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ULTIMA ORĂ

„U“ Cluj, ținută 
în viață de Lemnaru
Valentin Lemnaru a reușit o dublă în 

meciul cu FC Botoșani, câștigat de 

„studenți" cu 2-1. Pagina 11

POLITICĂ

Prezidenţiabilii în ochii 
Elenei Băsescu
Elena Băsescu despre cei trei candidaţi la 

prezidenţiale: Predoiu – cu prune în gură; 

Ponta – tânăr învechit în rele; Antonescu 

– răul cel mai mic. Pagina 7

JUSTIŢIE

Paşti după gratii 
pentru patronii Fany
Arestul preventiv pentru inculpaţii din do-

sarul de corupţie Fany a fost prelungit cu 

30 de zile. Pagina 4

ADMINISTRAŢIE

Flori de 130 de mii lei
Decorarea sensurilor giratorii şi 

scuar-urilor din oraş costă municipalita-

tea 130.000 lei. Pagina 2

Ce beau şi ce mâncau clujenii acum trei secole
Incursiunea în cârciumile Clujului de acum 300 de ani continuă cu poveşti despre Harom Lilium, despre „cuibul” 
tâlharilor şi despre sătenii care intrau în oraş doar după ce îşi lăsau uneltele la poartă. Pagina 6
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www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

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

Traian Băsescu şi Victor Ponta se ameninţă cu puşcăria, liberalii clujeni se îmbrâncesc la un eveniment cu voie bună, 
iar clienţii cluburilor şi ai taximetriştilor sunt înjuraţi după ce adresează simple întrebări.

Vezi sub ce formă s-a manifestat agresivitatea în ultimele zile şi cum poate fi explicată aceasta în paginile 3, 5 şi 7.

Agresivitatea, de la omul de rând, la politicianul din vârf

Românii, plini de patimă!

SĂNĂTATE

Clujenii vor primi prin poştă 
cardurile de sănătate

EDUCAŢIE

Primii pe ţară: Clujul are 
cei mai buni elevi la limba română

Povestea distribuirii carduri-
lor de sănătate a ajuns la fi nal: 
după ce medicii de familie au 
refuzat să se implice, cardurile 
vor fi  trimise prin poştă.

După lungi dezbateri în ceea 
ce priveşte modul în care vor fi  
distribuite cardurile de sănătate, 
conducerea Ministerului Sănătă-
ţii a decis că acestea vor fi  trimi-
se prin poştă la domiciliul fi ecă-
rui asigurat. Se doreşte ca toate 
cardurile de sănătate să intre în 
posesia fi ecărei persoane asigu-
rate până în toamna acestui an, 
iar de la începutul anului viitor 
să devină funcţionale. Din acel 
moment, cardul de sănătate va 
deveni un fel de act de identita-
te, iar pacientul nu va benefi cia 
de servicii medicale dacă nu are 
cardul respectiv. În total, vor tre-

bui tipărite de către Imprimeria 
Naţională aproximativ 15 milioa-
ne de carduri, iar până acum au 
fost realizate mai bine de jumă-
tate dintre ele. Cardurile vor fi  
distribuite prin poştă şi vor ajun-
ge direct la uşa persoanei care es-
te asigurată. De la începutul anu-
lui viitor persoanele asigurate ca-
re se vor prezenta la medic nu o 
vor mai putea face fără a avea 
cardul de sănătate asupra lui. Tot 
istoricul medical al pacientului 
va fi  încărcat pe un cip, informa-
ţii care vor fi  oferite de către me-
dicul de familie. Documentul con-
ţine şi grupa de sânge şi RH-ul 
pentru a-i ajuta pe medici în ca-
zul unor tragedii.

Distribuirea cardurilor de 
sănătate va costa 13 milioane 
de euro. A.L.

Patru elevi clujeni ne vor re-
prezenta ţara peste hotare la 
Olimpiada Internaţională de 
Limba şi Literatura Română.

Au renunţat la jocurile pe cal-
culator, întâlnirile cu prietenii 
sau alte genuri de distracţii, şi 
au ales să pună mâna pe carte. 
Este povestea olimpicilor clu-
jeni care au adus judeţului nos-
tru premii, medalii, şi mai nou, 
sunt ocupanţii locul I pe ţară la 
Olimpiada la Limba şi Literatu-
ra Română. “La clasele a IX-a 
şi a X-a, elevii clujeni au ocu-
pat prima poziţie în clasament, 
iar la clasele a XI-a şi a XII-a 
olimpicii clujeni au obţinut pre-
miul al II-lea. De asemenea, la 
clasa a XII-a delegaţia clujeană 
se întoarce şi cu o menţiune. La 
gimnaziu, eleva de clasa a V-a 

aduce la Cluj premiul I, iar cea 
de clasa a VI-a, premiul II”, au 
declarat reprezentanţii Inspec-
toratului Judeţean Şcolar Cluj. 
Olimpicii clujeni la română s-au 
întors acasă cu trei premii I, trei 
premii II şi o menţiune. Elevii 
de gimnaziu au obţinut şi pa-
tru premii speciale. Patru elevi 
clujeni ne vor reprezenta ţara 
şi la Olimpiada Internaţională 
la Limba şi Literatura Română. 
Rezultate excepţionale au fost 
obţinute de elevi şi la celelalte 
olimpiade care s-au desfăşurat 
până în prezent. La olimpiada 
de pedagogie au fost obţinute 
de căre elevii clujeni cinci pre-
mii, la cea de informatică opt 
medalii şi două premii, iar la 
cea de fi zică 15 medalii şi un 
premiu. A.L.

Monitorul demarează campania „Mândru că-s Clujean”
În vreme ce unii se străduie din răsputeri să denigreze Clujul, noi încercăm 
să arătăm de ce îl iubim. Noi și clujenii adevărați, născuți sub Dealul Feleacului 
sau veniți din toate cele patru zări pentru că aici s-au simțit acasă.

Nu contează de unde ești, nu ne pasă dacă ești român, ungur, neamț, evreu 
sau de altă etnie, nici la ce fel de icoană te închini. 

Dacă iubești Clujul, scrie-ne pe redactia@monitorulcj.ro de ce ești mândru 
că ești clujean și de ce crezi că merităm titlul de Capitală Culturală Europeană.
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Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Primăria Cluj-Napoca va 

cheltui în acest an aproape 

130.000 de lei pentru fl ori-

le ornamentale care vor fi  

plantate în special în sen-

surile giratorii, scuaruri, în 

ghivecele aşezate în zona 

pietonală de pe Bulevardul 

Eroilor sau pe alte străzi 

din zona centrală.

Angajaţii Regiei Autonome 

a Domeniului Public au înce-

put deja plantarea unor fl ori 

în luna martie, operaţiune ca-

re va continua până în toam-

nă, în funcţie de specii şi pe-

rioada optimă de plantare. Pur-

tătorul de cuvânt al Primăriei 

Cluj-Napoca, Oana Buzatu, 

afi rmă că plantarea fl orilor are 

loc în baza unui acord-cadru 

încheiat în anul 2013 cu trei 

fi rme care livrează fl ori.

Ce se plantează la Cluj

În acest an se vor planta 

peste 142.000 de fl ori – petu-

nii, salvie, begonii şi altele, cu 

o valoare totală de 128.995,21 

lei cu TVA. “Primăria a orga-

nizat în anul 2013 o licitaţie 

publică în baza căreia a înche-

iat un acord-cadru pe patru 

ani cu trei fi rme care livrează 

diverse specii de fl ori munici-

palităţii, acestea fi ind planta-

te pe domeniul public de an-

gajaţii RADP. Acordul-cadru 

ne permite să comandăm doar 

fl orile pe care dorim să le con-

sumăm, în cantităţile dorite, 

în funcţie de nevoi, fi ind sta-

bilite cantităţile exacte de ca-

re avem nevoie, astfel încât 

spaţiile verzi şi de promena-

dă din oraş să fi e atractive tot 

timpul anului. Plătim exact câ-

te fl ori avem nevoie pe un anu-

mit amplasament, nu vrem să 

aruncăm banii clujenilor pe 

fereastră”, spune Buzatu, ci-

tat de Mediafax.

Ea adaugă că speciile de 

fl ori plantate în Cluj-Napoca 

au fost recomandate de spe-

cialişti şi sunt adaptate la cli-

ma oraşului, fi ind atât fl ori 

perene, cât şi unele care se 

înlocuiesc după câteva luni 

sau un sezon. Furnizorii de 

fl ori sunt fi rmele Paul Flowers, 

Serfl or şi Sod Silva Group, ca-

re au câştigat licitaţia şi au 

semnat în 2013 acordul-cadru 

cu Primăria.

În paralel, Primăria Cluj-Na-

poca a iniţiat, anul trecut, o 

campanie de adoptare a spa-

ţiilor verzi de către diverse 

fi rme care se obligă să le în-

treţină cel puţin trei ani şi să 

le amenajeze cu fl ori. Astfel, 

Primăria nu mai investeşte în 

aceste spaţii verzi sau sensuri 

giratorii, în condiţiile în care 

îngrijirea acestora cade în sar-

cina fi rmelor respective.

Cât plătesc alte primării

La Drobeta Turnu Severin, 

Primăria investeşte anual 

aproximativ 100.000 de euro 

în achiziţia de fl ori şi arbori 

ornamentali exotici pentru 

spaţiile verzi, unii dintre ar-

buşti uscându-se întrucât nu 

s-au adaptat la climă şi fi ind 

înlocuiţi. Primăria Alba Iulia 

alocă peste 5 milioane de lei 

pe an pentru întreţinerea spa-

ţiilor verzi, suma fi ind îm-

părţită între trei fi rme care 

au câştigat licitaţia pentru 

aceste servicii, în prezent în 

oraş plantându-se de la sim-

ple panseluţe până la ienu-

peri şi chiar palmieri. Primă-

ria Arad va cheltui, în acest 

an, 7,5 milioane de lei pen-

tru întreţinerea şi amenaja-

rea spaţiilor verzi, compuse 

în mare parte din gazon, ar-

bori şi arbuşti.

Decorarea sensurilor giratorii 
din Cluj costă 130.000 lei

PUBLICITATE

Multe administraţii locale cheltuiesc milioane de lei anual 
pentru florile şi plantele exotice din parcuri şi sensuri giratorii.
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Plantarea fl orilor a început deja din luna martie şi va continua până în toamnă
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381

Un cioban din judeţul Cluj 

a negociat un contract 

prin care 100.000 de oi din 

România vor fi  exportate 

în China, în această vară.

Negocierile dintre ciobanul 

clujean şi oamenii de afaceri 

chinezi au avut loc în urmă 

cu o lună, în China. Clujea-

nul i-a convins şi pe alţi cio-

bani să îşi dea oile la export, 

potrivit Digi24.ro. Până se va 

face livrarea, în luna august, 

ciobanul trebuie să obţină de 

la autorităţile sanitar-veteri-

nare certifi catele destinate ex-

portului de animale. Afaceri-

le cu străinii par să fi e profi -

tabile pentru fermierii români, 

în condiţiile în care estimări-

le Eurostat, serviciul de sta-

tistică al UE, arată că în pri-

mele trei semestre ale anului 

trecut au fost exportate ovine 

în valoare de peste 100 de mi-

lioane de euro. România se 

afl ă pe primul loc în Uniunea 

Europeană la acest capitol.

100.000 de oi din Cluj pleacă spre China
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ANUNŢ ANGAJARE
ANUNŢ DE CONCURS

PRIMĂRIA VAD, Judeţul Cluj
Organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice 

de execuţie vacante:

- consilier juridic debutant – în cadrul compartimentului 
juridic – stare civilă ID POST 225930

și
- consilier principal în cadrul Compartimentului agricol, 

ID POST 225933
Înscrierea la concurs se va face până la data de 12.05.2014 

ora 14 la sediul Primăriei Vad, str. 146, jud. Cluj.

Susţinerea probelor se va face la sediul Primăriei Vad,
-  proba scisă în data de 21.05.2014 ora 9 pentru consilier 

juridic și ora 13 pentru consilier și
-  interviul în data de 23.05.2014 ora 9 pentru consilier 

juridic și ora 13 pentru consilier.

CONDIŢII DE PARTICIPARE:
Pentru Consilier juridic debutant:
-  studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, 

respectiv studii superioare de lungă durată absolvite 
cu diplomă de licenţă sau echivalent, studii în domeniul 
știinţelor juridice

- fără condiţii de vechime

Pentru postul de Consilier principal:
-  studii universitare (știinţe inginerești) de licenţa absolvite 

cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată 
absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalent

- vechime minimă 5 ani în specialitatea studiilor

În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să 
îndeplinească următoarele condiţii:

a) Să aibă cetăţenie română și domiciliul stabil în România
b) Să fi e cunoscător al limbii române scris și vorbit
c)  Să aibă studii superioare juridice absolvite cu diplomă 

de licenţă pentru consilier juridic și studii superioare 
inginerești cu specialitate topometrie sau cadastru 
absolvite cu diplomă de licenţă pentru consilier pentru 
ambele funcţii trebuie studii superioare de lungă durată.

d)  Să aibă vechime în specialitatea studiilor de 5 ani 
pentru consilier

Acte necesare în vederea întocmirii dosarului de înscriere:
1. Copia actului de identitate
2. Cerere de înscriere
3. Copie diplomă de licenţă
4. Copie după carnetul de muncă (extras din REVISAL)
5. Adeverinţă medicală
6. Cazier judiciar
Copiile de pe actele menţionate trebuie să fi e legalizate.

Relaţii suplimentare și bibliografi a se pot obţine de la 
sediul Primăriei Vad nr. 146, jud. Cluj sau la telefon 
0264-225.201.

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Zilele trecute, preşedin-

tele Traian Băsescu a 

declarat că, în cazul în 

care Victor Ponta face 

„dreptate după mintea 

domniei sale”, acesta va 

ajunge „coleg de aparta-

ment cu Adrian Năstase“.

De asemenea, preşedintele 

Traian Băsescu a declarat că 

atât el, cât şi fi ica sa Ioana Bă-

sescu stau la dispoziţia Par-

chetului privind terenul din 

comuna Nana şi că senatorul 

PSD Gabriela Firea „mai bine 

ar sta în banca ei şi s-ar ocu-

pa cu ce se întâmplă pe mo-

şia soţului”. Referindu-se la se-

natorul PSD Gabriela Firea, 

preşedintele mai a spus că şi 

acum poate spune că aceasta 

este „o bună jurnalistă, dar es-

te catastrofală ca jurist”. „Mai 

bine ar sta în banca ei şi s-ar 

ocupa ce se întâmplă pe mo-

şia soţului ei, unde e primar. 

Că s-ar putea să nu îl mai gă-

sească într-o zi acasă, dacă nu 

e atentă. Înţeleg că în parohia 

lui se întâmplă destule lucruri 

rele”, a spus Băsescu.

Reacţia Puterii,
la fel de imatură 

Declaraţiile preşedintelui 

au stârnit reacţii în rândul 

celor de la putere, care au 

reacţionat exact la fel, adi-

că ameninţând.

Astfel, premierul Victor 

Ponta a declarat, luni, la 

Parlament, că, în urma de-

claraţiilor şefului statului la 

adresa senatoarei Gabriela 

Firea, va fi depusă, marţi, o 

plângere penală împotriva 

preşedintelui Traian Băses-

cu, pe care o doreşte sem-

nată de cât mai mulţi par-

lamentari, inclusiv din opo-

ziţie. „Până mâine (marţi - 

n.r.) avem o plângere pena-

lă împotriva preşedintelui 

Traian Băsescu”, a spus Vic-

tor Ponta, precizând că 

această plângere va fi sem-

nată de toţi parlamentarii 

puterii şi , dacă vor dori, şi 

de parlamentarii din cele-

lalte partide parlamentare.

Ponta a mai spus că „es-

te prima dată din 1989 în-

coace, de când România în-

cearcă să fi e democratică, 

când   familia unui senator 

este ameninţată direct, de 

către preşedinte”. „Este un 

element fără precedent, ca-

re nu mai are nicio acoperi-

re în disputa politică“, a mai 

spus premierul.

Sociologii clujeni: 
Declaraţii electorale 
personalizate!

În opinia sociologilor clu-

jeni, asistăm la un debut de 

campanie electorală persona-

lizată, din păcate nu doctrina-

ră şi fără miză de dezbatere 

publică. „Este debutul campa-

niei pentru alegerile europe-

ne, aceste declaraţii sunt per-

sonalizate din păcate, nu au 

miză de dezbatere publică. Es-

te precampanie şi noi nu ve-

dem dezbateri legate de alege-

rile europarlamentare. Electo-

ratul cunoaşte acest gen de di-

alog şi are o imagine clară a 

politicianului român. Pe de al-

tă parte, genul acesta de dis-

curs nu aduce nimic în plus 

în comunicarea între lideri, şi 

din păcate este doar începutul 

campaniei“, a comentat soci-

ologul clujean, Ioan Hosu.

Declarații iresponsabile:
politicienii se amenință cu pușcăria!
Liderii politici fac declaraţii halucinante, implicând şi justiţia în discuţiile şi atacurile lor. Traian Băsescu 
îl ameninţă cu puşcăria pe Victor Ponta, iar Ponta îl ameninţă pe Băsescu cu plângerea penală.

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Chiar dacă niciunul nu şi-a 

anunţat candidatura la pre-

zidenţiale, Mircea Geoană 

(foto stânga jos) şi Klaus 

Johannis (foto dreapta sus) 

ar putea fi  două variante, 

în viziunea preşedintelui 

Traian Băsescu.

Până la alegerile preziden-

ţiale mai este aproape o jumă-

tate de an, astfel că partidele 

fac calcule şi planuri, mai ales 

în urma schimbărilor de pe sce-

na politică din ultima vreme.

Unele propuneri şi suges-

tii au venit chiar din partea 

actualului preşedinte al Ro-

mâniei, Traian Băsescu. În 

opinia preşedintelui, Antones-

cu şi Ponta sunt „parte a unei 

lovituri de stat“, respectiv „ex-

presie a iresponsabilităţii“.

Antonescu şi Ponta, 
în aceeaşi „găleată“

Întrebat, duminică, într-o 

emisiune la Realitatea TV, 

pentru cine ar opta între Vic-

tor Ponta, Mircea Geoană şi 

Sorin Oprescu, ca potenţiali 

candidaţi din partea PSD la 

prezidenţiale, Traian Băses-

cu a răspuns: „Dacă ar fi  să 

optez pentru unul dintre ei, 

aş opta pentru Geoană, pen-

tru că este un om care ştie 

jocul Americii, îl înţelege“. 

Despre premierul Victor Pon-

ta, Băsescu a spus: „Nu are 

nicio treabă cu responsabili-

tatea pentru ţară, Geoană o 

are, cu credibilitarea externă, 

Geoană o are”. „Între cei trei, 

opţiunea mea este Mircea Ge-

oană, indiscutabil”, a mai de-

clarat Traian Băsesu, preci-

zând că preşedintele Româ-

niei nu este gestionar de eco-

nomie, ci de relaţii bilatera-

le. Despre Crin Antonescu, 

preşedintele a spus că aces-

ta „este în aceeaşi găleată“ 

cu Victor Ponta. „E partea 

unei lovituri de stat pe care 

nu o şterge nimeni cu bure-

tele”, a susţinut Băsescu, ară-

tând că acesta a arătat lipsă 

de respect pentru „statul de 

drept”, când a dorit să schim-

be preşedintele din funcţie, 

doar pentru că nu mai avea 

aceeaşi susţinere în sondaje. 

Totuşi, întrebat pe cine ar vo-

ta între Crin Antonescu şi 

Victor Ponta, preşedintele Bă-

sescu a spus: „Până la urmă, 

scrâşnind din dinţi, îl votez 

pe Crin Antonescu”.

Despre variantele liberali-

lor, Traian Băsescu a ţinut să 

menţioneze că, din punctul 

său de vedere, Klaus Johan-

nis poate fi  o soluţie pentru 

liberali cu care să meargă în 

prezidenţiale.

Adversari fără şanse

Liberalii de la Cluj sublini-

ază că nu mai este timp pen-

tru a face alte calcule şi că 

oricum, niciuna din variante-

le lansate de Băsescu nu ar 

avea şanse.

Doar social democraţii îşi 

pot face calcule, acum că USL 

nu mai există, arată ei. „Da-

că preşedintele vorbeşte în ca-

litate de iniţiator al PMP, atunci 

mă bucur că îşi alege adver-

sari care nu au şanse. Noi îl 

avem desemnat candidat pe 

Antonescu, acum cei din PSD 

poate să îşi facă calculele lor, 

am spus asta de la început“, 

a comentat deputatul PNL, 

Elena Uioreanu.

Analiză: Șase luni până la alegeri;
nu avem nici un prezidențiabil.

Declaraţiile preşedintelui Traian Băsescu la adresa senatoarei Gabriela Firea l-a făcut pe Ponta să-l ameninţe pe şeful statului cu dosar penal
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNȚ/COMUNICAT DE PRESĂ

Demararea activităţilor de proiect la S.C. MARLEX IMPEX S.R.L.
Cluj-Napoca, Str. Orăştiei, Nr. 10, Jud. Cluj, data 14.04.2014

 cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Aurel Vlaicu, Nr. 4, 
Ap. 109 DV, DVI, Jud. Cluj şi S.C. BMM CONSULTING S.R.L. cu sediul în Cluj-Nap-
oca, Str. Albac, Nr. 6, Et.9, Ap.39, Jud. Cluj, derulează în parteneriat, începând 
cu data de 07.04.2014 proiectul „Crearea unei noi infrastructuri de afaceri 
pentru vopsirea articolelor de mobilier’’, cod SMIS 49950, co-fi nanţat prin Fon-
dul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de fi nanţare Nr. 
P01001009/1518/07.04.2014, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene de-
semnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Creşterea 
Competitivităţii Economice.

Valoarea totală a proiectului este de 1.615.242,50 lei, din care asistenţa 
fi nanciară nerambursabilă este de 909.177,22 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Cluj-Napoca, Str. Orăştiei, Nr. 10, Jud. 
Cluj, pe o durată de douăzeci şi unu (21) luni.

Obiectivul proiectului este acela de a contribui la creşterea competitivităţii 
Polului de competitivitate “Cluster Mobilier Transilvan” atât pe piaţa naţională, cât şi 
internaţională, prin crearea unei infrastructuri de afaceri pentru vopsirea articolelor 
de mobilier şi modernizarea infrastructurii de producţie a mobilei, într-un termen de 
2 ani, cu scopul de a produce bunuri şi servicii cu valoare adăugată cât mai mare.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Balea Marcel
Funcţie: Administrator
Tel. 0264.412.927 , Fax: 0264.447.084, e-mail: offi ce@marlex.ro

www.batrom.ro

Trotuare 
impracticabile 
în Mărăşti
Clujenii care locuiesc în carti-
erul Mărăști îi solicită prima-
rului Emil Boc demararea de 
urgenţă a lucrărilor de mo-
dernizare a mai multor străzi, 
în special a trotuarelor de pe 
Ialomiţei, Fabricii de Zahăr și 
Inului. Oamenii sunt nemul-
ţumiţi că starea trotuarelor 
este atât de proastă încât tre-
buie să circule pe partea ca-
rosabilă a străzilor pentru a 
nu-și rupe încălţămintea și pi-
cioarele. O femeie care locu-
iește în Mărăști invită condu-
cerea Primăriei la o plimbare 
pe cele trei străzi problemati-
ce. „Doresc să vă atrag aten-
ţia asupra stării trotuarelor 
din zona Mărăști de pe străzi-
le Ialomiţei, Fabricii de 
Zahăr, Inului. În fiecare dimi-
neaţă parcurg acest traseu pe 
jos, în drumul meu către ser-
viciu. Mi se pare jenant ca în 
anul 2014 să nu poţi merge 
pe trotuar din cauza stării lui 
și să trebuiască să mergi pe 
partea carosabilă ca să nu îţi 
strici papucii. În zonă sunt 
mame cu copii mici care își 
plimbă copiii pe partea caro-
sabilă. Doresc să vă invit la o 
plimbare în zonă”, scrie în se-
sizarea adresată primarului 
Emil Boc prin intermediul 
unui site specializat în recla-
maţii și sesizări la adresa au-
torităţilor locale.  G.D.

Pe scurt

Sticla de protecţie a unui pa-

nou publicitar din staţia de au-

tobuz din Piaţa Cipariu a fost 

spartă. Duminică seara cioburi 

de dimensiuni mari erau îm-

prăştiate pe tot trotuarul din sta-

ţie, dar şi pe partea carosabilă. 

Unele bucăţi de sticlă nu au că-

zut pe trotuar şi abia se mai ţi-

neau în marginea de jos a pa-

noului, partea de sus a acestor 

bucăţi fi ind ascuţită şi sufi cient 

de înclinată spre exterior încât 

o persoană neatentă să se acci-

denteze în cioburile respective. 

Oamenii care aşteptau în staţia 

de autobuz ocoleau cu atenţie 

cioburile pentru a evita acciden-

tarea. „Cine ştie cine nu a încă-

put de geamul ăsta? Se vede că 

a fost lovit cu ceva, ca şi cum ar 

fi  dat cu un bolovan sau ceva 

greu în mijloc. Doamne fereşte 

să se lovească cineva în ţepele 

alea de sticlă. Îşi poate scoate 

ochii careva sau să se taie seri-

os”, a spus o femeie în vârstă 

care aştepta în staţie.  G.D.

Vandalism în Piaţa Cipariu

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Judecătorii Tribunalului 

Cluj au decis, săptămâna 

trecută, prelungirea cu 

încă 30 de zile a măsurii 

arestării preventive în 

cazul patronilor Fany, 

Ştefan şi Olezia Cadar, dar 

şi în cazul directoarei ARR 

Bucureşti, Daniela Dobrilă.

Aceştia au contestat măsu-

ră, dar Curtea de Apel Cluj a 

decis, luni, să respingă contes-

taţia. „În urma şedinţei desfă-

şurate în cameră de consiliu 

astăzi, 14 aprilie, Curtea de 

Apel Cluj a respins ca nefon-

date contestaţiile formulate de 

către inculpaţii Ştefan Cadar, 

Olezia Cadar şi Daniela Dobri-

lă împotriva încheierii penale 

a judecătorului de drepturi şi 

libertăţi de la Tribunalul Cluj. 

Hotărârea este defi nitivă”, ara-

tă Curtea de Apel Cluj. 

Directorul Direcţiei Licenţe 

din cadrul Autorităţii Rutiere 

Române (ARR) Bucureşti, Da-

niela Dobrilă, a primit în 17 

martie măsura arestului la do-

miciliu în dosarul de corupţie 

Fany. Aceeaşi măsură a primit-

o şi Olezia Cadar, soţia patro-

nului Fany, Ştefan Cadar. În 

schimb, Ştefan Cadar a fost 

arestat preventiv, tot pe 17 mar-

tie, pentru 29 de zile. Directo-

rul Direcţiei Licenţe din cadrul 

Autorităţii Rutiere Române 

(ARR) Bucureşti, Daniela Do-

brilă, a fost reţinută în luna 

martie de procurorii DNA, ală-

turi de patronii fi rmei Fany, fi -

ind cercetată pentru că le-ar fi  

înlesnit celor doi câştigarea unui 

număr cât mai mare de trasee 

scoase la licitaţie. Pentru spri-

jinul promis în câştigarea lici-

taţiei, Daniela Dobrilă ar fi  ac-

ceptat şi ar fi  primit de la cei 

doi oameni de afaceri, bunuri 

şi bani cu titlu de mită: un au-

toturism, un televizor, boxe, su-

ma de 10.000 lei, un mp3 pla-

yer şi mai multe obiecte de îm-

brăcăminte. De asemenea, în 

acelaşi scop Dobrilă ar fi  pre-

tins de la soţii Cadar remiterea 

a două calculatoare laptopuri 

marca Apple, în valoare de cir-

ca 3.500 de euro. 

Adio Fany din 25 aprilie

Consiliul Judeţean Cluj a fost 

informat luni de către Autorita-

tea Rutieră Română în legătură 

cu faptul că trei dintre operato-

rii de transport public de per-

soane intrajudeţean din judeţul 

Cluj, respectiv SC Fany Prestări 

Servicii SRL, SC Ovlid Serv SRL 

şi S.C. GVP&Co Import Export 

S.R.L. au confi rmat primirea 

adresei prin care ARR le comu-

nica retragerea licenţelor pe tra-

seele din Zona Metropolitană. 

Potrivit prevederilor legale în vi-

goare, în cazul retragerii licen-

ţei de traseu operatorii de trans-

port rutier sunt obligaţi să efec-

tueze serviciul de transport pe 

o durată de maxim 60 de zile 

de la data înştiinţării. 

Din dorinţa unei cât mai ra-

pide intrări în normalitate şi 

pentru ca locuitorii din Zona 

Metropolitană Cluj să benefi ci-

eze, de îndată, de servicii de 

transport public de calitate, 

Consiliul Judeţean Cluj solici-

tă ca cele trei societăţi comer-

ciale în cauză să nu mai ope-

reze traseele de transport pu-

blic de persoane începând cu 

data de 25 aprilie, impunând 

astfel un termen mult mai scurt 

decât cel permis de legislaţia 

în vigoare. 

„Ne-am fi  dorit ca retrage-

rea licenţelor şi, respectiv, pre-

darea traseelor în cauză către 

CTP să se întâmple imediat, 

însă pentru a nu prejudicia 

călătorii din Zona Metropoli-

tană care şi-au achiziţionat, 

în avans, abonamente valabi-

le până la sfârşitul lunii, am 

decis să permitem operarea 

pe aceste trasee până în data 

de 24 aprilie”, a declarat pre-

şedintele Consiliului Judeţean 

Cluj, Horea Uioreanu.

Patronii Fany fac Paștile
în spatele gratiilor

Sărbători triste pentru patronii Fany: și în arest și fără licență

În 7 aprilie judecătorii clujeni au decis să prelungească arestul preventiv 
cu încă 30 de zile pentru cei trei inculpaţi din dosarul de corupţie Fany. 
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ÎN ATENȚIA PUBLICULUI CĂLĂTOR !
Începând cu data de 23 Aprilie 2014, Compania de Transport 

Public Cluj-Napoca S.A. anunță inaugurarea transportului metropolitan 
pe traseele Cluj-Napoca - Apahia-Câmpenești, Cluj-Napoca - Sânnicoară 
și Cluj-Napoca - Dezmir.

Programele de transport sunt următoarele:
M 41: Cluj-Napoca - Apahida-Campenesti:
Zile lucrătoare:
Plecări Cluj-Napoca: 5,00 -5,25*-6,00 -6,25*-7,00 -7,25-8,25-9,30 

-10,30 -11,30 -12,30*-13,30-14,00-14,30*-15,00 -15,30-16,00 
-16,30-17,00 -17,30*-18,30 -19,30 -20,30 -21,30 -22,35;

Plecari Apahida/Câmpenești*: 4,55 -5,30 -5,55* -6,30 -6,55* -7,30 
-7,55 -8,55 -10,00 -11,00 -12,00 -13,00* -14,00 -14,30 -15,00* -15,30 
-16,00 -16,30 -17,00 -17,30 -18,00* -19,00 -20,00 -21,00 -22,00 -23,00.

Sâmbătă - Duminică:
Plecari Cluj-Napoca: 5,25¹ -6,25* -7,25* -8,25...12,30* -13,30 

-14,30* -15,30...17,30* -19,30 -20,30 -22,30;
Plecări Apahida/Câmpenești*: 5,55 -6,55* -7,55* -8,55... 13,00* 

-14,00 -15,00* -16,00...18,00* -20,00 -21,00 -22,55.
*Circulă până în Câmpenești  ¹Plecare din Cluj-Napoca sâmbăta

M 42: Cluj-Napoca - Sannicoară:
Zile lucrătoare:
Plecări Cluj-Napoca: * -5,30 -6,30 -7,30 … 12,25 -13,25 -14,25 

-15,25 -16,25 -17,25 … 21,25;
Plecări Sânnicoară: 5,05 -6,05 -7,05 -8,05 … 13,00 -14,00 -15,00 

-16,00 -17,00 -18,00 … 22,00.
Sâmbătă - Duminică:
Plecări Cluj-Napoca: 6,35 … 8,35 … … 14,25 … 17,25 ;
Plecări Sânnicoara: 7,00 … 9,00 … … 15,00 … 18,00 .

M 43: Cluj-Napoca - Dezmir:
Zile lucrătoare:
Plecări Cluj-Napoca: * -5,20 -6,20 …… 12,25 -13,35 -14,35 

-15,35 -16,35 -17,35…20,00 -22,30;
Plecări Dezmir: 4,50 - 5,50 - 6,55 .… 11,10 -12,50 -14,00 -15,00 

-16,00 -17,00 -18,00…20,30 -22,55.
Sâmbătă - Duminică:
Plecări Cluj-Napoca: 5,30¹ - 7,30 … 15,35 … 18,35; 
 ¹ Plecare din Cluj-Napoca sâmbăta
Plecări Dezmir: 6,00 - 8,00 … 16,00 … 19,00.

Plecările din Cluj-Napoca vor fi  din stația C-tin Prezan-str. A. Vlaicu. 
Abonamentele vor fi  puse în vânzare începând cu data de 15.04.2004 
la birourile de abonamente de pe str. A. Vlaicu, în stațiile Arte Plastice 
și Atlas, între orele 5,30 - 21,00, iar în comuna Apahida în stația Blocuri, 
între orele 7,00 - 16,00 și la Căminul Cultural, între orele 16,00 - 19,00.

Prețul abonamentelor este de 100,00 lei pentru Sânnicoară, 
110,00 lei pentru Dezmir și de 115,00 lei pentru Apahida. Abonații 
vor benefi cia și de o linie gratuită în municipiul Cluj-Napoca.

Prețul biletelor este de 3,00 lei pentru Sânnicoară și Dezmir și 
4,00 lei pentru Apahida.

În conformitate cu HCL 54/ 31.03.2014, elevii și studenții cu 
domiciliul stabil pe raza comunei Apahida vor benefi cia de abonament 
gratuit iar pensionarii vor benefi cia de abonament cu reducere (vor 
achita 20,00 lei).

PUBLICITATE

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

26.000 de clujeni vor 

primi ajutoare alimen-

tare cumpărate de auto-

rităţile locale din buge-

tul local. Au fost alocaţi 

1,3 milioane lei pentru 

acest program.

Primăria Cluj-Napoca or-

ganizează pentru al doilea an 

consecutiv distribuţia de pa-

chete de alimente de bază că-

tre persoane din categorii de-

vaforizate din municipiu, pe 

baza unui program iniţiat de 

primarul Emil Boc. Acest pro-

iect este suplimentar celui din 

fonduri europene, derulat în 

fi ecare toamnă şi oferă şansa 

şi altor categorii de persoane, 

decât cele prevăzute în pro-

gramul european, de a bene-

fi cia de ajutoare alimentare.

Au fost alocaţi 1,3 milioa-

ne lei pentru distribuirea de 

alimente către aproximativ 

26.000 de clujeni, benefi ciari 

de ajutor social, persoane cu 

handicap grav şi accentuat, 

persoane vârstnice şi din alte 

categorii sociale afl ate în evi-

denţele Direcţiei de Asistenţă 

Socială şi Medicală.

Un pachet conţine 7 pro-

duse alimentare: 1 litru de 

ulei, 1 kg de făină de grâu, 1 

kg de orez, 1 kg de zahăr, o 

conservă de carne de porc, o 

conservă de carne de vită, un 

pate de porc. Costul unui pa-

chet este de 14,77 lei fără TVA.

Potrivit reprezentanţilor 

Biroului Mass-Media din ca-

drul Primăriei, distribuţia 

alimentelor a început în da-

ta de 10 aprilie 2014 şi se 

desfăşoară după următorul 

program: luni, marţi, mier-

curi, între orele 08,00 -15,30; 

joi, între orele 08,00 – 16,30; 

vineri, între orele 08,00 – 

13,00.

Pachetele pot fi  ridicate de 

la cluburile pensionarilor din 

Mănăştur, Mărăşti, Horea, Gri-

gorescu, Zorilor, Someşeni şi 

primăriile de cartier din Ghe-

orgheni şi Iris.

Ajutoare alimentare din bugetul Primăriei

Gabriela DRAGOTĂ, 
Bianca PREDA
redactia@monitorulcj.ro

Ultimele zile au stat sub 

semnul agresivităţii în 

Cluj-Napoca, fi e că vor-

bim de confl icte verbale 

dure, fi e că vorbim despre 

lovituri sau îmbrânceli.

După deja celebrul caz al 

boxerului de numai 16 ani, 

Alexandru Macingo, care a lo-

vit mai multe persoane, la în-

tâmplare doar pentru a se dis-

tra, acum sunt aduse în aten-

ţia opiniei publice alte scan-

daluri. Cel mai recent caz a 

fost semnalat de un client al 

clubului Janis din centru ca-

re s-a trezit înjurat ca la uşa 

cortului de patronul localului, 

după ce omul a adresat o sim-

plă întrebare. Clientul a recla-

mat la numărul de telefon pus 

la dispoziţie chiar de condu-

cerea clubului, că la Berăria 

Ursus din Piaţa Unirii nu mer-

gea internetul wireless şi nu 

aveau bere nefi ltrată, dar răs-

punsul primit de la patronul 

Adrian Munteanu a fost şo-

cant. „Eu sunt şocat de cele 

întâmplate, mi se par absolut 

ireale răspunsurile primite. 

Toţi cei care frecventează aces-

te localuri să ştie ce se întâm-

plă cu cei care fac reclama-

ţii”, spune Mihai Fărcaş, cli-

entul nemulţumit.

„Nu-mi f*** mie 
duminica seara 
pentru fi gurile matale”

Răspunsul oferit de patro-

nul clubului a fost foarte 

prompt, dar într-un limbaj de 

mahala. „Berea nefi ltrată nu 

depinde de noi, ci de fi rma 

care aprovizionează, care nu 

ne-a adus din motive de pro-

ducţie insufi cientă. Wi-fi  es-

te poate lângă stradă e mai 

slab, în rest e ok. Nu mă mai 

deranjaţi pentru ifosele dum-

neavoastră de duminică sea-

ra! Asta e de-a dreptul nesim-

ţire. Numărul acela pentru re-

clamaţii este pentru chestiuni 

serioase şi oameni la fel. Pos-

tează domnule ce vrei şi nu-mi 

f*** mie duminica seara pen-

tru fi gurile matale”, a venit 

răspunsul prompt al patronu-

lui Adrian Munteanu.

Agresivitate verbală 
şi în rândul 
taximetriştilor

Nu doar patronul clubului 

res pectiv şi-a ieşit din minţi 

după ce a primit o simplă în-

trebare. Aceeaşi atitudine apa-

re şi în rândul unor taxime-

trişti. O femeie a fost „luată 

la trei păzeşte” de un taxime-

trist din cauză că l-a întrebat 

dacă s-au scumpit tarifele la 

transportul cu taxiul. “Vazând 

că preţul pe km s-a scumpit 

(nu ştiam asta că nu merg zil-

nic cu taxi) am întrebat sur-

prinsă: S-a scumpit tariful?, 

la care domnul şofer a înce-

put să vorbească pe un ton 

ridicat, răstit, tot felul de lu-

cruri. M-am speriat, a început 

să mi se facă frică. I-am spus 

să nu vorbească aşa cu mine 

pentru că i-am pus doar o în-

trebare simplă”, afi rmă o fe-

meie care a trimis sesizare in-

clusiv la Primărie.

Poliţia Locală a cercetat ca-

zul, şoferul a fost identifi cat 

şi a primit avertisment din 

partea fi rmei la care lucrea-

ză. În plus, a fost amendat 

deoarece nu avea asigurare 

pentru persoane şi bunuri la 

acea dată. Reprezentanţii mu-

nicipalităţii îi sfătuiesc pe ce-

tăţeni să sesizeze Poliţia Lo-

cală când se mai confruntă cu 

astfel de situaţii.

Omul funcţionează 
prin modelare

Specialiştii consideră că 

apariţia tot mai multor cazuri 

de agresivitate ţine de mai 

mulţi factori, printre care obo-

seala, stresul, lipsa banilor. 

Însă, un factor extrem de im-

portant este promovarea agre-

sivităţii la nivel înalt, cum es-

te cazul politicienilor care se 

ameninţă reciproc în „războa-

iele” pe care le duc perma-

nent. „Modelele socio-cultu-

rale care se promovează sunt 

agresive, implicit aceste mo-

dele afectează omul obişnu-

it. Se tolerează prea mult în 

societate această promovare. 

Când vezi că încă de la vâr-

ful societăţii persoanele sunt 

agresive, omul de rând preia 

această trăsătură, fi indcă omul 

gândeşte şi funcţionează şi 

prin modelare. Care sunt mo-

delele promovate de mass-me-

dia? Care sunt subiectele? 

Scandaluri, înjurături, atacuri. 

De vină este contextul creat”, 

a subliniat prof. univ. dr. Da-

niel David, psiholog şi şef al 

Catedrei de Psihologie Clini-

că şi Psihoterapie din Univer-

sitatea Babeş-Bolyai.

Clujul a intrat în zodia
agresivității fără sens
Oamenii au tendinţa să copieze comportamentul persoanelor publice 
şi modelele promovate în mass-media.

La nivelul irascibilității, Clujul seamănă din ce în ce mai mult cu Capitala
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În secolele trecute, se bea 

în special vin, din produc-

ţie locală. Cine îndrăznea 

să aducă vin de “afară” 

era pedepsit prin golirea 

butoaielor cu vin. Hoia şi 

dealul pe care este acum 

Cimitirul Central erau 

cultivate cu viţă de vie.

Documentele istorice ara-

tă că înalta societate obişnu-

ia să frecventeze anumite lo-

caluri considerate selecte, 

tâlharii aveau şi ei propria 

cârciumă, iar soliile şi ţăra-

nii afl aţi în trecere prin Cluj 

mâncau şi beau la casele un-

de înoptau. Una dintre câr-

ciumile în care călătorii pu-

teau rămâne peste noapte 

era pe strada Mănăşturului 

Interioară, actuala Memoran-

dului. Vechiul local aparţi-

nea săsoaicei cunoscută sub 

numele de doamna Rasmann 

care este pomenită într-un 

document istoric din secolul 

XVII. “Într-un document din 

mijlocul secolului al XVII-lea 

scrie despre nişte români din 

Calata care au venit la Cluj 

şi au stat în gazdă, la o ca-

să care era tot un fel de câr-

ciumă, pe actuala stradă Me-

morandumului sau Mănăş-

turului Interioară, după de-

numirea de atunci. Există da-

te istorice despre o doamnă 

săsoaică pe nume Rasmann 

unde mergeau românii în 

gazdă”, spune istoricul Va-

sile Lechinţan. Potrivit do-

cumentelor vechi, săsoaica 

Rasmann şi-a construit afa-

cerea în urma afacerilor cu 

românii. “Ea spunea aşa: bi-

necuvintează Doamne pe ro-

mânii din Sălaj şi Braşov că 

prin ei m-am ridicat şi eu. 

Cred că făcea comerţ cu fi er 

şi aşa a strâns bani”, este de 

părere Lechinţan.

Lumea selectă 
nu se distra oriunde

Istoricii subliniază că oa-

menii din clasele sociale bo-

gate nu chefuiau oriunde ci 

preferau cârciumile selecte. 

Un astfel de local era Harom 

Lilium (La Trei Crini), în apro-

pierea actualului sediu al Re-

gionalei CFR. “Era o cârciu-

mă elegantă, menţionată la 

începutul secolului al XIX-lea, 

unde este acum Biserica Re-

formată, vis a vis de Regiona-

la CFR. Acolo mergea lumea 

mai selectă deoarece era o câr-

ciumă mai elegantă decât al-

tele”, spune Lechinţan.

Tâlharii aveau propriul 
loc de distracţie

Dacă „lumea bună” a ora-

şului mergea La Trei Crini, tâl-

harii şi hoţii preferau altă câr-

ciumă, nu departe de Harom 

Lilium. “Mai era în Cluj o câr-

ciumă unde mergeau toţi tâl-

harii şi hoţii, undeva în cen-

tru, în zona Pieţei Avram Ian-

cu. Acolo se distra lumea mai 

plebee a oraşului”, precizea-

ză istoricul clujean.

Mulţi dintre petrecăreţii de 

acum 300 de ani provocau scan-

daluri în oraş după ce ieşeau 

din cârciumi şi din acest mo-

tiv s-a ajuns la situaţia în care 

ţăranii nu mai aveau voie să 

intre în oraş decât dacă îşi lă-

sau la poartă uneltele de lucru. 

O astfel de bătaie este menţio-

nată în documente în anul 1580. 

“Este menţionată o astfel de 

bătaie chiar între români, de 

exemplu la 1580 la o cârciumă 

care era aproape de actualul 

sediu al primăriei de pe Eroi-

lor. Acolo s-au bătut cu lănci-

le ţăranii români din Feleacu 

cu cei din Iuru de Câmpie”, 

afi rmă Vasile Lechinţan.

Ţăranii, „dezarmaţi” 
înainte să intre în oraş

Din cauza scandalurilor 

care se iscau după ce aburii 

alcoolului tulburau minţile 

petrecăreţilor, ţăranii nu mai 

aveau voie să intre în oraş 

decât după ce îşi lăsau unel-

tele la poartă. “În actuala Pia-

ţă a Unirii sau Piaţa Mare du-

pă numele vechi se desfăceau 

multe mărfuri aduse inclusiv 

de ţărani. Ei nu puteau să in-

tre oricum în oraş, ci doar 

după ce îşi lăsau furcile, coa-

sele, topoarele şi alte unelte 

la poartă. Era un ordin care 

prevedea acest lucru pentru 

a evita bătăile după ce intrau 

în cârciumi şi se îmbătau”, 

subliniază Lechinţan.

Meniul de acum 
300 de ani: vin şi carne

Istoricii clujeni spun că în 

secolele XVI-XVII, prin Cluj 

treceau numeroase solii care 

veneau din Moldova, Ţara Ro-

mânească, Polonia, Florenţa 

şi mergeau la principe în Al-

ba-Iulia. “Fiecare oraş liber, 

regesc cum era Clujul, pe un-

de trecea solia trebuia să fi e 

găzduită pe cheltuiala muni-

cipalităţii. Am găsit că veneau 

solii, de multe ori, din Ceta-

tea de Piatră Chioar, dincolo 

de Dej. Acest ţinut al Cetăţii 

de Piatră era în întregime ro-

mânesc, doar două sate fi ind 

maghiare. Acest ţinut era al 

principilor Transilvaniei, do-

meniul de unde aveau ei ve-

nituri”, povesteşte Vasile Le-

chinţan.

În drum de la Chioar spre 

Alba-Iulia solia trebuia să trea-

că prin Cluj. “Găsim informa-

ţii despre solii care duceau 

slănini, pepeni, cu carul şi era 

obligat Clujul să îi găzduias-

că. Găzduitorii le dădeau bă-

utură, mai ales vin, mâncare: 

carne de porc, de pui, găini. 

Este foarte interesant că ro-

mânii posteau şi atunci auto-

rităţile din Cluj cheltuiau un 

pic mai mult pentru că trebu-

ia să facă rost de peşte, de 

varză murată să o călească. 

Socotirorul oraşului scria: am 

plătit atâţia bani pentru peş-

te şi varză călită deoarece ei 

ţin de legea românească (or-

todoxie – n.red.)”, spune Le-

chinţan.

Solia era găzduită la una 

dintre casele din oraş pentru 

că nu exista o cârciumă sau 

un han al oraşului, iar auto-

rităţile din acele vremuri plă-

teau pentru găzduire, băutu-

ră şi mâncare.

Cimitirul Central era 
un deal cu viţă de vie

În cârciumile secolelor tre-

cute se bea în special vin fă-

cut din producţia locală de 

struguri. Istoricii spun că exis-

ta o lege care interzicea in-

troducerea în oraş a băuturi-

lor din exterior, iar cei care 

erau prinşi că încălcau regu-

lamentul rămâneau fără mar-

fă. Butoaiele cu vin ale celui 

care era prins cu vin din afa-

ră erau golite. Acest privile-

giu a continuat până pe la 

1848. “Atunci se consuma în 

special vin, dar se şi făceau 

băuturi alcoolice precum ci-

drul, un fel de vin din fruc-

te”, afi rmă Lechinţan.

În urmă cu 300 sute de ani, 

Clujul era vestit pentru nume-

roasele vii din Hoia şi din zo-

na unde acum este Cimitirul 

Central. În locul cimitirului 

era un deal cu vii.

Istoricii care au studiat pe-

rioada respectivă spun că nu 

au găsit date dacă se mânca 

sau nu în cârciumi, dar pro-

babil că se întâmpla şi acest 

lucru pentru că documentele 

istorice spun că se desfăcea 

pe piaţă foarte multă carne 

prăjită în jurul secolelor 

XVII-XVIII, deci se cumpăra 

carne prăjită prin pieţe.

Cert este că oamenii ace-

lor timpuri din Cluj aveau ce 

să mănânce şi ce să bea în 

cârciumi.

Ce beau şi ce mâncau clujenii, 
în cârciumi, acum trei secole
Incursiunea în cârciumile Clujului de acum 300 de ani continuă cu poveşti despre Harom Lilium, 
despre „cuibul” tâlharilor şi despre sătenii care intrau în oraş doar după ce îşi lăsau uneltele la poartă.
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PDL va susţine o moţiu-

ne de cenzură iniţiată de 

PNL împotriva 

Guvernului Ponta, 

a declarat preşedintele 

PDL, Vasile Blaga.

Blaga a precizat înainte de 

şedinţa BPN al PDL că în ca-

zul în care liberalii vor dori 

să depună o moţiune de cen-

zură, democrat-liberalii o vor 

semna după ce citesc textul 

şi dacă apreciază că acesta es-

te corect.

„Am avut o moţiune scri-

să de PDL, puteau să o sem-

neze fără nicio reţinere, pen-

tru că era o moţiune de cen-

zură împotriva Guvernului 

Ponta de asumare a răspun-

derii. Deci nu exista niciun 

impediment ca să mai poată 

ei depune o moţiune. Noi, da-

că o să citim textul moţiunii 

(a PNL - n.r.) şi o să apreci-

em că este corectă, o s-o sem-

năm, dar, oricum, fi ind par-

tid de opoziţie, vom vota în-

totdeauna împotriva Guver-

nului Ponta. Noi nu jucăm 

fals“, a precizat Blaga.

El a arătat că PNL nu mai 

are numărul necesar de sem-

nături pentru depunerea unei 

astfel de semnături. 

Întrebat dacă este dispus 

să se întâlnească cu preşedin-

tele Crin Antonescu, Vasile 

Blaga a răspuns: „Păi, mă în-

tâlnesc în fi ecare zi cu el în 

Senat şi azi după amiază“. În 

legătură cu discuţii pe tema 

moţiunii, Blaga a arătat că li-

derii grupurilor parlamentare 

trebuie să se întâlnească şi să 

citească textul.

Vă reamintim, liderul PNL 

Crin Antonescu a declarat 

sâmbătă, la Cluj, că Victor 

Ponta ar putea pleca în urma 

unei moţiuni de cenzură şi că 

cea pe care PNL o pregăteşte 

deja va fi  iniţiată în mai, iar 

o altă discuţie „care s-ar pu-

tea îndrepta spre moţiune de 

cenzură“ este legată de numi-

rile la Poliţie şi DNA. Între-

bat, sâmbătă, într-o conferin-

ţă de presă la Cluj, cum poa-

te fi  înlăturat premierul Vic-

tor Ponta, Crin Antonescu a 

răspus că în urma unei moţi-

uni de cenzură.

Tinerii liberali clujeni 

au chefuit sâmbătă, 

într-un local din centrul 

Clujului, după lansarea 

candidaţilor la europar-

lamentare. Cheful libera-

lilor s-a lăsat însă cu 

scandal, unul dintre lide-

rii organizaţiei munici-

pale fi ind luat la bătaie.

Andrei Dandoş, vicepreşe-

dintele organizaţiei PNL 

Cluj-Napoca a fost luat la bă-

taie la cheful tinerilor liberali 

de sâmbătă, de un bărbat de 

39 de ani. Acesta nu a putut 

fi  contactat telefonic.

„La data de 13 aprilie, în 

jurul orei 2.40, un bărbat de 

28 de ani din Cluj-Napoca a 

sesizat Poliţia indicând că a 

fost agresat în incinta unui 

local public din centrul ora-

şului. Poliţiştii au identifi cat 

şi cealaltă persoană implica-

tă. Este vorba despre un băr-

bat de 39 de ani din Floreşti. 

Victima a fost îndrumată să 

meargă la Institutul de Me-

dicină Legală şi apoi să de-

pună plângere. Deocamda-

tă, nu au fost formulate plân-

geri penale“, a declarat Si-

mona Vîrci, purtător de cu-

vânt la IPJ Cluj.

La cheful liberalilor din 

clubul My Way de sâmbătă 

au participat aproximativ 150 

de persoane.

PDL ar semna moţiunea liberalilor

Vicepreşedintele PNL Cluj-Napoca, 
luat la bătaie într-un bar din centrul Clujului

Elena Băsescu îl consideră 

pe Crin Antonescu „răul cel 

mai mic“, spre deosebire de 

fostul ei coleg de partid, pre-

zidenţiabilul PDL Cătălin 

Predoiu, despre care spune 

că „are prune în gură şi pro-

bleme de dicţie“. Despre 

Victor Ponta, un posibil pre-

zidenţiabil al PSD, fi ica pre-

şedintelui Traian Băsescu 

crede că acesta e „un tânăr 

învechit în rele“.

Elena Băsescu promite că 

peste 10-15 ani se va întoarce 

în Parlamentul European, după 

ce în 2016 speră să ajungă pen-

tru prima dată în Parlamentul 

României, din partea Partidului 

Mişcarea Populară. În interviul 

acordat Elena Băsescu explică 

de ce a renunţat în acest an la 

candidatura pentru PE, pentru 

„a nu fi  la limită“ atât ea, cât şi 

noul partid din care face parte.

Reporter: Astăzi la Sibiu aţi 
spus că sunteţi cel mai ac-
tiv europarlamentar român. 
Sunteţi şi cel mai bun?

Elena Băsescu: Cel mai ac-

tiv. E diferenţă între cel mai ac-

tiv şi cel mai bun. Am vorbit 

strict de statistică, de numărul 

de activităţi. Fiecare (europar-

lamentar român, n.r.) ne-am 

axat pe domenii diferite, am 

fost la comisii diferite, deci nu 

cred că poate fi  evaluată acti-

vitatea noastră altfel.

Reporter: V-aţi mai dori 
să fi ţi europarlamentar?

Elena Băsescu: Poate peste 

10-15 ani. Eu îmi doresc să fac 

foarte mult politică în ţară. Am 

spus că voi candida la Parla-

mentul naţional în 2016. Până 

atunci vreau să construiesc îm-

preună cu PMP, să am de unde 

să fac politică, pentru că în PDL 

nu mai aveam cum să fac poli-

tică, acesta devenind un partid 

anti-Băsescu, deci implicit şi îm-

potriva mea. Nu îmi doresc să 

profi t de o funcţie de pe urma 

PMP, până când acesta nu va fi  

consolidat. Mie îmi place, eu 

sunt un om de partid.

Am preferat să mă 
alătur colegilor din PMP

Reporter: De ce aţi renunţat 
la candidatura la PE acum?

Elena Băsescu: Eu am pre-

ferat să renunţ la candidatura 

ca independent la PE atunci 

când am văzut sondaje şi exis-

ta posibilitatea să iau două sau 

chiar trei procente din scorul 

PMP. Şi atunci poate exista ris-

cul ca şi eu să fi u la limită şi 

PMP să fi e la limită. Acesta es-

te motivul real şi am preferat 

atunci să mă alătur colegilor 

mei din PMP, mai ales că sunt 

numai prieteni cei de la PMP: 

Eugen Tomac, (...) alături de 

Elena Udrea, o altă foarte bu-

nă prietenă a mea din mediul 

politic, alături de Cristi Preda.

Reporter: Astăzi (n.r.-sâm-
bătă) la Sibiu aţi spus că 
doamna Raluca Turcan v-a 
desfi inţat sediul de euro-
parlamentar.
Nu eraţi bune prietene?

Elena Băsescu: Nu (am fost 

prietene, n.r.), am fost colege şi 

ne-am respectat, până când efec-

tiv am început să fi u atacată de 

ei (cei din PDL, n.r.). În relaţia 

cu PDL mă consider o victimă.

Reporter: Aţi mai declarat 
că vreţi să duceţi mai de-
parte numele lui Traian Bă-
sescu în politica româneas-
că. Exact, cum o veţi face?

Elena Băsescu: Îl voi duce. 

Cea mai mare satisfacţie este că 

voi ajuta la construcţia unui par-

tid care să ducă proiectele tată-

lui meu mai departe. Este un 

lucru mult mai important decât 

un mandat de cinci ani la PE.

Băsescu se ocupă 
de nepoţică

Reporter: Multe voci din 
politică spun că e posibil 

ca tatăl dvs. să fi e din 
toamnă premier al Româ-
niei. Credeţi că e posibil 
acest scenariu, sau îl vom 
vedea, din toamnă, pe Trai-
an Băsescu doar bunic?

Elena Băsescu: Nu iau în 

calcul un asemenea... Haideţi 

să îl vedem deocamdată bunic.

Reporter: Se mai ocupă de 
nepoţică? Mai are timp?

Elena Băsescu: Se ocupă. Ui-

te, acum în week-end eu sunt cu 

partidul în deplasare şi tata îm-

preună cu mama stau cu Sofi a.

Diferenţă enormă între 
Băsescu şi actualii candidaţi

Reporter: Pe care dintre can-
didaţii de la prezidenţiale îl 
vedeţi preşedinte al Români-
ei la toamnă şi să şi facă 
echipă cu Traian Băsescu, 
să-l propună premier al Ro-
mâniei, spre exemplu?

Elena Băsescu: Mie îmi es-

te foarte greu să mă gândesc 

la un viitor preşedinte al Ro-

mâniei dintre cei care sunt 

anunţaţi, dintr-un singur mo-

tiv: compar cu nivelul la care 

era tatăl meu în 2004, atunci 

când a candidat pentru prima 

dată, şi văd o diferenţă enor-

mă. Era un om cu foarte mul-

tă experienţă în administraţie, 

un om care nu mai pierduse 

absolut nicio bătălie până la 

momentul respectiv şi mi-e 

foarte greu să compar pe cine-

va cu tatăl meu, în acel mo-

ment, din punct de vedere al 

carierei politice. Poate că sunt 

subiectivă, dar nu mi se pare 

nimeni sufi cient de bine pre-

gătit dintre numele vehiculate.

Reporter: Cu toate acestea, 
dacă ar fi  să-i caracterizaţi, 
pe scurt, pe prezidenţiabi-
lii anunţaţi deja, ce aţi 
spune? Spre exemplu, des-
pre dl. Cătălin Predoiu, 
prezidenţiabilul PDL?

Elena Băsescu: Până nu o să 

scape de prunele din gură, nu 

cred că îl pot considera preziden-

ţiabil. Cred că are şi o problemă 

de dicţie domnul Predoiu.

Reporter: Despre preziden-
ţiabilul PSD, dacă va fi  
premierul Victor Ponta, ce 
părere aveţi?

Elena Băsescu: E un tânăr 

învechit în rele.

Reporter: De dl. Crin Anto-
nescu, liderul şi preziden-
ţiabilul PNL, ce credeţi?

Elena Băsescu: Mi-e greu 

să-i văd ca şi prezidenţiabili. 

Probabil că în noiembrie vom 

vota răul cel mai mic; nu 

ştiu, dar nu va fi  cineva pe 

care îl voi vota din convin-

gere în turul doi.

Reporter: Dl. Antonescu 
poate să fi e „răul cel mai 
mic” pe care să îl votaţi la 
prezidenţiale?

Elena Băsescu: Da, poate 

să fi e răul cel mai mic.

EBA despre prezidenţiabili
Fiica preşedintelui: Predoiu – cu prune în gură; Ponta – tânăr învechit în rele; Antonescu – răul cel mai mic. 
Europarlamentarul Elena Băsescu a vorbit despre candidaţii la prezidenţiale.
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 3 camere, cu su-
pr. de 90 mp, str. Nicolae Titu-
lescu, parter înalt, P/4, termo-
pan, centrală termică, parchet, 
balcon închis cu termopan. Inf. 
la tel. 0744-219124. (6.7)

P.F. vând apartament în 
cart. Gheorgheni, str. 

Băişoara nr.1 et. 3, supr. 
utilă 75 mp, compus din 4 

camere, 2 băi, cămară, 
balcon închis, şi este dotat 
cu centrală termică nouă, 

geamuri termopan, 
faianţă, gresie, bloc izolat 
termic, loc parking, zona 
verde, preţ 75.000 euro.

Inf. suplimentare la tel. 
0745-335419. 

¤ Vând apartament cu 4 came-
re, decomandate, în zonă liniş-
tită, cart. Gheorgheni, bloc ter-
moizolat, et. 3. Inf. şi relaţii 
suplimentare la tel. 
0264-530173 sau 0744-260 
707, între orele 8:00-10:00 şi 
20:00 – 22:00.

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

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând casă veche în Florești, 
str. Avram Iancu, toate utilităţi-
le, se pretează pentru pensiu-
ne, birouri, depozite, de locuit, 
etc., supr totală cu grădina și 
grajdul 750 mp. Preţ convena-
bil! Inf. suplimenatre la tel. 
0749-813005 sau 
0742-097455. (6.7)

¤ Cumpăr casă/vilă cu un sin-
gur nivel în Grigorescu (P-ţa 14 
iulie, Donath, E. Grigorescu, O. 
Goga), Gheorgheni (Arieșului, 
Artelor, V. Lupu, T. Ionescu, Al-
binii), Bulgaria (P-ţa 1848, Clu-
jana), suprafaţa utilă între 
100-150 mp, pod, garaj, teren/
grădină min. 400 mp, front mi-
nim de 16 m, aproape de mij-
loacele de transport în comun. 
Tel. 0748-111295. (6.7)

P.F. vând casă cu 2 camere, 

bucătărie, cu teren, supr. 

totală 2500 mp, în com. 

Tureni. Exclus agenţii.

Inf. la tel. 0724-134630 sau 

0723-172514.

TERENURI

¤ Vând grădină în Feleacu, supr. 
1400-3500 mp, preţ negociabil. 
Relaţii la 0742-665208. (1.7)

¤ Vând teren pe str. Republicii, 
în supr. de 380 mp, front la 
stradă și la drum lateral 4 m. 
Accept variante la schimb. Su-
naţi la tel. 0744-219124. (1.7)

¤ Vând teren în Făget, sup. 970 
mp, str. Liviu Rusu, preţţ40 eu-
ro și 6000 mp, zona “La Stâni”, 
preţ 20 euro/mp. Inf. suplimen-
tare la tel. 0742-66508 sau 
0745-108915. (1.5)

¤ Vând teren în Borhanci, în 
supr. de 4000-9500 mp, preţ 6 
euro/mp, cu utilităţi la 400 m 
și 1200-5800 mp, preţ 28 eu-
ro/mp. Tel. 0742-665208. (1.7)

¤ Vând teren în Coruș, supr. 
2200 mp, preţ 10 euro/mp, toa-
te utilităţile, 2800 mp, la 6 euro/
mp și 5800 mp în Popești Vale, 
supr. 1000-1200 mp, preţ 10-22 
euro/mp. Tel. 0745-108915, 
0742-665208. (1.5)

¤ Vând 6 ha teren intravilan/
extravilan, str. Giuseppe Verdi, 
cart. Iris, teren compact, carte 
funciară, cadastru, front la 
drum 90 m, curent electric, bun 
pentru construcţii de anvergu-
ră, preţ 12 euro/mp. Inf. la tel. 
0744-653097. (2.7)

¤ Vând teren în supr. 1300 mp, 
la intrare în Vâlcele, coborâre 
Feleac, partea dreaptă. Inf. la 
tel. 0745-011997. (6.7)

Vând TEREN

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ Vând teren în intravilanul 
Clujului, surp 500 mp, la dis-
tanţa de 1,5 km de Iulius Mall, 
cu utilităţi, apă, curent, cu C.F. 
în regulă. Inf. suplimentare la 
tel. 0752-397165 sau 
0745-501314.

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stra-
dă (16 km de Cluj) – Vechea 
Deuşu, intravilan, zonă linişti-
tă. Preţ – 18 Euro mp. Infor-
maţii telefon: 0722-990855.

P.F. vând TEREN pentru 

construcţii în Şelimbăr, jud. 

Sibiu, lângă motelul Dracula, 

intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 

24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

¤ Vând teren în zona Tetarom 
2 (fosta livadă de pomi – IAS), 
centrura spre Apahida. Inf. şi 
relaţii suplimentare la tel. 
0264-416242, după ora 20, 
Fam. Molnar.
¤ Cumpăr 500 mp teren pentru 
construcţie vilă sau de 1500 mp 
pentru construcţie case înșirui-
te, liber sau cu casă demolabi-
lă, în zona Grigorescu (P-ţa 14 
Iulie, E. Grigorescu, Donath, O. 

Goga), Gheorgheni (Arieșului, 
Artelor, V. Lupu, T. Ionescu, Al-
binii), Bulgaria (P-ţa 1848, Clu-
jana), front min. 16 m. Tel. 
0748-111295. (6.7)

P.F. vând 1145 mp de teren 
intravilan cu C.F. la Rudar, la 200 

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

plan, situat într-o poiană.

Informații la tel. 
0756-091346.

SPAŢII

¤ P.F. vând două garaje subte-
ran, în cart. Bună Ziua, str. M. 
Zaciu nr. 10-18, cu C.F. în regu-
lă, cu ușă automată, ocupabil 
imediat, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (4.7)

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Caut de închiriat garsonieră 
modestă pentru o familie de 
două persoane. Inf. la tel. 
0264-454257. (3.7)

¤ P.F. închiriez ap. cu 3 camere, 
decomandat, în cart. Grigorescu, 
zugrăvit recent, geamuri termo-
pan, parchet masiv, mobilat și 
utilat, cu C.T. proprie, bloc izolat, 
ocupabil imediat, aproape de 
mijloacele de transport, prefera-
bil familii sau cupluri, preţ 300 
euro + garanţie. Inf. la tel. 
0741-100529. (4.7)

SPAŢII

¤ Dau în chirie spaţiu comercial 
în supr. de 300 mp, B-dul Eroi-
lor, sau parţial 60-90-180 mp, 
cu vitrină mare la stradă. Inf. la 
tel. 0766-297057. (6.7)

¤ Dau în chirie 50 mp spaţiu 
comercial, dintr-un spaţiu de 
100 mp (în același spaţiu cu o 
carmangerie), în P-ţa Mihai Vi-
teazul, între Banca Transilvania 
și Magazinul Fierul. (6.7)

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

APARTAMENTE

¤ Schimb ap. cu 3 camere, su-
pr. 90 mp, str. Nicolae Titules-
cu, parter înalt, P/4, centrală 
termică, parchet, balcon închis 
cu termopan, cu casă. Inf. la 
tel. 0744-219124. (1.7)

¤ Schimb ap. cu 3 camere, su-
pr. 58 mp, cart. D. Rotund, cu 
ap. cu 2 camere sau o cameră 
+ diferenţă, apartamentul are 
ușă metalică, geamuri termo-
pan, centrală, balcon, beci, loc 
de parcare, blocul este izolat 
termic, cer dotări asemănătoa-
re. Tel. 0740-234566. (6.7)

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Tânără, caut loc de muncă în 
domeniul gastronomic, experi-
enţă de 3 ani, cu diplomă, în 
hoteluri sau pensiuni, numai în 
Cluj-Napoca. Ofer și rog seriozi-
tate. Tel. 0753-913845.

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

¤ Caut de lucru ca ŞOFER, ex-
perienţă 18 ani (şi pe comuni-
tate), cat. B şi C, cunoscător al 
lb. germane şi engleze. Rog şi 
ofer seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 
0745-501314.

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

Telefon 0756-312841, 
Cosmin.

SERVICII

¤ Execut săpături manuale, șan-
ţuri, fose septice, etc, cu sau fără 
turnare capace. Tel. 
0752-631819. (1.2)

¤ P.F.A. execut reparaţii de orice 
fel la calculatoare, laptopuri, 
etc., la domiciliul solicitantului. 
Deplasare gratuită. Reducere 
50% pentru studenţi și pensio-
nari. Tel. 0747-624111 sau 
0364-801410. (1.5)

¤ Execut fi nisaje interioare (par-
chet, gresie, faianţă, zugrăvit, 
gletuit, reparaţii, rigips), orice. 
Tel. 0745-079135. (1.5)

¤ Reparaţii la domiciliul clientu-
lui: frigidere congelatoare, vitri-
ne frigorifi ce, clime auto. Depla-
sări în afara loc. Cluj-Napoca, re-
duceri pentru pensionari și stu-
denţi, garanţie. NON-STOP! Inf. 
și relaţii suplimentare la tel. 
0755-367251. (1.5)

¤Topografi e, întabulări, planuri 
topografi ce, cadastru, proiectare 
arhitectură, proiecte case, studii 
geotehnice și peisagistică, la pre-
ţuri foarte bune. Tel. 
0742-022913. (1.5)

¤ Desfund canalizări, montez elec-
trovalve și detectoare gaze, modi-
fi c instalaţii gaze, montez obiecte 
sanitare, aragazuri, centrale termi-
ce, repar, modifi c, modernizez (so-
luţii efi cientizare costuri). Sunaţi la 
tel. 0752-631819. (1.5)

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO

¤ Vând ”Dacia 1300”, în stare 
bună, ţinută în garaj, preţ 2500 
RON. Inf. la tel. 0748-910040 
sau 0264-541648. (2.7)

¤ Vând ”Trabant 6015”, an fa-
bricaţie 1981, 81000 km la 
bord, baterie cumpărată recent, 
stare perfectă de funcţioare. 
Inf. la tel. 0740-323779. (5.7)

¤ Vând “Toyota Yaris”, an de 
fabricaţie 2007, IT 2014, moto-
rină, culoare gri petrol, la bord 
115000 km, unic proprietar, ta-
xa de mediu plătită, în stare 
foarte bună, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0741-028813 sau 
0364-418678. (5.7)

¤ Vând “Dacia Super-Nova”, an 
de fabricaţie 2002, 105000 km 
la bord, unic proprietar, în stare 
bună de funcţionare, motor “Re-
nault”. Preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-028813 sau 0364-418678, 
după ora 17. (5.7)

¤ Cedez tichet RABLA, la preţ 
convenabil, unei persoane seri-
oase, care dorește sa-ăi achiziţi-
oneze un autoturism nou.Tel. 
0743-330440. (6.7)

MOBILIER

¤ Vând două canapele extensi-
bile, canapea din sofă + 2 foto-
lii, canapea din piele la preţul 
de 1200 RON, dulap haine cu 3 
uși, masă rotundă. Inf. la tel. 
0264-454257. (3.7)

¤ Vând mobilă (corpuri de bu-
cătărie) cu chiuvetă de inox, 
preţ 300 RON, masă TV cu 100 
RON, birou + scaun cu 300 
RON, cuirer cu oglindă, preţ 
150 RON și dulap de metal. Inf. 
la tel. 0748-193982. (3.7)

¤ Vând ușă de stejar de intrare 
în apartament, cu 5 chei Yale. 
Inf. la tel. 0746-297102. (3.7)

¤ Atenţie restauratori! Vând 
mobilă de dormitor din nuc, ve-
che de peste 80 de ani, 2 nopti-
ere, 2 dulapuri cu uși, pat ma-
trimonial, necesită restaurare. 
Informaţii suplimentare la tel. 
0741-100529. (4.7)

¤ Vând masă, dulap, fotolii, co-
modă pentru încălţăminte, 
scânduri și altele. Inf. suplime-
natre la tel. 0721-1096181. 
(6.7)

UZ CASNIC

¤ Vând mașină de cusut electri-
că, în stare bună de funcţiona-
re, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0754-708973 sau 
0364-418678. (1.7)

¤ Vând sobe de teracotă, co-
loare maro, verde și galben, le 
puteţi vedea în P-ţa Mihai Vi-
teazul. Inf. suplimentare la tel. 
0744-219124. (1.7)

¤ Vând mașină de cusut. Inf. 
suplimentare la tel. 
0748-193982. (3.7)

¤ Vând roabă de metal, preţ 40 
RON, menghină, preţ 150-250 
RON, aparat de sudură cu 300 
RON, butelie de aragaz, la pre-
ţul de 100 RON. Inf. la tel. 
0748-193982. (3.7)

¤ Vând mașină de tricotat no-
uă, marca germană ”Brother”, 
cu un pat, preţ la aprecierea 
cumpărătorului. Tel. 
0740-323779. (5.7)

¤ Vând mașină de cusut “Cei-
ka”, electrică, în stare bună de 
funcţionare, preţ 250 RON, ne-
gociabil. Inf. la tel. 
0754-708973. (5.7)

¤ Vând aspirator nou, ultramo-
dern, multifuncţional, adaptat 
cu fier de călcat cu aburi, reco-
mandat pentru vile sau restau-
rante elegante. Inf. suplimenta-
re la tel. 0740-323779. (5.7)

¤ Vând mașină de tăiat, găurit, 
etc., pentru tâmplărie. Relaţii la 
tel. 0364-881964. (6.7)

¤ Vând aragaz. Inf. suplimenta-
re la tel. 0721-1096181. (6.7)

¤ Vând mașină de cusut electri-
că “Nicoleta”, nouă, stare per-
fectă, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0364-881964. (6.7)

ELECTRO

¤ Vând discuri pick-up 33, 45 
turaţii, muzică ușoară populară 
și simfonică, stare bună, preţ 
negociabil. Inf. la tel. 
0755-920694. (2.7)

¤ Vând 7 benzi magnetofon 
(ORWO, BASF, AGFA, SONY) în-
registrate o singură dată, 
360/540 m, muzică rock și 
hard-rock, preţ la înţelegere. 
Tel. 0755-920694. (2.5)

¤ Vând copiator ”Canon”, preţ 
150 RON, video ”Panasonic”, 
preţ 200 RON, magnetofon cu 
70 RON, 3 pick-up-uri la 70 
RON, radio ”VEF” la 50 RON. 
Inf. la tel. 0748-193982. (3.7)

¤ Vând TV ”Goldstar” și radio, 
ambele vechi. Relații la tel. 
0364-881964.

¤ Vînd foarte ieftin: contactori 
între 10-400 A, ISOL-uri de 
16-630 A, strea triunghi 63 A, 
AC 3, 40 A, motoare mici de 
0,55-0,75/1500; 1,5/1000, de 
380 V, manometru cu contact 
0-600 bari. Tel. 0722-886013. 
(6.7)

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

DIVERSE

¤ Vând cablu de oţel de ø 9 
mm, flexibil, 6 x 37, 40 ml. Inf. 
la tel. 0746-297102. (3.7)

¤ Vând tapet preţ 2 RON/sul, 
100 kg bitum, preţ 20 RON, or-
gă ”Altarus 3000”, la preţul de 
15000 RON. Tel. 0748-193982. 
(3.7)

¤ Vând expresoar automat de 
cafea Delonghi Magnifi că, func-
ţionează atât cu cafea boabe cât 
și cu cafea măcinată, 15 atm 
pompa, necesită curăţare după 
14 cafele. Tel. 0745-350775. 
Ofer garanţie 3 luni. (1.7)

¤ Vând vin roșu, preţ 7 RON/l, 
miez de nucă la 30 RON/kg. Inf. 
la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (1.7)

¤ Vând bicicletă de curse marca 
“Sputnic”, preţ foarte accesibill. 
Inf. la tel. 0364-404101 sau 
0771-332360. (1.7)

¤ Vând ouă de raţă, găină și 
gâscă pentru sărbători sau con-
sum zilnic, proaspete, gălbenuș 
portocaliu, consistent, crescute 
liber, cu cereale și verdeţuri. Inf. 
la tel. 0762-258062. (1.5)

¤ Vând ouă de consum pentru 
incubat gâscă și găini de rasă și 
doi mascul de iepure marele bel-
gian tineret, de câteva luni, cres-
cător de păsări și animale cu bla-
nă, transport la domiciliul dvs. 
Sunaţi la tel. 0744-685695. (1.5)

¤ Vând miere ecologică. 
Tel.: 0727-721361. (2.7)

¤ Vând tuburi PVC de Ø 35, Ø 
40, Ø 100, coturi și ferite PVC, 
sifoane, ventile, dopuri, firmă 
luminoasă. Inf. la tel. 
0748-193982. (3.7)

Vând saltea antiescară, 
cumpărată în ianuarie 2014.

Preţ 150 lei.

Inf. suplimentare la tel. 0744-
201035.

¤ Vând diferite covoare. Inf. la 
tel. 0748-193982. (3.7)

¤ Primesc materiale de con-
strucţii folosite de care nu mai 
aveţi nevoie, de la case demo-
late, etc. Inf. la tel. 
0740-240238.

¤ Vând toaletă ecologică por-
tativă, de 20 de litri,. Informa-
tii la tel. 0740-542305, între 
orele 18-20.

MATRIMONIALE

¤ Domn, 65/176/90, doresc să 
cunosc d-nă suplă, cu vârsta între 
55-62, tandră, iubitoare, fi e și de 
la ţară. Sunaţi al tel. 
0740-135098. (1.5)

COLECŢIONARI

¤ Vând peste 500 de plicuri circu-
late în România între anii 
2002-2010 (faună, biserici, perso-
naje, animale, sport, avioane, 
etc), preţ 0,30 RON/buc, negocia-
bil. Inf. la tel. 0755-920694. (2.5)

ANIMALE

¤ Vând o familie de găini de ra-
să 2+1 “Brahma Potarniche”, și 
2 iepuri de rasă. Inf. la tel. 
0747-650919. (1.5)

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

¤ În conformitate cu 
O.U.G.195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 
265/2006 cu modifi cările și com-
pletările ulterioare și 
Ord.1798/2007 S.C. M&P CON-
STRUCT S.R.L. anunţă începerea 
demersurilor în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru 
obiectivul „Colectarea şi epurarea 
apelor uzate -cod CAEN 3700 din 
localitatea Risca nr. 72“. (1.1)

PIERDERI

¤ Ani & Lavinia S.R.L., C.U.I. 
17648440, J12/2034/2005, pier-
dut certifi catele constatatoare ale 
fi rmei cu nr. 43739/30.05.2005 
pentru sediu și 
43739/30.05.2005 pentru punc-
tul de lucru, le declar nule. (1.1)

¤ Subscria S.C. SEVILLE SERVICII 
S.R.L. din Cluj-Napoca, str. Re-
publicii nr. 33, jud. Cluj, CUI 
26902970, nr. ORC 
J12/751/2010, reprezentată 
prin SUCIU MARIANA MANUELA, 
declar pierdut certifi cat consta-
tator nr. 38091/11.07.2011. Îl 
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:20 Opinii fi scale
12:30 Tribuna partidelor parla-
mentare (emis. info.)
13:00 EURO polis (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care mun-
cesc în România (rep.)
15:30 Maghiara de pe unu 
(emis. mag.)
16:50 Zeul războiului (sud cor., 
2012, s. dr., ep. 59, 60)
18:10 Interes general (talk show) 
18:40 Ecce via - Aceasta este 
Calea! (r)
18:45 Clubul celor care mun-
cesc în România (rep.)
18:50 În linia întâi (emis. info.) 
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care mun-
cesc în România (rep.)
21:00 Dr. House (sua, 2004, s, 
sezonul 7, ep. 4)
21:50 Miracle - Paula Seling și Ovi
22:00 La birou (sua, 2005, s. 
tv, ep. 5)
22:30 Biziday (talk show) 
23:20 Ecce via - Aceasta este 
Calea! (r)
23:30 Venus (engl., 2006, com.)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show)
13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show)
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Acces direct (talk show) 
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special 
(emis. info.) 
20:30 Ochi de vultur (sua, 
2008, dramă)
23:00 Biblia (sua, 2013, mi-
ni-s., ep. 3, 4)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV
14:00 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, ep. 4701)
15:00 Confesiunile unei mirese 
(sua, 2005, com.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (div.)
19:00 Știrile Pro TV

20:30 MasterChef (emis. culi-
nară, ep. 5)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 Psihologia minciunii (sua, 
2009, s. poliţist, sezonul 3, ep. 7)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:15 Te vreau lângă mine (re-
ality show)
15:00 Teleshopping (promo)
15:45 Vacanţă și terapie (reali-
ty show)
16:45 Teo Show (div.)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Feriha (tur., 2011, s. dr.)
22:15 WOWbiz (div.)

ACASĂ TV

12:15 Santa Diabla (sua, 2013, 
s. poliţist) (r)
13:30 O nouă viaţă (rom., s) (r)
14:30 Intrigi și seducţie (tur., s.)
15:30 Abisul pasiunii (mex., s. dr.)
16:30 Poveștiri adevărate (r)
17:30 Chemarea inimii (sua, 
2013, s. rom.)
18:30 Cununa de lacrimi 
(mex., 2012, s. dr.)
19:30 Santa Diabla (sua, 2013, 
s. poliţist)
20:30 O nouă viaţă (rom., 2014, s)
21:30 Regina (rom., 2008, s)
22:30 Poveștiri de noapte (div.)
23:00 Cancan.ro (emis. de div.)
23:30 Engaged and Underaged 
(sua, 2007, s. reality show)

TRANSILVANIA

12:30 Business Expres (r)
13:00 Big Boletus (div.) (r)
14:00 România de la A la Z 
(emis. mag.) (r)
15:00 Instincte primare ( aus., 
2008, f. doc., ep. 3) (r)
15:30 Cinema Live (emis. 
mag.) (r)
16:00 Știri Look TV
16:30 Business Expres
17:00 Ziua bună (emis. mag.) 
18:30 Știri Look TV
19:30 România de la A la Z 
(emis. mag.) 
20:30 S.O.S. (emis. mag.)
21:30 Știri Look TV
22:00 Tonik Show (div.) 
23:00 El Capo (ep. 44)

spectacole

O, ce zile frumoase!, de Samuel Beckett
Miercuri, 16 aprilie, ora 19:00

Ce nemaipomenită aiureală!, de Eugène Ionesco
Marţi, 22 aprilie, ora 19:00

Declaraţie, de Tudor Muşatescu
Miercuri, 23 aprilie, ora 19:00

T. Vinterberg – M. Rukov – Bo Hr. Hansen: Aniversarea 
Marţi, 15 aprilie, ora 20:00

Miroslav Krleža: Leda
Miercuri, 16 aprilie, ora 19:00

Teatrul Naţional

Requiem, Giuseppe Verdi
Miercuri, 16 Aprilie, ora 18.30

Tannhauser, Richard Wagner
Vineri, 25 Aprilie, ora 18.30

Il Tabaro, Giacomo Puccini
Miercuri, 30 Aprilie, ora 18.30

Opera Naţională

Teatrul Maghiar

ANUNȚ ANGAJARE

PRIMĂRIA COMUNEI CHIUIEȘTI, JUDEŢUL CLUJ
anunţă:

În conformitate cu prevederile art. 57 alin.(4) din Legea 
nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici(r2), cu 
modifi cările și completările ulterioare și ale art. 38 și 39 
din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind 
organizarea și dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu 
modifi cările și completările ulterioare, Primăria comunei 
Chiuiești organizează concurs de recrutare pentru ocuparea 
a 2 funcții funcţiilor publice de execuţie vacante de consilier 
debutant, clasa I, din cadrul Compartimentului Agricol 
Cadastru și Urbanim și din cadrul Compartimentului 
Asistență Socială.

Concursul se organizează la sediul Primăriei comunei 
Chiuiești, situat în localitatea Chiuiești  nr. 150, jud. Cluj, 
în data de 16 mai 2014, ora 10.00 - proba scrisă și în data 
de 19 mai  2014, ora 10.00 -interviul. Dosarele de înscriere 
la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele 
prevăzute la art. 49 alin.(1) din H.G. nr. 611/2008 și se 
depun până la data de 6 mai 2014, ora 14.00. Condiţiile 
de participare la concurs și bibliografi a stabilită se afi șează 
la sediul Primăriei Chiuiești și pe site-ul primăriei, www.
primariachiuiesti.ro – secţiunea Anunţuri.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Secretarul comunei, 
nr. de telefon 0264-225609, interior 103. 

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al S.C. SORTILEMN 
S.A. cu sediul în Gherla, str. Clujului, Nr. 7, Înregistrată 
la Registrul Comerţului Cluj sub nr. J12/145/1991, C.U.I. 
199745 convocă Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor, pentru data de 19.05.2014, la sediul 
societăţii pentru toţi acţionarii înregistraţi în registrul 
acţionarilor la data de referinţă la data de 16.05.2014.

În cazul în care adunarea nu se va putea ţine în data de 
19.05.2014 această va avea loc la data de 21.05.2014, în 
același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

1.  Aprobarea constituirii în favoarea ING Bank NV 
Amsterdam Sucursala București a ipotecii de rang I 
plus interdicţiile aferente pentru creditul contractat în 
suma de EUR 700,000 conform contractului 11471/07 
din data de 14.03.2014 asupra imobilului situat în 
Baia Mare, Str. Arieșului Nr. 34, proprietatea S.C. 
SORTILEMN S.A. și ipotecat în favoarea ING Bank NV 
Amsterdam Sucursala București prin contractul de 
ipotecă imobiliară și actele adiţionale la acesta încheiate 
între părţi, autentifi cate cu numărul 3714/16.12.2011 
respectiv 2287/11.09.2013.

2. Diverse.

Documentele și informaţiile privind problemele înscrise 
pe ordinea de zi pot fi  consultate la sediul societăţii sau de 
pe internet la adresa www.sortilemn.ro, începând cu data 
de 16.05.2014.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi 
la tel. 0264-241.717.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
MICHAEL BRANDHUBER

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al
Drumul Nou SCM

cu sediul social în Cluj-Napoca, str. Brașov nr. 56 A, convoacă 
Adunarea Generală Ordinară în data de 30.04.2014, ora 10, 
la următoarea adresă: Cluj-Napoca, str. Dragoș Vodă nr. 36.

Ordinea de zi:
1.  Aprobarea raportului Consiliului de Administraţie și 

raportul cenzorului privind situaţiei economico-fi nanciare 
pe anul 2013, contul de profi t și pierderi și descărcarea 
de gestiune.

2.  Aprobarea situaţiei economico-fi nanciare pe anul 2013.
3.  Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014.
4. Diverse.

Preşedinte consiliu de administraţie
Drumul Nou SCM

ANUNŢ PUBLIC

Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă 
Turda, în calitate de titular, anunță publicul interesat 
asupra declanșării etapei de încadrare, conform H.G. 
1076/2004, în vederea obținerii avizului de mediu pentru 
„PUZ Stabilire zone funcţionale: cultura viţa de vie, 
subzona agrement, subzona administrativă, subzona 
procesare struguri şi depozitare vin“, propus a fi amplasat 
în Turda, Drumul Ploscosului, nr. f.n., C.F. nr. 58695, nr. 
topo 6058, conform plan de încadrare în zonă și plan de 
situație, jud. Cluj.

Prima versiune a PUZ poate fi  consultată la sediul S.C. 
IAR CONCEPT STUDIO S.R.L., Turda, str. Intrarea Armatei, 
nr. 7, jud. Cluj, în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, din 
data de 15.04.2014.

Publicul interesat poate transmite în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 03.05.2014, la A.P.M. Cluj, 
Calea Dorobanților, nr. 99, bloc 9B, cod 400609, tel. 
0264-410722, fax 0264-412914, e-mail evaluare.
adecvata@apmcj.anpm.ro.

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al S.C. SOMEG 
GHERLA S.A., cu sediul în Gherla, str. Fabricii, nr. 19, 
jud. Cluj, înregistrată la O.R.C. de pe lângă Tribunalul Cluj 
sub nr. J12/1345/1992, având Codul de înregistrare fi scală 
RO 202131, convoacă Adunarea Generală Ordinară 
a Acţionarilor pentru data de 16.05.2014, ora 13, la 
sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor la data de referinţă de 30.04.2014, cu 
următoarea ordine de zi:

1.  Aprobarea bilanţului contabil și a contului de profi t și 
pierderi pentru anul fi nanciar 2013.

2.  Aprobarea Raportului Consiliului de Administraţie și 
a Raportului Auditorului Financiar pentru anul 2013.

3.  Descărcarea de gestiune a administratorilor societăţii 
pentru exerciţiul fi nanciar 2013.

4.  Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a 
Planului de investiţii pentru anul 2014.

5.  Aprobarea indemnizaţiei administratorilor și auditorului 
fi nanciar pentru anul 2014.

Dacă în data de 16.05.2014 Adunarea Generală nu 
îndeplinește condiţiile legale de întrunire, ea se reprogramează 
pentru dată de 19.05.2014, în același loc și la aceeași oră.

Documentele și informaţiile referitoare la problemele 
înscrise în ordinea de zi pot fi  consultate la sediul societăţii 
începând cu data publicării prezentului convocator.

Formularele de procura specială pentru reprezentare în 
A.G.A. se pot ridica de la sediul societăţii începând cu data 
apariţiei prezentului anunţ și vor putea fi  depuse/expediate 
la sediul societăţii până la data de 14.05.2013, ora 15.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
PREŞEDINTE,

PROF. UNIV. DR. ING. BÂLC GAVRIL
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PUBLICITATE

Cu sediul în Tg.Mureş, str. Salcâmilor nr.23

Organizează în fi ecare joi la ora 9 la sediul Sucursalei, 

licitaţie publică pentru vânzare de
ŢEAVĂ UZATĂ

rezultată în urma lucrarilor de R.K. si interventii la sonde.

Licitaţia se va organiza în fi ecare joi până la epuizarea stocului.
Informaţii suplimentare 0265/402032 – Serviciul Mecano Energetic.

S.N.G.N. ‘’ROMGAZ‘’ S.A. 
– SUCURSALA TG.MUREŞ

APEL DE SELECȚIE M 421
DATA PUBLICĂRII: 15.04.2014
GAL VALEA SOMEȘULUI anunță prelungirea sesiunii de depunere a proiectelor pe Măsura 

421 „Implementarea proiectelor de cooperare“ până la data de 16.04.2014 NUMĂRUL 
DE REFERINȚĂ AL SESIUNI CERERII DE PROIECȚIE: M 421- 1/2014 – 16.04.2014

LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE:
BIROUL GAL VALEA SOMEŞULUI, din localitatea Ileanda, strada 1 Decembrie 1918, nr. 

35, LUNI-VINERI în intervalul orar 09:00-14:00

Fondurile disponibile pentru această sesiune: 40.000 euro
Suma maximă nerambursabilă care poate fi  acordată pentru fi nanțarea unui proiect 

este de 40.000 euro .
Valoarea maximă a unui proiect: 200.000 euro
Data limită de depunere pentru sesiunea de cereri de proiecte aferentă acestei măsuri 

este: 16.04.2014, ora 12.00
Intensitatea sprijinului: 100%
Benefi ciari eligibili:GAL;alte persoane juridice organizate in conformitate cu abordarea 

LEADER-cu activitati pe teritoriul GAL.
INFORMAŢII: LA SEDIUL GAL VALEA SOMEȘULUI, localitatea Ileanda, strada 1 Decembrie 

1918, luni-vineri între orele 08:00-15:00 telefon: 0260 648972, email: 
offi ce@galvaleasomesului.ro Pagina web GAL www.galvaleasomesului.ro / APDRP 
www.apdrp.ro

Direcţia Silvică Cluj – O.S.Beliș cu sediul 
în Beliș nr. 105A, organizează examen/
concurs în data de 30.04.2014 ora 9:00 
pentru ocuparea 4 (patru) posturi de muncitori 
direct productivi la O.S.Beliș (gaterist la tăiat 
bușteni) pe perioadă determinată.

Condiţii de participare:
• Studii – minim școala generală
• Curs de gaterist
• Vârsta minimă 18 ani

Actele necesare pentru participare la concurs:

• Cerere de participare la concurs;
• Curiculum vitae;
• Adeverinţă privind vechimea în muncă
•  Diplomă ce atestă studiile prevăzute la 

condiţiile de participare;

•  Adeverinţă medicală eliberată de medicul 
de familie din care să rezulte că este apt 
pentru angajare

• Certifi cat de cazier judiciar;
• Carte de identitate (original și copie).
•   Recomandare de la ultimul loc de muncă 

din care să rezulte profi lul profesional 
și moral al candidatului;

Dosarele de participare la concurs se vor 
depune la sediul O.S.Beliș până la data de 
29.04.2014, orele 16:30. Examenul/
concursul va consta în proba scrisă și proba 
practică. Termenul de depunere al 
contestaţiilor este de 3 (trei) zile de la data 
afi șării rezultatelor. Informaţii suplimentare 
se pot obţine la sediul O.S.Beliș telefon 
0264-334.110.

ANUNȚ ANGAJARE

COLȚUL EXPERTULUI

II. În ceea ce priveşte con-

tribuţiile sociale datorate

Caz B: În cazul contribu-
abililor pentru care impozi-
tarea veniturilor se efectuea-
ză prin efectuarea de contri-
buabil de plăţi anticipate, 

contribuabilii vor avea obli-

gaţia de a achita CAS si CASS, 

procedura fi ind următoarea:

CAS-ul: Baza lunară de cal-

cul al CAS este venitul declarat, 

care însă nu poate fi  mai mică 

de 35% din câştigul salarial me-

diu brut utilizat la fundamenta-

rea bugetului asigurărilor soci-

ale de stat (pentru 2014 acesta 

este de 2298 lei, deci venitul de-

clarat nu poate fi  mai mic de 

804 lei) şi nici mai mare decât 

echivalentul a de 5 ori acest câş-

tig. Contribuabilii al căror venit 

rămas după deducerea din ve-

nitul total realizat a cheltuieli-

lor efectuate în scopul realiză-

rii acestui venit, respectiv va-

loarea anuală a normei de ve-

nit, după caz, raportat la cele 

12 luni ale anului, este sub ni-

velul minim menţionat (804 lei), 

nu datorează CAS.

În acest sens, contribuabi-

lii vor avea obligaţia de a se 

asigura la Casa de Pensii prin 

depunerea unei declaraţii de 

asigurare (D600), în care vor 

trece o sumă la care vor să se 

asigure, sumă care nu poate 

fi  mai mică de 804 lei.

La suma asigurată, contri-

buabilii vor datora CAS în co-

tă de 31,3 %.

Contribuţia se achită lunar.

CASS-ul: În baza declaraţi-

ei de venit estimat depusă la 

Fisc (D220), contribuabilii vor 

datora la CASS contribuţia de 

5,5% aplicată la venitul net de-

clarat în D220. Baza de calcul 

nu poate fi  mai mică decât un 

salariu de bază minim brut pe 

ţară (850 lei), dacă acest venit 

este singurul asupra căruia se 

calculează contribuţia.

Plata CASS se efectueaza în 

4 rate egale (25 martie, 25 iu-

nie, 25 septembrie si 25 decem-

brie. După regularizarea veni-

tului (după depunerea D200 pri-

vind venitul realizat), contribu-

abilul îşi va regulariza contribu-

ţia la CASS în funcţie de acest 

venit efectiv obţinut, în termen 

de 60 zile de la data primirii de-

ciziei anuale de la Fisc.

Venituri din activităţi independente obţinute 
de persoane fizice / PFA– impozitare, 
contribuţii sociale, obligaţii declarative

SC K&D SRL Biroul de contabilitate
Str. Dacia nr. 3, et. 2, ap.16, Cluj-Napoca

Tel/Fax: 0264-406528, offi ce@kdconta.ro

www.kdconta.ro

Aveţi întrebări sau nelămuriri cu privire la legislaţia fi scală? Ne 
puteţi scrie pe redactia@monitorulcj.ro și colaboratorii noștri 
de la SC K&D SRL Biroul de Contabilitate (www.kdconta.ro) vă 
vor răspunde în Monitorul de Cluj și pe www.monitorulcj.ro.

Rubrică oferită în colaborare cu

PIAŢA VALUTARĂ

Declaraţiile de la fi nalul săp-

tămânii trecute ale preşedin-

telui BCE, Mario Draghi, făcu-

te la Washington, referitoare 

la implicarea instituţiei pe ca-

re o conduce într-un program 

care să stimuleze deprecierea 

euro, au avut ca efect scăderi 

ale monedelor din regiune.

Cursul euro a crescut de 

la 4,4620 la 4,4695 lei, într-

o şedinţă care s-a deschis la 

4,4670 lei, faţă de 4,4610 – 

4,4640 lei, la închiderea de 

vineri. Tranzacţiile s-au rea-

lizat în apropierea pragului 

de 4,47 lei, pentru ca la ora 

14:00 cotaţiile să fi e de 4,4650 

– 4,4680 lei.

La deprecierea leului a con-

tribuit şi escaladarea violenţe-

lor în estul Ucrainei, care au 

îngrijorat investitorii. În aceste 

condiţii este posibil ca în cur-

sul acestei săptămâni cursul 

euro să depăşească, după trei 

săptămâni, pragul de 4,48 lei.

Cursul dolarului american 

a crescut de la 3,2130 la 3,2336 

lei, urmare a aprecierii lui fa-

ţă de euro. La rândul său, fran-

cul elveţian a urcat de la 3,6677 

la 3,6768 lei.

Monedele din regiune se de-

preciau, la rândul lor, uşor în fa-

ţa euro. Cea poloneză se depre-

cia la 4,183 – 4,19 zloţi iar cea 

maghiară la 306,3 – 307,8 forinţi.

Sămbătă trecută, Mario 

Draghi a declarat că „cu cât eu-

ro este mai puternic, cu atât 

mai mult sunt necesare măsuri 

de acomodare monetară”, ce-

ea ce a avut efect imediat scă-

derea monedei unice. Astfel, 

paritatea cobora ieri la 1,3808 

– 1,3862 dolari, după ce vineri 

ea urcase la 1,3906 dolari.

În piaţa la termen de la Si-

biu, euro se tranzacţiona pe iu-

nie la 1,3814 – 1,3849 dolari 

iar pe septembrie la 1,3825 – 

1,3841 dolari, în timp ce uncia 

de aur cu scadenţa lunară fl uc-

tua între 1.321 şi 1.329 dolari.

Sunt folosite date și informații 

disponibile până la ora 14:00

Depreciere în linie a leului

Valul de ieftiniri declanșat 

de perioada de recesiune a „lo-

vit” puternic și segmentul în-

chirierilor de apartamente, ast-

fel că, în momentul de față, un 

asemenea buget este accepta-

bil pentru o garsonieră din zo-

na centrală. În centrul capita-

lei Transilvaniei, în Cluj-Napo-

ca, chiriile solicitate pentru seg-

mentul unităților locative mo-

nocamerale pornesc de la 200 

de euro pe lună. Cu un aseme-

nea buget poate fi  închiriată o 

locuință în bloc vechi de 28 de 

metri pătrați utili, complet mo-

bilată și utilată. Pentru 

locuințele cu două camere, 

pretențiile proprietarilor încep 

de la 250 de euro pe lună. Aces-

ta este prețul cerut pentru un 

apartament de 46 de metri 

pătrați, parțial mobilat și situ-

at la ultimul etaj al unui bloc 

vechi. În zona Pieței Mihai Vi-

teazu, o unitate locativă cu trei 

camere, cu o suprafață de 60 

de metri pătrați, complet mo-

bilată și utilată, are un preț ce-

rut de 330 de euro pe lună.

Conform imobiliare.ro, în 

zona centrală a Capitalei, chi-

riile cerute de proprietarii de 

garsoniere pornesc de la 190-

200 de euro pe lună. Atât cos-

tă, spre exemplu, o unitate lo-

cativă de 22 de metri pătrați, 

situată într-un bloc din 1940 

de pe Bulevardul Magheru.

În Timişoara, chiriile pen-

tru garsoniere pornesc de la 

160 de euro pe lună. În zona 

centrală a Braşovului, o gar-

sonieră poate fi  închiriată cu 

cel puțin 180 de euro pe lună. 

După șase ani de criză 
te poți muta în centrul 
Clujului cu 200 de euro
În anul 2008, cu o sumă de 200 de euro un chiriaș se putea îndrepta doar 
spre o garsonieră într-un cartier nu foarte bine cotat.
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Schumacher face 
progrese

Vești bune despre Michael 
Schumacher. Purtătorul de cu-
vânt al germanului a dezvăluit 
că fostul pilot de Formula 1 fa-
ce „mici progrese” în procesul 
de recuperare. „Sunt mici pro-
grese, care evident ne bucură 
foarte mult și ne dau mult cu-
raj. După cum am mai spus, 
sunt momente în care dă sem-
ne de luciditate și de trezire, 
ceea ce este o veste bună”, a 
declarat Sabin Kehm. Michael 
Schumacher (45 de ani) se 
afl ă internat de 14 săptămâni 
într-un spital din Grenoble, du-
pă accidentul de schi pe care 
l-a suferit în staţiunea Meribel 
din Alpii Francezi, pe 29 de-
cembrie. Fostul campion mon-
dial a fost operat până acum 
de două ori la cap.

Victor Hănescu 
a urcat pe 76 în 
clasamentul ATP

Victor Hănescu a urcat 13 pozi-
ţii, de pe locul 89 pe locul 76, 
cu 661 de puncte, în clasa-
mentul ATP. Adrian Ungur se 
menţine pe locul 118, cu 517 
puncte, în timp ce Marius 
Copil a urcat două poziţii până 
pe 165, cu 326 de puncte. La 
dublu, Horia Tecău, care a câș-
tigat săptămâna trecută turne-
ul de la Casablanca, împreună 
cu olandezul Jean-Julien Rojer, 
se menţine pe locul 21, cu 
3.150 de puncte, iar Florin 
Mergea se menţine pe 49, cu 
1.372 de puncte.

Novak, doar locul 8 
în proba de scratch

Singurul campion paralimpic 
din istoria sportului românesc, 
Eduard Novak, a ocupat doar 
poziţia a opta în fi nala probei 
de scratch, la Campionatele 
Mondiale de paraciclism de la 
Aguascalientes (Mexic). 
Câștigătorul cursei a fost Soelito 
Gohr (Brazilia), care s-a impus 
la capătul a 40 de tururi (10 
km), fi ind urmat de slovacul 
Jozef Metelka, australianul 
Alistair Donohoe, cehul Jiri 
Bouska, ucraineanul Igor 
Dementiev (retrogradat pentru 
călcarea liniei), columbianul 
Diego German Duenas Gomez 
și italianul Andrea Tarlao. Novak 
nu a plecat însă cu mâna goală 
de la competiţia găzduită de 
Mexic. Cvintuplul campion 
mondial și-a adjudecat bronzul 
în proba de urmărire 4 km, în 
timp ce la contratimp 1 km s-a 
clasat pe locul 5, cu un nou re-
cord naţional de ciclism.

Pe scurt

Afl at pe fi nal de contract, 

Rui Pedro va pleca în 

vară de la CFR Cluj.

Se anunţă vremuri grele 

pentru CFR Cluj. Formaţia din 

Gruia va rămâne din vară fă-

ră şapte piese de bază. Este 

vorba de Felice Piccolo, Ionuţ 

Rada, Vasile Maftei, Damjan 

Djokovic, Giorgi Chanturia, 

Denilson Gabionetta şi Rui Pe-

dro, toţi afl aţi la fi nal de con-

tract. Lor li se mai adaugă şi 

Paul Batin şi Remo Amadio.

Problemele fi nanciare ale 

clubului, dar şi parcursul mo-

dest al echipei i-au determi-

nat pe cei nouă să-şi facă din 

timp bagajele. Eroul clujeni-

lor din meciul cu Oţelul, Rui 

Pedro, şi-a anunţat deja des-

părţirea de trupa feroviară. 

„Nu sunt în cea mai bună for-

mă în acest moment, dar as-

ta are legatura si cu echipa, 

care nu trece printr-o perioa-

dă bună. Da, cred că epoca 

mea aici s-a terminat, dar nu 

stau prea mult să mă gândesc 

la asta”, a declarat Rui Pedro 

pentru Dolce Sport. „Aş vrea 

ca Rui să rămână la echipă, 

dar dacă dorinţa lui e să ple-

ce, voi înţelege asta. Nu de-

pinde de mine. Eu oricum îl 

felicit pentru modul cum se 

pregăteşte, mai ales dacă s-a 

decis să plece”, a completat 

Miriuţă.

Un titlu şi o Supercupă

În cei trei ani petrecuţi la 

Cluj, portughezul şi-a trecut 

în cont un titlu şi o Supercu-

pă a României, ambele în se-

zonul 2011/2012. Meciul de 

referinţă al carierei l-a făcut 

în toamna anului 2012, în Li-

ga Campionilor, împotriva lui 

SC Braga. A marcat un hat-

trick şi a fost declarat omul 

partidei. În plus, fotbalistul 

de 25 de ani a devenit al doi-

lea jucător portughez, după 

Cristiano Ronaldo, care a re-

uşit o triplă în Champions Lea-

gue. Prestaţiile sale l-au adus 

în lumina refl ectoarelor, iar 

cluburile importante din Eu-

ropa au început să-i dea târ-

coale. Rui Pedro a fost dorit 

cu insistenţă de Sporting Li-

sabona, Porto şi Genoa, dar 

lusitanul a declinat ofertele.

„E un fotbalist 
extraordinar”

Mijlocaşul, care are în pal-

mares şi un titlu cu FC Porto, 

a fost regretat şi în Liga Sa-

gres.. „La Cluj joacă un fot-

balist foarte bun, e extraordi-

nar în anumite momente. A 

fost în Portugalia, nu a primit 

şansele pe care le merita, iar 

acum joacă în România. De 

ce joacă în România un fot-

balist ca el şi nu evoluează 

acasă pentru a creşte valoa-

rea campionatului nostru?”, 

l-a lăudat Jorge Jesus, antre-

norul Benfi căi.

„Epoca mea la Cluj s-a încheiat”

Hafia VECIUNCA
sport@monitorulcj.ro

„Şepcile roşii” au urcat 

pe locul 13 în clasament, 

cu 30 de puncte, dar i-au 

pierdut pe Boutadjine şi 

Bucşa pentru confrunta-

rea decisivă cu ACS Poli 

Timişoara.

Universitatea a fost ţinu-

tă în şah de revelaţia Ligii I. 

FC Botoşani a jucat cu dez-

involtură şi şi-a arătat colţii 

de fi ecare dată când avea 

ocazia. „Şepcile roşii” au în-

ceput meciul de la 0-1, du-

pă ce Vaşvari a profi tat de o 

eroare în defensiva clujea-

nă. Jucătorul moldovenilor 

a marcat de la peste 30 de 

metri, din vole, şut care l-a 

surprins şi pe Niculescu, ie-

şit mult din poartă ('10). La 

faza precedentă, Lemnaru 

putea deschide scorul, dar a 

luftat în careu, dintr-o pozi-

ţie ideală ('8).

Lipsiţi de clarviziune în joc

Reuşita lui Vaşvari i-a de-

busolat pe „studenţi”. Univer-

sitarii au întâmpinat difi cul-

tăţi la construcţie şi au fost 

total lipsiţi de inspiraţie la fa-

za de fi nalizare. Lemnaru a 

irosit o nouă ocazie de gol, 

după ce a reluat cu capul în 

primul adversar, din doar câţi-

va metri ('16). Ciupe şi-a în-

cercat şi el norocul din lovi-

tură liberă, dar a trimis în zid 

('28). Danci a replicat cu un 

şut de la 22 metri, mult ală-

turi însă ('34). Boutadjine a 

căutat şi el drumul către gol, 

dar a fost blocat la sacrifi ciu 

de Tincu, care a deviat balo-

nul în corner ('40).

Cadou de la oaspeţi
Universitatea a reuşit to-

tuşi egalarea pe fi nal de repri-

ză. Oltean a comis henţ în ca-

reu, iar Cristian Balaj a arătat 

punctul cu var. Deşi a ratat 

un penalty cu Gaz Metan, tot 

Lemnaru a fost desemnat să 

execute lovitura de pedeapsă. 

De această dată, atacantul nu 

a mai greşit. A trimis plasat, 

la colţul lung, fără speranţe 

pentru Lazăr ('43).

Lemnaru,
golgheter în Liga I

„Şepcile” au prins mai mult 

curaj după pauză. Ninu a fost 

aproape de primul său gol în 

Liga I, dar nu a reuşit să tri-

mită balonul în plasă din 8 

metri ('60). A fost răzbunat 

de... Lemnaru! Vârful a pro-

fi tat de o eroare a lui Lazăr, 

care i-a oferit mingea pe ta-

vă, şi a înscris cel de-al 13-lea 

său gol în acest sezon, reuşi-

tă care l-a propulsat în topul 

golgheterilor ('73).

Botoşaniul a căutat egala-

rea, dar „studenţii” au rezis-

tat eroic. Scor fi nal 2-1!

Balaj, fi nul lui Leo Grozavu

Decizie ciudată a CCA. La 

meciul de ieri, Comisia Cen-

trală a Arbitrilor l-a delegat 

la centru pe Cristian Balaj, 

tocmai fi nul lui Leo Groza-

vu, antrenorul Botoşaniului. 

Hotărârea i-a scos din minţi 

pe şefi i Universităţii. „Nu e 

normal să se întâmple aşa ce-

va. E o decizie absurdă”, au 

comentat ofi cialii „şepcilor”. 

Deşi nu avea dreptul să arbi-

treze acest joc, Balaj a con-

dus impecabil partida, una 

bănuită ca fi ind un „aranja-

ment” între cele două echi-

pe. Înaintea jocului, casele 

de pariuri au fost luate cu 

asalt de către microbişti. Ma-

joritatea dintre ei au pariat 2 

pauză / 1 fi nal, adică Boto-

şaniul să conducă la pauză, 

iar la fi nal Universitatea să 

câştige meciul. Cota a scăzut 

vertiginos, de la 25 la 2, du-

pă ce s-au pariat peste 50.000 

de euro pe acest pronostic! 

O astfel de situaţie se produ-

ce doar când se pariază ma-

siv pe acea cotă sau când 

bookmakerii au informaţii că 

meciul e unul „aranjat”.

Ţinuţi în viaţă de Lemnaru
„U“ Cluj a tremurat pentru a pune mâna pe cele trei puncte în disputa cu FC Botoșani, încheiată cu 2-1.

„U“ Cluj îşi continuă cursa pentru salvarea de la retrogradare

13
goluri în 70 de 
meciuri a bifat Rui 
Pedro în tricoul CFR-
ului, din 2011.

„U“ Cluj: Niculescu – Ciupe, Ninu, Abrudan, Gercaliu – 
Bucșa, Cristocea ('82 Lungu) – Boutadjine ('63 Sauvadet), 
Calcan ('67 Machado), Târnăcop – Lemnaru

FC Botoşani: Lazăr – Dinu, Tincu, Oltean, Acsinte – Vașvari, 
Danci ('78 Codoban), Croitoru, Vertelis ('70 Fulop), Hadnagy 
('62 Cârjan), Stojkov

Echipele de start:
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Pop şi Dobre, 
campioane 
naţionale de judo

Alexandra Pop (cat. 48 de kg) 
și Ștefania Dobre (cat. 57 de 
kg) au câștigat medaliile de aur 
la Campionatul Naţional indivi-
dual U21, desfășurat în perioa-
da 11-13 aprilie la Deva. De 
asemenea, sportivii de la „U” / 
CSM au mai obţinut opt meda-
lii de bronz la competiţia desfă-
șurată în weekend-ul trecut. 
„Per ansamblu sunt mulţumită 
de evoluţia fetelor, dar înto-
deauna vrem mai mult. Fetele 
medaliate cu bronz sunt mult 
mai mici decât categoria la care 
au participat, dar sunt încreză-
toare pe viitor că vor obţine și 
mai mult”, a declarat antrenoa-
rea Gianina Andreica. Pentru 
Alexandra Pop, această fi nală a 
reprezentat un bun exerciţiu în-
aintea Campionatului 
European de Senioare 2014, 
programat la fi nalul lunii apri-
lie, în Franţa. La această com-
petiţie, CSU Cluj va mai fi  re-
prezentat de sportivele Corina 
Căprioriu și Loredana Ohâi.

Domenicali 
a demisionat 
de la Ferrari
Stefano Domenicali, conducă-
torul echipei de Formula 1 
Ferrari, a demisionat din func-
ţie, în urma rezultatelor slabe 
înregistrate de scuderia în 
acest sezon. În locul lui 
Domenicali ar putea fi  numit 
Marco Mattiacci, președinte și 
administrator delegat al 
Ferrari Nord America. 
Domenicali se afl a în funcţia 
de conducător al Ferrari din 
anul 2008, când l-a înlocuit pe 
Jean Todt, însă cea mai veche 
și cea mai de succes echipă din 
Formula 1 a câștigat doar un 
titlu mondial la constructori în 
mandatul său, în anul de de-
but ca team principal. În acest 
sezon, după trei etape, Ferrari 
ocupă locul 5 cu 33 de puncte, 
în timp ce liderul Mercedes are 
111 puncte. La ultima cursă, 
piloţii Fernando Alonso și Kimi 
Raikkonen au avut o evoluţie 
dezamăgitoare, terminând 
Marele Premiu al Bahrainului 
pe poziţiile 9, respectiv 10.

Pe scurt

SPORT

„U“, ținută în viață 
de Lemnaru
Valentin Lemnaru a reușit o du-

blă în meciul cu FC Botoșani, 

câștigat de „studenți" cu 2-1. 
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Rui Pedro pleacă
de la CFR Cluj
Afl at pe fi nal de contract, portu-

ghezul nu mai doreşte să conti-

nue în Gruia.  Pagina 11

Alexia Dascăl nu se dez-

minte. Sportiva în vârstă 

de 13 ani a făcut legea 

la Campionatele 

Naţionale de juniori II, 

care s-au desfăşurat la 

Baia Mare, în perioada 

10-13 aprilie.

Înotătoarea clujeană a cu-

cerit nu mai puţin de opt 

medalii, dintre care patru 

de aur, una de argint şi trei 

de bronz.

A dominat competiţia

Aurul şi l-a adjudecat în 

probele 50 m fluture, 50 m 

spate, 100 m spate şi 200 

m spate. În proba de 50 m 

liber, Alexia Dascăl a ter-

minat pe locul secund, iar 

la 200 m mixt, 100 m liber 

şi 100 m fluture a încheiat 

concursul pe treapta a tre-

ia a podiumului.

„Suntem foarte mulţumiţi 

de rezultatele pe care le-a ob-

ţinut Alexia. A demonstrat că 

prin multă muncă, seriozita-

te şi încredere în sine poate 

să ajungă pe podium şi să fi e 

un concurent de temut pen-

tru ceilalţi adversari. Chiar da-

că în califi cări nu a reuşit să 

termine pe primele locuri, în 

fi nală s-a mobilizat foarte bi-

ne şi a dovenit că e în stare 

să cucerească medalii. Sun-

tem încrezători că pe viitor 

Alexia are forţa necesară să 

obţină performanţe mult mai 

importante. Are toate calită-

ţile şi atuurile pentru a reu-

şi”, a declarat Andreea Das-

căl, mama Alexiei, pentru 

Monitorul de Cluj.

Încurajată de tatăl ei
Deşi e omniprezentă la com-

petiţiile fetelor sale, Andreea 

Dascăl, nu a putut să fi e alături 

de Alexia la concursul de la Ba-

ia Mare. De această dată, Ale-

xia a fost însoţită doar de tatăl 

ei, Nicolae Dascăl. „A trebuit să 

rămân cu Ana acasă, pentru că 

ea nu avea drept de participa-

re, ea concurează la altă cate-

gorie. Soţul meu a fost alături 

de Alexia. El a avut grijă de ea, 

el e suportul numărul unu al fe-

telor. Eu mă ocup mai mult de 

partea cu gătitul, dusul la şcoa-

lă, dar ne completăm reciproc”, 

a dezvăluit Andreea Dascăl.

Următorul concurs la care va 

participa Alexia Dascăl e pro-

gramat în iunie. Sportiva va con-

cura la Campionatele Naţiona-

le de juniori II, de la București.

Alexia Dascăl, în goana după medalii

Hafia VECIUNCA
sport@monitorulcj.ro

Organizatorii şi jucătorii 

promit să facă spectacol 

la All Star Game 2014.

Clujul găzduieşte după opt 

ani o nouă ediţie All Star Ga-

me. Cei mai valoroşi baschet-

balişti din LNBM promit să în-

cânte spectatorii prezenţi la eve-

nimentul de astăzi. „Mă simt 

onorat să reprezint Clujul şi 

„U” BT Mobitelco la All Star 

Game. Sper să fi e un eveniment 

de succes, ştiu cât sufl et au de-

pus organizatorii, mi-aş dori să 

fi e un spectacol frumos, o pro-

pagandă a baschetului. Ne vom 

pune în slujba baschetului şi 

sperăm că va ieşi totul bine”, 

a transmis Mihai Silvăşan, com-

ponent al echipei Nord.

Stănescu se gândeşte
să se retragă

Virgil Stănescu a fost şi el 

impresionat de condiţiile gă-

site la Cluj. Vicepreşedintele 

Federaţiei Române de Baschet 

a venit şi cu un anunţ-şoc: ia 

în calcul retragerea din carie-

ra de jucător după participa-

rea la All Star Game. „Am fost 

extraordinar de impresionat 

de ce am găsit aici. Mă ono-

rează să fi u reprezentant al 

Sudului, pentru mine ar pu-

tea fi  ultimul meci ofi cial în 

calitate de jucător. Mă bucu-

ră că se întâmplă la Cluj, un-

de m-am simţit tot timpul foar-

te bine, clujenii m-au apreci-

at pentru ceea ce am făcut. E 

o sărbătoare, un prilej de a 

arăta fanilor că suntem ală-

turi de ei. Într-un asemenea 

meci nu contează cine e fa-

vorit, miza jocului va fi  pro-

movarea baschetului, a fair- 

play-ului şi a sportivităţii”, a 

dezvăluit Stănescu.

Antrenorii celor două 
selecţionate

Echipa Sud va fi  condusă 

de pe margine de Vladimir 

Arnautovic (CSU Asesoft Plo-

ieşti) şi Hristu Şapera (BCM 

U Piteşti). Selecţionata Nor-

dului va fi  antrenată de Cris-

tian Achim (CSM Oradea) şi 

Srecko Sekulovic (BC Mureş 

Târgu Mureş). „Clujul e un 

oraş al baschetului, de ace-

ea sunt convins că eveni-

mentul va fi  un real succes. 

Totul e extrem de profesio-

nist, mă bucur foarte mult 

că sunt aici, sper să avem 

un meci tare, unul frumos”, 

a afi rmat Şapera.

Păun a făcut
lobby Clujului

Horia Păun a dezvăluit ca-

re au fost motivele alegerii 

Clujului ca oraş gazdă a All 

Star Game 2014. „Ne întâl-

nim la Cluj după opt ani şi 

mă bucur că evenimentul va 

avea loc aici. Încercăm să im-

plementăm un nou concept 

legat de All Star Game. Cred 

că lumea care va fi  prezentă 

la eveniment va fi  surprinsă 

de noua abordare. Clujenii 

vor participa la un eveniment 

frumos, iar copiii îi vor ve-

dea la lucru pe cei mai buni 

baschetbalişti”, a subliniat 

preşedintele FR de Baschet.

Piersic face angajarea, 
Smiley concertează

Organizatorii au pregătit 

mai multe surprize spectato-

rilor. Florin Piersic va face an-

gajarea la meci, iar Smiley va 

concerta înaintea celei mai aş-

teptate partide a anului. „Mă 

simt onorat să fi u alături de 

cei mai buni jucători de bas-

chet din România şi mă bu-

cur că mi se dă ocazia să sus-

ţin baschetul românesc prin 

spectacol! Ne vedem la Cluj!”, 

a transmis artistul pe o reţea 

de socializare.

Bătălia „extratereștrilor”

Organizatorii anunţă că All Star Game 2014 va fi  cel mai spectaculos din ultimii ani

Cei mai buni baschetbaliști din competiția internă își dau întâlnire astăzi la Sala Sporturilor 
„Horia Demian”, de la ora 19.00.

„U” BT Mobitelco își va schimba denumirea începând din 
sezonul viitor. Anunţul a fost făcut de către președintele 
executiv al clubului clujean, Mircea Cristescu. „Vreau să vă 
informez că începând de anul viitor echipa se va numi «U» 
BT Cluj-Napoca, din varii motive”, a precizat Cristescu.

„U” BT Mobitelco devine „U” BT Cluj-Napoca

Clujeanca a cucerit nu mai puţin de 8 medalii la CN de juniori II, de la Baia Mare.


