĂRESCU | 
guvernatorul BNR

„Dacă vine CSM-ul 
şi ne spune că n-are 
cum să facă faţă la 
un număr atât de 
mare de potenţiale 
procese de 
insolvenţă, credeţi 
că momentul acela, 
când se va 
introduce, va fi  un 
moment bun? Nu va 
încurca mai mult 
lucrurile? La acest 
lucru ne referim.“
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Liberalii au aprobat, sâm-

bătă, în cadrul 

Consiliului Naţional al 

noului PNL, criteriile de 

fuziune dintre cele două 

partide componente.

Totodată, a fost abordat şi 

subiectul alegerilor parţiale, 

care se pare că vor avea loc 

în 22 martie. Astfel, în ceea 

ce priveşte şefi a Consiliului 

Judeţean (CJ) Cluj, consilie-

rul judeţean Mihai Seplecan 

îşi menţine intenţia de a can-

dida şi este susţinut de cole-

gii săi, vechii liberali.

Ce spune protocolul

Data de 22 martie pentru 

alegerile parţiale ar putea fi  

anunţată săptămâna viitoare, 

în cadrul şedinţei de guvern, 

potrivit liberalilor clujeni. Pre-

şedintele executiv al PNL Cluj 

Mihai Seplecan, care şi-a anun-

ţat intenţia de a candida, sub-

liniază că, în contextul alege-

rilor parţiale, campania elec-

torală va dura două săptă-

mâni. Potrivit protocolului, la 

alegerile parţiale candidaţii 

sunt numiţi de partidul din 

care a provenit preşedintele 

CJ. Doar la termen se fac son-

daje, mai exact în 2016.

„Consider că data de 22 

martie va fi « bătută în cu-

ie » miercuri, când va fi şe-

dinţă de guvern, iar campa-

nia electorală va ţine două 

săptămâni, fiind vorba de 

alegeri parţiale.

În ceea ce mă priveşte, îmi 

menţin dorinţa de a candida 

şi mă simt pregătit pentru 

acest lucru. Am în spate o 

experienţă de 11 ani în Con-

siliul Judeţean Cluj, şi pe de 

altă parte, în calitate de lider 

PNL Cluj, am şi notorietate. 

Am susţinere din partea ve-

chiului PNL şi a conducerii 

vechiului PNL, dar îmi do-

resc şi mă aştept ca şi noii 

colegi să mă susţină”, a de-

clarat preşedintele executiv 

al PNL Cluj, consilierul jude-

ţean Mihai Seplecan.

La Cluj, fostul PDL deţine 
majorităţile

La întâlnirea de sâmbătă a 

liberalilor au fost discutate şi 

majorităţile, la nivel de judeţ. 

Consiliul Naţional al PNL a 

aprobat hotărârile prin care sunt 

înfi inţate Comitetele Executive 

Judeţene şi ponderea membri-

lor acestora din vechiului PNL 

şi fostului PDL, cele mai mul-

te majorităţi aparţinând celor 

din vechiul PNL.

Vechiul PNL are majoritate 

în 26 de comitete executive ju-

deţene, în timp ce fostul PDL 

deţine majoritatea în alte 23 de 

comitete executive judeţene.

Astfel, vechiul PNL deţine 

majorităţi în Bacău, Hunedoa-

ra, Buzău, Călăraşi, Vâlcea, 

Constanţa, Galaţi, Ilfov, Bihor, 

Botoşani, Caraş-Severin, Iaşi, 

Olt, Giurgiu, Mehedinţi, Te-

leorman, Maramureş, Mureş, 

Vrancea, Gorj, Vaslui, Ialomiţa, 

organizaţiile Sectorul 3, Secto-

rul 5 şi Sectorul 6 din Capita-

lă, precum şi organizaţia mu-

nicipală Bucureşti.

La rândul său, fostul PDL 

deţine majorităţile în comitete-

le executive judeţene din Arad, 

Suceava, Alba, organizaţia pen-

tru Diaspora, Dolj, Satu Mare, 

Bistriţa Năsăud, Dâmboviţa, Ti-

miş, Prahova, Sălaj, Braşov, 

Argeş, Brăila, Cluj, Covasna, 

Harghita, Neamţ, Sibiu, Tulcea 

şi organizaţiile Sector 1, Sector 

2 şi Sector 4 din Capitală.

Data alegerilor pentru șefia 
Consiliului Judeţean, „bătută în cuie”
Liberalii s-au întrunit, pentru prima dată în noua formulă, în cadrul Consiliului Naţional al partidului, 
care a avut loc la sfârşitul săptămânii trecute.

Deputaţii revin la lucru 

de luni, ca noutate, în 

programul acestei sesi-

uni, urmând să apară 

„ora prim-ministrului” şi 

„ora ministrului”. 

Camera Deputaţilor a fost 

convocată în prima sesiune 

ordinară a anului 2015 în zi-

ua de luni, ora 14,00, infor-

mează un comunicat de pre-

să al Camerei.

Potrivit sursei citate, în ace-

eaşi zi, Biroul permanent al 

Camerei Deputaţilor se va în-

truni, începând cu ora 13,00, 

pentru a-şi desemna noua 

componenţă, respectiv vice-

preşedinţii, secretarii şi ches-

torii acestui for.

Potrivit Regulamentul Ca-

merei Deputaţilor, alegerea 

acestora se face la propune-

rea grupurilor parlamentare, 

în conformitate cu ponderea 

acestora, potrivit confi gura-

ţiei politice a Camerei Depu-

taţilor şi negocierii liderilor 

grupurilor parlamentare. Con-

form aceluiaşi Regulament, 

lista candidaţilor propuşi pen-

tru Biroul permanent se su-

pune în întregime votului Ca-

merei Deputaţilor şi se apro-

bă prin vot secret cu bile.

După ce îşi aleg noua con-

ducere şi o votează în plenul 

Camerei, deputaţii vor mai 

avea pe ordinea de zi un ra-

port referitor la deputatul li-

beral Petre Roman.

„În şedinţa de plen de luni, 

înainte de ora prim-ministru-

lui, vom lua act de încetarea 

mandatului domnului Petre 

Roman. Biroul permanent a 

solicitat Comisiei juridice ca 

până atunci să facă un raport 

pe acest subiect”, a declarat 

Valeriu Zgonea, la fi nalul şe-

dinţei Biroului permanent al 

Camerei Deputaţilor.

Potrivit preşedintelui Co-

misiei juridice a Camerei, 

Bogdan Ciucă, şedinţa pen-

tru discutarea cazului Petre 

Roman va avea loc luni, în 

jurul orei 14,00, înainte de 

şedinţa plenului. ANI a in-

format pe 12 ianuarie că ra-

portul de evaluare prin care 

s-a constatat starea de incom-

patibilitate a deputatului li-

beral Petre Roman a rămas 

defi nitiv prin necontestare.

Ora prim-ministrului 
şi alte ore

Tot astăzi, de la ora 18,00, 

deputaţii vor avea parte de 

o noutate în activitatea lor, 

şi anume „ora prim-minis-

trului”. Mai exact, premierul 

Victor Ponta va veni, în ple-

nul Camerei, pentru a pre-

zenta priorităţile Guvernu-

lui pe care îl conduce.

Potrivit anunţului făcut 

de Valeriu Zgonea, „ora 

prim-ministrului” se va re-

peta în prima zi de luni a fi -

ecărei luni din sesiune.

În celelalte zile de luni, 

din fi ecare lună, se intenţi-

onează introducerea „orei 

ministrului”.

„Celelalte zile de luni vor 

fi  dedicate miniştrilor, liderii 

opoziţiei vor propune audie-

rea, în «ora ministrului», a 

unui ministru şi vor stabili te-

ma, iar liderii arcului guver-

namental vor propune dezba-

tere pe diferite teme unui mi-

nistru. Astfel, în celelalte trei 

săptămâni ale unei luni vom 

avea audierea, în ora minis-

trului, a cel puţin doi miniştri”, 

a precizat preşedintele Came-

rei Deputaţilor.

Conversia creditelor 
şi falimentul personal

Pentru sesiunea parla-

mentară, care începe astăzi, 

deputaţii au printre cele mai 

importante priorităţi legis-

lative proiectul legii privind 

falimentul personal, care es-

te încă în dezbateri la Co-

misia juridică, şi pe cel pri-

vind reconversia creditelor, 

care este în dezbatere în Co-

misia de buget.

Alte priorităţi legislative 

propuse de partidele parla-

mentare sunt îmbunătăţirea 

cadrului legislativ referitor la 

etapele preliminare începerii 

executării silite, creşterea alo-

caţiilor pentru copii, extinde-

rea reducerii TVA la produ-

sele alimentare de bază.

Noutăţile noii sesiuni parlamentare
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Facultatea de Litere din 

cadrul Universităţii 

Babeş-Bolyai a inaugurat 

joi Centrul Digital 

Humanities Transilvania 

(DigiHUBB).

Acesta este o entitate de 

cercetare ştiinţifi că aplicati-

vă afl at în subordinea Uni-

versităţii Babeş-Bolyai, Cluj-

Napoca,constituit în cadrul 

Facultăţii de Litere.

Ce înseamnă Digital 
Humanities?

Digital humanities repre-

zintă un nou concept şi do-

meniu de cercetare şi preda-

re, care aduce împreună şti-

inţele umaniste şi informati-

ce. Domeniul digital humani-

ties nu se limitează practicile 

umaniste convenţionale, ci cu-

prinde în demersurile sale şi 

domenii precum istoria, an-

tropologia, comunicarea, ar-

hitectura, studiile etnice sau 

ştiinţele sociale.

„Un coleg american a de-

fi nit conceptul de digital hu-

manities ca „Shakespeare pe 

Ipad”. Practic, este vorba des-

pre mariajul dintre discipli-

nele umaniste, artă, muzică, 

cu tehnologiile informatice. 

De exemplu, nu mai e obli-

gatoriu să vizitezi un muzeu, 

pentru că poţi accesa obiec-

tele în mod digital”, a decla-

rat Susan Schreibman , spe-

cialist în domeniul ştiinţelor 

umaniste digitale.

În cadrul evenimentului, 

Conf. Dr. Paulina Mitrea, pro-

fesoară la UTCN şi membru al 

Centrului DigiHUBB, a afi rmat 

următoarele: „Ideea de digital 

humanities înseamnă în pri-

mul rând colaborare şi lucru 

prin proiecte intradisciplinare. 

Acest centru este o unitate de 

cercetare, dar face parte din-

tr-o structură mai mare. Inte-

resul nostru e de a realiza o 

cercetare performantă, motiv 

pentru care am luat legătura 

cu alte centre similare din Eu-

ropa. Digital Humanities are 

două părţi esenţiale: una se 

ocupă cu digitizarea efectivă 

a arhivelor, documentelor, ma-

nuscriselor, crearea unor ba-

ze de date inedite, dar înce-

pând cu evoluţia internetului, 

a apărut posibilitatea de a crea 

produse digitale. Noi ne do-

rim să introducem această li-

nie de studiu la UBB şi să adu-

cem studenţi să lucreze în 

acest centru”.

Centrul DigiHUBB, 
o oportunitate pentru 
absolvenţii clujeni

Obiectivul general al cen-

trului este de a realiza şi pro-

mova studii ale acestei disci-

pline şi aplicarea lor practică 

în cadrul unor proiecte inter-

disciplinare. În cadrul Digi-

HUBB se afl ă doctori, docto-

ranzi şi specialişti din dome-

nii diverse, între care profe-

sori ai UBB.

Tinerii absolvenţi vor avea 

oportunitatea de a-şi aloca cre-

ativitatea şi competenţele într-o 

gamă largă de locuri de mun-

că, inclusiv în cadrul Centru-

lui DigiHUBB. Câteva dintre 

posibilităţile de angajare ofe-

rite de această specializare: ar-

tist digital, management cul-

tural digital, cartograf digital, 

expert în analiza discursului 

şo arhivistică digitală.

Clujul oferă tinerilor posibilități 
de lucru într-un domeniu inovativ

Potrivit lui Mircea Opriş, 

preşedintele Asociaţiei 

Naţionale a Salvatorilor 

Montani din România, 

persoanele surprinse de 

avalanşa produsă la Bâlea 

Lac, sâmbătă, sunt trei 

salvamontişti atestaţi şi 

un aspirant la statutul de 

salvator montan. Cei patru 

se afl au pe munte având 

asupra lor tot echipamen-

tul necesar salvării din 

avalanşă, când au fost ei 

înşişi surprinşi de zăpada 

dislocată, scrie Mediafax.

Trei dintre salvatori au fost 

prinşi sub zăpadă, iar doi din-

tre ei au reuşit să iasă singuri 

de sub stratul de omăt. Ei 

l-au reperat pe colegul lor, cu 

ajutorul aparaturii de căuta-

re specializată şi au reuşit 

să-l scoată din avalanşă, a 

declarat pentru Mediafax Mir-

cea Opriş.

Şeful Serviciului Salvamont 

Sibiu, Adrian David, a preci-

zat că salvamontistul care a 

fost îngropat total în zăpadă 

a fost scos după 12 minute.

„Avalanşa s-a produs de dea-

supra colegilor mei. Ei au fost 

surprinşi de zăpadă şi trei au fost 

îngropaţi parţial, iar unul a fost 

îngropat total. Cel care a fost în-

gropat total a fost scos după 12 

minute din zăpadă. În două mi-

nute l-au localizat şi au mai du-

rat zece minute până l-au scos. 

A fost degajată zăpada din jurul 

lui de către salvamontişti, după 

care în ajutorul colegilor mei de 

acolo au venit şi doi jandarmi 

montani”, a precizat David.

Potrivit acestuia, trei din-

tre salvamontişti sunt anga-

jaţi ai Salvamont Sibiu, iar 

unul este salvamontist (n.r. – 

aspirant), din Cluj.

Cei patru salvatori montani 

au coborât pe picioarele lor 

până la telecabină, fi ind înso-

ţiţi de către cei doi jandarmi.

Ulterior, salvamontiştii au 

mers la spital pentru un con-

trol medical suplimentar.

Unul singur dintre salva-

montiştii surprinşi de avalanşă 

– cel în vârstă de 28 de ani – a 

rămas în spital, după ce medi-

cii au constatat că acesta a avut 

episoade de pierdere a cunoş-

tinţei, astfel că se afl ă sub su-

praveghere.

Patru salvamontişti, surprinşi 
de o avalanşă la Bâlea Lac. 
Unul dintre ei este din Cluj

Biroul pentru Studenţi cu 

Dizabilităţi (BSD) al 

Universităţii Babeş-Bolyai 

(UBB) a demarat un pro-

gram unic în România, de 

antrenamente de para-agi-

litate, care reprezintă un 

sport ce presupune con-

ducerea câinilor printre 

obstacole de către persoa-

ne cu dizabilităţi.

BSD este, la rândul său, o 

structură unică în ţară, până 

la acest moment, fi ind primul 

birou care funcţionează în ca-

drul unei universităţi şi care 

are ca scop susţinerea persoa-

nelor cu dizabilităţi în viaţa 

studenţească şi academică.

Coordonatorii biroului 

doresc însă să extindă cât 

mai mult activitatea aces-

tuia către comunitate, iar 

unul dintre programele re-

cent demarate are ca scop 

creşterea interacţiunii din-

tre om şi animale.

„Se ştie foarte bine de mul-

tă vreme şi a fost demonstrat 

şi prin studii că interacţiunea 

omului cu animalele creşte 

performanţa în orice dome-

niu. Pe de altă parte, pentru 

că animalul percepe mai bi-

ne mesajul de la noi atunci 

când suntem relaxaţi, inter-

acţiunea aceasta are şi rolul 

de a ne ajuta să ne eliberăm 

de stres. În ceea ce priveşte 

persoanele cu dizabilităţi, 

pentru ele este foarte impor-

tant faptul că un animal, câi-

ne, de exemplu, nu îi perce-

pe ca având un handicap. 

Animalele ne acceptă pe toţi, 

necondiţionat, indiferent da-

că avem un handicap sau nu, 

iar acest lucru este foarte im-

portant”, a explicat psiholo-

gul Alina Rusu, care se ocu-

pă de coordonarea BSD.

Programul de para-agili-

tate a fost instituit în ide-

ea de a crea un proiect ca-

re să prilejuiască persoane-

lor cu dizabilităţi întâlniri 

regulate, dar şi suprave-

gheate, în care pot interac-

ţiona cu animalele. Faptul 

că aceste întâlniri presupun 

şi acţiuni sportive – para-agi-

litatea cere o coordonare a-

tât a persoanei cu dizabili-

tăţi precum şi a câinelui ca-

re trebuie condus peste ob-

stacole – face ca lucrurile să 

fi e mai interesante, dar şi 

mai distractive.

„De fapt, este vorba des-

pre îmbunătăţirea calităţii 

vieţii. Aceste acţiuni ajută 

persoanele cu dizabilităţi să 

îşi crească stima de sine, îşi 

deschid capacitatea de co-

municare şi se şi relaxează 

în acelaşi timp”, a mai spus 

Alina Rusu.

Unul dintre motivele pen-

tru care BDS a iniţiat acest 

program de para-agilitate es-

te şi acela că, în general, per-

soanele cu dizabilităţi nu îşi 

permit să crească un animal, 

chiar dacă relaţionarea cu el 

le face bine.

Iulia Lazăr, care se ocupă 

de dresajul câinilor, inclusiv 

al unora special antrenaţi pen-

tru a însoţi persoane nevăză-

toare, susţine că în România 

nu există programe de pa-

ra-agilitate organizate.

„Persoanele cu dizabilităţi 

au greutăţi în a se întreţine 

pe ele şi atunci le este destul 

de difi cil să crească un ani-

mal. Un câine după cum bi-

ne ştim are anumite nevoi, 

trebuie scos afară, plimbat, 

şi atunci desigur că este de 

aşteptat ca aceste persoane 

să nu poată întreţine un ani-

mal. Dar interacţiunea le fa-

ce foarte bine. Terapie asis-

tată de animale se face şi la 

noi în România, dar para-agi-

litate într-o formă structura-

tă nu se face şi de aceea am 

venit cu ideea aceasta. Eu 

sper ca la un moment dat să 

ajungem ca unele persoane 

cu dizabilităţi să participe şi 

la concursuri, dar fi reşte că 

acum este doar începutul”, a 

afi rmat Iulia Lazăr.

Activităţile de para-agilita-

te, care se desfăşoară în com-

plexul sportiv al UBB care toc-

mai a fost restaurat cu fonduri 

europene, fac parte dintr-un 

program mai mare al BSD, nu-

mit „Be active together”, care 

presupune organizarea unor 

activităţi sportive – volei şe-

zând, jocuri, dansuri, etc. – 

care să prilejuiască persoane-

lor cu dizabilităţi întâlnirea cu 

persoane fără dizabilităţi, pro-

fesori de sport, kinetoterape-

uţi, psihologi, studenţi.

Toate aceste acţiuni au ca 

scop conştientizarea dizabili-

tăţii de către comunitatea ma-

joritară şi integrarea activă a 

studenţilor cu dizabilităţi în 

mediul universitar.

Programul de para-agilitate instituit 
la Universitatea „Babeş-Bolyai”
Acesta este o activitate sportivă care presupune conducerea câinilor printre obstacole de către persoane cu dizabilităţi.



Conducerea Facultăţii de Construcţii Cluj-Napoca, 
sunt alături de

domnul Conf. Dr. Ing. HODA GAVRIL, în aceste 
momentele grele

pricinuite de trecerea în nefi inţă a tatălui său.

Sincere condoleanţe.

CONDOLEANŢE
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8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm

numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!

Asociația de Proprietari 

Albac 6 Cluj-Napoca

anunță

SELECȚIE OFERTE

pentru

LUCRĂRI RENOVARE 

FAȚADĂ IMOBIL.

Firmele interesate pot depune 

ofertele la adresa: str. Albac nr. 

6, C.P. Administrator

tel: 0745.316.378

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0752-990127

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.
- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.
- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.
- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ P.F. cumpăr direct de la pro-
prietar, ap. cu 2 camere, etaj in-
termediar, fi nisat, eventual mo-
bilat, cu plata integrală, în cart. 
Andrei Mureșanu, Gheorgheni, 
Pata, Zorilor sau Plopilor. 
Sunați la tel. 0743-515388 sau 
0264-440108. (6.9)

¤ P.F. vând URGENT ap. cu 4 ca-
mere, et. 3, în cart. Mănăștur, su-
pr. 68 mp, decomandate, geam 
termopan în toate camerele, par-
chet melaminat, gresie, faianţă, 
cu balcon închis, 2 băi, beci, ușă 
schimbată cu metal, preţ 55000 
euro, negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0748-089138. (3.10)

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă în zonă rezidenţia-
lă, în cart. Borhanci, Aleea Vio-
letelor nr. 1, teren în supr. de 
607 mp, la parter, living, bucă-
tărie, baie, WC, cămară, terasă, 
la etaj 3 camere, balcon, terasă, 
hol, baie, WC. Inf. la tel. 
0264-550331 sau 
0725-442163. (3.7)

¤ Vând casă cu 3 camere, bucă-
tărie, baie, antreu, supr. 78 mp, 
ușă, geamuri termopan, gresie, 
faianţă, pod, pivniţă, fi legorie, 
grădină 1400 mp, la 13 km de 
Cluj, zonă frumoasă, liniștită, 
aproape de mijloacele de trans-
port, acte în regulă. Inf. și relaţii 
la tel. 0726-759145. (3.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pășu-
ne în judeţele Cluj, Alba, Mureș. 
Sunaţi la tel. 0740-876.853 (2.7)

¤ Cumpăr teren însupr. de 500 
mp pentru construcţie vilă, sau de 
1500 mp pentru construcţie case 
înșiruite, liber sau cu casă demola-
bilă, în zona Grigorescu (P-ţa 14 
Iulie, E. Grigorescu, Donath, O. 

Goga), Gheorgheni (Arieșului, Ar-
telor, V. Lupu, T. Ionescu, Albinii), 
Bulgaria (P-ţa 1848, Clujana), 
front min. 16 m, aproape de mij-
loacele de transport în comun. 
Tel. 0748-111295. (5.8)

¤ Vând teren în supr. de 6 hecta-
re, str Giuseppe Verdi, cart Iris, 
compact, cadastru, front 90 m, cu-
rent electric, pretabil construcţii 
agrozootehnice, fermă, sere, preţ 
11 euro/mp. Inf. suplimentare la 
tel 0744-653.097 (2.7)

P.F. vând 1145 mp de teren 
intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 
front la drum de servitute 
36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.
Informații la tel. 
0756-091346.

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

Tureni. Exclus agenţii.

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

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

¤ Vând 2 parcele de teren lângă 
lacul din Chinteni, supr. 613 mp, 
front 18 ml la drum judeţean, 
preţ 15 euro mp. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0745-251703.

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ Vând teren central în supr. de 
100 mp, front 20 ml la drum de 
servitute, cu C.F. și C.U., P+6, 
preţ 250 euro mp. Inf. suplimen-
tare la tel. 0745-251703.

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

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

SCHIMBURI

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

Caut de închiriat garsonieră,

mobilată, de preferinţă zona 
FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ S.C. SALSTAR S.R.L., angajează 
muncitor necalifi cat în decorare 
geamuri. CV-urile se trimit pe: 
offi ce@folie.ro. Oferta este vala-
bilă până în 31.01.2015. După 
selectare veţi primi răspunsul tot 
prin mail.

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

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

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

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștințe WIN-
MENTOR. Sunați la tel. 0745-
430079.

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

¤ Caut de lucru ca ŞOFER, expe-
rienţă 18 ani (şi pe comunitate), 
cat. B şi C, cunoscător al lb. ger-
mane şi engleze. Rog şi ofer se-
riozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 
0745-501314.

SERVICII

¤ Tineri căsătoriţi, serioși, îngri-
jim o persoană contra locuinţă în 
Cluj-Napoca Sunaţi la tel 
0740-876853. (2.7)

Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-

mere de frig.
Ofer garanţie şi asigur transport.
Tel. 0747-786.320; 0770-607.687.

¤ Execut croitorie de lux pentru 
bărbaţi, ultima modă, pentru 
toate vârstele, costume de mire, 
fracuri, blezere, etc., fac și trans-
formări. Execuţie ireproșabilă, 
tarif accesibil. Fost maistru speci-
alist la “Casa de Modă”. Inf. la 
tel. 0364-882575. (5.9)

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Cumpăr ”ARO 10”, cu acte. 
Sunaţi la tel. 0740-876853. 
(2.9)

¤ Vând CART. Inf. și relaţii la 
tel. 0740-876853. (2.9)

¤ VÂND SUPERNOVA asigurare 
și revizie tehnică la zi, an fabri-
caţie 2001, km reali 79.000, 
motor 1,4, injecţie benzină (Re-
nault Clio), tinichigeria și vopsi-
tul făcută recent. Preţ 1.200 Eu-
ro. Informaţii la telefon 
0766-484.462.

UZ CASNIC

¤ Vând soba de fontă, antică, cu 
ornamente, 170 cm înălţime, 
2000 ron negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0755437088

¤ Vând sobă de teracotă, culoa-
re maro, cu șapte rânduri, cu ușă 
metalică. Sunaţi la tel. 
0264-593488. (5.7)

MOBILIER

¤ Vând două măsuţe pentru fo-
tolii, rotundă și dreptunghiulară. 
Inf. la tel. 0741-386266. (3.7)

ELECTRO

¤ Vând TV color marca ”Nipon”, 
DVD nou. Inf. la tel. 0745-
569336. (1.7)

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

DIVERSE

¤Vând ceas cu cuc și ceas de bu-
zunar. Inf. la tel. 0745-569336. 
(1.7)

¤ Vând 125 kg de porumb boa-
be, preţ 1,20 RON/kg. Inf. ţi rela-
ţii la tel. 0264-553327 sau 
0786-603497. (2.9)

¤ Vând răcitor lapte 550l litri, 
din inox, ieftin. Inf. suplimentare 
la tel. 0736-577060. (2.9)

¤ Cumpăr puncte ANRP. Tel. 
0745-897813. (3.28)

¤ Vând topogan pentru copii. Inf. 
suplimentare la tel. 
0741-386266. (3.7)

¤ Cumpăr loc de veci, cu acte în 
regulă, C.F. la zi. Inf. suplimenta-
re la tel. 0722-886013. (6.9)

¤ Vând suc de mere natural, cu 
pulpă, din mere provenite din 
pomi netrataţi, fără zahăr şi 
conservanţi (recipient de 2 l).
Preţ 8,5 RON/l.
Sunaţi la tel. 0758-356073.

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

ANIMALE

¤ Vând pui ”Teckel” femelă, de 6 
luni, deparazitat, cu vaccin, păr 
scurt negru, foarte cuminte și ju-
căușă. Inf. suplimentare la tel. 
0741-386266. (3.9)

MATRIMONIALE

¤ Domn văduv, 65/176/90, seri-
os, nefumător, antialcoolic, do-
resc să cunosc o doamnă suplă.
serioasă, nefumătoare. Sunaţi vă 
rog la tel. 0746-851982. (5.5)

PIERDERE

¤ S.C. PRIM ART MANAGEMENT 
S.R.L., C.U.I. RO 30553932, 
J12/2205/2012, pierdut certifi cat 
constatator tip sediu: sediu social, 
cerere nr. / dată 544422 din 
10.08.2012, data listare 
16.08.2012. Se declară nul. (1.1)

ANUNŢ DE INTENŢIE

¤ Comuna Săcuieu, Str. Principală, 
nr. 130, jud. Cluj, tel: 0264/257672 
fax: 0372/877610, intenţionează 
să solicite de la Administraţia Bazi-
nală de Apă Crișuri, Administraţia 
Naţională "Apele Române", aviz de 
gospodărire a apelor pentru desfă-
șurarea activităţii de Modernizare 
drumuri forestiere Săcuieu (Racad), 
judeţul Cluj. Persoanele care doresc 
să transmită informaţii, sugestii și 
recomandări se pot adresa Primări-
ei Săcuieu după data de 
30.01.2015. (1.1)

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanță pentru acuratețea sau conținutul anunțurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparține exclusiv autorilor anunțurilor.
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spectacole

Atenție, cad îngeri!
Marți, 3 februarie, ora 19.00 (Studio „Art Club”)

Cerere în căsătorie, de A.P. Cehov
Miercuri, 4 februarie, ora 19.00 (Studio „Euphorion”)

Aida, de Giuseppe Verdi
Miercuri, 4 februarie, ora 18.30

Tosca, de Giacomo Puccini
Duminică, 8 februarie, ora 18.30

Concert simfonic
Vineri, 6 februarie, ora 19.00

Teatrul Naţional

Opera Naţională

Colegiul Academic

NOTIFICARE

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Emil Racoviţă, nr. 38, ap. 1, jud. Cluj, CIF 
26619141, Nr. Matricol 2A0444, în calitate de administrator 
judiciar

NOTIFICĂ
Deschiderea procedurii insolvenţei în formă generală 

împotriva debitoarei TCS PROIECT S.R.L. prin Încheierea civilă 
nr. 181/2015 pronunţată la data de 27.01.2015 de către 
Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul cu nr. 91/1285/2015. 
Termenul limită pentru înregistrarea eventualelor opoziţii la 
deschiderea procedurii: 10 zile de la primirea prezentei 
notifi cari. Termenul limită pentru depunerea cererii de 
admitere a creanţelor asupra averii debitorului este 
06.03.2015. Termenul limită pentru verifi carea creanţelor, 
întocmirea, afi șarea și comunicarea tabelului preliminar al 
creanţelor este 16.03.2015. Data limită pentru depunerea 
contestaţiilor cu privire la creanţele și drepturile de preferinţă 
trecute de lichidatorul judiciar în tabelul preliminar este de 
7 zile de la publicarea în BPI a Tabelului Preliminar. Termenul 
pentru soluţionarea eventualelor opoziţii sau contestaţii și 
pentru defi nitivarea tabelului creanţelor este 31.03.2015. 
Prima adunare a creditorilor va avea loc la data 20.03.2015, 
ora 12:00, la sediul procesual ales al administratorului judiciar 
din Cluj-Napoca, str. Emil Racoviţă nr. 38, ap. 1, jud. Cluj, la 
data de 10.02.2015, ora 12:00.

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL, lichidator judiciar al 
Lega Flavio Traffi c SRL, organizează licitaţie publică cu strigare 
pentru vânzarea următoarelor bunuri :

Set 2 rame lansare marfa, Semiremorca Stokota SP Etra 
S4UN206 SS, Autoturism Volkswagen Passat Variant, 
Autoutilitara Iveco Daily, Autotractor DAF, Autoutlitara DAF.

Licitaţiile vor avea loc în data de 05.02.2015, ora 15:00, 
in Cluj Napoca, str. Emil Racoviţă nr. 38 ap.1. În situaţia în 
care nu se va prezenta nimeni la prima licitaţia aceasta se 
va reconvoca pentru data de 16.02.2015, 26.02.2015, 
09.03.2015, la aceeași oră în aceleași condiţii. Documentaţia 
de înscriere va putea fi  depusă până la ora 15:00, în ziua 
anterioară licitaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel : 0264.432.603

ANUNȚ DE MEDIU

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj anunţă publicul 
interesat ca Elaborare P.U.Z. şi construire clădiri de birouri 
şi locuinţe colective P+4E+M, în comuna Florești, localitatea 
Florești, str. Răzoare FN, jud. Cluj, titular: Span Carmen, nu 
necesită evaluare de mediu, planul urmând a fi  supus 
procedurii de adoptare fără aviz de mediu. Observaţiile și 
comentariile publicului interesat privind decizia etapei de 
încadrare se trimit în scris la Agenţia pentru Protecţia Mediului 
Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 
0264-410722, fax: 0264-412914, e-mail: offi ce@apmcj.
anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, în 
termen de 10 zile calendaristice de la data apariţiei anunţului.

ANUNȚ DE MEDIU

Agenția pentru Protecția Mediului Cluj anunță publicul 
interesat ca P.U.Z.  construire imobil P+2E, Florești, str. Sub 
Cetate FN, jud. Cluj, titular: Uță Ovidiu Vasile, nu necesită 
evaluare de mediu, planul urmând a fi  supus procedurii de 
adoptare fără aviz de mediu. Observațiile și comentariile 
publicului interesat privind decizia etapei de încadrare se 
trimit în scris la Agenția pentru Protecția Mediului Cluj, Calea 
Dorobanților, nr. 99, bl. 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, 
fax: 0264-412914, e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele 
de luni-vineri, între orele 900-1400, în termen de 10 zile 
calendaristice de la data apariției anunțului.

ANUNŢURI PUBLICE

Mircea Dinculescu pentru Bratu Dabiel şi soţia 
Bratu Gabriela Cezarina, Puşcaş Gelu şi soţia Puşcaş 
Anca Raluca, Moldovan Vasile, în calitate de titular 
anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru „Elaborare PUZ şi construire 
ansamblu de locuinţe şi operaţiuni notariale – comasare şi 
dezmembrare teren în vederea reparcelării şi pentru drum, 
amenajări exterioare, împrejmuiri, racorduri şi branşamente 
utilităţi“, mun. Cluj-Napoca, str. Becaș nr. 26-28, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
proiectantului, strada Clinicilor nr. 39, et. 3, Cluj-Napoca, din 
data de 28.01.2015, între orele 8:30-16:00.

Publicul interesat poate transmite în scris, comentarii și 
sugestii, până la data de 16.02.2015, la A.P.M. Cluj, Str. 
Dorobanţilor nr.99, bloc 9B, cod 400609, Fax: 0264-412914, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între 
orele 9:00-14–00.

Lung Emilia, în calitate de titular anunţă publicul interesat 
asupra declanșării etapei de încadrare, conform H.G. 1076/2004, 
în vederea obţinerii avizului de mediu pentru „Elaborare PUZ 
şi PUD în condiţiile Legii 350/2001 actualizată, operaţiuni 
notariale – dezmembrare teren în vederea parcelarii pentru 
drum“, mun. Cluj-Napoca, str. Eta Boeriu f.nr., jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
proiectantului, strada Clinicilor nr. 39, et.3, Cluj-Napoca, din 
data de 28.01.2015, între orele 8:30-16:00.

Publicul interesat poate transmite în scris, comentarii și 
sugestii, până la data de 16.02.2015, la A.P.M. Cluj, Str. 
Dorobanţilor nr.99, bloc 9B, cod 400609, Fax: 0264-412914, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între 
orele 9:00-14–00.

ANUNŢ DE ANGAJARE

SERVICIUL DE AMBULANŢĂ AL JUDEŢULUI CLUJ organizează, 
în perioada 23.02.2015 – 26.02.2015 concurs pentru ocuparea 
următoarelor posturi vacante și temporar vacante:

Durată nedeterminată:

- 2 (două) posturi de şofer autosanitară I
Condiţii:

- 6 (șase) ani vechime ca șofer (conducător auto) profesionist

- diploma de bacalaureat

- permis de conducere categoria B și C

Durată determinată:

- 1 post temporar vacant de operator registrator urgenţă 
debutant

Condiţii:

- diploma de studii medii

- curs operare calculator

- certifi cat de radiotelefonist sau telefonist

Concursul se organizează la sediul SAJ Cluj situat în Cluj- 
Napoca str. Horea nr. 55 jud. Cluj

Înscrierile se fac până la data de 13.02.2015 ora 12,00 
la biroul RUNOS al SAJ Cluj.

Relaţii suplimentare privind condiţiile de participare la 
concurs, actele necesare înscrierii, se pot obţine la sediul SAJ 
Cluj, Biroul RUNOS, telefon 0264-407009.

ANUNȚ DE MEDIU

Cernischi Gilbert, în calitate de titular anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare, conform 
H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu 
pentru PUZ construire hală depozitare, comuna Sâncraiu, 
localitatea Sâncraiu, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul arh 
Abrudan Ionuţ, strada Bistriţei nr. 49A, Cluj-Napoca,jud. Cluj 
în zilele de luni-vineri între orele 9.00-14.00 din data de 
2.02.2015.

Publicul interesat poate transmite în scris, comentarii și 
sugestii, până la data de 19.02.2015, la A.P.M. Cluj, Str. 
Dorobanţilor nr.99, bloc 9B, cod 400609,tel 0264-410722, 
Fax: 0264-412914, e-mail: reglementari@apmcj.anpm.ro

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:20 Opinii fi scale
12:30 În grădina Danei (mag. li-
fe-style) (reluare)
13:00 Germana...la 1 (emis. info.) 
14:00 Telejurnal (emis. info.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Maghiara de pe unu 
(emis. mag.) 
16:50 Discover România (emis. 
info.)
17:00 Cu 80 de tablouri la capă-
tul lumii (rep., episodul 1)
17:35 Războiul lui Stalin cu 
URSS-ul: 1924-1953 (engl., 
1997, mini-s., episodul 1) - Se 
lasă întunericul
18:45 Nimic prea bun pentru un 
cowboy (can., 1998, com. rom., 
episodul 8)
19:40 Sport
19:59 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Vorbește liber! (emis. info.) 
22:00 Biziday (talk show)
22:50 Starea naţiei (reality 
show)
23:50 Împotriva vântului 
(fra.-belg., 2011, f. dr.)

PRIMA TV

12:30 Amintiri din viitor (reality 
show, episodul 8) (reluare)
13:30 Teleshopping (promo)
14:00 Casa: construcţie și de-
sign (ep., episodul 5) (reluare)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Codul magicienilor (ep., 
sezonul 2, episodul 5)
15:30 Cireașa de pe tort (gas-
tro-reality, sezonul 13, episodul 
21) (reluare)
16:30 Focus (emis. info.)
17:00 Mondenii
17:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
23, episodul 32) (reluare)
18:00 Focus (emis. info.)
19:30 Familii la răscruce (reality 
show, episodul 9)
20:30 Revendicarea (reality show)
21:30 Dosarele DNA (emis. in-
fo., episodul 9)
22:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
23, episodul 33)
23:00 Focus din inima României 
(emis. info., episodul 13)
23:30 Click! (mag. life-style)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV

14:00 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr., episodul 96)
15:00 Puterea destinului (tur., 
2006, s. dr.) (reluare)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (div.)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Războiul lui Connors 
(sua, 2006, acţiune)
22:00 Știrile Pro TV
22:30 CSI: New York (sua-can., 
2004, s. poliţist, sez. 7, ep. 17)
23:30 Nikita (sua, 2010, s. de 
acţ., sezonul 2, episodul 4)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) - Sezonul 4
13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Acces direct (talk show) 
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special (emis. 
info.) 
20:30 Poftiţi pe la noi! (ep.)
23:00 Un show păcătos (div.) 

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.
20:00 Trădarea (tur., 2010, s. dr.)
22:30 WOWbiz 

LOOK TV

12:00 Casa Poporului (talk 
show) (reluare)
13:00 Poveștile României
14:00 Liga Magazin (emis. mag.)
15:00 Celebrity
16:00 Liga 1: CS Gaz Metan Me-
diaș - FC Ceahlăul Piatra Neamţ 
(emis. sport) (reluare)
18:00 Instincte primare ( aus., 
2008, f. doc., episodul 1)
18:30 Big Boletus
19:30 Știri Look TV (emis. info.) 
20:00 Liga 1: FC Rapid București 
- FC Dinamo 1948 București(NA) 
(emis. sport) (reluare)
22:00 Celebrity (reluare)
23:00 Big Boletus

www.batrom.ro

Organizăm:

Nunţi,
Botezuri,
Petreceri,

Conferinţe,
Mese festive,
Aniversări,

Comemorăriwww.casauniversitarilorcluj.ro

0744 251 471
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UTILAJE profesionale
pentru

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

Noul preşedinte al 

Italiei, Sergio 

Mattarella, a lansat 

sâmbătă un apel la uni-

tate contra terorismu-

lui, cu ocazia vizitei la 

locul unuia dintre 

masacrele comise de 

nazişti spre finalul 

celui de-al Doilea 

Război Mondial, trans-

mite AFP.

La scurt timp după alege-

rea sa în funcţia de şef al sta-

tului italian, Mattarella s-a 

deplasat cu automobilul său, 

un Fiat Panda de culoare gri, 

la Gropile Ardeatine (la sud 

de Roma), unde în martie 

1944 au fost masacraţi 335 

de civili italieni, printre care 

şi 75 de origine evreiască.

„Alianţa dintre ţări şi 

popoare a ştiut să învingă 

ura nazistă, rasistă, anti-

semită şi totalitară al cărei 

simbol dureros este acest 

loc. Aceeaşi unitate în Eu-

ropa şi în lume va şti să-i 

învingă pe cei care vor să 

ne bage într-o nouă eră a 

terorismului”, a declarat 

Sergio Mattarella. Vizita sa 

la Gropile Ardeatine a avut 

un caracter privat.

Sergio Mattarella a fost 

ales sâmbătă preşedinte al 

Republicii Italiene de către 

parlamentarii şi reprezen-

tanţii regionali italieni.

Judecător la Curtea Con-

stituţională, Mattarella, fost 

parlamentar timp de 25 de ani 

şi de cinci ori ministru, a fost 

susţinut de premierul Matteo 

Renzi, fi ind ales abia în al pa-

trulea tur de scrutin desfăşu-

rat în această săptămână, în 

primele trei tururi nefi ind în-

trunit cvorumul necesar.

Noul preşedinte va de-

pune jurământul săptămâ-

na viitoare şi îi va succeda 

lui Giorgio Napolitano (89 

de ani), care a demisionat 

în cursul lunii trecute.

Noul preşedinte al Italiei face apel 
la unitate împotriva terorismului

Reprezentanţii publica-

ţiei săptămânale france-

ze „Charlie Hebdo” au 

decis să întrerupă tem-

porar activitatea. Astfel 

că, următoarele două 

numere nu vor mai apă-

rea pentru că angajaţii 

săi nu se simt pregătiţi.

Purtătorul de cuvânt al re-

vistei, Anne Hommel, a decla-

rat că jurnaliştii sunt afectaţi 

de doliu, extenuare şi supra-

expunere mediatică, scrie b1.ro.

Potrivit presei franceze, ni-

cio dată nu a fost stabilită pen-

tru apariţia numărului 1179 al 

revistei.

Redacţia „Charlie Hebdo” 

a fost atacată de doi terorişti 

pe 7 ianuarie, care au pă-

truns în sediu şi au ucis 12 

oameni.

Supravieţuitorii de la săp-

tămânalul de satiră Charlie 

Hebdo au publicat în mier-

curea de după atentat o no-

uă ediţie, pe a cărei primă 

pagină aparea un Mahomed 

cu lacrimi în ochi, în urma 

atacurilor armate care au bul-

versat Franţa, o ţară care a 

intrat în „război împotriva te-

rorismului”.

Ziarul a anunţat un tiraj de 

trei milioane de exemplare, 

faţă de 60.000 de obicei, cu 

versiuni în numeroase limbi 

străine (engleză, turcă, spa-

niolă, între altele).

„Charlie Hebdo” își 
întrerupe temporar 
activitatea

Cel puţin 40 de persoane 

au fost ucise în luptele 

dintre trupele ucrainene 

şi rebelii pro-ruşi desfăşu-

rate în partea de est a 

ţării, informează BBC.

Ofi cialii ucraineni spun că 

15 de soldaţi şi 12 civili au 

murit în ultimele 24 de ore. 

La rândul lor, rebelii raportea-

ză 13 de victime.

Separatiştii susţin, de ase-

menea, că au ocupat oraşul 

Vuhlehirsk şi că au înconju-

rat centrul cheie de Debaltse-

ve, dar armata ucraineană nea-

gă acest lucru.

Între timp, discuţiile lega-

te de încheierea urgentă a unui 

armistiţie din Belarus au fost 

întrerupte, însă fără a se sem-

na vreun acord.

Reprezentanţii Ucrainei şi 

Rusiei, precum şi trimişii re-

belilor, precum şi membrii Or-

ganizaţiei pentru Securitate şi 

Cooperare (OSCE), au parti-

cipat la reuniunea din capita-

la Belarus, Minsk.

Fostul preşedinte ucrai-

nean Leonid Kucima, repre-

zentantul Kievului la discu-

ţii, a fost citat ca spunând 

că discuţiile au fost „zădăr-

nicite” de rebeli.

„Bejenie şi suferinţă”

Cele mai recente relatări 

privind situaţia din zona de 

confl ict indică faptul că este 

încă prea devreme pentru a 

se putea vorbi despre o înce-

tare a focului.

Sâmbătă, ministrul ucrai-

nean al Apărării Stepan Pol-

torak a declarat reporterilor 

că „15 de soldaţi au fost ucişi 

şi un altul de 30 răniţi”, în 

timpul luptelor de pe „toată 

linia de contact” în ultimele 

24 de ore.

De asemenea, el a recunos-

cut că localitatea Debaltseve 

este acum „controlată parţi-

al” de rebeli.

Între timp, Vyacheslav 

Abroskin, şeful Ministerului 

de Interne ucrainean în regiu-

nea Doneţk, a declarat că 12 

de persoane au fost ucise de 

bombardarea rebelilor din oraş.

În oraşul Doneţk, contro-

lat de rebeli, Eduard Basurin, 

comandantul adjunct al au-

to-proclamatei Republici Po-

pulare Donetsk, a declarat că 

13 persoane – inclusiv civili 

– au fost ucise, în ultimele 

24 de ore, în zonele contro-

late de separatişti.

De asemenea, el a susţinut 

că aproximativ 8.000 de mili-

tari ucraineni sunt acum în-

conjuraţi în oraşul Debalţeve.

Ofi cialii ucraineni negase-

ră anterior această declaraţie.

Într-o declaraţie făcută pre-

sei, Ertugrul Apakan, moni-

torul şef al misiunii OSCE în 

Ucraina, a condamnat bom-

bardarea zonelor civile dens 

populate din estul Ucrainei.

„Cu toate acestea, din nou, 

civili nevinovaţi au fost afec-

tate de criză, şi încă o dată 

vedem mai vărsare de sânge”, 

a spus Ertugrul Apakan, în-

demnând toate părţile să fa-

că eforturi „pentru a preveni 

bejenia şi suferinţele”.

Situația rămâne tensionată 
în estul Ucrainei
Combatanții raportează zilnic zeci de morți și răniți din rândurile militarilor 
și a populației civile.

8000
de militari ucraineni sunt 
înconjuraţi în oraşul 
Debalţeve
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Cea mai mare gamă de băuturi

Cele mai mici preţuri

Oferte speciale pentru nunţi, 
onomastici, botezuri, evenimente.

Adresa: Emil Isac nr. 22, Piezisa nr. 23A 
telefon 0749879788

Jucătoarea americană de 

tenis Serena Williams, 

numărul unu mondial, a 

câştigat turneul 

Australian Open, primul 

de Mare Şlem al anului, 

sâmbătă, la Melbourne, 

după ce a învins-o cu 6-3, 

7-6 (5) în fi nală pe rusoai-

ca Maria Şarapova, a 

doua favorită.

Serena Williams (33 ani) 

s-a impus după o oră şi 51 de 

minute, dar fi nala a fost în-

treruptă timp de 13 minute 

din cauza ploii. Cu acest suc-

ces, americanca o conduce pe 

Şarapova la meciurile directe 

cu scorul de 17-2, 16 victorii 

fi ind consecutive.

Liderul mondial s-a des-

prins la 5-2 imediat după în-

treruperea cauzată de ploaie 

(la 3-2, 30-30) şi şi-a adjude-

cat primul set cu 6-3, în 47 

de minute.

Şarapova a salvat o min-

ge de meci la 5-4 în setul al 

doilea, dar în cele din urmă 

Serena a încheiat meciul cu 

un as, al 18-lea al său în 

acest meci.

Williams reuşeşte să îşi 

treacă în palmares al doilea 

titlu de Grand Slam la rând, 

după US Open 2014, iar între 

timp a câştigat şi Turneul Cam-

pioanelor de la Singapore, du-

pă o fi nală cu Simona Halep.

O victorie nesperată

Jucătoarea americană de 

tenis Serena Williams a spus, 

după meci, că este cu ade-

vărat fericită, după victoria, 

în două seturi, din finala 

turneului Australian Open, 

scor 6-3, 7-6 (5), cu rusoai-

ca Maria Şarapova.

Ea a declarat că nu se aş-

tepta să câştige turneul. „Sunt 

cu adevărat fericită. Nu mă 

aşteptam să înving. Nu sunt 

în forma mea cea mai bună. 

Este o senzaţie deosebită să 

învingi la un asemnea tur-

neu”, a spus Williams.

Serena Williams a mai spus 

că doreşte să învingă şi la Ro-

land-Garros în actualul sezon 

şi a mulţumit antrenorului său 

Patrick Mouratoglou, pentru 

faptul că a fost un sprijin re-

al pe toată durata turneului 

de la Melbourne.

Şarapova: „Şi eu vreau 
să servesc cu 200 km/h”

Rusoaica Maria Şarapova 

a afi rmat că sportiva ameri-

cană este cea mai bună la a-

ceastă oră şi a remarcat forţa 

şi precizia serviciilor actualu-

lui număr unu mondial. „Îmi 

place mult competiţia, îmi pla-

ce să am adversare cele mai 

bune jucătoare, iar Serena es-

te acum cea mai bună la a-

ceastă oră”, a precizat rusoai-

ca Maria Şarapova, a doua fa-

vorită a competiţiei.

Ea a mai spus că şi-ar do-

ri să poată ajunge la perfor-

manţa Serenei care poate ser-

vi şi cu 200 km/h. „A servit 

cu adevărat foarte bine as-

tăzi. Foarte puţine jucătoare 

din lume ajung să servească 

atât de puternic şi de precis, 

să găsească toate unghiurile 

bune. Şi eu vreau să servesc 

cu 200 km/h, dar asta nu es-

te posibil cu umărul meu. A 

trecut mult timp de când nu 

am câştigat în faţa ei, este 

adevărat. Dar, eu sunt bucu-

roasă acum pentru ce am re-

alizat la acest turneu. Să 

ajungi în fi nala unui turneu 

de Mare Şlem înseamnă să 

munceşti mult, nu este aşa 

de simplu. Este un început 

de an bun pentru mine”, a 

mai spus Şarapova.

Pentru Serena este al şase-

lea titlu cucerit la Melbourne 

Park (2003, 2005, 2007, 2009, 

2010, 2015) şi al 19-lea de Ma-

re Şlem din carieră, cu care le-a 

depăşit pe compatrioatele sale 

Chris Evert şi Martina Navrati-

lova şi a egalat-o pe Helen Wills 

Moody, pe locul al treilea al ier-

arhiei all time. Doar australian-

ca Margaret Court (24) şi ger-

manca Steffi  Graf (22) au mai 

multe titluri majore.

Pentru victoria de la Mel-

bourne, Serena a fost recom-

pensată cu 2.000 de puncte 

WTA şi cu un cec de 3,1 mili-

oane dolari australieni (peste 

2,13 milioane de euro), în timp 

ce Şarapova a primit 1.300 de 

puncte şi 1,55 milioane dolari 

(1,07 milioane de euro).

Serena Williams a câștigat 
turneul Australian Open
Jucătoarea americană de tenis Serena Williams, numărul unu mondial, 
a câștigat turneul Australian Open, primul de Mare Șlem al anului.
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Oaspeţii înving 
în Sala Sporturilor
Echipa de volei feminin a CS 
Universitatea Cluj a cedat sâm-
bătă în faţa echipei CSM 
București cu scorul de 0-3 
(12-25, 14-25, 14-25). Fetele 
antrenate de Dănuţ Ciontoș nu 
au reușit să se ridice la nivelul 
echipei de pe locul 2 și și-au 
consolidat poziţia de codașe în 
clasamentul Diviziei A1 cu doar 
6 puncte din 14 meciuri. Pentru 
„U” Cluj urmează două partide 
care pot decide soarta echipei 
universitare în A1. Prima este 
deplasarea la Satu Mare (7), 
miercuri, 4 februarie, de unde 
„U” se poate întoarce cu o vic-
torie de 3 puncte, iar, sîmbătă, 
7 februarie, în Sala sporturilor 
„Horia Demian” vor primi vizita 
formaţiei Unic Piatra Neamţ 
(11), altă echipă de care „U” 
poate trece la pas, alte 3 punc-
te în clasament.
În acelălalt meci, disputat sâm-
bătă în Sala Sporturilor, echipa 
de baschet masculin CS 
Universitatea Cluj, a fost învin-
să de echipa BC Timba 
Timișoara, cu scorul de 62-71 
(17-19, 10-17, 17-13, 18-22). 
Antrenorul echipei din 
Timisoara, Bogdan Murărescu, 
a declarat după meci că nu se 
aștepta la o partidă așa „urâtă” 
și spera ca echipa din cluj să fi e 
fi e mai puternică. Din partea 
echipei gazde, așa cum ne-am 
obișnuit, nu a dorit să comen-
teze evoluţia jucătorilor. 
Următorul meci pentru clujeni 
va avea loc sâmbătă, în depla-
sare la Târgu Jiu.

Pe scurt

SPORT

Serena a câștigat 
turneul 
Australian Open
Jucătoarea americană de tenis 

Serena Williams, numărul unu 

mondial, a câștigat turneul Aus-

tralian Open, primul de Mare 

Șlem al anului. Pagina 11
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Fetele antrenate de 

Carmen Amariei au reu-

şit, sâmbătă seara, una 

dintre cele mai frumoase 

victorii din acest campio-

nat în faţa unui adversar 

care părea înainte de 

meci mult mai puternic.

Încă de la începutul par-

tidei clujencele au impus un 

ritm destul de alert reuşind 

să stea mereu în avantaj şi 

să intre la pauză cu un avan-

taj de patru puncte. În pri-

mele 15 minute ale reprizei 

secunde meciul părea să fie 

adjudecat pentru clujence, 

ţinând un avantaj continuu 

de cinci puncte, dar în ulti-

mele minute ale partidei, pe 

fondul oboselii, brăilencele 

au reuşit să revină şi să ega-

leze. Faza decisivă a fost 

consumată în ultimul mi-

nut, atunci când brăilence-

le au avut şansa de a mar-

ca decisiv dar au pierdut 

mingea iar clujencele, scă-

pate pe contraatac, au reu-

şit să imprime golul victo-

rie de 25-24.

În acest meci Anamaria 

Măzăreanu a prins o zi de ex-

cepţie şi a parat 5 aruncări 

de la 7 metri, iar jocul colec-

tiv al clujencelor nu le-au dat 

nici o şansă handbalistelor 

de la Brăila, cu toate efortu-

rile depuse de Perianu, Hor-

jea sau Brot.

Laura Popa: „E victoria 
noastră şi o merităm”

Jucătoarea care a marcat 

decisiv pentru „U” Alexandri-

on, Laura Popa, a declarat la 

fi nalul meciului că această 

victorie vine după multă mun-

că şi că se datorează întregii 

echipe.

„Am muncit toate pentru 

această victorie şi ne-am do-

rit de la începutul meciului să 

câştigăm. Am pregătit foarte 

mult acest meci, ştiam tot ce 

fac ele, de la început ne-am 

dorit şi asta s-a văzut în te-

ren. Eu zic că e victoria noas-

tră şi o merităm din tot sufl e-

tul. Ne-am uitat în clasament 

toată săptămâna şi ştiam că 

e Constanţa şi Slobozia cu un 

punct înaintea noastră, acum 

suntem noi cu două peste”, a 

spus Laura Popa la fi nalul me-

ciului.

Apărarea, 
cheia succesului

Carmen Amariei, antrenoa-

rea echipei „U” Alexandrion, 

a declarat după meci, vizibil 

fericită de acest rezultat foar-

te bun, că victoria este cu a-

tât mai importantă cu cât fe-

tele, deşi răcite, au reuşit să 

învingă o echipă care se afl ă 

cu mult mai sus în clasament.

„Pentru noi este o victorie 

foarte importantă şi orice 

punct pe care îl câştigăm, mai 

ales în faţa unor echipe foar-

te valoroase cu este Brăila, 

pentru noi aceste trei puncte 

sunt mai ceva ca şi aerul. Mă 

bucur că fetele chiar dacă au 

avut pe ultimele zece minute 

o cădere din punct de vedere 

fi zic, având în vedere că fap-

tul că doar ele sunt şi schim-

burile sunt puţine, şi mai ales 

că cinci dintre ele sunt răci-

te, au crezut până în ultima 

secundă că pot câştiga acest 

meci. Le felicit şi cred că pen-

tru ele nu este doar o victo-

rie ci şi o lecţie de viaţă”, a 

declarat Carmen Amariei.

Ea spune că succesul se 

datorează în special apărării 

şi mai ales portarul care a fă-

cut un meci foarte bun.

„Apărarea a fost extraordi-

nară, Măză (n.r. Anamaria 

Măzăreanu) care ne-a uimit 

pe toţi şi a ridicat de atâtea 

ori sala în picioare, comuni-

care dintre ele şi faptul că îşi 

doresc să realizeze lucruri mă-

reţe cu această echipă”, a afi r-

mat Amariei.

Cu acest meci „U” Alexan-

drion reuşeşte a patra victo-

rie a sezonului, şi a cincea 

victorie cu Carmen Amariei 

pe banca tehnică, şi urcă do-

uă poziţii în clasament, pes-

te Universitatea Neptun Con-

stanţa şi Unirea Slobozia, cu 

14 puncte acumulate.

Următorul meci al clujen-

celor va avea loc sâmbătă, 7 

februarie, de la ora 15:00, în 

deplasare la Zalău, într-un 

meci ce contează pentru eta-

pa a 18-a a Ligii Naţionale de 

Handbal Feminin.

Victorie „magică” într-un 
meci cu final de infarct
Handbalistele de la „U” Alexandrion au reușit surpriza etapei învingând echipa 
de pe locul 6, HC Dunărea Brăila, în ultimele secunde ale meciului.

U Alexandrion: Popa 7, Laslo 5, Biriș 3, Paraschiv 3, 
Chintoan 3, Tetean 2, Vălean 2

Dunărea Brăila: Horjea 7, Perianu 5, Farcău 4, Brot 4, 
Irimia 2, Czeczi 1, Ganichkina 1

Marcatoarele meciului


