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CULTURĂ

Al treilea tenor al lumii 
concertează la Cluj
Printre invitaţii Festivalului Studenţesc de 

Operă Viva Vox se afl ă Ramon Vargas, al 

treilea tenor al lumii. Pagina 6

ACTUALITATE

„Justiţiara” din Mărăşti
O femeie a zgâriat cu cheia mai multe ma-

şini parcate pe trotuare, pe strada Gorunu-

lui. Clujeanca riscă acum să fi e cercetată 

penal pentru distrugere. Pagina 2

ADMINISTRAŢIE

Blocaţi în şcoală
Profesorii clujeni sunt revoltaţi de faptul 

că nu se pot transfera de la o şcoală la 

alta şi spun că nimeni nu le oferă nicio 

explicaţie. Pagina 3

SOCIAL

Căţei pentru nevăzători
În premieră în România, persoanele ne-

văzătoare vor benefi cia, prin lege, de 

dreptul de a avea ca însoţitori câini spe-

cial dresaţi. Pagina 7

11 mil. € pentru centura ocolitoare a Floreştiului
Primarul comunei Floreşti, Horia Şulea se declară optimist şi spune că centura ocolitoare va fi gata anul viitor. 
Costul lucrărilor a fost estimat la 11 milioane de euro. Pagina 5
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Tel 0264-414076
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

Vicepreședintele Consiliului Județean Cluj, Ioan Oleleu, și senatorul Alexandru Cordoș au început ilegal 
și imoral campania electorală. După celebrele panouri prin care anunțau că PSD a inaugurat în Transilvania 
mai mulți kilometri de autostradă decât sunt în toată România, acum participă la slujbele religioase 
în costume populare și fac cadouri enoriașilor.  Fotografii lămuritoare și declarații sforăitoare, în pagina 2.

ILEGAL şi IMORAL: PSD Cluj - campanie electorală în BISERICĂ

Oleleu și Cordoș (PSD)
se roagă pentru voturi

SOCIAL

Fiul şefului Inspectoratului Şcolar 
Judeţean Cluj, aur la matematică

JUSTIŢIE

Liderul Gărzii Ungare, declarat 
definitiv indezirabil în România

Din 15 elevi care au participat 
la Olimpiada Naţională de Mate-
matică, 10 au obţinut medalii.

Olimpiada Naţională de Ma-
tematică s-a desfăşurat în acest 
an la Sibiu. Mihnea Cuibus, fi -
ul şefului ISJ Cluj, Valentin Cui-
bus, a obţinut medalia de aur.

Elevii s-au întors acasă cu nu 
mai puţin de 10 medalii: trei me-
dalii de aur, trei de argint şi pa-
tru de bronz. Cinci elevi au fost 
selectaţi pentru a participa la Lo-
tul Naţional al României. “Ele-
vii Crişan Dragoş, Petridean An-
drei, Cuibus Mihnea, Albu Ale-
xandra şi Moldovan Bogdan s-au 
califi cat la proba de baraj pen-
tru lotul naţional. De asemenea, 
în lotul naţional lărgit s-a califi -

cat elevul Dragoş Crişan, care a 
fost numit „Bill Gates de Cluj“, 
şi despre care Monitorul de Cluj 
a relatat pe larg.

Urmează o perioadă de pregă-
tire şi un alt baraj pentru selec-
ţia lotului naţional restrâns”, au 
declarat reprezentanţii Inspecto-
ratului Şcolar Judeţean Cluj.

Olimpicii matematici ai Cluju-
lui sunt următorii: clasa a V-a: Râ-
peanu George – bronz, clasa a 
VI-a: Coroian Vlad – argint, Ilie 
George – bronz, clasa a VII-a: Cri-
şan – argint, Petridean – aur, cla-
sa a XI-a: Crăciun Maria – bronz, 
clasa a X-a: Cuibus Mihnea – aur, 
Helmer Paul – bronz, clasa a XI-a: 
Albu Alexandra – argint, Moldo-
van Bogdan – Daniel – aur. A.L.

Înalta Curte de Casaţie şi Jus-
tiţie a decis defi nitiv că Mikola Be-
la, lider al organizaţiei Noua Gar-
dă Ungară, este indezirabil şi nu 
va mai putea intra pe teritoriul Ro-
mâniei pentru o perioadă de cinci 
ani. Instanţa supremă i-a respins 
marţi recursul lui Mikola Bela şi 
a menţinut decizia Curţii de Apel 
Bucureşti din 20 martie, prin ca-
re acesta a fost declarat indezira-
bil pe teritoriul României, scrie 
Agerpres. Pe 18 martie, Ministe-
rul Afacerilor Interne a decis in-
terzicerea pătrunderii în România 
a patru cetăţeni maghiari pe o pe-
rioadă de un an, respectiv Tyrit-
yan Zsolt, membru al organizaţi-
ei Oastea Haiducilor, Zagyva Gy-
orgy Gyula, membru Jobbik, Sza-

vay Istvan, membru Jobbik, şi Mi-
kola Bela, membru al organizaţi-
ei Noua Gardă Ungară. “Referitor 
la aceste persoane există indicii 
temeinice că fac parte din struc-
turi implicate în activităţi de na-
tură naţionalist extremistă ce con-
stituie riscuri la adresa ordinii pu-
blice şi a securităţii naţionale a 
României”, susţinea MAI. După 
ce Curtea de Apel l-a declarat in-
dezirabil, Mikola Bela a fost ridi-
cat de poliţişti de la domiciliul său 
din Târgu Mureş şi condus la gra-
niţa cu Ungaria. SRI anunţa în lu-
na martie că a stabilit “cu certitu-
dine” că cetăţeanul ungar Mikola 
Bela a avut pe teritoriul Români-
ei activităţi contrare securităţii na-
ţionale începând cu anul 2013.

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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După episodul autostrăzii 

de campanie când PSD 

Cluj, împreună cu 

Guvernul Ponta, au inaugu-

rat mai mulţi kilometri de 

autostradă decât există în 

realitate în România, repre-

zentanţii social-democraţi-

lor clujeni recidivează.

Pe principiul „a tace şi a fa-

ce”, şefi i PSD Cluj s-au reorien-

tat şi îşi fac campanie electora-

lă în bisericile din judeţul Cluj. 

Îmbrăcaţi în straie populare, vi-

cepreşedintele Consiliului Jude-

ţean Cluj, Ioan Oleleu şi sena-

torul PSD de Cluj, Alexandru 

Cordoş, au furat startul campa-

niei electorale şi au colindat în 

lung şi în lat bisericile din jude-

ţul Cluj. Au participat la slujbe 

religioase, iar la fi nalul fi ecărei 

slujbe, în faţa bisericii le-au dis-

tribuit enoriaşilor icoane şi dra-

pele tricolore. Ultima acţiune de 

acest gen a avut loc în acest we-

eekend la Biserica „Învierea 

Domnului” din Turda.

Acţiune ilegală şi imorală

Ofi cial, acţiunea a avut loc 

în contextul organizării sărbă-

torii costumului popular româ-

nesc, un proiect al vicepreşe-

dintelui CJ Cluj, Ioan Oleleu. 

Acţiunea PSD-iştilor este ilega-

lă – pentru că este în afara cam-

paniei electorale şi implică bi-

serica, o instituţie care nu are 

ce căuta la astfel de acţiuni, 

preoţii neavând voie să se im-

plice în politică – dar şi imora-

lă pentru că ne afl ăm în plin 

Postul Paştelui şi în Săptămâ-

na Mare. Ioan Oleleu a negat 

că ar fi  vorba despre o campa-

nie electorală. “Este un proiect 

care a început înainte de cam-

panie. Este un proiect al meu 

la care ţin foarte  mult. Proiec-

tul priveşte promovarea costu-

mului popular şi al portului po-

pular şi îl promovăm împreu-

nă cu reprezentanţi ai Bisericii 

şi cu cetăţenii din zonă. Pro-

gramul «Promovarea portului 

popular în mediul urban şi ru-

ral» l-am demarat în toamna 

anului trecut la Cluj-Napoca şi 

am continuat cu Huedin şi Flo-

reşti. Eu sunt crescut într-o zo-

nă în care naţionalismul e la el 

acasă. Acum, depinde de fi e-

care cum interpretează. Dacă 

unii consideră că este un gest 

electoral, problema lor. Proiec-

tul a început înainte de cam-

panie şi va continua şi după 

campanie”, a declarat Ioan Ole-

leu, vicepreşedintele Consiliu-

lui Judeţean Cluj.

Atât la Huedin (16 martie), 

cât şi la Turda (13 aprilie), Ioan 

Oleleu şi Alexandru Cordoş au 

fost însoţiţi de reprezentanţi lo-

cali ai PSD, dar şi de prefectul 

judeţului Cluj, Gheorghe Vuş-

can, care, la fel ca preoţii, ar 

trebui să fi e în afara politicii. 

Faptul că, la ambele manifes-

tări de la care Monitorul a des-

coperit fotografi i nu a partici-

pat nici preşedintele Consiliu-

lui Judeţean, Horea Uioreanu 

(PNL), sau primarii Mircea Mo-

roşan (Huedin, PDL), respec-

tiv Tudor Ştefănie (Turda, PDL) 

şi nici alţi reprezentanţi ai al-

tor partide politice, demonstrea-

ză fără a lăsa loc de îndoială 

scopul electoral: promovarea 

imaginii politicienilor PSD.

Până la închiderea ediţiei, 

nici senatorul PSD Alexandru 

Cordoş, nici purtătorul de cu-

vânt al Mitropoliei Clujului, 

preotul Bogdan Ivanov, nu a 

putut fi  contactat.

PSD Cluj, campanie 
electorală în Biserică
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Pe principiul „câinii latră, caravana trece”, şefii PSD Cluj s-au reorientat 
şi îşi fac campanie electorală pe față în bisericile din judeţul Cluj.
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Oleleu şi Cordoş s-au rugat alături de enoriaşii Bisericii
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Un clujean a postat pe o 

reţea de socializare un fi l-

muleţ în care apare o 

femeie care zgâria maşi-

nile parcate pe trotuare.

Scena s-a petrecut în car-

tierul Mărăşti, pe strada Go-

runului, în data de 10 apri-

lie. Fără să ştie că este fil-

mată, femeia şi-a continu-

at treaba în cazul a nu mai 

puţin de cinci maşini. Când 

a fost întrebată cum îşi jus-

tifică fapta, femeia a răs-

puns pur şi simplu: “Nu”. 

Ea i-a mai spus celui care 

a filmat-o pe parcursul a 

200 de metri: “Vă rog fru-

mos. Ştiţi că există nişte 

drepturi ale oamenilor?”. 

Femeia care a zgâriat ma-

şinile ar putea fi cercetată 

pentru distrugere, faptă pre-

văzută în Codul Penal. Ea 

va răspunde pentru faptele 

sale doar dacă proprietarii 

maşinilor avariate vor de-

pune plângere la poliţie. 

„Codul penal prevede pu-

nerea în mişcare a infracţi-

unii de distrugere la plân-

gerea prealabilă a persoa-

nei vătămate”, a declarat 

pentru Monitorul de Cluj 

subinspectorul de poliţie Si-

mona Vîrci, purtătorul de 

cuvânt al Inspectoratului 

de Poliţie Judeţean Cluj.

„Justiţiara” din Mărăşti: 
a zgâriat maşinile cu cheia

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI
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Profesorii clujeni sunt 

revoltaţi de faptul că nu 

se pot transfera de la o 

şcoală la alta şi spun că 

nimeni nu le oferă nicio 

explicaţie.

Unele cadre didactice din 

Cluj vor să-şi schimbe şcoa-

la la care lucrează din di-

verse motive: fie că le este 

prea departe de casă, fie nu 

le place mediul în care lu-

crează, fie vor să lucreze în-

tr-o instituţie de învăţământ 

unde nivelul de pregătire 

este mult mai ridicat. Moti-

vele pentru care ei cer un 

pretransfer pot fi multe şi 

diferă de la caz la caz. Pro-

blema în judeţul nostru es-

te că la ora actuală sunt 

foarte puţine locuri vacan-

te în unităţile de învăţământ 

şi din acest motiv pretran-

sferuri nu se pot face decât 

în toamna acestui an.

Profesorii 
sunt revoltaţi

Cadrele didactice sunt re-

voltate din cauză că nu se 

pot transfera de la o şcoală 

la altă în această perioadă 

şi spun că dacă cer explica-

ţii de la directorii şcolilor 

sau de la inspectori, toţi dau 

din umeri şi nimeni nu le 

poate da exlicaţii. “La nive-

lul judeţului Cluj, doar 

14.66% din posturile decla-

rate vacante au şi menţiu-

nea de pretransfer. Întrebaţi, 

directorii susţin că aceasta 

a fost decizia consiliului de 

administraţie, iar inspecto-

rii ridică din umeri spunând 

că aşa a decis şcoala. În con-

cluzie, nu este vina nimă-

nui, însă cadrele didactice 

titulare nu pot ocupa pos-

turi vacante în timp ce şco-

lile rulează la nesfârşit ace-

leaşi posturi timp de mai 

mulţi ani aşteptând proba-

bil şpaga”, povesteşte o ci-

titoare a ziarului, care este 

cadru didactic şi care s-a gă-

sit în situaţia în care a vrut 

să se transfere la o altă uni-

tate de învăţământ şi nu a 

putut.

Inspectoratul Şcolar 
recunoaşte că sunt 
posturi puţine

La ora actuală, unităţile de 

învăţământ din judeţul Cluj 

nu prea duc lipsă de personal. 

“Nu avem foarte multe pos-

turi vacante la nivelul judeţu-

lui nostru pe discipline. În da-

ta de 4 august se vor numi di-

rectorii care vor fi  detaşaţi, iar 

atunci posturile care vor ră-

mâne vacante în urma lor vor 

putea fi  ocupate prin pretrans-

fer de cadrele didactice. Dacă 

vor fi  mai multe persoane pe 

un singur post, atunci ocupa-

rea postului respectiv se va fa-

ce în funcţie de anumite cri-

terii, criterii care sunt prezen-

tat în metodologie. A mai fost 

o perioadă în care se puteau 

face pretransferuri şi va mai 

urma”, afi rmă Valetin Cuibus, 

inspectorul şef a Inspectoratu-

lui Şcolar Judeţean Cluj.

Ce spune legea despre 
pretransferuri

Conform legii, unităţile de 

învăţământ preuniversitar de 

stat au obligaţia de a reactua-

liza, de a publica şi de a comu-

nica inspectoratelor şcolare lis-

ta tuturor posturilor didactice/

catedrelor vacante/rezervate 

complete şi incomplete înain-

te de fi ecare etapă a mobilită-

ţii personalului didactic din în-

văţământul preuniversitar.

Profesorii clujeni au fost
„legați de catedră”
Din 192 de posturi care ar putea fi disponibile pentru pretransfer
în judeţul Cluj, doar 33 sunt aprobate pentru pretransfer.
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Unii profesori sunt nevoiţi să îşi schimbe şcoala la care lucrează din motive personale

LICITAŢIE

Primăria oraşului Huedin, în conformitate cu prevederile oug nr. 34/2013, privind 
organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente, H.G nr. 1064/2013 de 
aprobare a normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor oug nr. 34/2013, a 
ordinului 437/2013 privind aprobarea contractelor cadru de concesiune și închiriere a 
suprafeţelor de pajiști, a ordinului nr. 407/2013 a M.D.R.A pentru aprobarea contractelor 
cadru de concesiune și închiriere a suprafeţelor de pajiști, a ordinului nr.544/2013 a M.A.D.R 
privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale cât și a prevederilor hotărârii 
cjc nr. 396/2013 privind stabilirea preturilor medii la principalele produse agricole pe baza 
carora vor fi  stabilite veniturile din arendă pe anul 2014 și a H.C.L nr. 30/2014, H.C.L nr. 
53/2014, 59/2014

Organizează licitaţie

În data de 17.04.2014 Orele 10,00 pentru închirierea suprafeţei de 391,41 ha,
Licitatia va avea loc la data și ora menţionată în sala de ședinţe a Primăriei orașului 

Huedin camera nr. 8.

Nr. 
Trup

Denumirea

Observatii

Destinația pe specii 
de animale

Mențiuni
Pasune fără vegetatie 

forestiera care face obiectul 
inchirierii(ha)

1 Trup pășune Bolic Bovine,Cabaline 48,67
2 Trup pășune Pălăștag Bovine,Cabaline 40
3 Trup Fârta -A Dâmbul juncilor Bovine,Cabaline 78,82
4 Trup Fârta -B Ovine,Caprine 223,92

Total Trup (1+2+3+4) — 391,41
Total General Huedin — 391,41

Caietul de sarcini în care sunt cuprinse toate informațiile cu privire la licitatie, poate fi  
cumpărat contracost de la compartintul registrul agricol din cadrul Primăriei Huedin, camera 
16, zilnic de la orele 8,00 – 16,00 . 

Persoanele care îndeplinesc condițiile și doresc să participe la licitație vor depune toate 
documentele prevăzute în caietul de sarcini până la cel tarziu 16.04.2014 Orele 12,00

Şoferii îşi fac singuri dreptate

Agasaţi de cerşetori şi vânzători ambulanţi

Un clujean a postat pe internet un filmuleţ în care apare 
un șofer care se răzbună pe un altul, într-un mod care 
poate fi catalogat cu ușurinţă un gest de nesimţire: i-a 
rupt ștergătoarele de la mașină.
Gestul acestuia a fost fi lmat de un alt șofer afl at în trafi c, iar 
ulterior a postat video-ul pe site-ul trafi ctube.ro. Șoferul 
răzbunător este proprietarul unui Porsche Canamera care a 
oprit în mijlocul bulevardului Eroilor, a coboarât din mașină, 
s-a îndreaptat spre o Toyota Yaris parcată pe marginea străzii, 
i-a rupt ștergătoarele din spate, apoi cele din faţă, s-a urcat la 
volan și a plecat. În spatele șoferului răzbunător, în tot acest 
ti mp, așteptau mașinile din trafi c. Același uti lizator al site-ului 
respecti v a postat în același fi lmuleţ o altă scenă în care se 
observă cum un șofer care încearcă să parcheze cu spatele pe 
strada Republicii lovește o altă mașină oprită pe marginea 
străzii. Acestea nu sunt singurele scene incredibile din trafi cul 
din municipiu. Vă reaminti m și cazul femeii care a zgâriat cu 
cheia mai multe mașini, imaginile fi ind făcute publice de un 
martor care a fi lmat-o. G.D.

Oamenii care trec prin Piaţa 
Mihai Viteazu din centrul 
orașului se tem că vor fi  
tâlhăriţi în plină zi din cauza 
numărului mare de vânzători 
ambulanţi și cerșetori.
Clujenii sunt deranjaţi și de 
mizeria pe care o fac acești a în 
locul unde își fac veacul în 
fi ecare zi. A fost sesizat și 
primarul Emil Boc cu privire la această problemă. “Aș dori să fac 
o sesizare în legătură cu zona Piaţa Mihai Viteazu mai exact 
străzile Argeș și Ploiești . În fi ecare zi trec prin această zonă și e 
plin de vânzători ambulanţi, cerșetori și ţigani care își desfac 
marfă pe jos și vând nimicuri, te agasează și incomodează. În 
plus, nu mă simt în siguranţă, îmi este frică de o posibilă tâlhărie 
care sunt la ordinul zilei în această zonă”, scrie o clujeancă, într-o 
sesizare adresată primarului. Ea mai spune că este rușinos că în 
centrul orașului să fi e atâta mizerie. Referitor la vânzătorii 
ambulanţi, femeia consideră că nu au autorizaţie pentru a vinde 
acele produse. Clujeanca cere autorităţilor locale să rezolve 
problema din Piaţa Mihai Viteazu pentru  “ca această zonă să nu 
devină o pată neagră pentru Cluj-Napoca”. G.D.

Ai o problemă în cartierul tău și nu știi pe cine să anunţi? 
Trimite-ne sesizarea ta, însoţită de o fotografie, 
la adresa redactia@monitorulcj.ro 
sau sună-ne la numărul de telefon 0264-59.77.00.

Oraşul pe o coloană
Centru

Centru

Primăria Cluj-Napoca a lan-

sat un anunţ pe internet 

pentru desemnarea fi rmei 

care să se ocupe de moder-

nizarea şi amenajarea secţi-

ilor de votare.

Anunţul pentru desemnarea 

unei fi rme care modernizeze şi 

amenajeze secţiile de votare pen-

tru europarlamentare şi prezi-

denţiale prevede că în stabilirea 

câştigătorului se va ţine cont de 

oferta cu preţul cel mai scăzut. 

Valoarea investiţiei este de apro-

ximativ 230.000 lei. “În vede-

rea desfăşurării în cele mai bu-

ne condiţii ale alegerilor euro-

parlamentare şi prezidenţiale 

care vor avea loc în anul 2014, 

sunt necesare efectuarea unor 

lucrări de reparare, recondiţio-

nare şi confecţionare a unor ma-

teriale în vederea dotării şi ame-

najării secţiilor de votare cu mo-

bilierul aferent (cabine de vot, 

urne, mese şi scaune)”, se ara-

tă în caietul de sarcini. În total, 

vor fi  amenajate 181 de secţii 

de votare din Cluj-Napoca. Po-

trivit aceluiaşi document, se im-

pune şi amplasarea panourilor 

de afi şaj electoral în locurile sta-

bilite pe domeniul public al mu-

nicipiului, atât la alegerile euro-

parlamentare cât şi la alegerile 

prezidenţiale.

Firma care va fi  desemnată 

câştigătoare se va ocupa de mon-

tarea şi demontarea panourilor 

de afi şaj electoral pe 16 ampla-

samente stabilite în Cluj-Napo-

ca, transport dus-întors şi depo-

zitare, cu menţiunea că în peri-

oada campaniei electorale, exe-

cutantul este obligat să asigure 

întreţinerea acestora şi orice fel 

de intervenţii în cazul în care 

panourile vor fi  devastate sau 

deteriorate din cauze naturale 

(vânt, ploi, etc), fără costuri su-

plimentare din partea autorită-

ţii contractante.

De asemenea, fi rma se va ocu-

pa de curăţarea, spălarea, repa-

rarea, revizuirea, confecţionarea 

cabinelor de vot, transport dus-în-

tors, montarea şi demontarea aces-

tora în secţiile de votare, inclusiv 

montarea perdelelor.

Aceeaşi fi rmă va curăţa şi 

spăla urnele de votare, le va 

monta şi demonta, le va trans-

porta la secţiile de votare şi aran-

ja în spaţiul în care se amena-

jează secţiile de votare.

Tot în sarcina fi rmei câştigă-

toare va intra şi curăţarea in-

scripţiilor vechi, inclusiv mon-

tare şi demontare panou cu nu-

mărul secţiilor de votare, recon-

diţionarea şi curăţarea inscrip-

ţiilor vechi, confecţionarea, vop-

sirea şi insripţionarea săgeţilor 

indicatoare.

Va confecţiona perdele pen-

tru cabinele de vot, feţe de ma-

să, va pregăti mobilierul din sec-

ţiile de votare. G.D.

Amenajarea secţiilor de votare 
costă Primăria 230.000 lei
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Aprilie 2014, Cluj-Napoca

COMUNICAT DE PRESĂ

CENTRUL REGIONAL DE SANATATE EUROSAN , cod SMIS 18142, contract de fi nantare 
nr. 2573/ 24.11.2011, la S.C. RECHINUL IMPEX S.R.L., CLUJ-NAPOCA

PROGRAMUL : PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritara 4: 
„Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local “, Domeniul Major de 
Interventie 4.3. : Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor.

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.
S.C. RECHINUL IMPEX S.R.L., cu sediul in Cluj-Napoca, str. Samuiel Brassai nr. 16, 

ap. 2 a derulat si fi nalizat incepand cu data de 25.11.2011, proiectul intitulat: „CENTRUL 
REGIONAL DE SANATATE EUROSAN“, cofi nanțat din Fondul European de Dezvoltare 
Regională (FEDR), în baza contractului de fi nanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Operațional Regional 2007-2013, prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest, în 
calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013.

Efectul estimat al implementarii acestui proiect in perioada urmatoare este de: 
crearea a 13 noi locuri de munca, crearea unui numar de 4 cabinete medicale, incheierea 
a 2 parteneriate cu institute de invatamant, cel putin 45 de pacienti recuperati lunar 
fi zic si psihic.

Date de contact: Dr. Marghitas Florin-Lucian – Administrator ,Tel : 0740097203, e-mail: 
marghitas1@yahoo.de

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

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”
-co-fi nanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNȚ/COMUNICAT DE PRESĂ

Demararea activităților de proiect la S.C. PROMTINTER EXPERT S.R.L.

Oraș Huedin, str.Fildului, nr.23b, cod poștal 405400, jud. Cluj data 07.04.2014

S.C. PROMTINTER EXPERT S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Jupiter nr. 3, sc 
2, et. 3, ap. 18, Județul Cluj și S.C. MIRACOLO IMPORT EXPORT S.R.L. cu sediul în 
Cluj-Napoca, Str. Parâng, nr.8, ap.9, Județul Cluj, derulează în parteneriat, 
începând cu data de 07.04.2014 proiectul ‚,Modernizarea infrastructurii de afaceri 
pentru productia mobilierului metalic’’, co-fi nanțat prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională, în baza contractului de fi nanțare Nr. 
P0100305/1514/07.04.2014, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene desemnat ca 
Autoritate de Management pentru Programul Operațional Creșterea 
Competitivității Economice.

Valoarea totală a proiectului este de 1.655.313,08 lei, din care asistența 
fi nanciară nerambursabilă este de 933.321,90 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Oraș Huedin, str.Fildului, nr.23b, cod 
poștal 405400, jud. Cluj, pe o durată de douăzeci și unu (21) luni.

Obiectivul proiectului este acela de a contribui la creșterea competitivității la 
nivelul Polului de competitivitate ”Cluster Mobilier Transilvan” atât pe piața 
națională, cât și internațională, într-un termen de 2 ani, prin modernizarea 
infrastructurii de afaceri pentru producția de mobilier metalic, în vederea 
diversifi cării și retehnologizării producției de mobilier existente.

Detalii suplimentare puteți obține de la:
Nume persoană contact: Pitic Ștefan-Lucian
Funcție: Administrator
Tel. 0745-640.650 , Fax: 0264-594.701, e-mail: stefanpitic@yahoo.com 

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”
-co-fi nanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNȚ/COMUNICAT DE PRESĂ

Demararea activităților de proiect la S.C. PROMTINTER EXPERT S.R.L.
Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 18B, Jud. Cluj, data 07.04.2014

S.C. PROMTINTER EXPERT S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Jupiter, Nr. 3, Ap. 
18, Jud. Cluj și S.C. AX PERPETUUM IMPEX S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, Str. 
Branului, Nr. 53 Județul Cluj, derulează în parteneriat, începând cu data de 
07.04.2014 proiectul „Crearea unei noi infrastructuri de afaceri pentru producția 
maselor plastice necesare în industria mobilei”,cod SMIS 49963 co-fi nanțat prin 
Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de fi nanțare Nr. 
P0100104/1519/07.04.2014, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene desemnat 
ca Autoritate de Management pentru Programul Operațional Creșterea 
Competitivității Economice.

Valoarea totală a proiectului este de 7.549.425,40 lei, din care asistența 
fi nanciară nerambursabilă este de 4.148.304,66 lei.

Proiectul se implementează la următoarea locație: Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 
18B, Jud. Cluj, pe o durată de douăzeci și unu (21) luni.

Obiectivul proiectului este crearea unei noi infrastructuri de afaceri pentru 
producția maselor plastice, sub forma componentelor și accesoriilor necesare în 
industria mobilei, prin achiziția unor utilaje și echipamente specifi ce, în vederea 
operaționalizării obiectivelor strategice ale polului de competitivitate, aducându-și 
astfel aportul la producerea de bunuri și servicii cu valoare adăugată ridicată, precum 
și la creșterea competitivității Polului De Competitivitate Cluster Mobilier Transilvan 
atât pe piața națională, cât și internațională pe orizontul de timp 2014 – 2022.

Detalii suplimentare puteți obține de la:
Nume persoană contact: Pitic Nastasia
Funcție: Administrator
Tel. 0264 594 700, Fax: 0264 594 708, e-mail: piticnastasia@yahoo.com 

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”
-co-fi nanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNȚ/COMUNICAT DE PRESĂ

Demararea activităților de proiect la S.C. SMART FURNITURE S.R.L.
Oraș Huedin, str.Fildului, nr.23b, cod poștal 405400, jud. Cluj data 07.04.2014
SC SMART FURNITURE S.R.L. cu sediul în: Cluj-Napoca, Str. Branului nr. 53, jud. 

Cluj, Cod poștal 400393, Județul Cluj și UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ NAPOCA. cu 
sediul în Cluj-Napoca, Str. Memorandumului nr. 28, Cluj Napoca, Județul Cluj, 
derulează în parteneriat, începând cu data de 07.04.2014 proiectul „Cercetare 
pentru dezvoltarea și implementarea în producție a mobilierului inovativ”, 
co-fi nanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de 
fi nanțare Nr. P0100113/1519/07.04.2014, încheiat cu Ministerul Fondurilor 
Europene desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operațional 
Creșterea Competitivității Economice.

Valoarea totală a proiectului este de 3.982.474 lei, din care asistența fi nanciară 
nerambursabilă este de 3.890.974 lei.

Proiectul se implementează în cele două locatii: Fildului nr 23 B, cod poștal 
405400 – Hala de producție care va fi  pusă la dispoziție din partea SC Smart 
Furniture SRL și B-dul Muncii nr. 103 -105, Cluj – Napoca, Laborator cercetare 
pus la dispoziție de Universitatea Tehnică Cluj Napoca, pe o durată de douăzeci și 
unu (21) luni.

Obiectivul proiectului este acela de a contribui la creșterea competitivității la 
nivelul Polului de competitivitate ”Cluster Mobilier Transilvan” atât pe piața 
națională, cât și internațională, într-un termen de 2 ani, prin transferarea capitalului 
inovativ tehnologic rezultat în urma activitităților de cercetare (lucrări, brevete, 
studii de piață) în domeniu producției de mobilier.

Detalii suplimentare puteți obține de la:
Nume persoană contact: Pitic Nastasia
Funcție: Administrator
Tel. 0264 594 700, Fax: 0264 594 708, e-mail: piticnastasia@yahoo.com 

Pe scurt

Hoţii fură nestingheriţi 
toate pădurile din Cluj

Pădurile din judeţul Cluj sunt defrișate încet, dar sigur, iar 
amenzile și controalele autorităţilor nu îi sperie pe cei care taie 
lemn ilegal. 600 metri cubi de lemn, în valoare de 170.000 lei, 
au fost confiscaţi, ieri, de poliţiștii clujeni de la o firmă de pre-
lucrare a lemnului cu puncte de lucru în Someșu Rece și Cluj-
Napoca. Administratorul firmei a fost amendat cu 4.500 lei. 
Neregulile au fost descoperite în urma unui control realizat ieri 
de poliţiștii Serviciului Judeţean de Investigare a Fraudelor, din 
cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj cu privire la acti-
vitatea societăţii comerciale respective, cu obiect de activitate 
achiziţia, prelucrarea și comercializarea materialului lemnos, 
având puncte de lucru în Someșu Rece și Cluj-Napoca. 
Activităţile au fost desfășurate împreună cu inspectori din ca-
drul Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic și de Vânătoare 
Cluj-Napoca. În urma controlului, s-au constatat ilegalităţi cu 

privire la modul în care s-au derulat activităţile de achiziţiona-
re, prelucrare și comercializare a materialului lemnos.  G.D.

Materiale medicale de 42.600 lei donate 
Institutului Oncologic
Institutul Oncologic „Dr. Ioan Chiricuţă” din Cluj-Napoca este bene-
fi ciarul unei donaţii de materiale medicale din partea sucursalei 
Baia Mare a Serviciului de Ajutor Maltez în România (SAMR).
Institutul Oncologic a primit 30 de cutii de materiale medicale, opt 
noptiere, 22 de paturi de spital hidraulice, nouă saltele și 450 de 
kilograme de lenjerie de pat în valoare de 42.600 de lei. Potrivit 
reprezentanţilor SAMR, scopul acestei acţiuni este de a contribui la 
îmbunătăţirea condiţiilor de cazare a pacienţilor din cadrul 
Institutului Oncologic, Secţia Chirurgie II.
Serviciul de Ajutor Maltez în România este o asociație non-profi t. 
În ultimii 21 de ani, sucursala Baia-Mare a SAMR, alături de parte-
neri germane, a sprijinit diverse instituţii socio-medicale din ţară 

cu peste 300 de tone de donaţii constând atât în alimente, în mo-
bilier de spital sau materiale sanitare.

Clujenii primesc pensiile înainte de Paşti
Banii pentru pensiile clujenilor au fost viraţi deja de Casa 
Judeţeană de Pensii (CJP) către poștă și bănci astfel că toţi pensio-
narii vor primi banii înainte de Paști. Iacob Moholea, directorul 
adjunct al CJP Cluj a declarat că în data de 10 aprilie au fost viraţi 
toţi banii către poștă pentru cei care încasează pensiile prin poștă. 
De asemenea, de luni, a început distribuirea banilor către bănci 
pentru acei pensionari care primesc pensia prin card bancar. În ju-
deţul Cluj sunt 169.000 de pensionari din asigurări sociale de stat 
și 16.000 de pensionari agricultori. Potrivit conducerii CJP Cluj, toţi 
clujenii care s-au pensionat în perioada 2011 – 2013 primesc deja 
pensiile majorate ca urmare a unei decizii a Guvernului de aplicare 
a unor indici de corecţie. În medie, fi ecare pensionar va primi mai 
mult cu 63 lei la pensie. La nivel naţional, aproximativ 233.700 
persoane vor benefi cia de această creștere.  G.D. 
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PDL Cluj-Napoca a solici-

tat Consiliului Judeţean 

Cluj şi Primăriei comunei 

Floreşti să demareze „de 

urgenţă” lucrările la cen-

tura ocolitoare între 

Floreşti şi Cluj-Napoca.

Democrat liberalii clujeni 

susţin că prin realizarea centu-

rii ocolitoare trafi cul pe drumul 

european E60 care face acum 

legătura între municipiu şi co-

muna Floreşti să fi e deconges-

tionat. „Această centură ocoli-

toare de mici dimensiuni, care 

are traseu prin spatele Polus 

Center spre Valea Gârbăului, 

poate reprezenta o alternativă 

rutieră extrem de importantă 

pentru locuitorii comunei Flo-

reşti care zilnic tranzitează ru-

ta Floreşti-Cluj-Napoca şi retur. 

Este absolut umilitor pentru ze-

cile de mii de cetăţeni ai comu-

nei Floreşti care plătesc taxe şi 

impozite către bugetul local să 

nu benefi cieze de o centură 

ocolitoare şi să fi e nevoiţi zil-

nic să stea la cozi infernale din 

cauza aglomeraţiei din orele de 

vârf”, afi rmă reprezentanţii PDL 

Cluj-Napoca într-un comunicat 

de presă. Ei mai spun că este 

absurd ca după aproape doi ani 

de mandat, preşedintele Con-

siliului Judeţean Cluj să nu se 

poată lăuda cu execuţia, mă-

car în parteneriat, a unui drum 

nou în judeţul Cluj.

Centura va fi  inaugurată 
anul viitor

Primarul comunei Floreşti, 

Horia Şulea, a declarat că cen-

tura, lungă de 7 kilometri, va 

fi  inaugurată anul viitor. Mai 

mult, potrivit lui Şulea, în aceas-

tă săptămână va fi  postat pe 

SEAP licitaţia pentru proiectul 

tehnic privind centura Flo-

reşti-Cluj. „Vorbim în total de 

7 kilometri de drum. Din stu-

diul de fezabilitate costul cen-

turii se ridică undeva la 11 mi-

lioane de euro, dar în urma stu-

diilor geo sperăm că suma se 

va înjumătăţii. În iulie vom 

avea proiectul tehnic, probabil 

că undeva în septembrie-oc-

tombrie vom începe lucrările, 

iar la mijlocul anului viitor le 

vom termina. Drumul va fi  cu 

două benzi şi cu încă două căi 

de acces de racord în DN1”, a 

conchis Şulea.

Concret, centura va înce-

pe de pe strada Cetăţii, va 

continua prin zona din spa-

tele Metro şi Polus, urmând 

să intre în Cluj-Napoca prin 

zona depoului de tramvaie 

din Mănăştur, cu legătură spre 

drumul Sf. Ion.

Centura ocolitoare de pe Valea Gârbăului, 
motiv de scandal între partide

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Plângerea penală semna-

tă de parlamentarii PSD 

împotriva preşedintelui 

Traian Băsescu, ca 

urmare a atacului aces-

tuia la senatorul 

Gabriela Firea, s-a trans-

format într-un nou 

motiv de ceartă între 

senatorii PNL şi PSD.

Social-democrații au pără-

sit sala de plen pentru a par-

ticipa la o reuniune cu premi-

erul Victor Ponta în vederea 

semnării plângerii penale îm-

potriva președintelui Traian 

Băsescu. 

Ponta, primul 
care a semnat 

Şeful grupului PSD din Se-

nat, Ilie Sârbu, a cerut ca şe-

dinţa să se suspende pentru o 

oră. Liderul senatorilor PNL, 

Puiu Hașotti a cerut o pauză 

de consultări de 10 minute. El 

a fost nemulțumit de această 

propunere. Sârbu solicitase ca 

între 11.30 şi 12.30, când se dă 

votul fi nal pentru proiectele 

organice, să fi e luată pauza. 

Propunerea lui Sârbu a fost 

aprobată de plen cu 63 de vo-

turi „pentru“, 21 de voturi „îm-

potrivă“ şi trei abţineri. Puiu 

Hașotti a precizat că este „sur-

prins și stupefi at". „În ce fel 

PSD îşi susţine propriul gu-

vern? Stabilindu-şi tot felul de 

întâlniri?", a comentat acesta, 

potrivit stiripesurse.ro. Liderul 

PNL, Crin Antonescu, nu a 

semnat această plângere. În 

schimb, premierul a fost pri-

mul care a semnat-o. 

PNL: E războiul PSD

Liberalii clujeni au subli-

niat că este o bătălie a PSD şi 

că se abţin de la prea multe 

comentarii. „Nu a venit ni-

meni să întrebe dacă semnăm, 

dar nu, nu am semnat. Se ştie, 

PSD a părăsit sala, este pro-

blema şi bătălia PSD“, a de-

clarat senatorul PNL de Cluj, 

Marius Nicoară. 

UDMR: De la declaraţii 
la plângere penală 
e cale lungă

Reprezentanţii UDMR au 

susţinut că nu există o deci-

zie comună a grupurilor de a 

semna plângerea, dar că, în 

acelaşi timp, nu sunt de acord 

cu declaraţiile preşedintelui.  

„Nu eu sunt partea vătăma-

tă, nu am semnat, deşi nu 

sunt de acord cu declaraţiile 

pe care le-a făcut preşedinte-

le Traian Băsescu“, a declarat 

liderul UDMR Cluj, deputatul 

Mate Andras. 

„Declarațiile președintelui 

Băsescu sunt inacceptabile 

privind ceea ce a spus legat 

de Gabriela Firea și soțul 

doamnei senator. Nu poate fi  

acceptată o astfel de declarație 

și condamnăm astfel de șantaj 

sau amenințare. De aici până 

la plângere penală este cale 

lungă", a afi rmat la rândul 

său, în Parlament, liderul UD-

MR Kelemen Hunor.

Scandal „penal” 
între Ponta și Băsescu

Centura ocolitoare al cărei traseu este prin spatele Polus Center ar putea decongestiona traficul.

Acuzele şi ameninţările dintre cei mai importanţi lideri ai ţării s-au lăsat cu 
o plângere penală împotriva preşedintelui, semnată ieri de parlamentari.
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Depuneþi taloanele pânã în Depuneþi taloanele pânã în 
22 aprilie 2014 la centrele 22 aprilie 2014 la centrele 
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Festivalul Internaţional 

de Film Transilvania, ce 

se va desfăşura în perioa-

da 30 mai – 8 iunie 2014 

la Cluj-Napoca, revine cu 

o nouă ediţie a 

Competiţiei Locale.

Ajunsă la a cincea ediţie, 

competiţia are ca scop promo-

varea şi susţinerea creaţiilor ar-

tiştilor care vin din zona arte-

lor vizuale, creaţii care, până 

acum, nu au avut şansa de a 

fi  proiectate în cadrul festiva-

lului. Ea este adresată cineaş-

tilor amatori sau profesionişti 

care sunt originari din Cluj sau 

care locuiesc, lucrează, studia-

ză în prezent în orice localita-

te din judeţul Cluj. Toţi cei in-

teresaţi pot trimite, până pe da-

ta de 12 mai fi lme pe orice te-

mă, cu lungimea maximă de 

30 de minute, în format digi-

tal, Quick time, FullHD – 1920 

x 1080, Codec h264 sau mpeg2, 

Data rate 15 – 20 mbs, Stereo 

aac. Producţiile trebuie să fi e 

realizate în perioada 10 iunie 

2013 – 12 mai 2014 şi să fi e 

subtitrate sau dublate în limba 

română. Filmele, împreună cu 

formularul de înscriere trebuie 

trimise la Casa TIFF.

Organizatorii vor anunţa se-

lecţia fi lmelor care intră în Com-

petiţia Locală TIFF 2014 până 

la data de 30 mai 2014. Câteva 

dintre aceste fi lme vor fi  pre-

zentate la TIFF, în cadrul unui 

eveniment special. Pentru pri-

ma dată în istoria Competiţiei 

Locale TIFF 2014, proiecţia spe-

cială va avea loc într-un cine-

matograf. Cea mai bună crea-

ţie va fi  desemnată de un juriu 

alcătuit din trei personalităţi 

din mediul cinematografi c ro-

mânesc şi va fi  recompensată 

în cadrul unei ceremonii de pre-

miere, cu un premiu în valoa-

re de 1.000 de euro.

De asemenea, Fabrica de 

Pensule va acorda o Menţiu-

ne Specială, în valoare de 300 

de euro, fi lmului care abor-

dează subiecte sau problema-

tici relevante pentru societa-

tea contemporană şi contex-

tul social actual.

Încep înscrierile la Competiţia Locală TIFF 2014

Cristina OLTEAN
redactia@monitorulcj.ro

A patra ediţie a 

Festivalului Studenţesc de 

Operă ”Viva Vox” se va 

desfăşura în perioada 5 – 

11 mai şi este organizat de 

Academia de Muzică 

”Gheorghe Dima” în parte-

neriat cu Opera Naţională 

din Cluj-Napoca.

În cele şase zile de festival 

vor avea loc 10 spectacole sus-

ţinute de opt ansambluri na-

ţionale şi internaţionale. Se 

vor desfăşura şi patru cursuri 

de măiestrie şi mai multe 

workshopuri susţinute de per-

sonalităţi de renume mondi-

al din domeniu. Vor fi  susţi-

nute spectacole ale academi-

ilor de muzică din Bucureşti, 

Cluj-Napoca, Debrecen, Iaşi, 

Timişoara, Salszburg şi Sze-

get. Surpriza din acest an es-

te prezenţa Facultăţii de Mu-

zică din Ierusalim. “Pe scene-

le festivalului vor urca, în to-

tal, 317 studenţi, vom avea 20 

de invitaţi speciali de renume 

internaţional şi vom organi-

za patru cursuri de măiestrie 

la care sunt aşteptaţi să se în-

scrie aproximativ 45 de stu-

denţi români şi străini. Totul 

o să de desfăşoare sub aten-

ta coordonare a celor 20 de 

voluntari ai noştri”, a decla-

rat Fuchs Francisc, directorul 

general al festivalului.

Festival unic în ţară

Gala de deschidere este 

programată pentru luni, 5 mai 

şi îi va avea ca invitaţi speci-

ali pe Ramon Vargas, cel de-al 

treilea tenor al lumii, George 

Petean, baritonul de origine 

clujeană apreciat la scară in-

ternaţională, şi soprana clu-

jeană Brigitta Kele.

Festivalul Viva Vox este 

unic în ţară. ”Festivalul stu-

denţesc organizat de depar-

tamentul de canto al Acade-

miei de Muzică Gheorghe Di-

ma, considerat cel mai puter-

nic departament din ţară, es-

te unic în ţară. Dacă va con-

tinua în acelaşi ritm acesta 

poate deveni un eveniment 

cu adevărat veritabil, un mo-

tiv în plus să fi e trecut pe lis-

ta evenimentelor care contri-

buie la promovarea imaginii 

de Cluj-Napoca, Capitală Cul-

turală Europeană”, a declarat 

Ionel Pantea, preşedintele ono-

fi c al festivalului.

Live pe internet

Festivalul ”Viva Vox” din 

acest an va fi  transmis în di-

rect, prin streaming pe inter-

net. ”În acest fel putem fi  ur-

măriţi din orice colţ al lumii”, 

a declarat managerul cultural 

al Operei Naţionale din Cluj-Na-

poca, Sabin Mircea Rus. El a 

mai spus că, tot din acest an, 

materialele de promovare vor 

fi  transmise şi revistelor euro-

pene care tratează genul liric. 

”Prin Viva Vox ne-am strădu-

it să oferim o vizibilitate cât 

mai mare oraşului, atât la ni-

vel naţional cât şi la nivel in-

ternaţional iar prin promova-

ra festivalului şi prin invitaţii 

noştrii de renume mondial în-

cercăm să contribuim şi noi la 

obţinerea titlului de Cluj-Na-

poca Capitală Europeană” a 

spus Sabin Mircea Rus.

Bugetul festivalului va fi  

de aproximativ 180.000 lei. 

Ramon Vargas, al treilea tenor 
al lumii, va concerta la Cluj
20 de invitaţi de renume mondial sunt invitaţi la Festivalul 
Studenţesc de Operă Viva Vox.

Surpriza anului la festival este prezenţa Facultăţii de Muzică din Ierusalim
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Plenul Camerei 

Deputaţilor a adoptat, 

marţi, un proiect de lege 

care modifi că legea pri-

vind protecţia şi promova-

rea drepturilor persoane-

lor cu handicap.

Conform noului proiect vo-

tat de deputaţi, în legea privind 

promovarea drepturilor persoa-

nelor cu handicap este intro-

dusă prevederea potrivit căre-

ia este obligatorie „dezvoltarea 

de servicii de asistenţă vie şi 

alte forme sau servicii de asis-

tenţă adecvată a handicapului”.

În expunerea de motive „asis-

tenţa vie” reprezintă „câinele 

ghid” care însoţeşte persoana 

cu handicap grav de vedere, iar 

aceşti câini au acces liber şi gra-

tuit în toate locurile publice şi 

mijloacele de transport în co-

mun, informează Agerpres.

Care sunt câinii 
care pot deveni ghid

Trebuie ştiut faptul că nu 

orice câine poate să devină 

ghid pentru persoanele nevă-

zătoare. „Câinii ghizi sunt cei 

care prin dresaj dobândesc 

anumite abilităţi reale pentru 

a-şi ajuta stăpânii în menţi-

nerea direcţiei, oprirea la toa-

te schimbările care au loc pe 

traseu, inclusiv curbe, treceri 

de pietoni şi trepte, ignorarea 

lucrurilor care le pot distrage 

atenţia, precum şi alte anima-

le, oameni, diverse sunete sau 

mirosuri, menţinerea unui pas 

moderat, evitarea obstacole-

lor”, este menţionat în pro-

iectul de lege.

Acelaşi document mai ara-

tă că „în lipsa membrilor fami-

liei sau a prietenilor, mulţi ne-

văzători preferă să nu mai ia-

să din casă deoarece orice de-

plasare le cauzează probleme”.

Datele statistice arată că, 

la data de 31 decembrie 2012, 

în România, dintr-un total de 

697.000 de persone cu han-

dicap, 110.000 erau persoane 

cu handicap vizual.

În favoarea proiectului de 

lege au votat 337 de deputaţi, 

iar unul singur împotrivă. Pro-

iectul a fost adoptat şi de Se-

nat, iar Camera Deputaţilor 

este for decizional.

Premieră în România: 
nevăzătorii, ghidaţi de câini
Un proiect de lege care prevede ca persoanele nevăzătoare să aibă drept 
însoţitori câini dresaţi special a fost deja aprobat de Camera Deputaţilor.

Primarul Emil Boc a avut 

astăzi o întrevedere cu 

Excelenţa Sa, Diar 

Nurbintoro, Ambasador 

Extraordinar şi 

Plenipotenţial al 

Republicii Indonezia în 

România, afl at în prima 

sa vizită ofi cială la 

Primăria Cluj-Napoca.

Ambasadorul a avut o în-

tâlnire şi cu conducerea Con-

siliului Judeţean Cluj. Cu oca-

zia întâlnirii de la Primărie, 

s-au pus bazele unei viitoare 

înfrăţiri între Cluj-Napoca şi 

oraşul indonezian Yogyakarta. 

De asemenea, primarul Emil 

Boc a subliniat importanţa mu-

nicipiul nostru ca centru uni-

versitar internaţional, iar în 

acest sens a avansat discuţii 

legate de atragerea studenţilor 

indonezieni către universităţi-

le clujene. Potrivit reprezen-

tanţilor Biroului Mass-Media 

din cadrul Primăriei, discuţi-

ile purtate în cadrul întâlnirii 

au vizat în primul rând me-

diul de afaceri, relaţiile bila-

terale de cooperare în dome-

niul comerţului, investiţiilor 

şi turismului între Indonezia 

şi România, Cluj-Napoca în 

mod particular. Cei doi ofi ci-

ali au vorbit despre organiza-

rea unei vizite a oamenilor de 

afaceri din Indonezia la 

Cluj-Napoca, precum şi de o 

participare a reprezentanţilor 

mediului de afaceri clujean la 

târgul internaţional de la Ja-

karta, care are loc în perioa-

da 8 – 12 octombrie 2014. Edi-

ţia din 2013 a Trade Expo In-

donezia a numărat 115 expo-

zanţi şi aproximativ 10.000 de 

vizitatori. G.D.

Cluj-Napoca s-ar putea înfrăţi 
cu un oraş din Indonezia

„Câinii ghid“ vor avea acces în toate locurile publice, inclusiv în mijloacele de transport în comun
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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. (7.7)

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

¤ 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. (7.7)

¤ 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. suplimentare la tel. 
0749-813005 sau 
0742-097455. (7.7)

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. (2.7)

¤ 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. (2.7)

¤ Vând teren în supr. 1300 mp, 
la intrare în Vâlcele, coborâre 
Feleac, partea dreaptă. Inf. la 
tel. 0745-011997. (7.7)

¤ 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. (2.5)

¤ 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. (2.5)

¤ 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. (2.7)

¤ 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. (3.7)

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. (7.7)

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. (5.7)

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ 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. (5.7)

¤ Caut de închiriat garsonieră 
modestă pentru o familie de 
două persoane. Inf. la tel. 
0264-454257. (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. (7.7)

¤ 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. (7.7)

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. 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. (7.7)

¤ 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. (2.7)

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

S.C. DE CONSTRUCŢII
angajeză în condiţii avantajoase:

- instalatori reţele exterioare

-  maistrii reţele edilitare
(fi bră optică)

- mecanic utilaje (buldoexcavator)

Inf. la tel. 0740-151.506, 
0743-096.874. (2.11*)

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

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

¤ 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. (2.5)

¤ Execut săpături manuale, șan-
ţuri, fose septice, etc, cu sau fără 
turnare capace. Tel. 
0752-631819. (2.2)

¤ 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. (2.5)

¤Topografi e, întabulări, planuri 
topografi ce, cadastru, proiectare 
arhitectură, proiecte case, studii 
geotehnice și peisagistică, la pre-
ţuri foarte bune. Tel. 
0742-022913. (2.5)

¤ 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. (2.5)

¤ Execut fi nisaje interioare (par-
chet, gresie, faianţă, zugrăvit, 
gletuit, reparaţii, rigips), orice. 
Tel. 0745-079135. (2.5)

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO

¤ Vând ”Dacia 1300”, în stare 
bună, ţinută în garaj, preţ 2500 
RON. Inf. la tel. 0748-910040 
sau 0264-541648. (3.7)

¤ Vând ”Trabant 6015”, an fa-
bricaţie 1981, 81000 km la 
bord, baterie cumpărată recent, 
stare perfectă de funcţioare. 
Inf. la tel. 0740-323779. (6.7)

¤ 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. (6.7)

¤ 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. (6.7)

¤ Cedez tichet RABLA, la preţ 
convenabil, unei persoane seri-
oase, care dorește sa-ăi achiziţi-
oneze un autoturism nou.Tel. 
0743-330440. (7.7)

MOBILIER

¤ 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. (4.7)

¤ Vând masă, dulap, fotolii, co-
modă pentru încălţăminte, 
scânduri și altele. Inf. suplime-
natre la tel. 0721-1096181. 
(7.7)

¤ Vând ușă de stejar de intrare 
în apartament, cu 5 chei Yale. 
Inf. la tel. 0746-297102. (4.7)

¤ 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. (4.7)

¤ 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. (5.7)

UZ CASNIC

¤ Vând mașină de cusut electrică, 
în stare bună de funcţionare, preţ 
negociabil. Inf. la tel. 0754-708973 
sau 0364-418678. (2.7)

¤ Vând mașină de tricotat nouă, 
marca germană ”Brother”, cu un 
pat, preţ la aprecierea cumpărăto-
rului. Tel. 0740-323779. (6.7)

¤ Vând mașină de cusut “Ceika”, 
electrică, în stare bună de funcţio-
nare, preţ 250 RON, negociabil. Inf. 
la tel. 0754-708973. (6.7)

¤ Vând sobe de teracotă, coloare 
maro, verde și galben, le puteţi 
vedea în P-ţa Mihai Viteazul. Inf. 
suplimentare la tel. 
0744-219124. (2.7)

¤ Vând roabă de metal, preţ 40 
RON, menghină, preţ 150-250 
RON, aparat de sudură cu 300 
RON, butelie de aragaz, la preţul 
de 100 RON. Inf. la tel. 
0748-193982. (4.7)

¤ Vând aspirator nou, ultramo-
dern, multifuncţional, adaptat cu 
fi er de călcat cu aburi, recomandat 
pentru vile sau restaurante elegan-
te. Inf. suplimentare la tel. 
0740-323779. (6.7)

¤ Vând mașină de cusut. Inf. supli-
mentare la tel. 0748-193982. (4.7)

¤ Vând aragaz. Inf. suplimentare la 
tel. 0721-1096181. (7.7)

¤ Vând mașină de tăiat, găurit, 
etc., pentru tâmplărie. Relaţii la tel. 
0364-881964. (7.7)

¤ Vând mașină de cusut electrică 
“Nicoleta”, nouă, stare perfectă, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 0364-
881964. (7.7)

ELECTRO

¤ Vând 7 benzi magnetofon (OR-
WO, BASF, AGFA, SONY) înregis-
trate o singură dată, 360/540 m, 
muzică rock și hard-rock, preţ la în-
ţelegere. Tel. 0755-920694. (3.5)

¤ Vând discuri pick-up 33, 45 tura-
ţii, muzică ușoară populară și sim-
fonică, stare bună, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0755-920694. (3.7)

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

¤ 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. (4.7)

¤ Vînd foarte ieftin: contactori în-
tre 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. (7.7)

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

DIVERSE

Vând marmură spartă, la cel 
mai mic preţ, 12 RON/mp. Inf. 
suplimentare la tel. 
0745-339528 sau 
0264-436753. (1.7)

¤ Vând cablu de oţel de ø 9 
mm, flexibil, 6 x 37, 40 ml. Inf. 
la tel. 0746-297102. (4.7)

¤ Vând tapet preţ 2 RON/sul, 100 
kg bitum, preţ 20 RON, orgă ”Alta-
rus 3000”, la preţul de 15000 
RON. Tel. 0748-193982. (4.7)

¤ 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. (2.7)

¤ Vând vin roșu, preţ 7 RON/l, 
miez de nucă la 30 RON/kg. Inf. 
la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (2.7)

¤ Vând bicicletă de curse marca 
“Sputnic”, preţ foarte accesibill. 
Inf. la tel. 0364-404101 sau 
0771-332360. (2.7)

¤ 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. (2.5)

¤ Vând ouă de consum pentru 
incubat gâscă și găini de rasă 
și doi mascul de iepure marele 
belgian tineret, de câteva luni, 
crescător de păsări și animale 
cu blană, transport la domici-
liul dvs. Sunaţi la tel. 
0744-685695. (2.5)

¤ Vând miere ecologică. 
Tel.: 0727-721361. (3.7)

¤ Vând tuburi PVC de Ø 35, Ø 
40, Ø 100, coturi și ferite PVC, 
sifoane, ventile, dopuri, firmă 
luminoasă. Inf. la tel. 
0748-193982. (4.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, cu 6 role, pe curent 
220 V, nou, marcă străină, 
preţ negociabil. Tel. 
0741-100529. (4.7)

Vând saltea antiescară, 
cumpărată în ianuarie 2014.

Preţ 150 lei.

Inf. suplimentare la tel. 0744-
201035.

¤ Vând diferite covoare. Inf. la 
tel. 0748-193982. (4.7)

¤ Vând aparat expresso cafea, 
cu pastille, “DeLonghi” (Itali-
an), 15 atmosfere, în cutie, 
puţin folosit. Inf. suplimentare 
la tel. 0752-631819. (4.7)

¤ Cumpăr cântar electronic Ba-
lanţa Sibiu, la preţ avantajos, 
să cântărească 500 kg. Sunaţi 
la tel. 0741-100529. (4.7)

¤ Vând palton din piele, ne-
gru, mărimea 54, la preţ con-
venabil. Inf. la tel. 
0728-061570. (4.7)

¤ 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. (2.5)

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. (3.5)

ANIMALE

¤ Vând o familie de găini de ra-
să 2+1 “Brahma Potarniche”, și 
2 iepuri de rasă. Inf. la tel. 
0747-650919. (2.5)

PIERDERI

S.C.DECORAFT CONSTRUCT, cu 
J12/670/2007, C.U.I. RO 
21059876, pierdut certifi cat 
constatator la benefi ciar. Se de-
clară nul. (1.1)

—
 V

A
LA

B
IL

 P
E

N
TR

U
 P

E
R

S
O

A
N

E
 F

IZ
IC

E
 —

TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanță pentru acuratețea sau conținutul anunțurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparține exclusiv autorilor anunțurilor.
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ASTĂZI LA TV
TVR 1

12:20 Opinii fi scale
12:30 Vreau să fi u sănătos 
(emis. mag.) (r)
13:00 Opre Roma (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care mun-
cesc în România (rep.)
15:30 Convieţuiri (doc.)
16:50 Zeul războiului (sud 
cor., 2012, s. dr., ep. 61, 62)
18:10 Europa mea (emis. info.)
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.)
20:00 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care mun-
cesc în România (rep.)
21:00 Dosar România (emis. 
info.) Exodul mamelor (IV)
22:00 O ţară mai bună
22:30 Miracle - Paula Seling și Ovi
22:35 Drumul spre Brazilia
(ep. 7)
23:05 Ecce via - Aceasta este 
Calea! (r)
23:20 Am o slujbă nașpa rău 
(engl., 2007, com.)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu
13:00 Observator (emis. info.)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu
16:00 Observator (emis. info.)
17:00 Acces direct (talk show)
19:00 Observator (emis. info.)
20:00 Observator special
20:30 Serviciul Român de Co-
medie: Happy Show (div.)
22:00 Mr. Bean (engl., 1990, 
s. com.)
22:30 Biblia (sua, 2013, mi-
ni-s., ep. 5, 6)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV
14:00 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, ep. 4702)
15:00 Toamna bobocilor 
(rom., 1975, com.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (div.)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Fotbal Cupa României: 
Petrolul - Astra

22:30 Știrile Pro TV
23:05 Psihologia minciunii (sua, 
2009, s. poliţist, sez. 3, ep. 8)

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 Deschide Camera Como-
rilor (emis. con.)
21:15 Fetele lu' dom' Profesor 
(rom., 2014, s. com.)
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., 
2010, s. tv)
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, s. pol.)
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
13:00 Celebrity (r)
14:00 România de la A la Z 
(emis. mag.) (r)
România de la A la Z
15:00 Tonik Show ( div.) (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 Alice face legea (can., 
2004, com., sezonul 3, ep. 2)
21:30 Știri Look TV
22:00 Tonik Show(AP) (div.)
23:00 El Capo (ep. 45)

www.batrom.ro

ANUNŢ PUBLIC

S.C. AGROMEC APAHIDA S.A. anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare în vederea 
obţinerii avizului de mediu conform H.G. 1076/2004 pentru 
„PUD pentru Modernizare şi extindere magazii, construcţie 
hala de producţie, sistematizări verticale şi amenajări 
exterioare“, în comună Apahida, sat Apahida, str. Libertăţii, 
nr. 59-61, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată în 
Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 18A, la sediul Ikon Ideea 
S.R.L., începând cu data de 16.04.2014, între orele 900-1400.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 07.05.2014, la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, str. Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, 
cod 400609, fax 0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.
ro în zilele de luni între orele 900-1630, marţi-vineri între 
orele 9:00-14:00.

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. AGROMEC APAHIDA S.A. anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului 
de mediu pentru proiectul „Modernizare şi extindere magazii, 
construcţie hală de producţie, sistematizări verticale şi 
amenajări exterioare“, propus a fi  amplasat în comună 
Apahida, sat Apahida, str. Libertăţii, nr. 59 – 61, jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99, luni între orele 900-1630, marţi-vineri 
între orele 9.00-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj.

ANUNȚ PUBLIC

S.C. METALICPLAS DISTRIBUTION S.R.L., Dej, 
str. 1 Mai, nr. 113, jud. Cluj, anunţă publicul interesat asupra 
deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
„Diversifi carea activităţii S.C. METALICPLAS DISTRIBUTION 
S.R.L. prin înfi inţarea unei noi unităţi de producţie a hârtiei 
tissue şi a produselor derivate, inclusiv clădirile aferente“, 
propus a fi  amplasat în municipiul Dej, Str. Henri Coanda, 
nr. 4A, județul Cluj.

Proiectul acordului de mediu si informatiile relevante 
pentru luarea deciziei pot fi  consultate la sediul  A.P.M. Cluj 
din Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, în zilele de luni 
între orele 9.00-16.00, marti-vineri între orele 9.00-14.00 
precum si la adresa de internet http:apmcj.anpm.ro.

Observaţiile/contestațiile publicului interesat se primesc la 
sediul A.P.M. Cluj din  Calea Dorobanţilor, nr. 99, Cluj-Napoca, 
cod 400609, tel. 0264-410 722, fax 0264-412 914, e-mail: 
offi ce@apmcj.anpm.ro, în termen de 5 zile de la data publicării 
prezentului anunț, până la data de 22 aprilie 2014.

CONVOCATOR

S. C. IMSAT SOMEŞ S.A.
Dej, Str. Mărăşeşti, nr. 9
Jud. Cluj
Nr. înreg. R.C. – J12/2934/1993
C.U.I. – 4497060

C O N V O C A R E
Consiliul de administraţie al S.C. IMSAT SOMES S.A., 

cu sediul în Dej, Str. Mărășești nr. 9, ap. 1, judeţul Cluj, 
convoacă Adunarea generală ordinară a acţionarilor la data 
de 19.05.2014, ora 13.00, la sediul societăţii, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în registrul acţionarilor societăţii la data 
de referinţă 12.05.2014, cu următoarea ordine de zi:

1.  Prezentarea raportului de gestiune al Consiliului de 
administraţie pe anul 2013.

2.  Prezentarea raportului Comisiei de cenzori asupra 
situaţiilor fi nanciare anuale încheiate la 31.12.2013.

3.  Aprobarea situaţiilor fi nanciare anuale încheiate la 
31.12.2013 și repartizarea profi tului obţinut.

4.  Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014.
5.  Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru 

activitatea desfășurată până la data de 31.12.2013, 
în baza Raportului de gestiune și a Raportului Comisiei 
de cenzori.

În cazul în care cvorumul necesar nu se va întruni la data 
menţionată, Adunarea generală ordinară a acţionarilor se 
va ţine la data de 20.05.2013, la aceeași oră și în același 
loc, cu aceeași ordine de zi.

Documentele și materialele informative referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de zi a adunării, precum și 
formularele de procuri speciale pot fi  obţinute de la sediul 
societăţii.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul societăţii 
sau la tel. 0264-214.110.

PREŞEDINTELE
CONSILIULUI DE ADMINSTRAŢIE

Marius BIRNBAUM

LICITAŢIE

Subscrisa Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA SPRL cu 
sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, etaj 6, 
jud. Cluj, în calitate de lichidator judiciar al S.C. ROMBIO 
S.R.L – în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, 
en redressement, organizează licitaţie publică cu strigare 
pentru vânzarea bunurilor imobile și mobile:

1.  Teren şi construcţii Vâlcele – Hale industriale şi birouri 
(procesarea și comercializarea ciupercilor, fructelor și 
plantelor medicinale) – preţ de strigare 1.748.380 
euro + TVA. Activul este compus din teren în suprafaţă 
totală de 17.304 mp și construcţii în suprafaţă de 
2.991 mp situat în localitatea Dej, jud. Cluj, pe strada 
Vâlcele , la ieșirea din localitatea Dej spre Cluj – 
Napoca, cu front la DN 1C, înscris în CF nr. 52870, nr. 
Cad. 52870. Activul mai are în componenţă și bunuri 
mobile, instalaţii tehnice, utilaje și mobilier;

2.  Teren arabil Mica – preţ de strigare 15.000 euro + 
TVA. Activul este format din teren arabil în suprafaţă 
de 100.000 mp este înscris în CF 319, nr. Topo. 
371/1/1, 372/1 si 378/1/2/1 și este situat în localitatea 
Mica, înspre localitatea Nireș, pe partea stangă a 
drumului judeţean care face legatura între Dej și 
localităţile Nireș – Unguraș. Terenul se afl ă la o distanţă 
de cca 3 km de zona industrială Est, a orașului Dej, 
în apropierea fostei Fabrici 11 Iunie Dej (ROMCONS), 
a secţiei NAPOLACT Dej și a secţiei MOBEXPERT.

3.  Teren liber Valea Chiejdului – preţ de strigare 36.000 
euro + TVA. Activul este format din teren în suprafaţă 
de 2.396 mp este înscris în CF 723 Ocna Dej, nr. Topo. 
1285/2 și este situat în localitatea Dej, zona Valea 
Chiejdului – (fosta crescătorie de nutrii, care a aparţinut 
I.A.S. Dej, din construcţie rămânând doar platforma 
betonată și parţial pereţii laterali);

4.  Mijloace de transport şi utilaje – preţ de pornire 79.225 
euro + TVA. Bunuri mobile utilizate în desfășurarea 
activităţii: Vola, Stivuitor cu încarcator, Autoizotermă 
furgon, Fiat (CJ 33 BIO), Dacia Autoutilitară (CJ 40 BIO), 
Dacia Autoutilitară (CJ 41 BIO), Autospecializată – IVECO 
(CJ 20 BIO), Autovehicol Peugeot cu instalaţie frigorifi că 
(CJ 77BIO), Autovehicol Peugeot cu instalaţie frigorifi că 
(CJ 78 BIO), Autovehicol Peugeot cu instalaţie frigorifi că 
(CJ 72 BIO), Mercedes Benz VARIO 815 D (CJ 70 BIO), 
Microbuz transport (CJ 28 BIO), Microbuz transport (CJ 
23 BIO), Mercedes Benz VARIO 815 D (CJ 71 BIO).

Toate preţurile sunt exprimate în EURO, se va aplica cota 
TVA din momentul vânzării.

Licitaţia va avea loc în 29.04.2014, ora 14:00, la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru activele neadjudecate licitaţia 
se repetă în 06.05.2014, 13.05.2014 și în 20.05.2014.

Documentaţia de înscriere la licitaţie prevăzută în Caietul de 
sarcini va trebui depusă cu cel puţin 24 ore înainte de ora licitaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 0735.307.631 
sau pe site-ul http://sales.citr.ro, cod de licitaţie CIT372.
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Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”
-co-fi nanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNȚ/COMUNICAT DE PRESĂ

Demararea activităților de proiect la SC PROELI CONCEPT SRL

Cluj-Napoca, str. Branului nr. 53, județul Cluj, 04.07.2014
SC PROELI CONCEPT SRL cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Branului nr. 53, Județul Cluj, 

UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ NAPOCA cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Memorandumului 
nr. 28, Județul Cluj și SC AX PERPETUUM IMPEX SRL cu sediul în Cluj-Napoca, Str. 
Branului, Nr. 53, Jud. Cluj, derulează în parteneriat, începând cu data de 07.04.2014 
proiectul „Cercetare pentru proiectarea și realizarea de repere din mase plastice 
pentru industria mobilei’’, co-fi nanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, 
în baza contractului de fi nanțare P0100111/1515/07.04.2014, încheiat cu Ministerul 
Fondurilor Europene desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul 
Operațional Creșterea Competitivității Economice.

Valoarea totală a proiectului este de 2.442.044,03 lei, din care asistența fi nanciară 
nerambursabilă este de 1.826.011,86 lei.

Proiectul se implementează în cele două locații: B-dul Muncii nr. 18B, Cluj – Napoca, 
Jud. Cluj pct. Lucru SC Proeli Concept SRL și B-dul Muncii nr. 103 -105, Cluj – Napoca, 
Jud. Cluj, Laborator cercetare pus la dispoziție de Universitatea Tehnică Cluj 
Napoca, pe o durată de douăzeci și unu (21) luni.

Obiectivul proiectului este cercetarea pentru proiectarea și realizarea de repere din 
mase plastice inovative pentru industria mobilei prin obținerea a min. 35 tipuri de repere 
din mase plastice utilizate în industria mobilei, cu minim 100 de varietăți tipo-dimensionale, 
precum și introducerea rezultatelor în procesul de producție, în următorii doi ani, contribuind 
astfel la creșterea competitivității Polului De Competitivitate Cluster Mobilier Transilvan 
atât pe piața națională, cât și internațională pe orizontul de timp 2014 – 2022.

Detalii suplimentare puteți obține de la: Nume persoană contact: Faur Dumitru 
Andrei, Funcție: Administrator, Tel. 0744.648731, Fax: 0264.351833, 
e-mail: faur.dumitru@yahoo.com

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”
-co-fi nanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNȚ/COMUNICAT DE PRESĂ

Demararea activităților de proiect la S.C. ROTSIN PROD COM S.R.L.

Năsăud, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 11, Jud. Bistrița – Năsăud, 07.04.2014

S.C. ROTSIN PROD COM S.R.L.cu sediul în Năsăud, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 
11, Jud. Bistrița – Năsăud și S.C. PAL MOBEX S.R.L. cu sediul în Sat Rebrișoara, 
Com. Rebrișoara, Str. Principală Nr. 625, Jud. Bistrița – Năsăud, derulează în 
parteneriat, începând cu data de 07.04.2014 proiectul „Modernizarea 
infrastructurii de afaceri pentru producția de mobilă din lemn masiv”, cod SMIS 
49954, co-fi nanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza 
contractului de fi nanțare Nr. P01003/1510/07.04.2014, încheiat cu Ministerul 
Fondurilor Europene desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul 
Operațional Creșterea Competitivității Economice.

Valoarea totală a proiectului este de 1.323.864,51 lei, din care asistența 
fi nanciară nerambursabilă este de 744.689,64 lei.

Proiectul se implementează în localitatea Năsăud, Str. Tudor Vladimirescu, Nr. 
11, Jud. Bistrița – Năsăud, pe o durată de douăzeci și unu (21) luni.

Obiectivul proiectului este crearea unei infrastructură de afaceri pentru producția 
de mobilă din lemn masiv cu scopul de a contribui la dezvoltarea și operaționalizarea 
polului de competitivitate, aducându-și astfel aportul la producerea de bunuri și 
servicii cu valoare adăugată crescută, precum și la creșterea competitivității Polului 
de Competitivitate atât pe piața națională, cât și internațională.

Detalii suplimentare puteți obține de la:
Nume persoană contact: Pitic Daniela-Alice
Funcție: Administrator
Tel. 0744.547.842, Fax: 0263.362.990, e-mail: offi ce.rotsin@yahoo.com

Volatilitatea cotaţiilor 

leului de ieri a fost 

minimă, el înregistrând 

uşoare aprecieri în faţa 

principalelor valute, 

evoluţie asemănătoare 

cu cea a altor monede 

din regiune.

Cursul euro a scăzut de 

la 4,4695 la 4,4646 lei, în-

tr-o şedinţă care s-a deschis 

la 4,4660 – 4,4690 lei, iden-

tic cu închiderea de luni. 

Volumele de transfer au fost 

modeste, iar tranzacţiile 

s-au realizat în jurul nive-

lului de 4,4650 lei. La ora 

14:00, cotaţiile erau de 

4,4640 – 4,4670 lei.

Media dolarului american 

a crescut de la 3,2336 la 3,2342 

lei, însă francul elveţian a scă-

zut de la 3,6768 la 3,6714 lei.

Monedele din regiune fl uc-

tuau faţă de euro în culoare 

foarte înguste. Cea poloneză 

se tranzacţiona la 4,181 – 4,186 

zloţi iar cea maghiară la 307,1 

– 307,7 forinţi.

Perechea euro/dolar, care 

vinerea trecută atingea un ma-

xim de 1,3906 dolari, conti-

nuă să scadă, ca o consecin-

ţă a declaraţiilor de sâmbăta 

trecută ale preşedintelui BCE, 

Mario Draghi. Astfel, tranzac-

ţiile se realizau la 1,3791 – 

1,3820 dolari.

Preşedintele BCE a afi r-

mat că „cu cât euro este mai 

puternic, cu atât mai mult 

sunt necesare măsuri de aco-

modare monetară”, ceea ce 

echivalează cu declanşarea 

unui program de achiziţii de 

obligaţiuni suverane ale sta-

telor din zona euro dar şi cu 

reducerea dobânzii către va-

lori negative.

În piaţa la termen de la Si-

biu, euro se tranzacţiona pen-

tru iunie la 1,38 – 1,3811 dolari 

iar uncia de aur scădea pentru 

aprilie la 1.304 – 1.313 dolari.

Sunt folosite date și 
informații disponibile până 
la oră 14:00.

Şedinţă de apreciere pentru leu

PIAŢA VALUTARĂ
Încasări mai mari 
la buget
Administraţia Judeţeană a 
Finanţelor Publice (AJFP) Cluj a în-
casat, în luna martie, la bugetul 
general consolidat al statului, cu 
13 milioane lei mai mult faţă de 
aceeași lună a anului trecut. 
Astfel, dacă în martie 2013 insti-
tuţia a încasat la bugetul consoli-
dat 315 milioane lei, în martie 
anul acesta încasările au urcat la 
328 milioane lei. Cel mai mult au 
crescut încasările la asigurările so-
ciale de stat cu aproximativ 7 mi-
lioane de lei. „Încasările realizate 
în luna martie 2014 au fost infl u-
enţate negativ prin migrarea spre 
Direcţia Generală de Administrare 
Fiscală a Marilor Contribuabili 
București a unui număr de 47 
contribuabili care în martie 2013 
au declarat și achitat o sumă de 
34,02 milioane lei”, se arată în-
tr-un raport al instituţiei. La sfârși-
tul lunii martie, în judeţ, aproape 
40.500 de persoane fi zice se 
afl au în executare silită și alte cir-
ca 17.500 de persoane juridice.

Pe scurt

Agenţiile de turism vor fi  

obligate să asigure integral tu-

riştii în caz de faliment. Agen-

ţiile de turism vor fi  obligate 

să asigure integral turiştii în 

cazul falimentului, potrivit 

unui Ordin al ministrului de-

legat pentru IMM, Mediu de 

Afaceri şi Turism, privind asi-

gurarea turistului în cazul in-

solvabilităţii sau falimentului 

unei agenţii de turism. Ordi-

nul a apărut deja în Monito-

rul Ofi cial şi impune elimina-

rea posibilităţii încheierii con-

tractelor de franşiză între agen-

ţii şi societăţile de asigurări şi 

introducerea ca obligatorie a 

plăţii integrale şi anticipate a 

primei de asigurare, a explicat 

Răzvan Filipescu, preşedinte-

le Autorităţii Naţionale pentru 

Turism (ANT), potrivit agen-

ţiei Mediafax. El a precizat că 

până acum exista posibilitatea 

încheierii de către agenţii cu 

fi rma de asigurări a unui con-

tract de franşiză care, în une-

le cazuri, atingea 80% din su-

ma asigurată. Astfel, în caz de 

faliment, agenţia de turism plă-

tea 20% din preţul vacanţei, 

iar restul de 80% cădea în sar-

cina turistului. Filipescu afi r-

mă că din calculele ANT, în 

jur de 500 de agenţii de turism 

româneşti au contracte de fran-

şiză. Preşedintele ANT afi rmă 

că în următoarele 60 de zile 

statul va avea situaţia clară a 

agenţiilor de turism care ope-

rează în România.

Turiştii îşi pot recupera banii 
dacă agenţia dă faliment
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Octavian Morariu (53 ani) 

a demisionat din funcţia de 

preşedinte al Comitetului 

Olimpic şi Sportiv Român 

(COSR) în cadrul Adunării 

Generale a forului, care a 

avut loc ieri. 

„De zece ani conduc acest 

for şi cred că în această peri-

oadă am fost un preşedinte de-

dicat. Consider că evoluţia 

COSR a fost vizibilă în toţi 

aceşti ani, în care am încercat 

cu încăpăţânare să apăr valo-

rile olimpismului. Având în 

vedere însă şi celelalte activi-

tăţi ale mele din cadrul CIO şi 

Asociaţiei Europene de Rugby, 

precum şi celelalte, constat o 

supraîncărcare a activităţilor 

mele. Nu sunt ahtiat după func-

ţii şi din respect pentru cei din 

jur şi pentru familia mea, am 

hotărât să mă retrag din func-

ţia de preşedinte al COSR. De-

cizia nu a fost uşoară, a fost 

una de moralitate şi normali-

tate, în acelaşi timp. Toate ac-

tivităţile mele nu-mi mai per-

mit să fi u atent sută la sută la 

ce se întâmplă la COSR. Ar fi  

fost din partea mea o lipsă de 

moralitate şi deontologie ca să 

continui”, a explicat Morariu. 

Până la alegerea unui nou 

preşedinte, conducerea foru-

lui va fi  îndeplinită de unul 

dintre cei trei vicepreşedinţi: 

Alin Petrache, Nicu Vlad şi 

Elisabeta Lipă. 

Hafia VECIUNCA
sport@monitorulcj.ro

Bucşa a evoluat în 25 de 

partide (24 ca integralist), 

în timp ce Boutadjine a 

strâns 8 meciuri în tricoul 

alb-negru în condiţiile în 

care a venit la Cluj abia 

în iarnă.

Se încinge lupta în subsolul 

clasamentului. Cel puţin 10 echi-

pe tremură pentru menţinerea 

în Liga I. De la locul opt în jos, 

oricare dintre formaţii poate re-

trograda, fi ind despărţite între 

ele doar de câteva puncte.

În cursa pentru salvare se 

afl ă şi „U” Cluj, care a luat o 

gură mare de oxigen după vic-

toria cu FC Botoşani, scor 2-1. 

„Şepcile roşii” au urcat pe lo-

cul 13 în clasament, cu 30 de 

puncte, însă Viitorul, FC Bra-

şov, Oţelul Galaţi şi Săgeata 

Năvodari le sufl ă în ceafă. Mai 

mult, „studenţii” au un pro-

gram infernal până la fi nalul 

campionatului. Clujenii vor 

juca în deplasare la Timişoa-

ra, Viitorul, Corona şi FC Bra-

şov, contracandidate în bătă-

lia pentru evitarea retrogradă-

rii, şi acasă cu liderul Steaua, 

FC Vaslui şi Pandurii, ultime-

le două fi ind angrenate în cur-

sa pentru cupele europene.

Fără două piese de bază

Misiunea trupei universita-

re va fi  şi mai difi cilă după ce 

mai mulţi jucători se afl ă în pe-

ricol de a rata meciuri. Pentru 

jocul cu Poli, Mihai Teja şi-a 

pierdut doi jucători de bază, pe 

căpitanul Dan Bucşa şi Karim 

Boutadjine, suspendaţi. De ase-

menea, Emil Ninu şi Ionuţ Târ-

năcop riscă să nu evolueze în 

meciul cu Vaslui dacă primesc 

avertismente în jocul cu Timi-

şoara. Primul a adunat 3 gal-

bene, iar ultimul a fost „îngăl-

benit” de opt ori şi va sta câte 

o etapă la fi ecare cartonaş pri-

mit de acum încolo.

„Lupta continuă”

Mihai Teja stă şi el pe cu-

ie. Tehnicianul le-a transmis 

elevilor săi să nu se culce pe 

o ureche după succesul repur-

tat în faţa Botoşaniului şi să 

continue să muncească pen-

tru a-şi îndeplini obiectivul. 

„Mă bucur pentru cele trei 

puncte, pentru că băieţii au re-

venit după ce am fost conduşi, 

lucru care nu este uşor. Au fost 

goluri stupide, atât al lor, cât 

şi al nostru. Nu am făcut un 

joc extraordinar, sperăm să fi e 

mai bun data viitoare. Este 

foarte greu să ai 4-5 meciuri 

bune la rând. Am trecut pes-

te linia retrogradării, dar lup-

ta continuă. Suntem 6 echipe 

la diferenţă mică şi oricând se 

pot schimba lucrurile în cla-

sament. Sper să mai acumu-

lăm puncte şi să ne distan-

ţăm”, a subliniat Teja.

Contra Timişoarei, Teja ar 

putea alinia următorul prim 

11: Veselovsky – Ciupe, Abru-

dan, Ninu, Gercaliu – Lun-

gu, Cristocea – Sauvadet, Cal-

can, Târnăcop – Lemnaru.

Și-au pierdut căpitanul!

Dan Bucșa își va susține colegii din fața televizorului la meciul cu Poli Timișoara

Federaţia Română de Fotbal 

va recompensa jucătorii 

care denunţă meciurile tru-

cate. Marius Postolache 

(foto), ex-Voinţa Sibiu, va fi  

primul fotbalist premiat de 

FRF pentru că a oferit infor-

maţii preţioase despre 

„aranjarea” unor partide 

făcute de către echipa sa.

Fotbaliştii care vor ajuta De-

partamentul de Integritate al 

federaţiei să demaşte şi să 

oprească meciurile trucate din 

România vor fi  recompensaţi. 

„Frauda sportivă va deveni şi 

se recomandă să devină o fap-

tă penală în legislaţiile naţio-

nale, demers pe care l-am sus-

ţinut şi eu în ultimele luni, un 

demers pe care ni-l vom asu-

ma ca federaţie, astfel ca în 

codul penal frauda sportivă să 

fi e sancţionată. Dorim să gă-

sim în perioada următoare o 

formulă concretă de recom-

pensare şi recunoaştere a ju-

cătorilor şi jucătoarelor care 

ne ajută să oprim trucarea jo-

curilor de fotbal. Prima per-

soană care va benefi cia de 

această iniţiativă este Marius 

Postolache”, a declarat Răz-

van Burleanu, preşedintele FRF.

Câţi bani primeşte 
FRF de la UEFA

Burleanu a făcut o radiogra-

fi e a fondurilor pe care FRF le 

primeşte de la UEFA şi FIFA 

prin diverse programe. „Din to-

talul sumelor încasate de UE-

FA, 80 la sută se duc prin in-

termediul plăţilor de solidari-

tate către membrii afi liaţi şi 

doar 20 la sută rămân la nivel 

de UEFA pentru asigurarea func-

ţionării organizaţiei, dar şi pen-

tru fondul de rezervă, care să 

asigure sustenabilitatea fi nan-

ciară a UEFA pe un ciclu fi nan-

ciar de 4 ani. Fiecare federaţie 

naţională primeşte anual din 

partea UEFA suma de 1,625 mi-

lioane euro prin acest meca-

nism al plăţilor de solidarita-

te”, a explicat şeful FRF.

Din această sumă, 250.000 

euro sunt direcţionaţi pentru 

participarea la competiţii a lo-

turilor de tineret, fotbal în sală 

şi feminin, 100.000 euro pentru 

implementarea Cartei Grassro-

ots, 100.000 euro pentru perfec-

ţionarea antrenorilor, 100.000 

euro pentru perfecţionarea ar-

bitrilor, 100.000 euro pentru bu-

na guvernanţă şi 25.000 euro la 

departamentul de integritate.

400.000 de euro pentru 
un centru regional

UEFA pune la dispoziţia fe-

deraţiilor naţionale suma de 3 

milioane euro pe fi ecare ciclu 

fi nanciar de 4 ani pentru dez-

voltarea infrastructurii. Ultima 

tranşă pe care a accesat-o FRF 

de la UEFA va fi  direcţionată 

spre înfi inţarea unui centru re-

gional de excelenţă. „O sumă 

din fonduri UEFA şi FIFA, de 

peste 400.000 euro, urmau să 

meargă într-o investiţie într-o 

sală de sport la Mogoşoaia. 

Am renunţat la acest proiect 

şi această sumă de bani va 

merge la primul centru regio-

nal, pe care dorim să-l imple-

mentăm până la sfârşitul aces-

tui an”, a precizat Burleanu.

Doar 37.500 de dolari 
pentru fotbalul feminin!

FRF a accesat şi suma de 

250.000 dolari de la FIFA, din 

care o tranşă de 15 la sută va 

fi  direcţionată către fotbalul 

feminin, iar restul de 85 la su-

tă către alte sectoare.

Jucătorii care denunţă 
meciurile trucate vor fi premiaţi

„U” Cluj nu va conta pe Dan Bucșa și Karim Boutadjine în confruntarea 
cu ACS Poli Timișoara, vitală în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

1. Steaua   62p
2. Astra   56p
3. Petrolul   52p
4. Dinamo  46p
5. FC Vaslui   45p
6. Pandurii   42p
7. CFR Cluj   38p
8. FC Botoșani   35p
9. Chiajna   34p
10. Gaz Metan   33p
11. Ceahlăul   33p
12. ACS Poli   31p
13. „U” Cluj   30p
14. Săgeata    29p
15. Oțelul Galați   28p
16. FC Brașov   27p
17. Viitorul   27p
18. Corona Brașov   14p

Clasament Liga I

Morariu a demisionat 
de la COSR
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Piți face lobby 
pentru Sabău

Victor Pițurcă va pleca de la câr-
ma naționalei după campania 
de califi care de la EURO 2016. 
România se afl ă în grupă cu 
Grecia, Ungaria, Finlanda, 
Irlanda de Nord și Insulele 
Feroe. „Chiar dacă ne califi căm, 
va fi  greu să mai continuu la na-
ţională, îmi doresc cu totul alt-
ceva. Îmi doresc o echipă de 
club. Din punctul meu de vedere 
nu se pune problema să fi u și 
selecţioner, și antrenor de club”, 
a dezvăluit Piţurcă la Dolce 
Sport. În opinia „Satanei”, an-
trenorul clujean Ioan Ovidiu 
Sabău (foto) ar putea prelua 
frâiele naționalei. „Răzvan 
Lucescu, un antrenor excelent 
din punctul meu de vedere, a 
avut probleme la naţională din 
cauza lipsei de experienţă. Eu 
cred că trebuie să fi i născut să fi i 
selecţioner. Nu este simplu. Lui 
Olăroiu i s-ar potrivi foarte bine 
meseria de selecţioner. E un tip 
meticulos. Dan Petrescu la fel, 
Sabău la fel. Sunt surprins că a 
mers la Târgu Mureș și a fost 
demis după câteva etape. 
Incredibil! Un om valoros ca 
Sabău... “, a declarat Piţurcă.

Dragomir, 
cercetat în libertate
Curtea de Apel București a decis 
ca Dumitru Dragomir să fi e cer-
cetat în libertate în dosarul pri-
vind vânzarea de către LPF a 
drepturilor de televizare a me-
ciurilor. Hotărârea e una defi ni-
tivă. „Nici ei nu au minţit, nici 
noi nu am minţit. RCS-ul a avut 
un intermediar, Liga a avut un 
singur intermediar. (...) Ei când 
au văzut că sunt vreo 20 și ceva 
de arestaţi, cu fel de fel de fi r-
me fantomă, le-am și spus că 
dacă eu sunt în vreuna dintre 
astea sau am stat cu vreunul de 
vorbă un minut în viaţa mea, 
daţi-mi cea mai mare pedeapsă 
din lume. (...) Sunt nevinovat 
sută la sută. Procurorii pot să 
spună orice”, s-a disculpat 
Dragomir. „Eu am făcut licitaţia 
publică. De ce nu s-au cumpărat 
la licitaţia publică toate și s-au 
cumpărat numai trei pachete? 
Acolo este întrebarea. (...) Eu ar 
trebui să fi u felicitat că am 
adus, în loc de 37 milioane, cât 
mi-au dat toate cluburile în 
scris, 57 de milioane”, a com-
pletat fostul șef al LPF.

Pe scurt

SPORT

Şi-au pierdut 
căpitanul!
Universitatea Cluj nu va conta 
pe Dan Bucşa şi Karim Boutad-
jine în confruntarea cu ACS 
Poli Timişoara. Pagina 11

Jucătorii care 
denunţă meciurile 
trucate, premiaţi
FRF va recompensa fotbaliştii 
care vor ajuta la demascarea 
partidelor „aranjate“. Pagina 11

Consiliul de Admnistraţie 

al Federaţiei Române de 

Handbal a decis ca Liga 

Naţională să fi e compusă 

din 14 echipe în următoa-

rele patru sezoane. Nu se 

cunoaşte însă dacă ulti-

mele două clasate la fi na-

lul sezonului vor susţine 

un baraj de menţinere în 

LN cu echipele clasate pe 

poziţiile secunde în cele 

două serii ale Diviziei A.

Primele opt clasate la fi nalul 

sezonului regulat vor evolua în 

play-off, iar ultimele şase vor 

intra în play-out. De asemenea, 

s-a stabilit că nu va fi  aplicată 

nicio restricţie în cazul jucăto-

rilor/jucătoarelor transferaţi din 

primele cinci campionate ale 

Europei. Taxa de legitimare a 

străinilor este de 500 de euro 

pentru primii doi/două hand-

baliste, după care suma se du-

blează de fi ecare dată.

„E un sistem 
cu două tăişuri”

Horaţiu Paşca a comentat de-

cizia Consiliului de Administra-

ţie. „Mai mulţi antrenori au pro-

pus ca Liga Naţională să fi e com-

pusă din 14 echipe, dar au fost 

şi păreri contra. Cred că va fi  în 

continuare play-out şi play-off, 

cu menţiunea că în play-off vor 

intra primele opt echipe, nu şa-

se cum e acum. E mai bine cu 

14 formaţii, pentru că vor exis-

ta mai multe meciuri, însă acest 

sistem e cu două tăişuri. Acest 

modul va funcţiona doar dacă 

va exista o stabilitate fi nancia-

ră la toate echipele. Formaţiile 

trebuie să fi e obligate să-şi asi-

gure un buget care să cuprinde 

tot calendarul competiţional (in-

tern şi extern) şi să aibă un bu-

get aparte pentru salarii. Dacă 

nu se va întâmpla acest lucru, 

există riscul ca 1-2-3 echipe să 

se retragă din campionat din lip-

să de fonduri”, a atras atenţia 

antrenorul Universităţii Jolidon.

Cupa României, 
ultimul tren spre Europa

Decizia FRH a venit cu doar 

opt zile înainte de startul Cu-

pei României, care se va dis-

puta la Târgovişte în perioada 

23-26. În primul meci, „U” Jo-

lidon va evolua contra lui Nep-

tun Constanţa. Dacă vor trece 

de constănţence, „studentele” 

vor juca cu SCM Craiova. Gru-

parea clujeană se confruntă în-

să cu mari probleme de lot în-

aintea startului în Cupă. Ena-

che, Boian, Cârjan şi Laslo sunt 

plecate la loturile naţionale de 

tineret, iar Ivan, Popa, Tetean 

şi Lup sunt accidentate. „Am 

patru jucătoare plecate la lotu-

rile naţionale, iar alte patru sunt 

accidentate. Sperăm că le vom 

recupera până la startul Cupei 

României. Conform tragerii la 

sorţi, avem un program favo-

rabil, iar aşteptările sunt mari, 

dar să nu uităm că această com-

petiţie e importantă pentru toa-

tă lumea. Pentru majoritatea 

echipelor care participă, Cupa 

reprezintă un tren de a prinde 

cupele europene. Va fi  o bătă-

lie acerbă”, a susţinut Paşca.

„Noi vom juca cu Neptun, 

dar nu trebuie să ne culcăm 

pe o ureche. Ne-am fript oda-

tă cu Constanţa, am pierdut 

la opt goluri pe terenul lor, 

trebuie să fi m mult mai atenţi. 

Vom trata meciul cu mai mul-

tă seriozitate, pentru că ne 

dorim să ajungem cât mai sus, 

lucru care ne-ar asigura pre-

zenţa într-o competiţie euro-

peană”, a conchis tehnicina-

ul universitarelor.

Liga Naţională revine la 14 echipe

Hafia VECIUNCA
sport@monitorulcj.ro

MVP-ul competiţiei a fost 

desemnat Louis Darby 

(Energia Rovinari).

Spectacol veritabil la Cluj. 

Cei mai buni baschetbalişti din 

România au încins ieri parche-

tul Sălii Sportului „Horia Demi-

an”. Slam-dunk-uri inedite, co-

şuri de la 3 puncte, alley-op-uri 

şi driblinguri spectaculoase i-au 

încântat pe cei peste 2.000 de 

spectatori prezenţi la cel mai aş-

teptat eveniment al anului.

Austin, cel mai bun 
shooter. Darby, ales MVP

MVP-ul competiţiei a fost de-

semnat Louis Darby, autor a 28 

de puncte şi 9 pase decisive. 

Ceilalţi marcatori ai echipei Su-

dului au fost: Bureau 27p, Seals 

16p, Mohammed 13p, Guţoaia 

12p, Căpuşan 10p, Barac 9p, 

Adamovic 7p, Burlacu 4p, Lee 

4p, Barro 3p şi Stănescu 2p. De 

la selecţionata Nordului s-a re-

marcat Cătălin Baciu, cu 25 de 

puncte, urmat de Hargrove cu 

18p, Mladenovic 14p, Ţibîrnă 

12p, Austin 10p, Dillon 9p, Fran-

klin 9p, Nicoară 7p, Martinic 

5p, Silvăşan 3p, Jovanovic 3p 

şi Bojovic 3p. La concursul de 

aruncări de 3 puncte s-a impus 

Devon Austin (Atlassib Sibiu), 

care l-a învins în fi nală pe Wil-

liam Franklin (CSM Oradea).

Sparks, one man show
Unul dintre cele mai aştep-

tate momente ale serii a fost 

concursul de slam-dunk-uri. 

Darby, Guţoaia şi Josh Sparks 

au animat publicul cu coşuri 

extrem de spectaculoase. Pri-

mul a sărit peste Virgil Stă-

nescu, iar al doilea l-a folosit 

pe Smiley pe post de obstacol, 

în timp ce americanul a reuşit 

o piruetă de senzaţie, de 360 

de grade! Jucătorul lui „U” BT 

Mobitelco, care i-a luat locul 

lui Andrei Mandache la All Star 

Game, a şi câştigat competiţia, 

cu maximum de puncte.

Kuti Nandor, MVP la Jr.

Junior All Star Game a fost 

adjudecat de selecţionata A, ca-

re s-a impus cu 75-54 în faţa 

selecţionatei B. De la învingă-

tori Kuti Nandor, baschetbalist 

legitimat la „U” BT Mobitelco, 

a fost desemnat MVP, cu 16 

puncte şi 11 pase decisive. Con-

cursul de trei puncte a fost câş-

tigat Csongor Barabaşi (BC 

Mureş Tg Mureş), iar cel de 

slam-dunk de Sebastian Iones-

cu, de la clubul Viitorul Cluj.

91.000 de lei, strânşi
la Balul de Caritate

Marele eveniment a fost pre-

cedat de un Bal de Caritate, la 

care au participat fostele glorii 

ale baschetului românesc. Au 

fost puse la bătaie o minge de 

tenis cu semnăturile lui Djoko-

vic, Nadal şi Federer, un tricou 

cu autograful Gabrielei Szabo, 

dar şi tricouri ale foştilor mari 

baschetbalişti Niculescu, Bră-

nişteanu, Ermurache, Barna, 

Vizi sau Cernat. De asemenea, 

au fost scoase la licitaţie un tri-

cou şi un poster cu semnătura 

Nadiei Comăneci, precum şi 

câteva mingi Molten Gold. În 

fi nal, s-au strâns 91.000 de lei. 

O parte din bani va fi  donată 

Institutului Oncologic din 

Cluj-Napoca, o parte Centrului 

de Recuperare – Asociaţia Au-

tism Transilvania şi alta va mer-

ge către Alexandru, fi ul fostu-

lui mare baschetbalist Karoly 

Takacs, care e grav bolnav.

Seară magică sub panou
Cea de-a opta ediţie a All Star Game a fost adjudecată de echipa Sudului, care s-a impus 
în faţa Nordului cu 135-124 (37-32, 33-30, 35-33, 30-29).

Show total la All Star Game 2014


