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Anul acesta, Primăria și-a pus ambiția să renoveze fațadele din centrul orașului
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Marea „ieşeală” 
din puşcării
Puşcăriaşii din penitenciarul Gherla aş-
teaptă noul Cod Penal pentru a putea ce-
re eliberarea în avans. Pagina 2
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Scandal în sănătate. 
Miza: medicii de familie
Un lider sindical din branşă acuză: „Me-
dicina primară nu face nimic!” Pagina 4
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Familia USL mai amână 
puţin „divorţul“
Liderii USL au actualizat Protocolul de co-
laborare al Uniunii. Pagina 7
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S-a stins din viaţă Mişu Fotino. 
Artistul avea 83 de ani

ECONOMIE

Autorităţile, „seduse” cu taxe 
locale în schimbul gazelor de şist

POLITICĂ

Comasarea europarlamentarelor 
cu referendumul e problematică

Guvernul britanic încear-
că să calmeze opoziţia din 
teritoriu faţă de explorarea 
zăcămintelor de gaze de şist 
prin fracturare hidraulică 
oferind consiliilor locale ca-
re aprobă astfel de proiecte 
posibilitatea de a păstra toţi 
banii colectaţi prin taxarea 
proprietăţilor respective, po-
trivit FT.

Astfel, consiliile locale ca-
re vor aproba proiecte de ga-
ze de şist vor păstra în tota-
litate banii colectaţi de la 
aceste operaţiuni prin taxa 
pe proprietăţi cu destinaţie 
comercială, care se aplică la 
toate spaţiile cu altă utiliza-
re decât ca locuinţă – maga-
zine, baruri, birouri, depozi-
te, fabrici etc.

În mod normal, primării-
le pot păstra numai 50% din 
banii colectaţi în contul aces-
tei taxe, scrie Financial Ti-
mes (FT).

Pentru un perimetru cu 12 
puţuri, o primărie ar încasa 
1,7 milioane lire sterline pe 
an, echivalentul a aproxima-
tiv 2 milioane euro.

„Va fi  un sprijin semnifi -
cativ pentru cuferele consili-
ilor locale. Vrem ca primări-
ile şi oamenii din aceste lo-
calităţi să câştige de pe urma 
acestor explorări. Anticipăm 
că vor fi  forate între 20 şi 40 
de puţuri de explorare în ur-
mătorii doi ani”, a declarat 
ieri pentru BBC ministrul bri-
tanic al Energiei, Michael Fal-
lon.

Guvernul britanic promo-
vează puternic dezvoltarea 
industriei gazelor de şist, sus-
ţinând că va genera locuri de 
muncă şi va asigura securi-
tatea energetică a economiei. 
Ambiţiile Londrei sunt inspi-
rate de succesul reuşit în ul-
timii ani de Statele Unite prin 
exploatarea gazelor de şist.

Preşedintele Partidului 
Mişcarea Populară (PMP), 
Eugen Tomac, a declarat, ieri, 
într-o conferinţă de presă, că, 
în opinia sa, comasarea refe-
rendului de revizuire a Con-
stituţiei cu europarlamenta-
rele „creează mari difi cultăţi” 
şi a arătat că lui Crin Anto-
nescu „i s-a întins o nouă cap-
cană” din partea PSD.

Eugen Tomac a apreciat 
că PSD „vrea să-l ţină cât 
mai aproape pe liderul PNL”, 
dar crede că Antonescu nu 
va rămâne candidatul USL 
pentru prezidenţiale ci, PSD 
va veni cu propriul candidat.

„Decizia de astăzi (a USL 
– nota redacţiei) de comasa-
re a alegerilor europarlamen-
tare cu referendumul privind 
revizuirea Constituţiei este o 
nouă încercare în planul foar-
te bine pus la punct al PSD 
de a continua pesedizarea Ro-
mâniei. (...) Lui Crin Anto-

nescu i s-a întins o nouă cap-
cană de PSD, pentru că PSD 
nu va renunţa la a propune 
un candidat la prezidenţiale 
din toamnă. Comasarea refe-
rendului de revizuire a Con-
stituţiei într-un mod netrans-
parent, fără o dezbatere na-
ţională dăunează României, 
comasarea cu alegerile euro-
parlamentare creează mari 
difi cultăţi”, a precizat Tomac.

El a mai spus că proiec-
tul de revizuire a Constituţi-
ei nu ar trebui să fi e luat în 
serios atâta timp cât nu res-
pectă voinţa cetăţenilor de 
la ultimul referendum refe-
ritoare la Parlament unica-
meral şi maximum 300 de 
parlamentari.

„Atâta timp cât acest text 
nu include Parlament unica-
meral şi 300 de parlamentari 
el nu poate fi  validat de Cur-
tea Constituţională”, a mai 
spus Eugen Tomac.

Mihai (Mişu) Fotino, actor 
al Teatrului Naţional Bucureşti 
(TNB), a murit luni, la vârsta 
de 83 ani. Acesta a murit ieri, 
în jurul orei 15.30, la Spitalul 
Elias din Bucureşti, unde era 
internat de aproape o săptămâ-
nă, a declarat pentru Mediafax 
directorul medical al unităţii sa-
nitare, medicul Dana Safta.

Mişu Fotino a murit după 
o lungă şi grea suferinţă, ca-
uzată de un accident vascul-
şar cerebral, a declarat medi-
cul Dana Safta.

„Maestrul Mihai Fotino 
(Mişu Fotino) a încetat din 
viaţă, în cursul zilei de azi, la 
vârsta de 83 ani. În cei peste 
50 de ani petrecuţi pe scena 
Teatrului Naţional «I. L. Cara-
giale» din Bucureşti, artistul a 
dat viaţă unor personaje me-
morabile. Îţi mulţumim, Ma-
estre!”, se arată şi într-un me-
saj publicat de TNB pe pagi-
na ofi cială de Facebook.

Născut pe 14 septembrie 
1930, în Bucureşti, Mihai Fo-
tino şi-a construit o carieră bo-
gată în teatru, cinematografi e 
şi în televiziune, abordând 
mai ales genul comediei.

A crescut la Braşov, unde ta-
tăl său era fondatorul Teatrului 
de Stat din oraş. A jucat împre-
ună cu acesta, încă de mic. Din 
1952, Mihai Fotino a fost actor 
la Teatrul Dramatic din Braşov. 
Remarcat de marele regizor Si-
că Alexandrescu, a ajuns în ca-
pitală. Din 1956, a jucat la Tea-
trul Naţional „I. L. Caragiale” 
din Bucureşti.

Astăzi la TV: Ninja (sua, 2009, thrill.-acţiune)                                     ora 20 30                  Pag. 9



2 actualitate.monitorulcj.ro marţi, 14 ianuarie 2014

TURDA

GHERLA

HUEDIN

DEJ

BĂIŞOARA

BELIŞ

VALEA IERII

RĂCHIŢELE

-3/2 Variabil

-3/2 Variabil

-3/4 Variabil

-3/3 Variabil

-3/4 Variabil

-3/2 Variabil

-4/3 Variabil

-3/4 Variabil

-3
0
/3

0
C

Cer variabil.

PUBLICITATE

ISSN 2065 – 6408

Editor: SC MONITORUL DE CLUJ SRL
office@monitorulcj.ro, fax 0264/597703

Director general I Sorin Stanislav
Director editorial I Paul Niculescu

REDACŢIA
Sorin Mărghitaș – editor coordonator

Andreea Vlad – editor online

monitorul de cluj folosește serviciile text și foto
ale agenţiilor de presă Agerpres și Mediafax.

ADMINISTRAŢIE & PUBLICITATE

ADRESA REDACŢIEI
SIGMA Business Center Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 109, etaj I

Telefoane: 0264-597.700, 0264-59.77.03; 0364-401.531; fax: 0264-59.77.03
E-mail: redactia@monitorulcj.ro; reclama@monitorulcj.ro; 

mica.publicitate@monitorulcj.ro
Publicitate: 0264-599.416; Abonamente: 0264-59.77.03

CENTRE DE MICA PUBLICITATE:
Sediul redacţiei – SIGMA Business Center – str. Republicii nr. 109, Et. 1

Librăria BIBLOS (standul de ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13

Abonamentele la monitorul de cluj se pot face 
la sediul redacţiei, prin Poșta Română, Apex SRL

Potrivit articolului 206 C.P., responsabilitatea juridică pentru conţinutul articolului aparţine autorului.
Articolele marcate cu  reprezintă materiale publicitare, iar monitorul de cluj 

nu își asumă responsabilitatea pentru conţinutul acestora. De asemenea, în cazul unor 
agenţii de presă și personalităţi citate responsabilitatea juridică le aparţine.

Tiparul executat la Garamond Tipografie SRL.

Gabriela Dragotă – social / sănătate
Anca M. Colibășanu – politică
Angelica T. Cîmpan – economic
Bianca Preda – social / eveniment
Hafia Veciunca – sport

Daciana Derda – corespondent Turda, 
Câmpia Turzii
Andreia-Cristina Oltean – online
Mircea Danciu, 
Ana-Maria Maximencu – dtp

Director Marketing – Mihaela Fleșariu
Mica publicitate – Iuliana Nagy

Secretariat – Iulia Todea
Contabilitate – Camelia Petrean
IT – Radu Moraru

bun venit pe lume !

Mulţumim asistentelor Alina Pop și Cristina Iaroi. monitorul de cluj le dorește micuţilor multă sănătate și o viaţă plină de bucurii!

7 noiembrie

Clinica Ginecologie 1
03.33 Prunean Evelina
09.10 Cocheci Eduard
09.10 Miclăuș Eva
10.05 Gog Francesca
12.50  Abrudan Mihășan Ilie 

Mihail
13.08 Ţîntoc Eric Andrei 
16.19 Pașca Cassiana Cosmina
17.17 Cherecheș Mihai
Bebeluşul vedetă a fost 
Ţîntoc Eric Andrei 
(4,100 kg, 57 cm)

Clinica Dominic Stanca
03.40 Mureșan Cristian
04.10 Negrușeri Alexandru 

06.40 Gălăţan Andrei
09.15 Miheșan Timotei Iacob
10.30 Rostaș Ana Maria
20.40 Lăcătuș Andreea
22.00 Kocsis Răzvan
22.55 Banciu Andrei
Bebeluşul vedetă a fost 
Negruşeri Alexandru 
(4,000 kg, 57 cm)

8 noiembrie

Clinica Ginecologie 1
00.12 Szekely Bence Hunor
07.15 Maxian Andrei
08.50 Tamaș Mark
09.30 Tîrnovan David Arthur 
10.28 Lazăr Natalia Maria
13.00 Potra Tudor Andrei

Bebeluşul vedetă a fost 
Tîrnovan David Arthur 
(3,600 kg, 55 cm)

Clinica Dominic Stanca
03.40 Pripon Andrei Cristian
08.00 Crăciun Lara Nicole 
(3,600 kg, 55 cm)
09.20 Neciu Sara Sophia
09.35  Muntean Alexandru 

Mihai
14.00 Cîmpean Mihai
Bebeluşul vedetă a fost 
Crăciun Lara Nicole 
(3,600 kg, 55 cm)

Clinica Gynia
00.02 Chiorean Edan 
10.20 Gossler –Torma Dorka
12.44 Bartok –Gurzău Andrei
Bebeluşul vedetă a fost 
Chiorean Edan 
(4,200 kg, 56 cm)

9 noiembrie

Clinica Ginecologie 1
05.28 Perde David Ioan
11.02 Tanc Ilinca Mihaela
11.53 Socoșan Maria
16.50 Morar Sofi a Gabriela 
17.50 Enyedi Evelin Adrienn
Bebeluşul vedetă a fost Morar 

Sofi a Gabriela 
(3,800 kg, 58 cm)

Clinica Dominic Stanca
03.35  Tăpăstău Gabriel 

Alexandru
07.00 Laco-Titi Denis Raul
14.40 Gordan Antonia Maria 
21.50  Cristurean Andreea 

Nuria
21.52  Cristurean Noelia 

Alexandra
Bebeluşul vedetă a fost 
Gordan Antonia Maria 
(3,900 kg, 59 cm)

10 noiembrie

Clinica Dominic Stanca
01.05 Lăcătuș Petrișor Marian
03.40 Mărișan Daria Ionela
05.30 Varga Casian Ernest
09.30 Lingurar Alexandru Andrei
17.40 Buciuman Sophie Alma
21.30 Morar David Sebastien
22.10 Coman Lucas Andrei
Bebeluşul vedetă a fost Coman 
Lucas Andrei (4,200 kg, 57 cm)

11 noiembrie

Clinica Ginecologie 1
08.29 Cardan Sofi a Maria

09.25 Cofac Theodor Gabriel
10.15 Rus Andrei Liviu
11.58 Sântejudean Mădălina
12.05 Oancea Maria Ioana
12.21 Berindean Sara Luiza
14.52 Hodiș Timotei
15.05 Hodiș Cristian
16.00 Codrean Irina Maria
16.45 Lămbescu Matei
19.20 Covaci Maria
21.10 Gerocz Ingrid
Bebeluşul vedetă a fost 
Lămbescu Matei 
(4,400 kg, 61 cm)

Clinica Dominic Stanca
03.35 Balint Kriszta Barbara
09.05 Ciupe Daria Elena 
10.30 Rozsa Antonia Maria
13.00 Barz Kevin
16.25 Purdea Georgia
17.53 Bidilică Luca
Bebeluşul vedetă a fost Ciupe 
Daria Elena (3,700 kg, 53 cm)

Clinica Gynia
12.20 Ciucalau Sefarim

12 noiembrie

Clinica Ginecologie 1
06.05 Orbean Ana Ruxandra
209.20 Mureșan Marc Francisc

12.36 Varga Iulia

14.05 Szabo Mate Gyorgy

16.02 Bărhălescu Mihai

20.04 Danciu Sofi a

Bebeluşul vedetă a fost 
Szabo Mate Gyorgy 
(4,300 kg, 55 cm)

Clinica Dominic Stanca
05.20 Cora Aris Alexandru

08.50 Dan Bogdan

08.53 Dan Ștefan

09.15 Crișan Maximilian

10.35 Chifor Ovidiu Laszlo

12.35 Dan Filip

13.20 Bordean Ștefan Octavian

13.45 Rus Ștefan

16.00 Lingurar Marin

22.45 Popescu Andrei

Bebeluşul vedetă a fost 
Dan Filip (3,900 kg, 60 cm)

Clinica Gynia
15.50 Varga Hunor 

22.25 Florea Alexandru Ștefan

Bebeluşul vedetă a fost 
 Varga Hunor 
(4,450 kg, 65 cm)

Bianca PREDA
redactia@monitorulcj.ro

Intrarea în vigoare pe 1 

februarie a noului Cod 

Penal poate determina şi 

un val de eliberări din 

penitenciare. Potrivit 

reprezentanţilor peniten-

ciarului Gherla, la ora 

actuală există 1116 per-

soane private de libertate, 

dar odată cu intrarea în 

vigoare al noului Cod 

Penal numărul acestora 

se poate înjumătăţi.

La nivel naţional, unele es-

timări arată că prevederile mai 

blânde ale noilor norme pena-

le pot duce la eliberarea a pes-

te 6000 de deţinuţi. Acestor de-

ţinuţi ar putea să li se adauge 

şi alte câteva mii de puşcăriaşi 

care ar putea benefi cia de legea 

graţierii dacă ea va fi  adoptată 

de Parlament. Horaţiu Drum-

bravă, membru CSM, a anun-

ţat la ultima şedinţă de plen că, 

potrivit unei analize a Adminis-

traţiei Naţionale a Penitenciare-

lor, în urma intrării în vigoare 

a Noului Cod Penal peste 4500 

de deţinuţi ar fi  „propozabili” 

pentru eliberare.

Scad limitele 
de pedeapsă

Noul Cod Penal a scăzut li-

mitele de pedepse pentru une-

le infracţiuni. Astfel că, spre 

exemplu, un inculpat condam-

nat la cinci ani de închisoare pe 

o infracţiune care avea ca ma-

ximum de cinci ani poate con-

stata că acum aceeaşi infracţi-

une în noul cod este pedepsită 

cu un maximum de trei ani. 

Astfel că dacă acest inculpat a 

ispăşit deja trei ani instanţa poa-

te constata că şi-a fi nalizat sen-

tinţa. În alte cazuri, deţinuţii pot 

cere eliberarea condiţionată da-

torită micşorării pedepselor. Zeci 

de magistraţi de pe raza Curţii 

de Apel Cluj au participat, săp-

tămâna trecută la Cluj-Napo-

ca, la un seminar cu tema „Apli-

carea legii penale în timp”, sus-

ţinut de profesorul de drept pe-

nal Florin Streteanu. Potrivit 

judecătorului Valentin Chiti-

dean, preşedintele Secţiei Pe-

nale a Curţii de Apel Cluj, prin-

cipalele discuţii s-au purtat pe 

marginea aplicării legii celei 

mai favorabile, având în vede-

re intrarea în vigoare a noului 

Cod Penal.

Cum vor fi  eliberaţi 
deţinuţii?

Condamnaţii nu vor fi  pur 

şi simplu scoşi din penitencia-

re şi puşi în libertate. La nive-

lul penitenciarului Gherla, şi 

nu numai, au fost constituite 

comisii speciale care analizea-

ză dosarul fi ecărui deţinut pen-

tru a constat dacă, după intra-

rea în vigoare a noului Cod Pe-

nal, ar putea fi  propus pentru 

eliberare sau eliberare condiţi-

onată. Apoi, dosarele cu pro-

punerile de eliberare vor fi  în-

aintate instanţelor care vor de-

cide dacă deţinutul poate fi  eli-

berat sau eliberat condiţionat. 

Avocaţii şi procurorii consul-

taţi de Monitorul de Cluj spun 

că infractorii propuşi pentru 

eliberare sunt cei care au co-

mis furturi, furturi califi cate 

sau tâlhării.

Marea „ieşeală” din 
penitenciare
Puşcăriaşii din penitenciarul Gherla aşteaptă noul Cod Penal 
pentru a cere eliberarea.

România are un grad de ocupare a penitenciarelor de 113%, 
puţin peste media europeană de 96%. Franţa și Portugalia au 
un indice de ocupare de 116%, Belgia – 124%, Italia – 134%, 
Grecia – 136% și Ungaria – 145%. România a fost condamnată 
la CEDO pentru condiţiile de încarcerare, dar condamnările nu 
au fost date numai pentru suprapopularea celulelor. 

Ce grad de ocupare au penitenciarele 
din România?
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La opt luni după ce pro-

iectul privind refaţadiza-

rea clădirilor din centrul 

oraşului, s-a reuşit doar 

inventarierea acestora. 

Lucrările nu au început în 

mod efectiv.

Conducerea Primăriei 

Cluj-Napoca numeşte refaţa-

dizarea clădirilor din centrul 

municipiului „cel mai impor-

tant proiect multianual de în-

frumuseţare a oraşului”. Pro-

gramul se va desfăşura până 

în anul 2018 şi presupune re-

pararea faţadelor a 956 de imo-

bile. Proiectul de hotărâre de 

Consiliu Local care prevede 

acest tip de lucrări a fost vo-

tat anul trecut în luna iulie. De 

atunci nu s-a făcut însă nimic 

concret, vizibil astfel că imo-

bilele vechi reprezintă în con-

tinuare un pericol pentru clu-

jeni din cauza bucăţilor de ten-

cuială care se pot desprinde 

oricând. „S-a făcut inventari-

erea clădirilor, dar nu s-a lu-

crat efectiv la repararea aces-

tora”, au precizat reprezentan-

ţii Biroului Mass-Media din ca-

drul Primăriei. De asemenea, 

tot în 2013 s-a lucrat şi la in-

ventarierea stării de degrada-

re a clădirilor vizate.

Tot centrul e împânzit 
de clădiri degradate

La o privire atentă, centrul 

oraşului nu oferă o privelişte 

tocmai plăcută turiştilor dor-

nici să admire sau să fotogra-

fi eze clădirile impresionante 

din punct de vedere arhitec-

tonic. Imobile din care cade 

tencuiala sau cu pereţii roşi 

până la cărămidă sunt la tot 

pasul: pe bulevardul Eroilor, 

bulevardul 21 Decembrie 1989, 

străzile Napoca, I.C. Brătianu 

şi Baba Novac. Conducerea 

Primăriei recunoaşte că aces-

te imobile prezintă riscuri pen-

tru cetăţeni. „Vorbim şi de ris-

curi pentru cetăţeni: clădirile 

sunt vechi şi am avut deja câ-

teva cazuri în care s-au des-

prins bucăţi din tencuială”, 

se arată în raportul pe 2013 

al primarului Emil Boc.

Refaţadizarea 
se va derula pe etape

Conform hotărârii de Con-

siliu Local, în perioada 2013-2014 

trebuie inventariate şi reparate 

faţadele clădirilor de pe urmă-

toarele străzi: Matei Corvin, Va-

sile Goldiş, Piaţa Muzeului, Par-

cul I.L. Caragiale; Regele Fer-

dinand, Horea, Piaţa Gării, I.L. 

Caragiale; Memorandumului, 

21 Decembrie 1989, Piaţa Avram 

Iancu, Piaţa Ştefan cel Mare, 

Mihai Kogălniceanu, Universi-

tăţii, Napoca, Piaţa Lucian Bla-

ga, Petru Maior; Potaissa, For-

tăreţei, Micu Klein.

În perioada 2015-2016, vor 

intra în reparaţii clădirile din 

zona străzii Cuza Vodă, Piaţa 

Mihai Viteazul, strada George 

Bariţiu, Emil Isac, Republicii. 

Până acum s-a făcut doar in-

ventarierea străzilor care intră 

în proiectul de refaţadizare.

În perioada 2017-2018 vor fi  

refăcute faţadele clădirilor din 

centrul istoric care nu au fost 

analizate în primele etape.

Primăria va suporta 
o parte din cheltuieli

În total, în proiect vor fi  

cuprinse 956 de clădiri, iar 

Primăria va suporta 20% din 

contravaloarea lucrărilor. 

Pentru proprietarii care nu 

îşi permit să plătească deo-

dată cei 80% care le revin, 

Primăria a pregătit un pro-

gram de împrumut cu ram-

bursare eşalonată, în termen 

de 10 ani. Procesul implică 

identificarea proprietarilor 

şi un dialog cu aceştia pen-

tru a-şi asuma costurile de 

reabilitare, aşa cum preve-

de legea.

Repararea faţadelor clădi-

rilor era sarcina proprietari-

lor, însă până acum majori-

tatea nu şi-au permis să fa-

că astfel de lucrări din con-

siderente fi nanciare, majori-

tatea proprietarilor fi ind per-

soane în vârstă. 

Refaţadizarea clădirilor din centru, 
promisă în 2013, începe anul acesta
Imobilele din centru reprezintă un real pericol pentru trecători, bucăţi de tencuială putându-se desprinde oricând.
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S. N. G. N. „ROMGAZ“ SA. – 
SUCURSALA TG. MUREŞ
Cu sediul în Tg. Mureș, str. Salcâmilor nr. 23

Organizează în fi ecare joi la ora 9 
la sediul Sucursalei, lici taţie publică 

pentru vânzare de

ŢEAVĂ UZATĂ pentru construcţii 
și confecţii metalice (stâlpi gard, schelete metalice etc.),

rezultată în urma R.K. la sonde.
Preţul de pornire la licitaţie 

este de 12 lei /m l (tubing 2 7/8).

Licitaţia se va organiza în fl ecare joi 
până la epuizarea stocului.

Lista poate fi  consultată la sediul sucursalei.
Informaţii suplimentare 0265-402.133, mobil 0749-332.133,

Persoană contact Ing. Man Crinel.

PUBLICITATE

Preotul care a provocat un 

accident rutier în care a 

fost implicată şi o femeie 

gravidă, în a doua zi de 

Crăciun, a fost suspendat 

de Mitropolia Clujului, 

Albei şi Maramureşului, 

până la fi nalizarea procesu-

lui deschis pe numele său.

Potrivit purtătorului de cu-

vânt al Mitropoliei Clujului, Bog-

dan Ivanov, preotul din locali-

tatea Mintiu Gherlii nu mai poa-

te ofi cia niciun fel de slujbe pâ-

nă la fi nalizarea procedurilor ju-

diciare. În locul său vor ofi cia 

slujbele necesare enoriaşilor, de 

la Liturghii până la slujbe de cu-

nunie, botez şi înmormântare, 

preoţii misionari.

„În fi ecare protopopiat exis-

tă preoţi misionari şi cu ajuto-

rul lor vom trece de această pe-

rioadă, pentru că este vorba 

doar despre o perioadă tempo-

rară până la întoarcerea preotu-

lui, nu se pune problema numi-

rii altei persoane”, a explicat 

sâmbătă Bogdan Ivanov.

Accidentul în care a fost im-

plicat preotul clujean s-a petre-

cut în seara zilei de 26 decem-

brie. O femeie gravidă a ajuns 

la spital după ce un autoturism 

a intrat în coliziune cu o altă 

maşină staţionară, pe lângă ca-

re femeia tocmai trecea. Şofe-

rul maşinii afl ate în mers era 

un preot ortodox în vârstă de 

36 de ani.

Potrivit informaţiilor furni-

zate de IPJ Cluj, la analiza cu 

aparatul etilotest s-a descoperit 

că şoferul avea 0,99 mg/l alco-

ol pur în aerul respirat. Pe nu-

mele preotului a fost deschis un 

dosar penal pentru conducere 

pe drumurile publice sub infl u-

enţa alcoolului.

Cele două autoturisme au 

fost uşor avariate, iar femeia 

gravidă nu a suferit traumatis-

me care să îi pună sănătatea în 

pericol.

Preot suspendat în urma unui accident auto

Aceste date sunt doar 

cele înregistrate la 

Telefonul Copilului în 

cursul anului 2013.

Aproape jumătate dintre ca-

zurile semnalate anul trecut la 

Telefonul Copilului, care au ne-

cesitat intervenţia autorităţilor, 

au vizat abuzul asupra copilu-

lui, în fi ecare zi fi ind înregistra-

te până la şapte astfel de cazuri, 

a declarat luni, pentru Media-

fax, directorul asociaţiei, Cătă-

lina Florea.

La Telefonul Copilului – 

116111, în anul 2013 au fost în-

registrate 106.885 de apeluri, iar 

5.039 dintre cazuri au necesi-

tat, pe lângă consilierea şi mo-

nitorizarea continuă a specialiş-

tilor asociaţiei, şi intervenţia in-

stituţiilor abilitate, acest număr 

fi ind cu 18,56 la sută mai ma-

re decât în 2012.

De asemenea, 48,28 la sută 

din numărul total al cazurilor 

înregistrate, în care a fost nevo-

ie de intervenţia autorităţilor, 

adică 2.433 de cazuri, au fost 

de abuz asupra copilului şi vi-

olenţă în familie.

Printre cele mai grave forme 

de abuz sesizate au fost: moles-

tarea fi zică (35,80 la sută), ne-

glijarea (33,61 la sută) şi abu-

zul emoţional (12,39 la sută).

„În anul 2013, la 116111 au 

fost înregistrate până la şapte 

cazuri de abuz asupra copilului 

pe zi”, a declarat directorul exe-

cutiv de la Asociaţia Telefonul 

Copilului, Cătălina Florea.

Din statisticile asociaţiei mai 

rezultă că 73,68 la sută dintre 

cazurile de abuz au loc în fami-

lia naturală sau în familia extin-

să, iar dintre abuzatori, pe pri-

mele locuri sunt mama (27,09%), 

ambii părinţi (22,40%) şi tata 

(19,41%).

Asociaţia Telefonul Copilu-

lui a înregistrat şi o creştere a 

numărului de abuzuri sexuale 

semnalate. Numărul cazurilor 

de abuz sexual asupra copilu-

lui, exploatare prin muncă, cer-

şetorie şi trafi c de minori a fost 

anul trecut cu 12,85 la sută mai 

mare faţă de 2012, fi ind înregis-

trate 325 de astfel de situaţii.

„79 la sută dintre cazurile de 

abuz sexual au fost raportate de 

fete sau femei, iar în majoritatea 

cazurilor, agresorii erau persoa-

ne cunoscute copiilor victime. În 

65,05 la sută dintre cazuri, vic-

time au fost fete cu vârste cu-

prinse între 10 şi 12 ani (17,95 

la sută), 13-15 ani (27,00 la su-

tă), 16-17 ani (11,96 la sută)”, a 

mai spus Cătălina Florea.

Principalele probleme sem-

nalate în 2013 de copii la numă-

rul 116.111 sunt de ordin psiho-

logic: nevoia de comunicare, ne-

înţelegerile cu părinţii sau rela-

ţia defi citară copil – părinţi (76,12 

la sută din numărul total al ape-

lurilor).

Din datele centralizate de 

Asociaţia Telefonul Copilului, 

dependenţa digitală este, de ase-

menea, un fenomen în creştere 

în rândul copiilor, reprezentând 

9,51 la sută din numărul total 

al apelurilor copiilor, tulburări-

le de comportament având drept 

cauză şi dependenţa de dispo-

zitive digitale (smartphone, iPad, 

jocuri virtuale).

Cele mai multe situaţii sem-

nalate sunt din mediul rural, 

majoritatea din Muntenia (23,26 

la sută), urmată de Moldova 

(16,95 la sută), Bucureşti (15,26 

la sută), Transilvania (11,27 la 

sută), Oltenia (10,50 la sută), 

Dobrogea (5,16 la sută) şi Ba-

nat (3,73 la sută). În 13,87 la 

sută dintre situaţiile semnalate, 

cei care au sunat la Telefonul 

Copilului nu au dorit să spună 

în ce regiune locuiesc.

În ceea ce priveşte reparti-

zarea pe judeţe, cele mai mul-

te cazuri au fost înregistrate 

din Constanţa, Buzău, Iaşi, Te-

leorman, Olt, Neamţ, Ilfov, Pra-

hova, precum şi din Bucureşti 

– Sectorul 5, iar cele mai pu-

ţine, din Sălaj, Harghita, Co-

vasna, Satu Mare, Bihor şi Bis-

triţa-Năsăud.

Până la şapte cazuri pe zi 
de abuz asupra copilului

Andreea LEDER
redactia@monitorulcj.ro

Medicii de familie ar tre-

bui să trateze pacienţii cu 

tratament la domiciliu şi 

să nu-i trimită în spitale 

pe cei cu afecţiuni mino-

re, susţine Radu Vasile, 

liderul Sindicatului 

Solidaritatea Sanitară din 

Cluj-Napoca.

Prin modifi carea legii să-

nătăţii se doreşte o mai bu-

nă funcţionare a sistemului 

sanitar, reducerea numărului 

de pacienţi care se internea-

ză în spitale, mai puţine ser-

vicii medicale gratuite, ana-

lize odată la trei ani pentru 

pacienţii cu vârsta cuprinsă 

între 18 şi 39 de ani, iar lis-

ta poate continua.

Reprezentanţii Ministeru-

lui Sănătăţii au anunţat că în-

cepând cu luna martie a aces-

tui an, noua legea a sistemu-

lui sanitar va fi  implementa-

tă, însă unele cadre medicale 

se îndoiesc că acest lucru va 

fi  posibil.

Pachetele de bază, vor fi  
sau nu din martie?

Noua lege a fost modifi ca-

tă, şi teoretic, ar trebui pusă 

în aplicare de la începutul lu-

nii martie. Spunem teoretic 

pentru că la cum merg lucru-

rile în sănătate, este greu de 

crezut că va fi  şi pusă în apli-

care. De aceeaşi părere este 

şi Radu Vasile, liderul Sindi-

catului Solidaritatea Sanitară 

din Cluj-Napoca care consi-

deră că va fi  difi cil acest lu-

cru deoarece deocamdată nu 

se ştie care va fi  forma fi nală 

a acestui program.

„Eu sper din sufl et ca pa-

chetele să poată fi  introduse 

de la începutul lunii martie, 

însă, sincer mă îndoiesc că 

acest lucru va fi  posibil. De-

ocamdată sunt X forme ale 

acestor pachete de bază şi nu 

se ştie care este varianta fi na-

lă. Eu sper ca noul contract 

să fi e aplicat din luna martie, 

dacă nu...anul e mort. Eu cred 

foarte tare în noua reformă şi 

sper ca lucrurile să se îndrep-

te într-o direcţie bună”, a de-

clarat pentru Monitorul de 

Cluj, liderul Sindicatului So-

lidaritatea Sanitară din 

Cluj-Napoca, Radu Vasile.

Vor fi  introduse două pa-

chete: unul de bază care es-

te destinat persoanelor asi-

gurate şi unul minimal care 

va fi  pentru persoanele nea-

sigurate.

Ca şi model, referitor la în-

târzierea lucrurilor în siste-

mul sanitar, avem cardurile 

de sănătate care trebuiau fi -

nalizae încă din urmă cu câţi-

va ani. Acest lucru nu s-a în-

tâmplat până în prezent şi nici 

nu se ştie cu exactitate data 

fi nală a acestui proiect.

Bani aruncaţi în vânt 
cu cardurile de sănătate

Distribuţia cardurilor de 

sănătate va fi  făcută prin poş-

ta, lucru care va impune niş-

te costuri suplimentare. Iniţi-

al s-a decis ca aceste carduri 

să fi e distribuite în teritoriu 

la Casele de Asigurări de Să-

nătate, instituţie de la care să 

fi e ridicate de către medicii 

de familie. Asiguraţii trebuiau 

să intre în posesia lor de la 

cabinetele medicilor de fami-

lie. Cadrele medicale s-au opus 

vehement acestui lucru, iar 

astfel cardurile vor fi  distribu-

ite prin poştă.

„Le era greu să distribuie 

nişte carduri de sănătate la pa-

cienţii pe care îi au înscrişi pe 

liste? Aşa că se vor trimite prin 

poştă, pe bani... că nimeni nu 

le distribuie pe gratis. Nici nu 

ştiu dacă vor fi  distribuite anul 

acesta....Eu sper totuşi să fi e 

distribuite la mijlocul anului, 

aşa cum au zis”, a mai adău-

gat Radu Vasile.

Medicii de familie, 
atacaţi

În opinia liderului de sin-

dicat al sănătăţii din Cluj-Na-

poca, responsabili pentru re-

ducerea internărilor în spita-

le sunt medicii de familie ca-

re nu ar trebui să mai elibe-

reze aşa uşor trimiteri.

„Medicina primară nu face 

nimic. Ei ce fac... doar dau niş-

te reţete şi trimitere. Ei nu ar 

trebuie să mai elibereze aşa uşor 

trimiteri în spitale ci să-i con-

sulte pe pacienţi şi să le dea tra-

tament pentru a se trata acasă. 

Doar aşa va fi  redus numărul 

internărilor în spitale. Şi nu vreau 

să mai vorbesc despre faptul că 

au pacienţi înscrişi pe liste, pa-

cienţi pe care nici nu i-au vă-

zut, dar de pe urma cărora i-au 

bani”, a concis Radu Vasile.

Scandal în sănătate: 
„Medicina primară 
nu face nimic!”
Liderul sindicatului sanitar din Cluj îi acuză pe medicii de familie că nu fac 
mai nimic dar iau bani de pe urma pacienţilor înscrişi pe liste.
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice“
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională-

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră“

ANUNŢ/COMUNICAT DE PRESĂ

Creativitatea TA de la distanţă de un singur click
- proiect co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -

Cluj Napoca, 14.01.2014

S.C. A&D DIVERTIS S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. B-dul 21 Decembrie 
1989, nr. 135, ap. 115, jud. Cluj, cod poștal: 400604 – derulează, începând 
cu data de 19.12.2013, proiectul „Creativitatea TA de la distanţă de un 
singur click“, co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în 
baza contractului de fi nanţare încheiat cu Ministerul pentru Societatea 
Informaţională, Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3 – “Tehnologia 
Informaţiei și Comunicaţiilor pentru sectoarele privat și public” a POS CCE.

Valoarea totală a proiectului este de 116,535.2 lei, din care asistenţa
fi nanciară nerambursabilă este de 65,786.00 lei (grantul a fost alocat din 
următoarele surse: 54,405.02 lei din FEDR și 11,380.98 lei din bugetul 
naţional).

Proiectul se implementează pe o perioadă de 12 luni în localitatea:
• Cluj-Napoca Str. Henri Barbusse, Nr. 59-61, parter

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivităţii fi rmei A&D 
Divertis S.R.L. cu ajutorul tehnologiei moderne, în concordanţă cu principiile 
dezvoltării durabile și egalităţii de șanse – prin dezvoltarea comerţului 
electronic.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Groza Andrea Magdalena
Funcţie: Administrator
Tel. 0744-548.870, email: mail@divertishop.ro

Gabriela DRAGOTĂ
redactia@monitorulcj.ro

Conducerea Consiliului 

Judeţean Cluj organizea-

ză, în această diminea-

ţă, o ceremonie de inau-

gurare a intrării în par-

carea aeroportului şi a 

unui sens giratoriu la 

care s-a lucrat din anul 

2011.

În urmă cu mai bine de 

doi ani, Alin Tişe, preşedintele 

de atunci al Consiliului 

Judeţean Cluj anunţa că va 

fi construit un sens girato-

riu în zona Aeroportului 

Internaţional Avram Iancu 

din Cluj-Napoca. 

Lucrurile s-au împotmo-

lit astfel că realizarea sensu-

lui giratoriu a durat nici mai 

mult nici mai puţin de doi 

ani. 

În toamna anului trecut, 

reprezentanţii Consiliului 

Judeţean explicau faptul că 

“autorizaţia de construcţie a 

fost obţinută în 2011, dar 

după aceea şi-au dat seama 

că trebuie deviate reţelele de 

tensiune medie şi de gaz” 

astfel că lucrările pentru cre-

area unui banal sens girato-

riu nu puteau începe. 

Autorizaţia pentru deviere a 

fost obţinută în cele din urmă 

în 29 martie 2013, iar apoi 

s-a început lucrul la devie-

rea reţelelor.

De altfel, potrivit 

reprezentanţilor forului 

judeţean, realizarea sensu-

lui giratoriu a durat mult mai 

mult decât în mod normal 

din cauză că a fost necesară 

mutarea tuturor reţelelor de 

utilităţi şi au existat şi pro-

bleme legate de sol, pânza 

freatică fiind foarte sus.

După mai bine de doi ani 

de muncă pentru un simplu 

sens giratoriu, actuala con-

ducere a Consiliului Judeţean 

a considerat că este nevoie 

de o ceremonie de inaugu-

rare a “obiectivului”, în 

prezenţa presei, a 

reprezentanţilor  UTI Parking 

& Hotel Management, con-

structorul obiectivului, pre-

cum şi ai altor reprezentanţi 

ai autorităţilor publice.

Costurile necesare pentru 

realizarea sensului giratoriu 

au fost de aproximativ 

300.000 de lei.

Un sens giratoriu la care 
s-a lucrat doi ani, inaugurat 
cu tăiere de panglică

Poliţiştii clujeni au prins 

sâmbătă patru bărbaţi 

care s-au urcat la volan, 

deşi înainte consumaseră 

băuturi alcoolice. În 

plus, doi dintre ei au 

comis şi accidente rutie-

re în municipiul 

Cluj-Napoca.

Poliţiştii clujeni au prins 

sâmbătă seara un bărbat de 

52 ani în timp ce conducea 

o maşină pe strada Obser-

vatorului din Cluj-Napoca. 

Bărbatul consumase băuturi 

alcoolice, având o concen-

traţie de 0,71 mg/l alcool 

pur în aerul expirat. În plus, 

clujeanul fusese implicat şi 

într-un accident soldat cu 

pagube materiale.

În aceeaşi seară, un băr-

bat de 47 de ani, în timp ce 

conducea un autoturism pe 

strada Corneliu Coposu, din 

Cluj-Napoca, nu a păstrat 

distanţa de siguranţă în mers 

şi a intrat în coliziune cu 

autoturismul care circula re-

gulamentar în faţa sa. În ur-

ma testării conducătorului 

auto cu aparatul alcooltest, 

a rezultat o concentraţie de 

0,86 mg/l alcool pur în ae-

rul expirat. 

Accidentul s-a soldat cu 

rănirea uşoară a unui pasa-

ger şi avarierea a două au-

tovehicule. Conducătorului 

auto i-au fost recoltate pro-

be biologice în vederea sta-

bilirii alcolemiei.

Sâmbătă dimineaţa poli-

tiştii au prins în trafic un 

bărbat de 31 ani în timp ce 

conducea un autoturism, pe 

strada Andrei Mureşanu din 

Câmpia Turzii, aflându-se 

sub influenţa băuturilor al-

coolice, cu o concentraţie 

de 0,94 mg/l alcool pur în 

aerul expirat.

În noapte de sâmbătă spre 

duminică, poliţiştii din Apa-

hida au prins un tânăr de 

20 ani în timp ce conducea 

un autovehicul prin comu-

nă, fiind sub influenţa bău-

turilor alcoolice, având o 

concentraţie de 0,48 mg/l 

alcool pur în aerul expirat.

Conducătorilor auto le-au 

fost recoltate probe biologi-

ce în vederea stabilirii alco-

olemiei.

Cei patru şoferi sunt cer-

cetaţi de poliţişti pentru să-

vârşirea infracţiunii de con-

ducere sub influenţa băutu-

rilor alcoolice.

Alţii – treji, 
dar fără permis

De asemenea, tot în we-

ek-end, poliţiştii au descope-

rit şi şoferi de ocazie, fără per-

mis de conducere. Poliţiştii 

din cadrul Secţiei 4 de poliţie 

au prins în noaptea de sâm-

bătă spre duminică un bărbat 

de 28 ani în timp ce condu-

cea un autovehicul pe strada 

Ciucaş, din Cluj-Napoca, fără 

a poseda permis de conduce-

re pentru nicio categorie.

Tot sâmbătă, un tânăr de 

22 ani conducea un autove-

hicul pe strada Primăverii din 

municipiul Cluj-Napoca, deşi 

nu avea permis de conduce-

re. Un alt bărbat de 31 de ani 

a fost prins de poliţiştii clu-

jeni în aceeaşi zi, în timp ce 

conducea un autoturism pe 

strada Lalelelor din Cluj-Na-

poca, fără a avea permis de 

conducere valabil pentru nici 

o categorie.

În noaptea de sâmbătă spre 

duminică, poliţiştii din Apa-

hida au oprit un tânăr de 25 

ani în timp ce conducea un 

autovehicul prin comuna Apa-

hida, fără permis.

Pentru toţi cei patru băr-

baţi, poliţiştii efectuează cer-

cetări sub aspectul săvârşirii 

infracţiunii de conducere fă-

ră permis.

Alcoolul urcă tot mai des la volan
Patru şoferi băuţi, prinşi la volan într-o singură zi. Doi dintre ei au provocat şi accidente!
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Zi de apreciere pentru leu
După două şedinţe conse-

cutive de depreciere, timp în 

care euro a urcat la 4,5447 lei, 

maximul ultimelor şapte luni, 

ieri moneda naţională a avut o 

zi mai liniştită, în care a recu-

perat o parte din terenul pier-

dut în faţa principalelor valute.

Deprecierea leului a fost pro-

vocată de declaraţiile guverna-

torului BNR, care au urmat de-

ciziei de reducere a dobân-

zii-cheie de la 4 la 3,75%/an, 

şi reducerea ratelor la rezerve-

le minime obligatorii la lei la 

12%, respectiv la 18%, la cele 

în valută. Guvernatorul Mugur 

Isărescu a afi rmat că leul ar tre-

bui să scadă după deciziile lu-

ate. „În mod normal aşa ar tre-

bui să se întâmple, eu mă tem 

că nu se va întâmpla şi n-am 

folosit expresia «mă tem» aiu-

rea, ci cu subînţeles”, a spus 

şeful băncii centrale, el consi-

derând drept „normală” o vo-

latilitate a cursului de 5%. Cur-

sul euro a coborât la 4,5366 lei, 

mai sus cu 5,19 bani faţă de fi -

nalul anului trecut. Piaţa valu-

tară s-a deschis 4,5390 – 4,5420 

lei, valori apropiate de cele de 

la închiderea de vineri. Cursul 

dolarului american a scăzut de 

la 3,3432 lei, cea mai ridicată 

medie din ultimele aproape pa-

tru luni, la 3,3201 lei. După ce 

vinerea trecută a crescut la 

3,6822 lei, maximul ultimelor 

aproape şapte luni, francul el-

veţian a scăzut la 3,6768 lei.

Perechea euro/dolar era sta-

bilă ieri, volatilitatea rezumân-

du-se la culoarul 1,3656 – 1,3685 

dolari. Investitorii analizau, în-

că, datele referitoare la piaţa 

muncii din SUA, unde în de-

cembrie au fost create doar 

74.000 noi locuri de muncă, fa-

ţă de prognozele care indicau 

o majorare de 197.000.

Andreea LEDER
redactia@monitorulcj.ro

Solul este lipsit de umiditate 

din cauza lipsei precipitaţii-

lor, lucru care afectează grav 

agricultura. Culturile de 

toamnă, grâul, orzul şi rapi-

ţă, au cel mai mult de suferit.

La ce temperaturi a înregis-

trat termomentrul în aceste zi-

le, se poate spune că suntem la 

început de primăvară şi nu în 

mijlocul iernii. Temperaturile au 

fost mai mari cu până la 10 gra-

de decât temperaturile obişnui-

te pentru această perioadă.

În timp ce unii se bucură de 

acest lucru, deoarece se pot plim-

ba în voie, pe agricultori nu îi 

încălzesc deloc aceste tempera-

turi ridicate.

Agricultura este puternic afec-

tată din cauza lipsei de precipi-

taţii ceea ce face ca solul să fi e 

lipsit de umiditate. Specialiştii 

spun că, în cazul în care nu se 

vor înregistra precipitaţii abun-

dente în următoarea perioadă, 

unele culturi vor avea mult de 

suferit.

„Agricultura e afectată din 

cauza lipsei de precipitaţii, iar 

din păcate nici nu sunt anunţa-

te în următoarea perioadă. Ce-

le mai mari probleme sunt la 

culturile de câmp, în special la 

grâul de toamnă, orz şi rapiţa 

de toamnă. Solul e lipsit de umi-

ditate. El se poate reface doar 

dacă vor fi  precipitaţii puterni-

ce în ultima perioadă. Din anii 

1995 încoace doar în 4-5 ani so-

lul nu a avut defi cit de apă. E 

un handicap serios şi va avea 

grav de suferit agricultura”, a 

declarat, pentru Monitorul de 

Cluj, dr. ing. prof. Ioan Haş, şe-

ful Staţiunii de Cercetare Agri-

colă Turda.

Meteorologii spun că decem-

brie a fost a doua cea mai sece-

toasă lună de când se fac înre-

gistrări meteorologice, şi nici lu-

na ianuarie nu a debutat mai bi-

ne din acest punct de vedere. 

Precipitaţiile au fost de aproxi-

mativ 10 litri pe metru pătrat, 

de şapte ori mai puţin faţă de 

cantitatea normală.

Culturile agricole, 
compromise din cauza 
lipsei de precipitaţii

Lipsa zăpezii din staţiuni-

le montane şi temperatu-

rile crescute, care fac 

imposibilă producerea 

zăpezii artifi ciale, au 

redus cu 70-80% numărul 

turiştilor afl laţi la munte 

în luna ianuarie faţă de 

anul trecut, producân-

du-le hotelurilor şi restau-

rantelor pierderi de peste 

1 milion de euro pe zi.

„Este extrem de rău. Un 

dezastru”, a declarat agenţi-

ei Mediafax George Copos, 

proprietarul a trei hoteluri şi 

al unei fi rme de transport pe 

cablu în Poiana Braşov.

El spune că şi industria ho-

telieră, şi cea de transport pe 

cablu suferă din cauza absen-

ţei turiştilor.

„Din data de 15 decembrie 

nu am mai avut temperaturi 

cu minus. Pentru transportul 

pe cablu, în care am investit 

17 milioane de euro, vom 

avea o nerealizare a bugetu-

lui de mai mult de jumătate. 

Şi la hoteluri am avut inves-

tiţii de peste 20 de milioane 

de euro, iar în luna ianuarie 

vom avea o scădere la jumă-

tate a bugetului estimat ini-

ţial. Totul este la jumătate”, 

a adăugat Copos.

El spune că din cauza vre-

mii calde, nu au putut func-

ţiona nici tunurile care pro-

duc zăpadă artifi cială.

Lipsa zăpezii costă 
un milion de euro pe zi!

Hotelurile şi restaurantele 

de la munte pierd peste un 

milion de euro pe zi pentru 

că nu ninge

Lipsa zăpezii din staţiuni-

le montane şi temperaturile 

crescute, care fac imposibilă 

producerea zăpezii artifi ciale, 

au redus cu 70-80% numărul 

turiştilor afl laţi la munte în 

luna ianuarie faţă de anul tre-

cut, producându-le hoteluri-

lor şi restaurantelor pierderi 

de peste 1 milion de euro pe 

zi.

De pierderi vorbesc şi re-

prezentanţii hotelului Piatra 

Mare din Poiana Braşov.

„Avem 20% din turiştii ca-

re veneau anul trecut în ianu-

arie. Acest lucru le aduce pa-

gube hotelierilor. Nu ne aju-

tă temperaturile şi nu pot func-

ţiona tunurile de zăpadă”, a 

afi rmat directorul hotelului, 

Lucian Barna.

Nici la Moeciu hotelurile 

şi pensiunile nu au motive de 

bucurie. „Avem două comple-

xe cu 800 de locuri la Moeciu 

şi la Fundata, unde avem şi 

două pârtii. Din acest an nu 

funcţionează, pentru că sunt 

temperaturi crescute. Am avut 

şi lotul Ucrainei de schi bia-

tlon, care trebuia să stea do-

uă săptămâni, din 30 decem-

brie. Erau peste 30 de oameni, 

dar au plecat după câteva zi-

le, pentru că nu era zăpadă”, 

a spus Bogdan Gârbacea, di-

rectorul economic al fi rmei 

Cheile Grădiştei.

Nevoia de agrement

Şi Răzvan Filipescu, preşe-

dintele Autorităţii Naţionale 

pentru Turism (ANT), spune 

că investitorii ar trebui să se 

concentreze pe agrement.

„Noi îi încurajăm şi vrem să 

identifi căm noi posibilităţi de 

dezvoltare a agrementului. Vom 

iniţia un dialog cu autorităţile 

locale pentru a dezvolta infra-

structura de agrement”, a mai 

spus el. „Să fi m mai buni, as-

ta trebuie făcut. Dumnezeu dă 

frigul”, afi rmă George Copos.

Zăpada lipsă costă 
un milion de euro pe zi!
Restaurantele şi hotelurile pierd bani mulţi în fiecare zi în care nu ninge.

Comportament de „last minute”

Sorin Văduvoiu, directorul general al agenţiei Perfect Tour, 
spune că comportamentul clienţilor din România este unul 
„last minute” și în strictă concordanţă cu previziunile meteo 
imediate, spre deosebire de cei care cumpără sejururi la 
schi în Austria de exemplu, unde rezervările se fac cu mult 
timp înainte.

„Cu siguranţă, dacă nu va ninge și dacă temperaturile vor 
rămâne ridicate, un segment însemnat de pasionaţi ai spor-
turilor de iarna se va reorienta pentru sejururi către destinaţii 
unde există zăpadă”, afi rmă Văduvoiu.

Potrivit Institutului Naţional de Statistică, în luna ianuarie a 
anului au ajuns în staţiunile de la munte aproximativ 
468.000 de turiști.
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Fostul premier Adrian 

Năstase a fost exclus, luni, 

din Baroul Bucureşti, pe 

temeiul nedemnităţii profesi-

onale, având în vedere că 

acesta are două condamnări 

definitive cu executare, una de 

doi ani şi o alta de patru ani, a 

anunţat decanul Baroului, Ion 

Ilie Iordăchescu.

„A fost imaginea profesiei de 

avocat lezată şi, ca atare, Con-

siliul a ţinut cont de acest as-

pect”, a spus Ilie Iordăchescu, 

după ce Consiliul Baroului a de-

cis să-l excludă pe Năstase din 

profesia de avocat, informează 

Mediafax.

Potrivit decanului Baroului, 

decizia de luni poate fi  ataca-

tă la Consiliul Uniunii Naţio-

nale a Barourilor din România.

Ilie Iordăchescu a precizat că 

Năstase, după condamnarea de 

doi ani de închisoare cu execu-

tare, nu a fost exclus din profe-

sie, considerându-se atunci că 

faptele pentru care a primit pe-

deapsa nu ar fi  avut legătură cu 

atribuţiile profesiei de avocat.

În cazul analizat luni, respec-

tiv după condamnarea de patru 

ani, Consiliul Baroului Bucureşti 

a considerat că fostul premier 

trebuie exclus din această pro-

fesie, luând în considerare „no-

ua conjunctură”. Ion Ilie Iordă-

chescu a adăugat că, din ceea 

ce ştie, avocaţii care au fost ex-

cluşi din profesie după ce au 

primit condamnări cu executa-

re nu au mai cerut Baroului Bu-

cureşti să revină şi „s-au îndrep-

tat spre alte profesii”.

Fostul premier Adrian Năs-

tase a fost condamnat defi ni-

tiv, în 6 ianuarie, de un com-

plet de cinci judecători al in-

stanţei supreme, la patru ani 

de închisoare cu executare pen-

tru şantaj şi luare de mită, în 

dosarul Zambaccian. Năstase 

a fost încarcerat la Penitencia-

rul Rahova.

Senatorul PDL de Cluj, 

AlinTişe, consideră că este 

necesar un pact naţional şi o 

Lege a Reformei 

Administrative, în opinia aces-

tuia decizia CCR privind des-

centralizarea fiind justificată.

„C.C.R. a dat dreptate PDL. 

Vicepremierul Dragnea a com-

promis in totalitate reforma 

administrativă a ţării punând 

in pericol statul de drept. Aces-

ta a încercat o crima adminis-

trativă pentru români şi o fe-

udalizare. Gândirea de baron 

a acestuia şi lipsa de pricepe-

re şi profesionalism au dus la 

acest eşec lamentabil“, a de-

clarat Alin Tişe.

Parlamentarul a mai menţi-

onat că PDL cere un pact naţi-

onal pe reforma administrati-

vă, dialog şi o dezbatere am-

plă cu toate partidele politice, 

societatea civilă şi mediul aca-

demic. În opinia lui Tişe des-

centralizarea României nu poa-

te fi  făcută fără o reformă ad-

ministrativă reală iar o reformă 

administrativă reală nu poate 

fi  făcută fără regionalizarea Ro-

mâniei.

„În absenţa acestor măsuri, 

PDL nu poate susţine un astfel 

de proiect de baronizare a Ro-

mâniei în care cetăţenii sunt 

uitaţi. Sunt proiecte care nu pot 

fi  făcute separat, de aceea a 

descentraliza ţara în absenţa 

unei reforme reale este un de-

mers eşuat din start. PDL aver-

tizează, din nou, că cei care ar 

fi  trebuit să fi e principalii be-

nefi ciari, românii, vor suferi”, 

a mai spus Tişe.  A.M.C.

Adrian Năstase a fost exclus 
din Baroul Bucureşti

Tişe: „Crima administrativă 
a României a fost oprită de PDL“

Anca M. COLIBĂŞANU
redactia@monitorulcj.ro

După ce în ultima perioa-

dă s-au certat în fi ecare 

săptămână, social demo-

craţii şi liberalii şi-au dat 

seama că trebuie să rămâ-

nă uniţi pentru a-şi atinge 

obiectivele şi totodată 

pentru a-şi asuma împre-

ună eşecurile anului 2013.

Astfel, ei au mai amânat 

puţin divorţul şi au decis ca 

referendumul pentru revizu-

irea Constituţiei să aibă loc 

odată cu alegerile europarla-

mentare, în luna mai, deşi 

cele două teme nu au nicio 

legătură una cu alta. Aceas-

ta pentru a mobilize alegăto-

rii să se prezinte la alegerile 

europarlamentare, după cum 

au comentat unii analişti.

Totodată, useliştii au de-

cis organizarea alegerilor pre-

zidenţiale cu 45 de zile îna-

inte de expirarea mandatului 

preşedintelui Traian Băsescu, 

adică în 2 sau 9 noiembrie şi 

modifi carea legii electorale, 

în aşa fel încât numărul ma-

xim de deputaţi să fi e de 300. 

Liderul PNL Crin Antonescu 

a precizat că numărul de 300 

de deputaţi va fi  trecut şi în 

Constituţie, pentru a împie-

dica fl uctuaţiile.

Emoţii la pragul de 50%

Argumentele pe care le 

aduc cei de la putere se refe-

ră în primul rând la faptul că 

revizuirea Legi fundamenta-

le nu mai poate fi  tergiversa-

teă. Senatorul PSD de Cluj, 

Alexandru Cordoş, sublinia-

ză că modifi carea Constituţi-

ei nu mai poate fi  amânată, 

chiar şi în condiţiile în care 

pragul de prezenţă va fi  ace-

la de 50%, nu de 30%. „Nu 

mai putem aştepta, şi aşa lu-

crurile au fost tergiversate. 

Va trebui să reuşim să con-

vingem oamenii să meargă 

la vot“, a declarat senatorul 

Alexandru Cordoş.

Crin Antonescu rămâne 
prezidenţiabil

De asemenea, rămâne în 

picioare varianta iniţială a 

prezidenţiabilul Uniunii, adi-

că liderul PNL, Crin Antones-

cu, deşi acesta stă foarte prost 

la capitolul încredere, potri-

vit ultimelor sondaje. Preşe-

dintele PSD, Victor Ponta, a 

anunţat că protocolul USL a 

fost modifi cat astfel încât nu-

mele candidatul Uniunii la 

alegerile prezidenţiale, Crin 

Antonescu, să fi e precizat 

„foarte clar”.

Antonescu, 
în cădere liberă

Ultimul sondaj CSOP, re-

alizat în luna decembrie a 

anului trecut, releva faptul că 

Antonescu este depăşit la ca-

pitolul încredere şi de către 

preşedintele Traian Băsescu, 

afl ându-se chiar la coada cla-

samentului. Mugur Isărescu 

benefi ciază de multă sau des-

tul de multă încredere din 

partea a 27% dintre cei in-

tervievaţi. Podiumul l-au mai 

prins Victor Ponta, cu 23%, 

şi primarul din Sibiu, Klaus 

Johannis-19%. Primarul Bu-

cureştilor, Sorin Oprescu ajun-

ge la 18%, în timp ce Traian 

Băsescu l-a depăşit în clasa-

mentul încrederii pe Crin An-

tonescu, cei doi având 16%, 

respectiv 15%. Cu 14% în-

credere sunt cotaţi Theodor 

Stolojan, Mihai Răzvan Un-

gureanu şi Gigi Becali. Ur-

mează apoi un grup de poli-

ticieni, toţi cu 12%: Cătălin 

Predoiu, Vasile Blaga, Emil 

Boc, Monica Macovei, Călin 

Popescu-Tăriceanu şi Elena 

Udrea. 

USL mai amână puţin „divorţul“
Liderii USL au actualizat Protocolul de colaborare al Uniunii.
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

Vând apartament în 
cartierul Gheorgheni, 

Aleea Băişoara nr.1, et. 3, 
supr. 75 mp, compus din 4 
camere, 2 băi, bucătărie, 

cămară, balcon.

Apartamentul este dotat 
cu centrală termică nouă, 

geamuri termopan, 
faianţă, gresie, bloc izolat, 
loc în parking, zonă verde, 

preţ 77.000 euro.

Tel. 0745-335.418.

¤ Vând apartament cu 2 ca-
mere + dependinţe, și 2 boxe 
de 14 mp, ultracentral, la ca-
să, construcţie din cărămidă, 
în supr. de 56 mp, ultracen-
tral, zona P-ţa Mihai Viteazul, 
aproape de mijloacele de 
transport în comun, de spital 
și piaţă, termopan, faianţă, 
parchet, ușă metalică, preta-
bil pentru cabinete, sediu fir-
mă, depozit sau locuit. Inf. la 
tel. 0762-258062 sau 
0764-471829. (5.7)

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

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând parter vilă, ideal pen-
tru sediu firmă sau prestări 
servicii medicale, pe str. Re-
publicii, între Cireșilor și Des-
cartes, supr. 180 mp, 6 came-
re, office, 2 băi, garaj, depo-
zit la subsol, pod, cotă parte 
teren de 280 mp, aproape de 
mijloacele de transport în co-
mun. Inf. la tel. 
0748-111295. (1.4)

¤ P.F. vând casă în zonă cen-
trală, str. haiducului nr. 10, 
singur în curte, teren în supr. 
de 200 mp, supr. utilă 75 mp. 
Inf. la tel. 0745-211492. (4.7)

¤ Vând casă în supr. de 400 
mp, cu teren de 800 mp, cu 
brutărie la subsol, str. Pintea 
Viteazul. Inf. și relaţii la tel. 
0745-108915. (6.7)

¤ Vând parter vilă, ideal pen-
tru sediu firmă sau prestări 
servicii medicale, pe str. Re-
publicii, între Cireșilor și Des-
cartes, supr. 180 mp, 6 came-
re, office, 2 băi, garaj, depo-
zit la subsol, pod, cotă parte 
teren de 280 mp, aproape de 
mijloacele de transport în co-
mun. Inf. la tel. 
0748-111295. (7.7)

¤ Vând casă construcţie 
2013, în Chinteni, supr. 130 
mp, pe teren de 900 mp, 4 
camere, bucătărie, cămară, 
baie, două beciuri, C.T. pe 
gaz și lemne, garaj, magazie 
de lemne și alte anexe + 
1000 mp grădină cu pomi și 
de legume. Inf. suplimentare 
la tel. 0749-548801. (5.7)

¤ Cumpăr casă/vilă cu un sin-
gur nivel în Grigorescu (P-ţa 
14 iulie, Donath, E. Grigores-
cu, O. Goga), Gheorgheni 
(Arieșului, Artelor, V. Lupu, T. 
Ionescu, Albinii), Bulgaria 
(P-ţa 1848, Clujana), suprafa-
ţa utilă între 100-150 mp, 
pod, garaj, teren/grădină 
min. 400 mp, front minim de 
16 m, aproape de mijloacele 
de transport în comun. Tel. 
0748-111295. (7.7)

¤ VÂND casă în Cluj-Napoca, 
cart. Iris, compusă din 2 ca-
mere, bucătărie, cămară de 
alimente, baie, antreu, garaj, 
curte cu acces auto, pivniţă, 
teren în supr. de 781 mp, cu 
grădină, preţ 90000 euro, ne-
gociabil. Inf. și relaţii la tel. 
0744-922447. (13.20)

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

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

0723-172514.

¤ Cumpăr casă/vilă cu un sin-
gur nivel în Grigorescu (P-ţa 
14 iulie, Donath, E. Grigores-
cu, O. Goga), Gheorgheni 
(Arieșului, Artelor, V. Lupu, T. 
Ionescu, Albinii), Bulgaria 
(P-ţa 1848, Clujana), suprafa-
ţa utilă între 100-150 mp, 
pod, garaj, teren/grădină 
min. 400 mp, front minim de 
16 m, aproape de mijloacele 
de transport în comun. Tel. 
0748-111295. (1.4)

¤ Cumpăr casă în apropiere 
de Cluj sau pământ în supr. 
de 500 mp, sau cabană veche 
la ţară. Sunaţi la tel. 
0751-409218. (7.7)

SPAŢII

¤ Vând garaj, str Minerilor, 
zona Pata cu iluminat pro-
priu. Tel 0742-665.208 (1.4)

¤ Vând două garaje subteran, 
în cart. Bună Ziua, str. M. Za-
ciu nr. 10 și 18, cu C.F. în re-
gulă, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (4.7)

¤ Vând garaj din prefabricate 
de TCI, pe str. 21 Decembrie 
140, lângă azilul de bătrâni 
de pe str. Dorobanţilor, stare 
perfectă de utilizare, supr. 
19,50 mp, izolat recent, vop-
sit uși și zugrăvit interior, acte 

la zi, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0762-258060. (5.7)

TERENURI

¤ Vând teren în Borhanci cu 
utilităţi. Suprf între 700 – 
3000 mp. Preţ 25-40 Euro/
mp. Tel 0742-665.208 (1.4)

¤ Vând teren 4000 – 9500 
mp în Borhanci cu utilităţi la 
400m de teren. Preţ 6 Euro/
mp. Tel 0742-665.208 (1.4)

¤ Vând teren în zona Coruș, 
supr. 2200 mp, cu utilităţi, 
preţ 10 euro/mp. Inf. la tel. 
0745-108915. (3.7)

¤ Vând teren în zona Po-
pești-Vale, supr. 5800 mp, 
pentru construcţii case, vile, 
blocuri, asfalt, utilităţi. Relaţii 
la tel. 0745-108915. (6.7)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii, str. Dealul Fânaţelor, 
la 100 m de autobuzul nr. 39, 
supr. 6200 mp, front la stradă 
180 m, cu toate utilităţile pe 
teren, se poate și parcela, 
preţ negociabil. Tel. 
0741-100529. (7.7)

¤ Vând teren intravilan, în 
Chinteni, lângă lac, supr. 
2900 mp, front 29 ml, cu 
C.F., preţ 6 euro/mp. Inf su-
plimentare la tel. 
0749-548901. (5.7)

¤ Vând terenuri în Borhanci, 
în supr. de 4000 mp și 580 
mp, preţ 6 euro/mp și 25 eu-
ro/pm. Inf. suplimentare la 
tel. 0742-665208. (7.7)

¤ Vând teren în Chinteni, zo-
na de pădue, supr. 7750 mp, 
front 28 ml, cu C.F., preţ 5 
euro/mp. Relaţii supl. la la 
tel. 0749-548901. (5.7)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii în Cluj-Napoca, str. Be-
caș nr. 34, supr. 3900 mp, cu 
front de 19,5 m și 200 m lun-
gime, cu C.F., P+2 sau case 
înșiruite, cu toate utilităţile în 
faţa terenului, preţ negocia-
bil. Inf. la tel. 0741-100529. 
(7.7)

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 Teta-
rom 2 (fosta livadă de pomi 
– IAS), centrura spre Apahi-
da. Inf. şi relaţii suplimenta-
re la tel. 0264-416242, după 
ora 20, Fam. Molnar.

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ P.F. cumpăr teren agricol, 
pășune, în jud. Cluj, Alba sau 
Bistriţa. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (6.7)

P.F. vând TEREN bun 
pentru construcţie în 

suprafaţă de 2600 mp, cu 
PUD, PUZ şi utilităţi.

Terenul este situat pe str. 
I. Meşter, în spatele 

bisericii de pe str. 
Primăverii.

Tel. 0722-478004.

¤ Cumpăr 500 mp teren pen-
tru construcţie vilă sau de 
1500 mp pentru construcţie 
case înșiruite, liber sau cu ca-
sa demolabilă, în zona Grigo-
rescu (P-ţa 14 Iulie, E. Grigo-
rescu, Donath, O. Goga), Ghe-
orgheni (Arieșului, Artelor, V. 
Lupu, T. Ionescu, Albinii), Bul-
garia (P-ţa 1848, Clujana), 
front min. 16 m. Tel. 
0748-111295. (1.4)

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie ap 2 cam, 
70mp, et 1 finisat, str Croito-
rilor nr 16 în vilă pentru cab 
stomatologic, avocat, notar. 
Preţ 350 euro/lună. Tal 
0745-429.546 (1.4)

¤ P.F. închiriez ap. cu 3 came-
re, decomandat, în cart. Gri-
gorescu, mobilat și utilat, pe 
termen lung, cu C.T. proprie, 
bloc izolat, ocupabil imediat, 
preţ negociabil. FĂRĂ INTER-
MEDIARI! Inf. la tel. 
0741-100529. (4.7)

SPAŢII

PF închiriez spaţiu comercial, 
parter, 50 mp, 2 camere 

decomandate, termopane, 
centrală termică, gresie, 
contorizare individuală, 

strada Decebal.

Preţ 390 de Euro. 
Telefon 0733101986.

SCHIMBURI

P.F. schimb casă cu 2 came-
re, bucătărie, cu teren, 

supr. totală 2500 mp, în 
com. Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.

Exclus agenţii.

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

SERVICII

¤ Reparaţii la domiciliul clien-
tului: frigidere congelatoare, 
vitrine frigorifice, clime auto. 
Deplasări în afara loc. 
Cluj-Napoca, reduceri pentru 
pensionari și studenti, garan-
ţie. NON-STOP! Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 
0755-367251. (3.4)

¤ Execut lucrări la curte (tuns 
iarba, săpat, greblat, curăţat 
via, pomii, vămit, curăţenie 
generală, reparat garduri, tă-
iat lemne, etc. Sunaţi la tel 
0752-631819. (3.4)

¤ Curăţenie în beciuri, po-
duri, garaje, pivniţe, curţi, de-
molări anexe, etc. Sunaţi la 
tel. 0752-631819. (3.4)

¤ Execut instalaţii sanitare de 
gaze, încălzire centrală (lem-
ne, curent, gaze), canalizare. 
Asigur săpat manual pentru 
apă și canalizare. Inf. la tel. 
0752-631819. (3.4)

¤ Execut demolări manuale 
(cu baros și ciocan demolator 
electric), cu recuperarea și 
sortarea materialelor. Asigur 
eventual transportul. Tel. 
0752-631819. (3.4)

¤ Confecţii metalice la co-
mandă, la domiciliul meu sau 
al clientului (sudură electrică 
și autogenă), balustrade, co-
pertine, garduri, porţi, grăta-
re pentru grădini, socluri be-
tonate pe arătură fier, etc. 
Tel. 0733-414307. (4.5)

¤ Execut săpături manuale și 
tai lemne, preţuri la înţelege-
re. tel. 0744-780298. (4.5)

¤ Comisionar, 42 de ani, cu 
transportul în comun 
(Cluj-Napoca, Făget, Baciu, 
valea Chintăului), 10 RON co-
misionul, între 7-21, de L-D, 
pe orice vreme. Rezervări cu 
12 ore înainte (cabinete me-
dicale, cumpărături, plăţi, 
flori, etc. Tel. 0752-631819. 
(4.5)

¤ Asigur consultanţă în do-
meniul eficinizării costurilor, 
execuţie și mentenaţă. Tel. 
0752-631819. (4.5)

¤ Execut finisaje interioare 
(parchet, gresie, faianţă, zu-
grăvit, gletuit, reparaţii, ri-
gips), orice. Tel. 
0745-079135. (4.5)

Repar frigidere, congelatoa-
re, combine, vitrine frigorifi-
ce, camere de frig. Ofer ga-
ranţie şi asigur transport. 
Tel. 0747-786.320; 
0770-607.687. (5.7)
¤ Tineri căsătoriţi, îngrijim per-
soane în vârstă, contra locuin-
ţei în Cluj-Napcoa. Cerem și 
oferim maximă seriozitate. Su-
naţi la tel. 0744-919927. (6.7)

¤ Tai lemne, sap șanţuri, gră-
dini, curăţ grădini, lucrări la 
curte. Inf. la tel. 
0756-596874. (7.7)

¤Topografi e, întabulări, pla-
nuri topografi ce, cadastru, 
proiectare arhitectură, proiec-
te case, studii geotehnice și 
peisagistică, la preţuri foarte 
bune. Tel. 0742-022913. (5.7)

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

LOCURI DE MUNCĂ

Angajăm 
REPREZENTANT ZONAL 

pentru distribuţie 
materiale de construcţii; 
acceptăm şi în regim de 

colaborare.

C.V. la trans.imp.exp
@gmail.com (3.6)

¤ Domn, 50 de ani, serios, 
caut loc de muncă cu carte de 
muncă. Sunaţi vă rog la tel. 
0744-279881. (7.7)

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire 

doamnă vârstnică 
pe timp de noapte, 

în Turda. Inf. la telefon 
0756-055644

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO

¤ Vand CART, 270 cmc, motor 
Honda Original, înscris în cir-
culaţie, preţ bun Inf. la tel. 
0740-876853. (3.7)

¤ Vând “Dacia Super-Nova”, 
an de fabricaţie 2002, 
105000 km la bord, unic pro-
prietar, în stare bună de func-
ţionare, motor “Renault”. 
Preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-028813. (4.7)

¤ Vând “Toyota Yaris”, an de 
fabricaţie 2007, ITP 2015, 
motorină, culoare gri petrol, 
la bord 115000 km, unic pro-
prietar, taxa de mediu plătită, 
în stare foarte bună, preţ ne-
gociabil. Inf. la tel. 
0741-028813 sau 
0364-418678. (4.7)

PIESE AUTO

¤ Vând set motor pentru “Da-
cia 1300”, și alternator de 12 
V, în stare bună, toate noi. 
Relaţii la tel. 0746-297102. 
(5.7)

¤ Vând 5 cauciucuri de iarnă 
+ 1 cadou, marca ”Vredeste-
in”, 205/65 R16 C, folosite 
două sezoane, arată impeca-
bil, estetic și funcţional. UR-
GENT! Plec din ţară. Primul 
care sună, se poate bucura de 
un preţ acceptabil și negocia-
bil. Inf. la tel. 0762-258060. 
(5.7)

¤ Vând piese originale pentru 
autoturism “Oltcit”, două 
aripi, diverse, filtru de ulei, 
filtru de aer. Relaţii la tel. 
0754-560451. (7.7)

MOBILIER

¤ Vând ușă de intrare din ste-
jar, aproape noi, cu 5 chei Ya-
le. Inf. la tel. 0746-297102. 
(5.7)

ELECTRO

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

UZ CASNIC

¤ Vând pompă sumersibilă, 
în stare perfectă, italiana, 
0,75 KW, preţ fix 2000 RON. 
Inf. suplimentare la tel. 
0744-972300. (4.7)

¤ Vând masă metalică cu cir-
cular și abricht, motor nou de 
3 KW, pânză diamantată, 220 
V, etc, preţ 1100 RON. Relaţii 
la tel. 0757-526524. (4.7)

¤ Vând sobă de teracotă și 
obiecte sanitare. Inf. la tel. 
0264-593488. (4.7)

¤ Vând drujbă URAL-4, în sta-
re bună de funcţionare, cablu 
de oţel zincat de⌀ 9 mm, fle-
xibil, 6 x 37 # 40 ml. Inf. la 
tel. 0746-297102. (5.7)

DIVERSE

¤ Vând candelabru de scristal 
cu 6 braţe, stare bună, preţ 
negociabil. Inf. la tel. 
0740-014558. (2.7)

¤ Vând foarte convenabil loc 
de veci, în Cimitirul Central, 
neamenajat. Rog seriozitate. 
Inf. la tel. 0743-330440. 
(2.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, cu 6 role pe curent 
220 V, nou, marcă străină. 
Preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (7.7)

¤ Vând haină astrahan, mări-
mea 48-50, se poate vedea, 
preţ convenabil. Relaţii la tel. 
0751-409218. (7.7)

¤ Vând 55 kg porumb boabe, 
preţ 1,5 RON și 55 kg grâu la 
preţul de 1,5 RON. Inf. la tel. 
0786-603497. (5.7)

¤ Vând 5 paltoane de damă, 
talia 46-48, un cojoc bărbă-
tesc, talia 50-52 și o căciulă 
din pisică de mare, preţ nego-
ciabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (7.7)

¤ Vând pompă sumersibilă, 
de 0,75 KW, italiană, stare 
perfectă, preţ fi x 200 RON. 
Inf. la tel. 0744-972300. (5.7)

¤ Vând ţigări electronice, ac-
cesorii și componente, solu-
ţie, vaporizatoare, repar și 
dau garanţie la componentele 
elctronice. Inf. la tel. 
0762-258062. (5.7)

¤ Vând toaletă ecologică 
portativă, de 20 de litri.
Informatii la tel. 
0740-542305.

¤ P.F. cumpăr tocător de sfeclă 
furajeră, preţ negociabil. Su-
naţi la tel. 0741-100529. (4.7)

¤ P.F. cumpăr recipient de 
1000 l din plastic, cu cadru de 
aluminiu. Vă ofer preţul pie-
ţii. Tel. 0741-100529. (4.7)

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI 
(mașină de scris, radio, ta-
blou, icoană veche râșniţă, 
ceas cu pendulă, monede, 
mojar, etc). Ofer 5-30 ron. 
Sunaţi la tel. 0740-876853. 
(3.7)

¤ Vând peste 500 de plicuri 
circulate în România între anii 
2002-2010 (faună, biserici, 
personaje, animale, sport, 
avioane, etc). Inf. la tel. 
0755-920694. (3.4)

¤ Vând colecţie de casete au-
dio/video (muzică filme), dis-
curi pentru pick-up 33/45 tu-
raţii, muzică ușoară, popula-
ră, simfonică, toate în stare 
bună. Relaţii la tel. 
0755-920694, Viorel. (3.4)

¤ Vând mașină de cusut “Sin-
ger”, cap de sfinx, foarte ve-
che, în stare perfectă de func-
ţionare, este din prima serie 
fabricată. Inf. la tel. 
0759-020427. (3.7)

¤ Vând colecţie de timbre, co-
lecţie de ceasuri de buzunar, 
noi, cu lanţ, marca “Herita-
ge”, brichete cu gaz, pixuri. 
Inf. la tel. 0759-020427. (3.7)

LICITAŢII

S.C. Agromec S.A. 
Avrig

vinde tractoare: U650, 
L445 şi încărcător IFRON, 
toate în stare bună 
de funcţionare.

Preţ 15.000 lei/buc.

Informaţii la tel. 
0269-523.174, 
0745-191.860.

ANIMALE

¤ P.F. vând porci pentru tăiat, 
între 120-180 kg, hrăniţi cu 
cereale, fără concentrat, preţ 
9,5 RON/kg. Inf. la tel. 
0751-095924. (4.7)

DONAŢII

¤ Donez TV Goldstar, cu mici 
reparaţii. Sunaţi la tel. 
0364-882575. (2.7)

URBANISM

¤ SC DOK INVEST SRL anunţă 
iniţierea Planului Urbanistic 
de Detaliu pentru „ IMOBIL 
MIXT-LOCUINTE COLECTIVE SI 
SPATII PENTRU SERVICII, Ame-
najare incintă, împrejmuire, 
pe Str.Turturicii,nr.7 ”.
 Consultarea propunerii se 
poate realiza în cadrul Primă-
riei Cluj-Napoca, Serviciul Ur-
banism, cam. 62.
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

GRATUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:
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Abonează-te la 
monitorul

¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00

www.batrom.ro

ASTĂZI LA TV
TVR 1

14:00 Telejurnal (2013, emis. 
info.)
14:55 Clubul celor care 
muncesc în România (rep.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Maghiara de pe unu 
(emis. mag.)
16:50 România văzută altfel 
(talk show, episodul 4)
17:25 Legendele palatului: 
Regele Geunchogo (cor., 2011, 
s. dr., episodul 119)
18:05 Legendele palatului: 
Regele Geunchogo (cor., 2011, 
s. dr., episodul 120) - Ultimul 
episod
18:45 Clubul celor care 
muncesc în România (rep.)
18:50 Interes general (talk 
show) (live)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (2013, emis. 
info.)
20:55 Clubul celor care 
muncesc în România (rep.)
21:00 Dinastia Kennedy (sua)
22:00 Șerif în Arizona (sua, 
2000, s. com., episodul 2)

ANTENA 1

14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 3
16:00 Observator (emis. info.) 
(live)
17:00 Acces direct (talk show) 
(live) - Ediţie specială
19:00 Observator (emis. info.) 
(live)
20:00 Observator special 
(2012, emis. info.) (live)
20:30 Jackie Chan, pilot de 
curse (sua-hongk., 1995, acţ. 
com.)

PRO TV

14:00 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, episodul 4649)
15:00 Autostrada destinelor 
(can., 2006, acţiune)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Ninja (sua, 2009, thrill. 

acţiune)
22:00 Blestemul comorii

KANAL D

14:45 Teleshopping (promo)
15:30 Inima nu respectă reguli 
(tur., 2009, s. dr.)
16:45 Teo Show (2013, 
divertisment)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D 
20:00 Feriha (tur., 2011, s. dr.)
22:15 WOWbiz (2012, 
divertisment)

ACASĂ

13:30 Viaţă de împrumut 
(mex., 2013, s. dr.) (reluare)
14:30 Triumful dragostei 
(mex., 2010, s)
15:30 Sufl et de gheaţă (mex., 
2012, s)
16:30 Poveștiri adevărate 
(2006) (reluare)
17:30 Diamantul nopţii 
(sua-mex., 2013, s. dr.)
18:30 Maricruz (mex., 2013, 
dr. romantic.)
19:30 Viaţă de împrumut 
(mex., 2013, s. dr.) - Sfârșitul 
serialului
20:30 Santa Diabla (sua, 2013, 
s. poliţist, episodul 1)

TRANSILVANIA

14:00 Brandu' Lu' Chinezu' 
(2013, mag. life-style)
15:00 Big Boletus (2012, 
divertisment)
16:00 Știri Look TV (2013) 
(live)
16:30 Business Expres (2013)
17:00 Ziua bună (2013, emis. 
mag.) (live)
18:30 Știri Look TV (2013) 
(live)
19:30 România de la A la Z 
(2013, emis. mag.) (live)
20:30 Petru cel Mare. Urzeala 
unui imperiu (rus., 2011, 
mini-s., episodul 2)
21:30 Știri Look TV (2013) 
22:00 Cenzurat! (2013, 
divertisment)

ANUNŢ

În conformitate cu O.U.G. nr. 195/2005 privind protec-
ţia mediului, apobată pin Legea nr. 265/2006, cu modifi -
cările și completările ulterioare și Ord. Nr. 1798/2007 Co-
muna Borșa jud. Cluj anunţă începerea demersurilor în ve-
derea obţinerii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul 
„ÎNFIINŢARE REŢEA PUBLICĂ DE APĂ POTABILĂ ÎN 
SATUL CIUMĂFAIA, COMUNA BORŞA JUDEŢUL CLUJ“, 
din localitatea Ciumăfaia.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la se-
diul APM Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele de luni 
între orele 9.00-16.30, marţi-vineri orele 9.00-14.00.

LICITAŢIE PUBLICĂ

BEJ Petrule Vasile Constantin, la sediul din Cluj-Na-
poca, str. Calea Dorobantilor nr. 113, bl. 17, sc. 1, ap. 1, 
jud. Cluj, în data de 08.02.2014, ora 10.00, vinde la lici-
taţie publică, apartament situat în loc. Floreşti, str. Eroilor 
nr. 244, bl. 3C, sc. 1, et. 1, ap. 5, jud. Cluj, compus din 2 
camere si dependinte, în suprafaţă de 50,34 mp, înscris în 
C.F. nr. 51273-C1-U9 Floresti, cu nr. cad. 2557/17-C1-U5, 
2664/17-C1-U5, preţ de pornire 18.750 EURO. 

Somăm pe cei ce pretind un drept să anunţe executo-
rul, iar pe ofertanţi să depună garanţia de 10% din preţul 
de pornire și oferta, până la termenul de vânzare. 

Executor Judecătoresc Petrule Vasile Constantin (Dos. 
ex. nr. 103/2013).

ANUNŢ LICITAŢIE

Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA SPRL, Cluj-Napo-
ca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 6, jud. Cluj, lichidator a SC 
SOMTRANS SA - în faliment, Dej, str. Bistriţei, nr. 44, jud. 
Cluj, CUI 202166, J12/7/1991, organizează licitaţie publică 
competitivă cu strigare cu preţ în urcare pentru vânzarea ur-
mătoarelor active:

Activ funcţional "Bistriţei 44" (Staţie ITP, Fabrică de va-
tă) compus din teren în suprafaţă de 7.630 mp cu următoa-
rele clădiri: Depozit lubrefi anţi S=46mp, Staţie hidrofor 
S=33mp, Grup poarta S=40,5mp, Clădire Pavilion adminis-
trativ S=396mp, Centrală termică S=20,3mp, Sopron S=12mp, 
Rampă auto S=112,5mp, Clădire Post trafo S=68,9mp, Ha-
la reparaţii tehnice S=293mp, Ateliere S=13,75mp, Hala de 
întreţinere S=666,5mp, Șopron S=86,4mp, Șopron S=408mp 
și bunuri mobile necesare funcţionării. Preţul de strigare es-
te de 131.832 euro + TVA.

Pachet bunuri mobile (auto şi utilaje) 53.578 euro + TVA.
Licitaţia va avea loc în 24.01.2014, ora 14:00, la sediul li-

chidatorului judiciar. Pentru bunurile neadjudecate licitaţia se 
repetă în 31.01.2014 la aceași locaţie și oră. 

Va fi  aplicabilă cota de TVA în vigoare la momentul vânzării.

Caietele de sarcini pot fi  achiziţionate de la sediul lichida-
torului judiciar. Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui 
depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data licitaţiei. Infor-
maţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0737-888.997.

Cabinet veterinar

Str. Constantin Brâncuşi nr. 47, Cluj-Napoca
Pentru programări: 0264-418599

spectacole

Ce nemaipomenită aiureală! 
de Eugène Ionesco

Marţi, 14 ianuarie, ora 19.00

Artă de Yasmina Reza
Miercuri, 15 ianuarie, ora 19.00

Bolnavul închipuit de Molière
Joi, 16 ianuarie, ora 19.00

A.P. Cehov: Unchiul Vania 
Luni, 13 ianuarie, ora 19.00

Johannes von Tepl: Plugarul şi moartea 
Marţi, 14 ianuarie, ora 20.00

Sándor Weöres: A teljesség felé [Spre împlinire] 
Miercuri, 15 ianuarie, ora 20.00

Teatrul Maghiar

Teatrul Naţional

Aida, Giuseppe Verdi
Miercuri, 15 ianuarie, ora 18.30

Hansel şi Gretel, Engelbert Humperdinck
Joi, 16 ianuarie, ora 12.00

Liliacul, Johann Strauss - fi ul
Seară dedicată tenorului Ştefan Popescu

Miercuri, 22 ianuarie, ora 18.30

Serată Muzicală
la Muzeul Etnografi c al Transilvaniei

Joi, 23 ianuarie, ora 18.30

Carmen, Georges Bizet
Vineri, 24 ianuarie, ora 18.30

Opera Naţională
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CALENDAR CREŞTIN

ORTODOX
Sfi nţii Părinţi uciși în 
Sinai și Rait 

GRECO-CATOLIC
Cuv. Părinţi uciși în 
Sinai și Rait; Cuv. 
Teodul

1819 – Dimitrie Bolintineanu, 
poet român
1850 – Pierre Loti, scriitor 
francez
1939 – Maria Amarghioalei, 
cântăreaţă și dansatoare 
româncă (Naarghita)
1953 – Victor Socaciu, solist 
vocal folk–pop, instrumentist 
român

S-au născut...

SUDOKU

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

PUBLICITATE

PUBLICITATE

CINEMA

„Florin Piersic“
Dhoom 3: Lovitura
V-J: 14:00

Lupul de pe Wall Street
V -J: 17:00, 20:00, 23:00

Victoria
Căpitanul Phillips
V, D, Ma, J: 15:00; 
S, L, Mi: 17:30; V, D, 
Ma, J: 20:00

Inside LLewyn Davis
S, L, Mi: 15:00; V, D, 
Ma, J: 17:30; S, L, Mi: 
20:00

City Polus
Jack Ryan: Agentul din 
umbră (Jack Ryan: 
Shadow Recruit) digital
Mi - J 19:30

Lupul de pe Wall 
Street (The Wolf of 
Wall Street) digital
V, L - J 13:40, 14:50, 
17:10, 18:20, 20:40, 
21:50; S - D 12:20, 
13:40, 14:50, 17:10, 
18:20, 20:40, 21:50

City Iulius Mall
Grudge Match 
(Grudge Match)
Mi 18:50

Saving Mr.Banks 
(Saving Mr.Banks)
V, L - Ma 13:40, 16:10, 
18:50, 21:30; 
S - D 11:10, 13:40, 
16:10, 18:50, 21:30; 
Mi - J 13:40, 16:10, 
19:50, 21:30

BERBEC
S-ar putea să înregistraţi un eșec 
în afaceri sau să pierdeţi o sumă 
importantă. Dacă nu vă stăpâniţi 
nervozitatea, riscaţi să aveţi pro-
bleme cu colegii de serviciu și cu 
persoana iubită. Evitaţi cu orice 
preţ o ceartă cu partenerul de via-
ţă!

TAUR
Șefi i vă reproșează că nu acordaţi 
destulă atenţie sarcinilor de servi-
ciu. Pe plan sentimental, este po-
sibil ca atmosfera tensionată din 
ultimele zile să se accentueze. Nu 
vă descurajaţi! Cu răbdare și tact, 
puteţi trece cu bine peste toate di-
fi cultăţile.

GEMENI
Dimineaţă este posibil să apară 
evenimente neprevăzute, care vă 
împiedică să vă respectaţi progra-
mul. Nu este momentul să intraţi 
în afaceri. Relaţiile de parteneriat 
vă pot crea mari probleme. Ţineţi 
cont de sfaturile celor cu experien-
ţă în acest domeniu!

RAC
Nu este exclus să pierdeţi o aface-
re avantajoasă pentru că întârziaţi 
la o întâlnire importantă. Nu vă 
enervaţi! Sunteţi predispus la acci-
dente vasculare. Vă sfătuim să vă 
relaxaţi mai mult. Copiii vă fac o 
surpriză plăcută și reușesc să vă 
redea bună dispoziţie.

LEU
Dimineaţă este posibil să primiţi o 
veste neplăcută de la o rudă apro-
piată și să vă schimbaţi complet 
programul zilei. Sunteţi nevoit să 
faceţi cheltuieli care vă depășesc 
bugetul. Nu ezitaţi să apelaţi la 
prieteni! După-amiaza sunt șanse 
să primiţi o sumă importantă pen-
tru o colaborare mai veche.

FECIOARĂ
Un eșec în afaceri vă face să deve-
niţi irascibil. Vă sfătuim să nu vă 
revărsaţi nervii acasă. Ar fi  bine să 
ţineţi cont de sfaturile parteneru-
lui de viaţă. Spre seară, vă mai li-
niștiţi la o întâlnire cu prietenii.

BALANŢĂ
S-ar putea să înţelegeţi greșit acţi-
unile unui partener de afaceri și să 
vă certaţi cu el. Vă sfătuim să dis-
cutaţi calm și să analizaţi împreu-
nă toate problemele, pentru că al-
tfel riscaţi să rupeţi relaţiile. Spre 
seară, primiţi vizita unui prieten 
de familie care vă ajută să treceţi 
cu bine peste aceste momente.

SCORPION
Vă sfătuim să amânaţi plecarea 
într-o călătorie. Este posibil să sur-
vină evenimente neprevăzute. 
S-ar putea să afl aţi că o rudă a 
avut un accident și să faceţi câteva 
drumuri scurte împreună cu parte-
nerul de viaţă. Dacă nu vă ajung 
banii, puteţi să apelaţi la prieteni.

SĂGETĂTOR
Dimineaţa s-ar putea să fi ţi acuzat 
de colegi că nu sunteţi consecvent. 
Vă sfătuim să fi ţi prudent, pentru 
că astăzi aveţi tendinţa să fi ţi im-
pulsiv. După-amiază s-ar putea să 
primiţi o importantă sumă de 
bani. Este posibil să aveţi discuţii 
cu partenerul de viaţă, referitoare 
la destinaţia banilor. Nu neglijaţi 
investiţiile pentru casă!

CAPRICORN
Dimineaţa s-ar putea să afl aţi că o 
cunoștinţă s-a îmbolnăvit grav. Vă 
implicaţi și, astfel, faceţi mai mul-
te drumuri scurte. În a doua parte 
a zilei, sfaturile unei rude mai în 
vârstă vă ajută să vă clarifi caţi 
sentimentele contradictorii.

VĂRSĂTOR
Sosirea unor musafi ri din altă lo-
calitate vă obligă să vă schimbaţi 
planurile pentru azi. Dacă vă roa-
gă să îi ajutaţi cu ceva, vă sfătuim 
să nu îi refuzaţi. Spre seară, un 
prieten de familie vă dă o veste 
neplăcută. Vă sfătuim să vă păs-
traţi cumpătul.

PEŞTI
Sunteţi hotărât să rezolvaţi o pro-
blemă fi nanciară care vă sâcâie de 
mai multă vreme. Dacă vi se pro-
pune să vă asociaţi într-o afacere, 
vă sfătuim să nu ezitaţi. Cu puţin 
efort și riscuri minime, puteţi să 
redresaţi bugetul familiei destul 
de repede. Ţineţi cont și de păre-
rea partenerului de viaţă!

ă!
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Duel de foc pentru 
handbaliste
„U” Jolidon se afl ă în faţa unui 
nou meci difi cil. Formaţia clu-
jeană va da piept astăzi cu CSM 
București, o nucă tare pe teren 
propriu. Înaintea jocului direct, 
cele două formaţii sunt despăr-
ţite în clasament doar de două 
puncte. „U” ocupă poziţia a șa-
sea, iar CSM se situează pe lo-
cul șapte, cu 16 puncte. „Ne 
așteaptă un meci greu la 
București, împotriva uneia din-
tre contracandidatele la un loc 
din play-off. Sperăm ca fetele 
să facă un joc bun, să practice 
un handbal de calitate și să ne 
întoarcem cu toate cele trei 
puncte de la București”, a de-
clarat directorul sportiv al clu-
jencelor, Cosmin Sălăjan. 
Partida este programată de la 
ora 19:30 și va transmisă în di-
rect pe Digi Sport2.

Morgenstern, 
în stare stabilă

Triplul campion olimpic la sări-
turile cu schiurile, Thomas 
Morgenstern, poate răsufl a 
ușurat. Medicii i-au dat asigu-
rări că starea sa este bună în 
condiţiile în care acesta a sufe-
rit un accident grav în timpul 
unui antrenament. 
„Morgenstern se afl ă în afara 
pericolului. Starea lui e stabi-
lă”, a anunţat Josef Obrist, me-
dic la spitalul din Salzburg, un-
de este internat schiorul. 
Rezultatele testelor de luni au 
arătat o reabsorbţie a hemora-
giei cerebrale și diminuarea 
contuziei la plămâni. „Am ră-
mas fără glas în faţa urărilor de 
însănătoșire primite. Acestea 
îmi dau putere să merg mai 
departe”, a scris Morgenstern 
pe o reţea de socializare. 
Austriacul ar suferi însă pierderi 
de memorie. „Nu își mai amin-
tește căzătura”, a mărturisit 
Alexander Pointner, antrenor 
echipei austriece.

Pregătite de retur
Echipa de volei feminin a 
Universităţii Cluj și-a încălzit 
motoarele înaintea startului 
returului Diviziei A2. 
Universitarele au disputat do-
uă partide de verifi care în 
compania prim-divizionarei 
CSU Medicina CSS Tg. Mureș 
(2-3) și CSU Medicina CNUE 
Tg. Mureș (3-1). „Studentele“ 
au pierdut primul joc, scor 2-3, 
însă și-au luat revanșa în me-
ciul al doilea, pe care l-au câș-
tigat categoric, cu 3-1. „Au 
fost două meciuri de verifi care 
care ne-au prins foarte bine 
înainte de începerea returului, 
meciuri în care am putut să ve-
dem unde ne afl ăm cu pregă-
tirea pentru a putea aborda 
cât mai bine returul acestui 
campionat și implicit turneul 
de promovare. Suntem pe un 
drum bun și sperăm ca sâmbă-
tă să facem un joc foarte bun 
pentru a ne consolida poziţia 
de lider. Din păcate, va absen-
ta Simona Buda, care s-a acci-
dentat destul de grav, având o 
entorsă și va lipsi aproximativ 
o lună”, a declarat Dănuţ 
Ciontoș, antrenorul 
Universităţii. „Alb-negrele” vor 
primi, sâmbătă, vizita formaţi-
ei CS Banatul Caransebeș, în 
prima etapă din retur.

Pe scurt

Universitatea Cluj a per-

fectat ieri al treilea trans-

fer din această iarnă. 

„Şepcile roşii” au bătut 

palma cu Ionuţ Rada II, 

care evoluează pe postul 

de fundaş central.

Fostul jucător al Pandurilor 

a semnat un contract valabil 

până în vară cu gruparea 

universitară. ,,Este un 

moment important pentru 

mine. Mă bucur că am ajuns 

la un club cu tradiţie, isto-

rie şi suporteri extraordinari. 

Am venit la Universitatea 

Cluj în primul rând pentru 

că vreau să joc. Vreau să ajut 

echipa să iasă din zona 

fierbinte în care se află, pen-

tru ca la final să fim fericiţi 

cu toţii. «U» Cluj are supor-

teri extraordinari, am jucat 

în faţa lor cu Pandurii şi te 

fac să te simţi minunat. Avem 

nevoie de ei în perioada care 

urmează. Sper ca la finalul 

campionatului să rămânem 

în prima ligă şi să ne bucurăm 

împreună”, a declarat Rada, 

cotat la 250.000 de euro de 

către site-ul de specialitate 

transfermarkt.de.

Concurenţă aprigă
în apărare

Fotbalistul de 23 de ani a 

adunat 36 de partide şi un 

gol în tricoul gorjenilor, din 

2010 încoace. La „U”, fotbal-

istul originar din Târgu Jiu 

se va lupta pentru un post 

de titular cu Octavian 

Abrudan, Emil Ninu şi Szolt 

Szilagyi.

Mendy, dat afară

Clubul universitar e activ 

şi la capitolul plecări. 

Conducerea clujeană a decis 

să-i rezilieze contractul lui 

Gaston Mendy. Fundaşul stân-

ga a avut evoluţii modeste în 

tricoul alb-negru în acest 

sezon. Senegalezul a bifat 12 

partide în Liga I, însă nu s-a 

făcut remarcat. „Mulţumim 

Gaston pentru tot ce ai făcut 

pentru echipa noastră şi pen-

tru perioada petrecută la Cluj. 

Îţi dorim mult succes în con-

tinuare”, se arată pe site-ul tru-

pei ardelene.

Îşi betonează defensiva

Echipa României, alcătuită 

din Simona Halep (foto), 

Sorana Cîrstea, Monica 

Niculescu şi Camelia Begu, 

va întâlni Marea Britanie, 

Ungaria şi Letonia în grupa 

B din Grupa 1 a zonei 

Euro-Africane. Partidele vor 

avea loc în perioada 4-9 

februarie, la Budapesta.

Dacă vor termina pe primul 

loc, tricolorele vor da piept în 

play-off cu câştigătoarea gru-

pei C, din care fac parte Ucrai-

na, Austria, Slovenia şi Israel. 

Alina Tecşor Cercel este căpi-

tanul-nejucător al echipei Ro-

mâniei.

Marea Britanie are în com-

ponenţă următoare jucătoare: 

Laura Robson, Johanna Konta, 

Heather Watson şi Tara Moore. 

Căpitan nejucător este Judy Mur-

ray. De cealaltă parte, echipa 

Ungariei este formată din Timea 

Babos, Reka-Luca Jani, Melin-

da Czink şi Agnes Bukta, căpi-

tan nejucător fi ind Levente Ba-

ratosi. În schimb, echipa Leto-

niei este compusă din Diana 

Marcinkevica, Jelena Ostapen-

ko, Laura Gulbe şi Darta-Eliza-

bete Emulina, căpitan nejucă-

tor fi ind Juska Daiga.

Adversari de top pentru 
România la Fed Cup

Pintea va conduce însă 

echipa în meciul de vineri 

cu CSM Oradea. Pentru clu-

jean va ultimul joc în cali-

tate de antrenor principal 

al universitarilor.

„U” BT Mobitelco a fost umi-

lită de BCM U Piteşti şi în man-

şa retur a sferturilor de fi nală 

ale Cupei României. După ce 

s-au impus categoric pe teren 

propriu, argeşenii au defi lat şi 

la Cluj, unde au obţinut o vic-

torie la 12 puncte diferenţă, scor 

75-63.

Cele două eşecuri i-au pus 

capac lui Dorin Pintea. Tehnici-

anul clujean şi-a dat demisia 

imediat după înfrângerea de la 

Cluj. „În toate cazurile în care 

echipa pierde, antrenorul este 

de vină. Deci, îmi asum toate 

riscurile şi toate consecinţele, 

eu sunt principalul vinovat pen-

tru această înfrângere. Pentru 

binele echipei, eu am vorbit de-

ja despre demisia mea, sper să 

fi e un reviriment. Îmi ofer de-

misia, urmează să se decidă. 

Nu m-am simţit depăşit de si-

tuaţie, dar când ai atâtea mingi 

pierdute, greşeli individuale, de 

fi ecare dată ne-au dominat la 

recuperări, înseamnă că eu am 

greşit ceva”, a răbufnit Pintea.

La mâna conducerii

Tehnicianul ar putea fi  întors 

însă din drum de către condu-

cerea clubului. Ofi cialii ardeleni 

vor decide în aceste zile dacă îi 

vor aproba cererea de demisie. 

Indiferent de verdict, Pintea va 

fi gura în continuare în stafful 

echipei. „La un astfel de meci, 

mulţi ar putea să îşi prezinte de-

misia, nu doar Dorin Pintea. Jo-

cul echipei a fost foarte prost. 

Am înţeles că am jucat mai slab 

din când în când în deplasare, 

dar am dat timp echipei. Sunt 

deja 5 luni de când sunt împre-

ună, însă se pare că pauza as-

ta ne-a cam afectat la nivel de 

joc. Nu am luat o decizie în pri-

vinţa lui Bobo, el e un caracter. 

M-aş bucura să fi e în ţara asta 

atâtea caractere ca şi el. El es-

te, totuşi, alături de noi de la în-

ceput, dintotdeauna... O să stau 

să mă gândesc, ne vom consul-

ta cu board-ul să vedem ce de-

cizii vom lua. Probabil sunt şi 

eu de vină că nu mai am ace-

eaşi energie ca pe vremuri. Îna-

inte mă luptam, intram în ves-

tiar... E trist, am fost o echipă 

debusolată”, a declarat Mircea 

Cristescu.

„Preferam să jucăm cu 
copiii decât să avem 
atitudinea asta”

Preşedintele executiv al clu-

bului universitar nu i-a mena-

jat nici pe jucători. „«U» Mobi-

telco a jucat foarte prost, aces-

ta e adevărul. Ce va urma încă 

nu ştiu. Sunt jucători care nu 

şi-au făcut datoria faţă de echi-

pa noastră. Pentru mine e un 

mare semn de întrebare de ce 

într-un meci cu asemenea mi-

ză, când am revenit la şapte 

puncte diferenţă, cu toate gre-

şelile şi ratările noastre, am că-

zut. Nu vreau să iau din meri-

te echipei din Piteşti, este o for-

maţie bună, care poate bate pe 

oricine. Am terminat cu Cupa 

României, din păcate... O să ne 

adunăm, o să stăm puţin mai 

calmi şi o să mergem mai de-

parte. Preferam să jucăm cu co-

piii, chiar dacă pierdeam, decât 

să avem atitudinea asta”, a tu-

nat Cristescu.

Final de poveste

Dorin Pintea şi-a anunţat retragerea de la „U” BT Mobitelco

Iată componenţa grupelor: 

Grupa 1 a zonei Euro-Africane
- Grupa A: Belgia, Croaţia, Luxemburg, Olanda 
- Grupa B: Marea Britanie, Ungaria, România, Letonia
- Grupa C: Austria, Israel, Slovenia, Ucraina
- Grupa D: Belarus, Bulgaria, Portugalia, Turcia
* În play-off, câștigătoarea Grupei A va înfrunta ocupanta 
primului loc în Grupa D, iar învingătoarea din Grupa B va 
întâlni câștigătoarea Grupei C.

Zona America, Grupa I (Lambare, Paraguay) 
- Grupa A: Mexic, Paraguay, Venezuela 
- Grupa B: Bahamas, Brazilia, Columbia, Ecuador

Zona Asia/Oceania, Grupa I (Astana, Kazahstan)  
- Grupa A: Indonezia, Kazahstan, Thailanda,  
- Grupa B: China, Taiwan, Coreea de Sud, Uzbekistan

Aflat la prima experienţă ca antrenor principal, Dorin Pintea şi-a dat demisia de la cârma 
„studenţilor”, după eliminarea ruşinoasă din Cupa României, suferită în faţa lui BCM U Piteşti.

MIHAI SILVĂŞAN | căpitan „U” BT Mobitelco

„Din păcate, nu este tragic că am ratat un obiectiv, tragic 
este cum l-am ratat. Mie, personal, îmi e ruşine de cum 
am evoluat în meciul de la Cluj şi cum ne-am luptat mai 
ales în ultimul sfert. Nu ştiu care sunt cauzele, dar cu 
siguranţă avem probleme. Mai avem multe meciuri în 
faţă, returul va fi  foarte greu şi trebuie să ne concentrăm. 
Sper să ne revenim până vineri“
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Lung s-a prezentat 
la antrenamente

Fostul portar Silviu Lung (foto), 
care săptămâna trecută a pro-
vocat un accident în urma căru-
ia un bărbat a murit, iar cei doi 
copii ai acestuia au fost răniţi, 
și-a reluat, luni, activitatea de 
antrenor cu portarii la CS 
Universitatea Craiova. „A fost 
un accident nefericit, suntem 
șoferi majoritatea, știm ce în-
seamnă să pleci la un drum 
lung, ne rugăm să nu se întâm-
ple un accident nimănui. Din 
păcate, în accidentul respectiv 
și-a pierdut viaţa o persoană și 
el este foarte afectat de acest 
lucru. Am discutat mult în ulti-
ma perioadă cu el, de asta, am 
insistat să vină încă de dumini-
că să stea cu noi. El are nevoie 
de noi, iar noi avem nevoie de 
el”, a declarat Gheorghiţă 
Geolgău, director general al 
clubului oltean.

Allegri, 
demis de la Milan
Massimiliano Allegri (foto) a 
fost demis din funcţia de antre-
nor principal al lui AC Milan, 
după înfrângerea suferită în fa-
ţa formaţiei Sassuolo, scor 3-4, 
în etapa a XIX-a din Serie A. 
Echipa va fi  condusă provizoriu 
de secundul lui Allegri, Mauro 
Tassotti, dar presa italiană 
anunţă că principalul candidat 
la preluarea postului de antre-
nor este Filippo Inzaghi, care 
pregătește echipa de tineret a 
clubului. Din vară, trupa mila-
neză va fi  condusă de Clarence 
Seedorf, fostul jucător al 
Milanului.

Pe scurt

SPORT

Final de poveste
Dorin Pintea a demisionat de la 

cârma lui „U“ Mobitelco, după 

eliminarea din Cupă. Pagina 11

Îşi betonează 

defensiva
„Şepcile roşii” au bătut palma 

cu Ionuţ Rada II, fostul fundaş 

central al Pandurilor. Pagina 11
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Tehnicianul băimărean va 

fi  ajutat la CFR de Alin 

Minteuan (secund), Horea 

Cârlan (antrenor cu porta-

rii) şi Matthias Grahe (pre-

parator fi zic).

Vasile Miriuţă nu se teme că 

poate avea soarta lui Petre Gri-

goraş. Fostul antrenor al Cea-

hlăului şi-a propus să califi ce 

echipa în cupele europene şi să 

atace din vară titlul de campi-

oană. „Am semnat un contract 

pe un an şi jumătate, vreau să-l 

duc până la bun sfârşit. Aş min-

ţi dacă aş spune că m-am gân-

dit că o să ajung atât de repede 

la CFR. Sper ca împreună cu ju-

cătorii să ducem echipa cât mai 

sus în clasament, unde îi e lo-

cul. Mă văd la Cluj şi peste un 

an, nu simt nicio presiune, nu 

mă îngrijorează că la CFR se 

schimbă des antrenorii. Ştiu ce 

mă aşteaptă. Logic, dacă nu ai 

rezultate, pleci. Îmi doresc să 

fac performanţă la Cluj”, a trans-

mis Miriuţă.

„Sper să văd 
un CFR agresiv”

Tehnicianul de 45 de ani 

vrea să schimbe faţa CFR-ului. 

Pentru a-şi duce misiunea la 

bun sfârşit, Miriuţă cere mai 

mult sacrifi ciu din partea ele-

vilor săi. „Să dea totul pentru 

club, să joace pentru ei, nu pen-

tru Miriuţă. Sper să văd un CFR 

agresiv, să creştem de la meci 

la meci şi să adunăm puncte. 

Nu mi s-a trasat niciun obiec-

tiv, dar din vară vom ataca ti-

tlul. Dacă nu îl voi câştiga, voi 

pleca singur”, a subliniat fos-

tul internaţional maghiar.

Va da şansă tinerilor
Miriuţă e mulţumit de lotul 

pe care îl are la dispoziţie, însă 

admite că în curtea CFR-ului ar 

mai putea ajunge încă doi fot-

balişti. Tehnicianul e decis să 

dea credit şi jucătorilor tineri. 

„Sunt mulţumit de lot, de jucă-

tori, dar mi-aş dori încă doi fot-

balişti. Sper să rămână şi Felgu-

eiras la echipă. Oricum, nu pot 

să spun că există jucători de ca-

re nu mă pot lipsi. Voi promo-

va şi jucători tineri la echipă, 

încă nu-i cunosc pe toţi, dar 

câţiva dintre ei vor merge în 

cantonament. Dacă vor demon-

stra că merită să joace, îi voi 

folosi din primul minut, nu 

doar să-i arunc în luptă când 

nu mai există nicio miză. Au 

fost discuţii şi cu Okaka, însă 

vom vedea în ce măsură se vor 

concretiza. Din Germania e prea 

scump să aduci jucători”, a 

dezvăluit Miriuţă.

„Nu voi avea probleme 
cu Cadu”

Băimăreanul va purta o dis-

cuţie şi cu Ricardo Cadu pen-

tru a stabili cine va fi  „şeful” 

în vestiar. „Nu cred că vor fi  

probleme cu Cadu. Voi discu-

ta cu el şi sper să-mi înţeleagă 

mesajul. Dacă o va face, ne 

vom înţelege de minune. Cadu 

poate nu a avut acele evoluţii 

cu care ne-a obişnuit în ultimii 

ani, dar nici ceilalţi jucători nu 

s-au ridicat la înălţime. Sunt si-

gur că el va redeveni acel ju-

cător care reuşea să mobilize-

ze echipa la fi ecare meci”, a 

anunţat Miriuţă.

Un antrenor superstiţios

Vasile Miriuţă se declară un 

antrenor superstiţios. Tehnicia-

nul poartă talismane norocoa-

se în timpul meciurilor. „Nu am 

un model de antrenor, însă am 

fost la Jurgen Klopp şi la alţi 

tehnicieni. Nu încerc să-I copi-

ez, vreau să fi u eu însumi. Re-

cunosc, sunt un antrenor super-

stiţios. Port talismane cu mine 

mereu. Le ţin în buzunarele de 

la pantaloni şi în buzunarul că-

măşii, lângă inimă. Am şi niş-

te reguli de la care nu mă abat: 

seriozitate, disciplină şi mun-

că”, a explicat băimăreanul.

„Jucaţi pentru voi, nu pentru mine”

Vasile Miriuţă speră să aibă o viaţă cât mai lungă pe banca CFR-ului

Hafia VECIUNCA
sport@monitorulcj.ro

La testele medicale au răs-

puns prezent şi jucătorii 

care sunt pe picior de ple-

care din Gruia: Ionuţ Rada, 

Ciprian Deac, Laszlo Sepsi, 

Paul Batin şi Claudiu 

Voiculeţ. Sergiu Negruţ, 

Alexandru Păun, Florin 

Costea şi alţi trei juniori ai 

clubului feroviari au fost 

consultaţi de medici. 

Astăzi, la Policlinica 

Sportivă se va prezenta 

„artileria grea”, în frunte 

cu căpitanul Ricardo Cadu.

Aitor Monroy (foto), mijlo-

caş şcolit la Atletico Madrid, se 

felicită că a ales să vină la Cluj, 

unde va fi  pregătit de fostul său 

tehnician de la Ceahlăul, Vasi-

le Miriuţă. „Transferul la CFR 

este un mare pas înainte pen-

tru mine. CFR e o formaţie pu-

ternică, a obţinut rezultate în 

ultimii ani, sper să fac o treabă 

bună şi să ajut echipa”, a de-

clarat Monroy.

S-a consultat cu Velayos

Fotbalistul de 26 de ani vrea 

să pună umărul la califi carea 

„vişiniilor” în cupele europene. 

„Am venit la CFR pentru Vasi-

le Miriuţă. El mi-a propus să vin 

aici. Nu am lucrat foarte mult 

sub comanda dânsului, însă vă 

pot spune că e un profesionist 

desăvârşit. Cu toţii ne dorim să 

jucăm în cupele europene, de 

aceea am şi venit aici”, a punc-

tat spaniolul, care s-a consultat 

şi cu Javier Velayos înainte de 

a semna cu CFR: „Am vorbit şi 

cu el, mi-a zis să accept oferta. 

De la CFR, doar pe el îl cunosc”.

Îl cheamă şi pe Marc 
la Cluj

Monroy îl aşteaptă în Gruia 

şi pe Andrei Marc, fostul său 

coechipier de la Ceahlăul. „Mi-aş 

dori să joc titular, dar antreno-

rul decide asta. Tot ce pot să 

promit este că mă voi pregăti 

cât de bine voi putea şi voi da 

totul pentru CFR. Am vorbit şi 

cu Marc, dar situaţia sa este mai 

complicată, nu depinde doar de 

el. Mie mi-ar plăcea să ajungă 

aici”, a explicat mijlocaşul. „Marc 

e un jucător foarte bun, mi-l do-

resc la echipă, dar nu ştiu în ce 

măsură se va realiza acest trans-

fer. Oricum, am deja patru fun-

daşi centrali de mare valoare, 

vom vedea dacă îl vom mai adu-

ce”, a completat Vasile Miriuţă.

Rada, pe picior de plecare

Ionuţ Rada, prezent şi el la 

testele medicale, nu ştie dacă 

va îmbrăca tricoul vişiniu şi în 

retur. Fundaşul a intrat în ul-

timele şase luni de contract, 

iar şefi i din Gruia nu se gră-

besc să-i ofere un alt angaja-

ment. „Pentru mine, prioritar 

e CFR-ul. Vreau să rămân aici, 

însă nu am discutat nimic cu 

conducerea clubului”, a admis 

Rada. Fostul rapidist a comen-

tat şi numirea lui Vasile Miri-

uţă în funcţia de antrenor prin-

cipal. „Niciodată nu e bine 

pentru o echipă schimbul foar-

te des de antrenori. Miriuţă e 

un tehnician valoros, la Cea-

hlăul a făcut o echipă bună. 

Cu toţii vrem să-l ajutăm şi să 

ne îndeplinim obiectivul. În-

totdeauna va fi  o presiune la 

CFR, pentru că aici se doreşte 

performanţă. Sperăm ca în re-

tur să obţinem rezultate mult 

mai bune şi să ne apropiem 

de locurile fruntaşe”, a afi rmat 

fundaşul de 31 de ani.

Monroy: „Vreau în cupele europene”
O parte dintre jucătorii CFR-ului au trecut ieri pe la doctor. Printre fotbaliştii care au efectuat 
vizita medicală s-a numărat şi Aitor Monroy, noua achiziţie a trupei din Gruia.

Vasile Miriuţă aşteaptă mai multă determinare şi seriozitate din partea noilor săi elevi.

Feroviarii vor susţine două partide amicale în cantonamentul 
din Turcia, contra bulgarilor de la Ludogorets (25 ianuarie) şi 
austriecilor de la Ried (28 ianuarie)


