
Noua majoritate în Consiliul Local are termen precis: Ori astăzi, ori deloc
Surse din PDL acuză că, de câteva zile, se trag sfori pentru transferul cât mai multor consilieri locali
înspre PMP cu scopul de a contura o nouă majoritate. Pagina 6
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STUDIU

Primul tur: Victor Ponta şi Klaus Iohannis, despărţiţi de 10 procente
59% dintre români susţin că 

se vor prezenta la urne în pri-
mul tur al alegerilor preziden-
ţiale, dintre aceştia 40,6% de-
clarând că vor vota cu liderul 
PSD, Victor Ponta, şi 30,1% – 
cu Klaus Iohannis, preşedinte-
le PNL, relevă un sondaj 
INSCOP realizat în perioada 2-8 
octombrie, dat publicităţii ieri.

Sondajul arată că pe locul trei 
în primul tur s-ar clasa Elena 
Udrea cu 6,7%, urmată de Călin 
Popescu-Tăriceanu (6,2%), Teo-
dor Meleşcanu (4,6%), Monica 
Macovei (4,6%), Kelemen Hunor 
(2,5%), Dan Diaconescu (2%), 
Corneliu Vadim Tudor (1,7%). 
Ceilalţi candidaţi — Gheorghe Fu-
nar, Zsolt Szilagyi, William Brîn-
ză, Constantin Rotaru, Mirel Mir-
cea Amariţei — sunt cotaţi îm-
preună cu 1% dintre voturi.

În turul doi, Victor Ponta ar 
câştiga alegerile prezidenţiale 
cu 53,5% din voturi iar Klaus 
Iohannis ar obţine 46,5%. Ra-
portarea datelor se face la un 
eşantion de 74,5% din popula-
ţie care a indicat o opţiune.

În ceea ce priveşte prezenţa 
la vot în primul tur al alegeri-
lor prezidenţiale, 59% dintre 
repondenţi declară că se vor 

prezenta în mod sigur la vot, 
comparativ cu 48,6% în iulie 
şi 55,7% în septembrie. 14,1% 
spun că probabil vor veni la 
vot, faţă de 14,7% în septem-
brie şi 17,3% în iulie. 1,8% de-
clară că probabil nu vor veni 
la vot, faţă de 3,8% în septem-
brie şi 7,9% în iulie. 5,4% spun 
că sigur nu vor veni la vot, 
comparativ cu 6,3% în septem-
brie şi 6,4% în iulie. 17,4% 
spun că încă nu sunt hotărâţi 
dacă vor vota, faţă de 16% în 
septembrie şi 15,9% în iulie, 
în timp ce 2,3% nu ştiu sau nu 
răspund, faţă de 3,6% în sep-
tembrie şi 3,8% în iulie.

În turul al doilea, 65,8% din-
tre votanţii altor candidaţi de-
cât fi naliştii Victor Ponta şi Kla-
us Iohannis declară că ar veni 
la vot. Pe de altă parte, 16% 
spun ferm că nu vor veni la vot 
în cazul în care candidatul pre-
ferat nu se califi că în turul al 
doilea iar 18,2% nu ştiu sau nu 
răspund la această întrebare.

Sondajul este realizat de 
INSCOP Research la comanda 
cotidianului Adevărul, pe un 
eşantion de 1.095 persoane şi 
este reprezentativ pentru popu-
laţia României de 18 ani şi pes-

te 18 ani. Sondajul are o eroa-
re maximă admisă a datelor de 
~3%, la un grad de încredere 
de 95%. Metoda folosită a fost 

cea a sondajului de opinie pe 
baza unui chestionar aplicat de 
operatorii de interviu la domi-
ciliul respondenţilor.
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ACTUALITATE

Sală nouă de sport
la Liceul George Coșbuc
Î nconjurat de copii, primarul Emil Boc 
ş i-a demonstrat abilită ţ ile sportive 
aruncâ nd la coş , î ncercâ nd să  î nscrie la 
poartă  sau jucâ nd ping-pong cu un cam-
pion naţ ional. Pagina 2

ADMINISTRAŢIE

Simona Tatomir
şi-a dat demisia de la 
Consiliul Judeţean
Potrivit unor surse, ea va părăsi instituţia 
la sfârşitul lunii octombrie. Ofi cial, Tato-
mir a demisionaat invocând motive perso-
nale. Pagina 3

ECONOMIE

Companiile cu cele mai 
spectaculoase creşteri 
în anul 2013?
Clujul a obţinut doar un loc în topul celor 
mai dinamice şase companii din Transil-
vania şi Banat. Pagina 5

Zilnic, în fața locuinței directorului Consiliului Județean Cluj Mariana Rațiu poate fi văzută
o mașină a instituției, care o preia din căldura patului pentru a o duce să-și bea cafeaua de 
dimineață la birou, fără să dea cu nasul de aerul „stricat” de pe străzile Clujului.
După masă, tot cu mașina, Mariana Rațiu ajunge acasă. Sau oriunde are ea de mers. Pagina 3

Folosește Mariana Rațiu în interes personal mașinile Consiliului Județean? Cu ce drept?

Doamna „președinte!”
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Primarul Emil Boc a 

participat miercuri la 

inaugurarea sălii de 

sport de la Liceul George 

Coşbuc. Cu această oca-

zie, primarul Clujului a 

jucat handbal, baschet 

şi tenis de masă. 

Înconjurat de copii, Boc 

şi-a demonstrat abilităţi-

le aruncând la coş, 

încercând să înscrie la 

poartă sau jucând 

ping-pong cu un campi-

on naţional.

Lucrările la noua sală de 

sport au început în august 

2012 şi au costat municipali-

tatea 2,1 milioane de lei.

„Este cea mai modernă 

sală de sport pe care o are 

pregătită municipiul pentru 

unităţile şcolare. Lucrarea a 

costat 2,1 milioane lei, in-

vestiţie realizată în integra-

litate de Primăria Cluj-Na-

poca şi bucuria noastră es-

te că de această sală se vor 

bucura aproximativ 5000 de 

elevi de la liceul Coşbuc şi 

de la liceele din preajmă, 

dându-le şansa să aibă un 

loc unde să facă sport de 

performanţă. Totdeauna îmi 

face plăcere să fi u alături de 

cei care fac sport şi să-i în-

curajez, la fotbal merge mai 

bine, la celelalte învăţ de la 

specialişti. Am învăţat cum 

se execută o lovitură de la 7 

metri, învăţ şi cum se arun-

că la coş, am jucat şi un pic 

de tenis aşa cum făceam în 

copilărie. Îi încurajez pe fi -

ecare să facă sport, orice 

sport e binevenit”, a decla-

rat Emil Boc.

Clădirea are două săli, cea 

de la parter fi ind destinată 

unor sporturi precum hand-

bal, volei şi baschet, iar cea 

de la etaj urmând să fi e folo-

sită de elevii care practică gim-

nastica sau tenisul de masă.

A ratat aproape
toate loviturile

La handbal, Boc a reuşit 

să înscrie o singură dată din 

şase încercări, iar la baschet 

a ratat. De asemenea, Boc a 

jucat ping pong cu un cam-

pion naţional.

Afl at în prima sală, Boc 

şi-a dat jos sacoul şi a tras de 

şase ori de la 7 metri, la poar-

ta de handbal apărată de o 

elevă de clasa a IX-a, el mar-

când o singură dată.

„La handbal e mai greu ca 

la fotbal”, a spus primarul.

Boc a aruncat apoi cu min-

gea de baschet la coş, dar a 

ratat, după care a jucat 

ping-pong cu un elev de 13 

ani, care este campion naţio-

nal la acest sport.

Reprezentanţii Inspectora-

tului Şcolar Judeţean Cluj (ISJ) 

au declarat că în 90 de ani de 

funcţionare a şcolii nu a exis-

tat nicio sală de sport.

“După 90 de ani de func-

ţionare a şcolii în care prac-

tic nu a fost nicio sală de 

sport construită, acum 10 ani 

când s-a demolat acea sală 

mică de sport nu a mai con-

struit nimeni. E un lucru be-

nefi c mai ales pentru copii, 

dar şi pentru noi ca societa-

te, pentru că de aici copiii se 

vor dezvolta şi vor creşte fru-

mos. Aştept următoarele in-

vestiţii pentru că municipiul 

Cluj-Napoca mai are nevoie 

de multe investiţii”, a preci-

zat Mariana Pop, inspector 

adjunct ISJ Cluj.

Directorul Liceului George 

Coşbuc Lucian Popescu a de-

clarat că elevii de la alte trei 

licee vor avea voie să practi-

ce sporturi în noua sală o sin-

gură dată pe săptămână.

„Mă bucur foarte mult că 

cei 1628 de elevi ai Colegiu-

lui nostru, precum şi elevii 

din Racoviţă, Şincai şi Batho-

ry vor putea să utilizeze sala 

nostră de sport o zi pe săptă-

mână, în special după-amia-

ză”, a precizat Popescu.

Popescu a mai declarat că 

instituţia de învăţământ are 

un campion naţional la tenis 

de masă, echipa de baschet 

are 14 elevi legitimaţi la Clu-

bul sportiv şcolar „Viitorul”, 

echipa feminină de handbal 

are 12 eleve legitimate la „Uni-

versitatea” Cluj, iar două ele-

ve fac parte din lotul naţional.

„Bineînţeles că mai avem 

şi mulţi alţi elevi care fac sport, 

dar am menţionat rezultatele 

cel mai importante”, a afi r-

mat Popescu.

Sală nouă de sport 
la Liceul George Coșbuc
Î nconjurat de copii, primarul Emil Boc ş i-a demonstrat abilită ţ ile 
sportive aruncâ nd la coş , î ncercâ nd să  î nscrie la poartă  sau jucâ nd 
ping-pong cu un campion naţ ional.
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Zilnic, în faţa locuinţei 

directorului Consiliului 

Judeţean Cluj Mariana 

Raţiu poate fi  văzută o 

maşină a instituţiei, care o 

preia din căldura patului 

pentru a o duce să-şi bea 

cafeaua de dimineaţă la 

birou, fără să dea cu nasul 

de aerul „stricat” de pe stră-

zile Clujului. După masă, 

tot cu maşina, Mariana 

Raţiu ajunge acasă. Sau ori-

unde are ea de mers.

Maşina, cel mai adesea un 

Volkswagen Passat albastru, în-

matriculat cu numărul CJ-10-CJC, 

este maşina de serviciu afl ată 

la dispoziţia preşedintelui Con-

siliului Judeţean Cluj.

Şi nu doar aceasta, ci şi al-

tele din parcul auto.

Miercuri dimineaţă, Mariana 

Raţiu a fost aşteptată, spre exem-

plu, de un frumos Peugeot 407 

auriu, cu numărul CJ-36-CJC.

Şefi i CJ Cluj fug
de Passat-ul albastru

Cum preşedintele ales Ho-

rea Uioreanu a demisionat din 

cauza problemelor grave cu 

legea, care îl ţin de jumătate 

de an la Gherla, maşina al-

bastră ar fi  revenit vicepreşe-

dintelui cu atribuţii delegate 

de preşedinte, Vakar Istvan. 

Dar el nu o foloseşte.

Întrebat de Monitorul cine 

în afară de el mai utilizează 

Passat-ul albastru Vakar a de-

clarat: „Eu nu folosesc Pas-

sat-ul albastru; îl foloseşte ca-

siera noastră când are de mers 

la bancă”. Vicepreşedintele cu 

atribuţii delegate de preşedin-

te a confi rmat că şi Mariana 

Raţiu ar putea utiliza respec-

tiva maşină, dar numai în in-

teres de serviciu. Vakar Istvan 

a declarat că va cere departa-

mentului de logistică un gra-

fi c pe zile şi pe ore al persoa-

nelor care au folosit maşinile 

instituţiei.

Cât despre vicepreşedintele 

Oleleu, acesta foloseşte o Dacia 

Duster. În ceea ce-l priveşte pe 

Vakar Istvan acesta foloseşte un 

autoturism Hyundai, repartizat 

de Fisc din confi scări.

Monitorul de Cluj a solici-

tat ofi cial Consiliului Judeţean 

date despre modul în care es-

te „călărit” parcul auto al in-

stituţiei de angajaţi şi vom ur-

mări cu mare atenţie chiar şi 

consumul de carburant în in-

teres personal.

Mariana Raţiu, luată de acasă 
cu maşina Consiliului Judeţean
Foloseşte Mariana Raţiu în interes personal maşinile Consiliului Judeţean? Cu ce drept?

Simona Tatomir, director 

general al Consiliului 

Judeţean Cluj, şi-a dat 

demisia din funcţie. 

Potrivit unor surse, ea va 

părăsi instituţia la sfârşitul 

lunii octombrie. Ofi cial, 

Tatomir şi-a dat demisia 

invocând motive personale.

Alături de Mariana Raţiu 

şi Simona Gaci, Simona Tato-

mir (foto) a semnat multe do-

cumente cel puţin suspecte 

care au adus grave prejudicii 

Consiliului Judeţean Cluj.

Surse din cadrul Consiliu-

lui Judeţean Cluj au confi r-

mat pentru Monitorul de Cluj 

faptul că Simona Tatomir şi-a 

înregistrat demisia.

„Din 30 sau 31 octombrie, 

pleacă din instituţie. A invo-

cat motive personale”, au pre-

cizat aceste surse. Chestionat 

în legătură cu această demi-

sie, vicepreşedintele CJ Cluj 

Ioan Oleleu a precizat că nu 

are cunoştinţă de acest fapt.

Monitorul de Cluj a relatat 

în urmă cu două săptămâni des-

pre faptul că reprezentanţii Con-

siliului Judeţean Cluj, sub sem-

năturile preşedintelui Horea Uio-

reanu şi a directorului general 

Simona Tatomir, au încheiat în 

noiembrie 2012 un contract cel 

puţin suspect, în valoare de pes-

te jumătate de milion de lei. 

Contractul de asistenţă tehnică 

pentru proiectul Centrului de 

Deşeuri prevede obligaţii şi ser-

vicii care nu au fost respectate. 

Banii, însă, peste 13.000 de eu-

ro, au fost plătiţi.

Directorul general al Con-

siliului Judeţean Cluj, Simo-

na Tatomir, a semnat fără să 

clipească un contract păgubos 

şi nu a mai urmărit dacă lu-

crările au fost prestate.

Managerul proiectului 

SMID, Mariana Raţiu, ştie că 

proiectarea e defi citară, că lu-

crările nu au respectat proiec-

tul şi că, în general, toată afa-

cerea e puturoasă, dar nu se 

agită să schimbe nimic.

Totul miroase a spălare de 

bani, a plăţi generoase din 

bani publici pentru servicii 

neefectuate şi, de ce nu, chiar 

a complicitate la obţinerea de 

foloase necuvenite. Sufi cient 

pentru ca DNA să mai facă o 

vizită la Consiliul Judeţean.

Simona Tatomir şi-a dat demisia 
de la Consiliul Judeţean

Maşina Consiliului Judeţean este „poştalionul” personal al Marianei Raţiu.

Mariana Raţiu ar avea 
cu ce ajunge la servi-
ciu, dar mașina „de 
serviciu” plătită de 
contribuabili e întot-
deauna mai comodă.

În iunie 2013, 
Monitorul de Cluj a 
scris despre Audi-ul A3 
decapotabil cu care 
Mariana Raţiu venea 
la serviciu, dar care 
nu fi gura în declara-
ţia de avere. Mașina 
este înmatriculată pe 
fi rma SC Soluţii 
Inovatoare SRL, care 
îi aparţine soţului ei, 
Celestin Rațiu.

Are cu ce!

Passat-ul albastru aduce ghinion. Șefi i CJ se feresc să-l folo-
sească, lucru de înţeles, doar toată lumea știe că Horea 
Uioreanu a fost interceptat ambiental de SRI, iar bateriile mi-
crofoanelor pot ţine ani și ani și ani...

Passat-ul, pândit de  ghinion

Fostul premier Emil Boc a 

declarat că fuziunea din-

tre PNL şi PDL trebuie 

contestată, susţinând că 

soluţia cea mai bună ar fi  

fost alianţa dintre cele 

două partide. De aseme-

nea, el a mai declarat că 

„bănuieşte” că va fi  depu-

să o contestaţie.

Emil Boc a fost întrebat mier-

curi cum vede fuziunea 

PNL-PDL şi ce va face în con-

tinuare, dacă se va afi lia la PNL 

ca primar al municipiului 

Cluj-Napoca. Boc a declarat că 

nu va utiliza OUG 55, care es-

te „nedemocratică şi abuzivă”.

„Eu nu voi utiliza OUG nr. 

55, nedemocratică şi abuzivă 

a PSD, pentru a mă da drept 

exemplu pe mine ca să justi-

fi ce ei furtul de primari pe ca-

re l-au făcut. Viaţa merge îna-

inte şi voi vedea. Sper ca de-

cizia să fi e contestată şi să nu 

se ajungă la partea fi nală de 

fuziune, pentru că eu rămân 

la părerea că soluţia cea mai 

bună rămânea alianţa dintre 

PNL şi PDL”, a spus Boc.

Întrebat, în continuare, cine 

ar putea contesta fuziunea din-

tre PNL şi PDL, Emil Boc a răs-

puns: „Oricine”. El a adăugat 

că bănuieşte că va fi  depusă o 

astfel de contestaţie „pentru că 

foarte mulţi sunt nemulţumiţi 

de această fuziune”.

Întrebat, mai departe, da-

că va depune el o contestaţie 

la fuziunea PNL-PDL, Boc a 

spus că are alte preocupări în 

acest moment.

Tribunalul Bucureşti a ad-

mis, în 6 octombrie, cererea 

privind fuziunea prin conto-

pire a Partidului Naţional Li-

beral (PNL) cu Partidul De-

mocrat Liberal (PDL), noua 

formaţiune urmând să se nu-

mească PNL.

Decizia instanţei poate fi  con-

testată în termen de 10 zile.

Procesul de fuziune prin 

contopire a PNL şi a PDL a 

fost amânat de mai multe ori, 

între motive afl ându-se şi fap-

tul că instanţa a trebuit să ju-

decate mai întâi fuziunea prin 

contopire a PDL cu Partidul 

Forţa Civică. PDL şi PNL au 

depus în 5 august, la Tribuna-

lul Bucureşti, documentele pen-

tru fuziunea prin contopire.

Reprezentanţii PDL şi ai PNL 

au aprobat în 26 iulie, în una-

nimitate, într-un congres comun, 

protocolul de fuziune prin con-

topire şi statutul noului partid.

Protocolul de fuziune din-

tre PNL şi PDL fusese adop-

tat şi separat de reprezentan-

ţii PNL, respectiv ai PDL.

Boc speră că decizia fuziunii 
PNL-PDL să fie contestată
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Spitalul Clinic de 

Urgenţă pentru Copii 

Cluj este singurul din 

ţară unde se face dializă 

pacienţilor care nu mai 

pot respira singuri şi 

unicul din judeţ unde 

sunt trataţi pacienţii 

ventilaţi mecanic.

Pacienţii care sunt venti-

laţi mecanic pot sta internaţi 

în secţiile de Terapie Inten-

sivă ani la rând, cum a fost 

cazul fostului premier isra-

elian, Ariel Sharon, iar me-

dicii de la Spitalul de Copii 

Cluj sunt singurii din judeţ 

care se ocupă de aceşti bol-

navi. „Suntem una dintre pu-

ţinele secţii din ţară, nu ştiu 

dacă nu singura, care poate 

face dializă sau plasmafere-

ză la pacientul ventilat pen-

tru că acest pacient dacă are 

nevoie şi de dializă nu îl poţi 

decupla de pe ventilator să 

îl trimiţi pe secţia de diali-

ză, ci trebuie să vii cu apa-

ratul de dializă la el. Lucrul 

acesta noi îl putem face da-

torită secţiei de nefrologie”, 

afi rmă conf. dr. Călin Lazăr, 

directorul medical al Spita-

lului Clinic de Urgenţă pen-

tru Copii Cluj.

Unii pacienţi stau 
internaţi toată viaţa

Pacienţii ventilaţi meca-

nic pot să fie conectaţi la 

aparatul care îi ajută să res-

pire câteva zile sau toată 

viaţa cum este cazul bolna-

vilor cu distrofii musculare, 

în cazul cărora muşchii res-

piratori intercostali nu mai 

funcţionează. Aceştia din 

urmă sunt internaţi pe toa-

tă durata vieţii în secţiile de 

Terapie Intensivă din cauză 

că în România nu există o 

secţie pentru aceşti pacienţi 

cronici. „Ei au nevoie de 

ventilator şi de îngrijiri spe-

cifice şi chiar dacă nu mai 

au nicio şansă, se degradea-

ză încet, ei sunt fiinţe uma-

ne şi au nevoie de cea mai 

bună îngrijire pe care o pot 

primi. Probabil că în viitor, 

sistemul va trebui să se gân-

dească la înfiinţarea unor 

astfel de secţii ca să nu blo-

chezi un pat de 70.000 eu-

ro şi să nu poţi primi un pa-

cient grav care poate fi sal-

vat din cauză că ai patul 

blocat cu un astfel de caz”, 

explică doctorul Lazăr. Di-

rectorul medical al spitalu-

lui adaugă că un astfel de 

pacient cronic poate să stea 

în Terapie Intensivă luni sau 

ani, în funcţie de cât de mult 

rezistă organismul şi cât de 

bine rezistă organismul. „Şi 

primul-ministru al Israelu-

lui, Ariel Sharon a fost ţi-

nut pe ventilator 8 ani”, pre-

cizează Călin Lazăr.

Primii din ţară care au 
separat terapia 
medicală de cea 
chirurgicală

Spitalul de Copii din Cluj 

este printre primele spitale din 

ţară unde a fost separată te-

rapia medicală de terapia chi-

rurgicală. „Pacienţii critici din 

Unitatea de Primire a Urgen-

ţelor sunt transferaţi la secţia 

de Terapie Intensivă unde 

avem 26 de paturi şi suntem 

printre primele spitale din ţa-

ră care au încercat să separe 

terapia medicală de terapia 

chirurgicală. De exemplu, un 

pacient cu traumatism care 

necesită intervenţie chirurgi-

cală va fi  pus în terapia in-

tensivă chirurgicală, iar un 

pacient cu meningită, ence-

falită, pneumonie care trebu-

ie ventilat mecanic, dar este 

un caz nonchirurgical, trebu-

ie pus separat de celălalt pa-

cient, mai ales că sunt cazuri 

cu potenţial infecţios. Aces-

te cazuri severe ajung. Pe ju-

deţul Cluj, spitalul nostru es-

te singurul care tratează pa-

cienţii ventilaţi mecanic”, 

spune Călin Lazăr.

Toţi fug de cazurile
de terapie intensivă

Dacă alte spitale refuză 

cazurile de terapie intensi-

vă din cauză că sunt scum-

pe şi riscante, la Spitalul de 

Copii sunt aduşi pacienţi din 

toată Transilvania. „Cazuri-

le din terapie intensivă sunt 

o problemă în tot sectorul 

medical deoarece consumă 

mulţi bani, îţi dau bătăi de 

cap, există risc de deces. 

Noi, fiind capăt de linie, nu 

avem de ales. Ce facem noi 

mai face Bucureştiul, Iaşiul, 

deci undeva numai afară da-

că sunt intervenţii chirurgi-

cale sau cum se pune pro-

blema acum cu pacienţii cu 

malformaţii cardiace”, ex-

plică directorul medical al 

spitalului.

Într-un an, Spitalul de Co-

pii are aproximativ 85.000 

de pacienţi şi 504 paturi dis-

puse în 13 secţii, în 9 loca-

ţii diferite.

Clujul singular: Copii care nu pot 
respira singuri pot face aici dializă!
Anual, în Spitalul de Copii din municipiul Cluj-Napoca, sunt trataţi 85.000 de pacienţi.

Instanţa supremă l-a con-

damnat pe deputatul PSD 

Miron Mitrea la doi ani 

de închisoare cu executa-

re, în dosarul de corupţie 

privind lucrările de con-

strucţie făcute la locuinţa 

mamei sale, decizia nefi -

ind defi nitivă.

Judecătorii instanţei supreme 

au decis să îl condamne pe Mi-

ron Mitrea la doi ani de închi-

soare pentru luare de mită, la ca-

re se adaugă interzicerea unor 

drepturi după executarea pedep-

sei, tot pe o durată de doi ani.

Instanţa l-a achitat pe Mi-

trea pentru instigare la fals şi 

a mai dispus încetarea proce-

sului penal în cazul său pen-

tru uz de fals.

Prin aceeaşi sentinţă s-a dis-

pus confi scarea a 169.440 de 

lei de la Mitrea şi a fost men-

ţinut sechestul asigurător pus 

de procurori.

În acelaşi dosar, Irina Pau-

la Jianu, fost şef al Inspecto-

ratului de Stat în Construcţii, 

a fost condamnată la cinci luni 

de închisoare cu executare, 

pentru dare de mită.

Nicolae Popescu, fost arhitect 

şef al Primăriei Voluntari, a pri-

mit o pedeapsă de cinci luni de 

închisoare pentru fals în acte şi 

două luni pentru favorizarea in-

fractorului. Instanţa a decis să 

cumuleze aceste pedepse cu o 

alta de trei ani de închisoare, din-

tr-un alt dosar. Judecătorii au 

constatat că pedeapsa de trei ani 

de închisoare a fost executată.

În acest dosar, Miron Mitea, 

ministru al Lucrărilor Publice, 

Transporturilor şi Locuinţei în 

perioada 2000 – 2004, în prezent 

deputat PSD, este acuzat că a lu-

at mită 520.000 de lei, sub for-

ma unor lucrări executate la ca-

sa mamei sale, pentru a o men-

ţine pe Irina Jianu în funcţiile de 

inspector şef adjunct şi, ulterior, 

inspector şef al ISC.

Judecarea dosarului a în-

ceput în 25 octombrie 2013, 

la instanţa supremă. Procuro-

rii arătau, în rechizitoriul tri-

mis instanţei, că lucrările de 

construcţii, amenajare şi do-

tare au fost executate de so-

cietăţile Conimpuls SA Bacău, 

Vertcon SA Bacău, Durimpuls 

SRL Bacău şi Regal Glass SRL 

Bacău la un imobil din Volun-

tari, judeţul Ilfov, proprieta-

tea mamei lui Mitrea.

„Foloasele necuvenite au fost 

pretinse şi primite în schimbul 

numirii şi menţinerii Irinei Paula 

Jianu în funcţia de inspector şef 

adjunct şi inspector şef al ISC. La 

momentul numirii în funcţia pu-

blică Irina Paula Jianu avea cali-

tatea de vicepreşedinte, respectiv 

acţionar la societăţile comerciale 

menţionate”, au scris procurorii 

în actul de sesizare a instanţei.

Cei trei inculpaţi au fost tri-

mişi iniţial în judecată în 5 mar-

tie 2009, însă ICCJ a dispus ca 

dosarul să ajungă din nou la Di-

recţia Naţională Anticorupţie, 

din cauza unor vicii de proce-

dură. În 26 aprilie 2012, procu-

rorii DNA l-au anunţat pe Mi-

ron Mitrea că încep din nou ur-

mărirea penală împotriva lui, 

iar dosarul a fost înregistrat la 

ICCJ în 25 octombrie 2013.

Camera Deputaţilor a respins, 

în 13 august 2008, solicitarea DNA 

de avizare a începerii urmăririi 

penale în cazul lui Miron Mitrea.

Social-democratul Miron Mi-

trea şi-a anunţat, la începutul 

lunii septembrie 2008, în ple-

nul Camerei Deputaţilor, demi-

sia din acest for, motivând că 

recurge la acest gest pentru a 

nu i se mai spune că se ascun-

de în spatele imunităţii.

Ulterior, Mitrea a obţinut un 

mandat de senator (2008 – 2012) 

şi un nou mandat de deputat 

(2012 – 2016).

Miron Mitrea, condamnat
la doi ani de închisoare cu executare

CONF. DR. CĂLIN LAZĂR | director medical la 
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj

 „Cazurile din terapie intensivă sunt o problemă
în tot sectorul medical deoarece consumă mulţi 
bani, îţi dau bătăi de cap, există risc de deces. 
Noi, fi ind capăt de linie, nu avem de ales.“
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Abonează-te la 
monitorul

¤  plăteşti doar 20 lei pe lună

¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj

¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00
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PIAŢA VALUTARĂ

Leul s-a depreciat ieri în fa-

ţa principalelor valute, pe fon-

dul unei creşteri a aversiunii fa-

ţă de risc, provocată, în speci-

al, de prăbuşirea rublei ruse, ce-

ea ce a creat presiune asupra 

monedelor emergente.

Moneda rusă, care a fost slă-

bită de criza din Ucraina, care a 

provocat ieşiri masive de fonduri 

şi sancţiuni economice ale sta-

telor occidentale, a coborât ieri 

la noi minime istorice faţă de cea 

americană, 41,04 ruble/dolar, re-

spectiv cea europeană, 51,97 ru-

ble/euro. Scăderea din ultimele 

zile se datorează scăderii simţi-

toare a preţurilor la petrol şi la 

gazele naturale. Cursul euro a 

urcat de la 4,4109 la 4,4137 lei, 

într-o şedinţă în care tranzacţii-

le s-au realizat între un minim 

de 4,4120 şi un maxim de 4,4190 

lei. La ora 14:00, transferurile se 

realizau la 4,4120 – 4,4150 lei, 

aproape de nivelul de la deschi-

dere, care a fost la 4,4140 lei.

Cursul dolarului american a 

crescut de la 3,4874 la 3,4901 lei, 

iar cel al francului elveţian de la 

3,6517 la 3,6543 lei.

Deprecierea euro este cau-

zată, în special, de scăderea 

economiei germane, acolo un-

de încrederea investitorilor s-a 

redus simţitor. Barometrul ZEW, 

care măsoară încrederea me-

diului fi nanciar din Germania 

a trecut luna aceasta în terito-

riu negativ, pentru prima dată 

începând cu noiembrie 2012, 

semn că există temeri că PIB-ul 

va înregistra un recul.

La aceste date negative s-au 

adăugat anunţul privind scăde-

rea în august a producţiei indus-

triale din zona euro cu 1,8%, 

conform Eurostat, iar Fitch Ra-

tings şi Standard and Poor’s au 

anunţat că se pregătesc să sca-

dă nota suverană a Franţei.

Au fost folosite date şi in-

formaţii disponibile până la 

ora 14. R.G.

Continuă deprecierea leului
Altex România si 

CardAvantaj lansează o 

ofertă cu benefi cii extinse 

în aşteptarea Black Friday 

şi a Sărbătorilor de Iarnă.

Altex România împreună cu 

Credit Europe Bank pun la dis-

poziţia noilor clienţi un număr 

extins de 15 rate fără dobândă 

prin CardAvantaj şi vouchere 

cadou, la achiziţii din magazi-

nele Altex şi Media Galaxy sau 

pe www.altex.ro şi www.me-

diagalaxy.ro.

În cadrul campaniei “Car-

dAvantaj, Altex şi Media Gala-

xy – Oferta care l-a înfuriat pe 

Moş Crăciun”, desfăşurată în-

tre 9 octombrie 2014 şi 31 de-

cembrie 2014, orice client care 

aplică şi intră în posesia unui 

CardAvantaj MasterCard în 

această perioadă va primi ca-

dou 200 lei, sub formă de do-

uă vouchere a câte 100 de lei 

fi ecare, pentru achiziţia orică-

rui produs în magazinele Altex 

şi Media Galaxy dar şi online, 

precum şi un număr extins de 

15 rate fără dobândă pentru 

achiziţiile realizate până pe 15 

ianuarie 2015. Pentru a putea 

utiliza voucherele, posesorii 

CardAvantaj trebuie să cumpe-

re produse în valoare de mini-

mum 600, respectiv 1.200 de 

lei. Astfel, la cumpărături de 

peste 600 de lei, se poate utili-

za un voucher de 100 de lei, 

care se va scădea din suma de 

plată, iar pentru cumpărături 

mai mari de 1.200 de lei se vor 

putea utiliza ambele vouchere. 

Totodată, pentru a benefi cia de 

cele 15 rate clienţii trebuie să 

aleagă la casa de marcat sau 

pe website numărul maxim de 

rate disponibil în mod standard 

în magazinele Altex şi Media 

Galaxy, adică 12 rate, la care 

Credit Europe Bank va adăuga 

în mod suplimentar 3 rate ce 

vor fi  evidenţiate în extrasul de 

cont CardAvantaj.

Cumpărături în rate şi vouchere cadou, 
în aşteptarea Black Friday şi a Crăciunului

Nouă antreprenori au fost 

premiaţi ieri la 

Cluj-Napoca pentru că au 

reuşit să aibă o dinamică 

spectaculoasă a afacerilor, 

a profi turilor sau a numă-

rului de angajaţi.

Cele mai dinamice nouă 

companii din Transilvania şi 

Banat, respectiv nouă antrepre-

nori au primit miercuri titlul de 

„Campioni în business”, în ca-

drul proiectului cu acelaşi nu-

me dedicat antreprenoriatului, 

derulat de Ziarul Financiar.

Premiile „Campioni în Bu-

siness” se acordă în funcţie de 

evoluţia cifrei de afaceri, a pro-

fi tului net, a numărului de an-

gajaţi şi a solidităţii afacerii. 

Pentru realizarea topului au fost 

selectate doar companiile pro-

fi tabile deţinute de întreprinză-

tori locali, cu peste 10 angajaţi.

Premiile s-au împărţit în do-

uă categorii: companii cu cifră 

de afaceri de peste 70 milioa-

ne lei şi companii cu cifră de 

afaceri sub 70 milioane de lei.

Din cele peste 5.000 de com-

panii care au îndeplinit crite-

riile selectate la nivel naţional, 

pe regiunea Transilvania şi Ba-

nat (care include judeţele Al-

ba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsă-

ud, Braşov, Caraş Severin, Cluj, 

Covasna, Harghita, Hunedoa-

ra, Maramureş, Mureş, Satu 

Mare, Sibiu şi Timiş) a fost de-

clarată câştigătoare o singură 

companie din Cluj.

Cele mai dinamice 
companii

La categoria companiilor cu 

cifră de afaceri de peste 70 de 

milioane lei, câştigători au fost 

companiile Elba SA (Timiş), Elec-

tro Sistem SRL (Maramureş) şi 

Bilka Steel SRL (Braşov). Cea din 

urmă, de exemplu, companie 

specializată în fabricarea produ-

selor metalice obţinute prin de-

formare plastică, metalurgia pul-

berilor, a înregistrat o cifră de 

afaceri în 2013 de 105 milioane 

de lei, în creştere cu 41% faţă de 

anul anterior şi un profi t net în 

creştere cu 169% faţă de 2012. 

Firma avea 66 angajaţi în 2013 

şi este deţintă de Horaţiu Mihai 

Ţepeş, un antreprenor de doar 

33 de ani, care a pus bazele afa-

cerii în 2007. „Am pornit la drum 

cu mult know-how iar acest lu-

cru a contat mai mult decât ba-

nii”, a explicat Horaţiu Ţepeş.

În cazul Elba SA, compa-

nie specializată în fabricarea 

de echipamente electrice de 

iluminat, cifra de afaceri a cres-

cut în 2013 la 194 milioane de 

lei, cu 57% mai mult faţă de 

anul anterior. Anul trecut, com-

pania a înregistrat un profi t 

net în creştere cu 580% faţă 

de 2012. Firma avea 936 sala-

riaţi la sfârşitul anului 2013.

Cel de-al treilea câştigător, 

Electro Sistem SRL, este o 

companie specializată în fa-

bricarea aparatelor de distri-

buţie şi control a electricită-

ţii, care a înregistrat o cifră de 

afaceri în 2013 de 108 milioa-

ne de lei, în creştere cu 44% 

faţă de anul anterior şi un pro-

fi t net în creştere cu 29% fa-

ţă de 2012. Firma avea 261 sa-

lariaţi la sfârşitul anului 2013.

Cea mai dinamică fi rmă 
clujeană

În categoria companiilor cu 

cifră de afaceri sub 70 de mili-

oane de lei, câştigătorii au fost 

companiile Emsil Techtrans (Bi-

hor), Grup Energoinstal SA 

(Cluj) şi Laboratoarele Fares 

Bio Vital (Hunedoara).

Compania clujeană Grup 

Energoinstal este specializată 

în executarea lucrărilor de in-

stalaţii sanitare, de încălzire şi 

de aer condiţionat. A înregis-

trat o cifră de afaceri în 2013 

de 35 milioane de lei, în creş-

tere cu 58% faţă de anul an-

terior şi un profi t net în creş-

tere cu 464% faţă de 2012. Fir-

ma avea 80 de angajaţi în 2013.

Premiul pentru 
„Branding românesc” 
ajunge la Cluj

În cadrul evenimentului au 

fost acordate şi trei premii spe-

ciale. Astfel, fi rma arădeană 

Astra Vagoane Călători a pri-

mit premiul special „Rezisten-

ţa la dezindustrializare”. Com-

pania, specializată în fabrica-

rea materialului rulant, a înre-

gistrat anul trecut o cifră de 

afaceri de 180 de milioane de 

lei, în creştere cu 229% faţă 

de 2012 şi un profi t net în creş-

tere cu 529% faţă de 2012. Fir-

ma avea 798 angajaţi în 2013.

De asemenea, producăto-

rul de carne de pui Transavia, 

din Alba, a primit premiul spe-

cial „Viziune în antreprenori-

at”. Compania a înregistrat în 

2013 o cifră de afaceri de 460 

de milioane de lei, în creşte-

re cu 8% faţă de anul anteri-

or şi un profi t net în creştere 

cu 37% faţă de 2012. Firma 

avea 1.005 angajaţi în 2013.

Premiul special „Branding 

românesc” a fost acordat pro-

ducătorului clujean de cosme-

tice Farmec SA. Compania a în-

registrat o cifră de afaceri în 

2013 de 138 de milioane de lei, 

în creştere cu 13% faţă de anul 

anterior şi cu un profi t net în 

scădere cu 8% faţă de 2012. 

Firma avea 602 angajaţi în 2013.

Portretul antreprenorului 
performant

„Dacă ar fi să realizăm 

un «portret robot» al antre-

prenorului performant din 

2013, acesta ar fi: 116 mili-

oane lei cifră de afaceri, 5,5 

milioane lei profit brut, 4,6 

milioane lei profit net, 4,8% 

rata profitului brut (faţă de 

4,5% în 2012), 255 salariaţi 

(faţă de 240 în 2012), 455 

mii lei cifra de afaceri per 

salariat (în creştere cu 0,5% 

faţă de 2012), 22.000 lei pro-

fit brut per salariat (mai ma-

re cu 6,9% comparativ cu 

2012). Cifrele tot mai bune 

de la un an la altul confir-

mă potenţialul ridicat al ca-

pitalului privat românesc şi 

dinamismul companiilor an-

treprenoriale locale”, a de-

clarat Ionuţ Simion, Parte-

ner, Servicii de consultanţă 

fiscală pentru antreprenori, 

PwC România.

Care sunt companiile cu cele mai 
spectaculoase creşteri în 2013
Clujul a obţinut doar un loc în topul celor mai dinamice şase companii din Transilvania şi Banat.

Veniturile celor mai mari 

companii deţinute de 

antreprenorii români au 

crescut anul trecut.

Cele mai mari companii de-

ţinute de antreprenori români 

au înregistrat în 2013 o cifră 

de afaceri agregată cu 6,7% 

mai mare decât în 2012, potri-

vit unei analize realizate de 

Enterprise Investors, BCR, PwC 

România şi Asociaţia Triple He-

lix, în parteneriat cu Ziarul Fi-

nanciar, în cadrul proiectului 

„Campioni în Business”.

Studiul a luat în considera-

re performanţele fi nanciare pen-

tru 1.300 de companii deţinu-

te de antreprenori români care 

au înregistrat profi t brut în 2013 

şi au avut peste 10 angajaţi, se-

lectate din rândul celor mai 

mari 3.000 de companii din Ro-

mânia în funcţie de cifra de afa-

ceri din 2013. Analiza a avut la 

bază informaţiile depuse la Re-

gistrul Comerţului.

Cumulat, cele 1.300 de com-

panii analizate au înregistrat în 

2013 o cifră de afaceri de 151 

miliarde lei şi un profi t brut de 

7,2 miliarde lei, în creştere cu 

13,5% faţă de 2012. Profi tul net 

a înregistrat în 2013 o valoare 

agregată cu 14,4% mai mare 

faţă de anul precedent, ajun-

gând la 6 miliarde lei.

Topul regiunilor 
geografi ce

Analiza mai arată că, din 

cele 1.300 de companii antre-

prenoriale analizate, 56% îşi 

desfăşoară activitatea în Mun-

tenia (731 companii), 31% în 

Transilvania (398) şi 13% în 

Moldova (171). De asemenea, 

regiunea cu cea mai mare creş-

tere a numărului de salariaţi 

în 2013 este Transilvania, cu 

9,2% (de la 88.400 persoane 

în 2012, la 96.500 persoane), 

urmată de Muntenia, cu 5.7% 

şi Moldova cu 2,9%.

Cele mai active domenii

Domeniile de activitate în 

care antreprenorii au înregis-

trat în 2013 cele mai mari ci-

fre de afaceri agregate sunt co-

merţul cu ridicata (398 de com-

panii însumează venituri de 

51,7 miliarde lei), comerţul cu 

amănuntul (107 companii şi 

13,7 miliarde lei), construcţii 

(109 companii şi 11,5 miliarde 

lei), agricultură, industria ali-

mentară, transport şi depozi-

tare şi comerţul auto. Dintre 

acestea, cel mai mare ritm de 

creştere a cifrei de afaceri în 

2013 a fost înregistrat de in-

dustria alimentară (12,3%), 

agricultură (9,3%) şi comer-

ţul cu amănuntul (8,9%).

Afaceri de 151 mld. lei pentru cele 
mai mari 1.300 de companii
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Consilierii locali ai PDL au 

astăzi de ales între Emil 

Boc şi noul partid creat 

prin absorbirea PDL în 

PNL. Surse din PDL susţin 

că decizia nu ar fi  tocmai 

uşor de luat şi că unora 

dintre consilieri li s-ar fi  

cerut, mai mult sau mai 

puţin explicit, să aleagă.

Sursele Monitorul de Cluj 

susţin că s-ar face presiuni asu-

pra consilierilor locali şi jude-

ţeni ai PDL pentru a trece la 

PMP. “Au fost făcute presiuni 

să trecem la PMP, unii au re-

fuzat, alţii vor accepta”, au de-

clarat sursele Monitorul de 

Cluj. Astfel că, de câteva zile, 

se trag sfori pentru transferul 

cât mai multor consilieri locali 

înspre PMP cu scopul de a con-

tura o nouă majoritate în Con-

siliul Local. Uşor de înţeles, în 

condiţiile în care prin fuziune 

PDL se dizolvă în PNL, care 

deja are reprezentanţi în Con-

siliu (aleşi pe listele USL) şi ar 

deveni astfel cea mai mare for-

ţă politică din deliberativul lo-

cal. Dar, nucleul dur al PDL nu 

priveşte cu ochi buni situaţia 

şi se teme că unii dintre pro-

priii consilieri – proveniţi din 

vechiul PNL – s-ar putea alia 

cu foştii adversari.

Adi Popa şi Radu Raţiu, 
priviţi cu neîncredere, 
dar scutiţi de presiuni

Astfel, trei nume sunt pri-

vite cu neîncredere de repre-

zentanţii nucleului dur din 

PDL Cluj: Adrian Popa, Ovi-

diu Turdean (ambii proveniţi 

din PNL) , respectiv Radu 

Raţiu (un apropiat al vice-

preşedintelui naţional al PDL 

Alin Tişe).

La şedinţa de astăzi (joi, 

16 octombrie) a Consiliului 

Local, Ovidiu Turdean este 

posibil să îşi anunţe retrage-

rea din deliberativul local, din 

motive „personale”.

Surse din PDL au declarat 

pentru Monitorul de Cluj că 

„retragerea” lui Ovidiu Tur-

dean nu este tocmai „perso-

nală” şi că asupra consilieru-

lui local s-ar fi  făcut unele pre-

siuni, dar el le infi rmă: „Da-

ca e să fac o mutare, o voi fa-

ce în sensul de a mă retrage 

defi nitiv din viaţa politică, mai 

degrabă decât să fac vreun 

«transfer». Am ajuns la un ni-

vel de suprasaturaţie în ce pri-

veşte politica. Deja analizez 

foarte serios posibilitatea de 

a mă retrage, e doar o chesti-

une de moment”, a explicat 

Ovidiu Turdean.

Următorul nume pe lista con-

silierilor locali ai PDL la Cluj-Na-

poca este însă mult mai „fl exi-

bila” Loredana Pop. Ea nu s-a 

remarcat decât printr-o locuin-

ţă ANL primită de la fostul vi-

ceprimar Radu Moisin şi prin 

faptul că a reuşit să intre în Ba-

rou doar la a doua „strigare”, 

după o recorectare suspectă a 

lucrărilor, de care nu ar fi  stră-

in fostul ei şef Daniel Buda.

Adrian Popa şi Radu Raţiu 

au fost feriţi de aceste presiuni. 

Adrian Popa este un apropiat 

al lui Arpad Paszkany, unul din-

tre sponsorii extrem de discreţi 

ai democrat-liberalilor clujeni, 

iar pe Radu Raţiu l-a ferit fap-

tul că e „omul lui Tişe”.

„Presiuni asupra mea nu au 

fost, dar este exclus să plec în 

PMP”, a precizat Radu Raţiu.

Consilierii locali PDL Ghe-

orghe Şurubaru, Ligia Bocşe 

şi Ioan Pop nu au putut fi  con-

tactaţi pentru a-şi exprima un 

punct de vedere.

Cei care doresc să-şi clarifi ce 

poziţia şi să aleagă o tabără sau 

cealaltă o pot face cel târziu as-

tăzi. Unii deja au ales. De exem-

plu, consilierul local Radu Con-

stantea (PDL) a declarat în cer-

cul său de prieteni că votează cu 

Elena Udrea (PMP). Alţii, pre-

cum Adrian Popa spun că o ple-

care din PDL este exclusă. Ace-

eaşi poziţie o are şi Radu Raţiu: 

„Este exclus să plec din partid”.

Pentru Moisin 
întotdeauna e „linişte”

Preşedintele PDL Cluj-Na-

poca Radu Moisin, care e şi 

consilier local, a spus că nu ştie 

de vreo plecare din partid şi că 

este exclus ca unii consilieri lo-

cali ai PDL să facă presiuni asu-

pra altor colegi.

„Nu mi-a zis nimeni că vrea 

să plece şi mă îndoiesc că vor 

pleca. Dacă ar fi  fost intenţii de 

plecare, aş fi  afl at, dar mă în-

doiesc. Consilierii locali PDL 

nu au cum să facă presiuni asu-

pra altor colegi PDL. Nu ar avea 

cine să facă presiuni. N-am în-

demnat pe nimeni să facă sau 

să nu facă ceva. Fiecare are pro-

priul său traseu. Fiecare îşi de-

cide viitorul politic, dar la în-

tâlnirile de partid i-am sfătuit 

să nu îşi părăsească partidul la 

greu în preajma alegerilor. Cel 

mai probabil este că toţi con-

silierii vor rămâne în cadrul 

PDL. În continuare vom spri-

jini proiectele primarului Emil 

Boc. Nu ştiu despre vreo demi-

sie a domnului Turdean. Ni-

meni nu e ţinut cu forţa în par-

tid, dar ar fi  o pierdere impor-

tantă”, a spus Moisin.

Totuşi, miercuri, după o şe-

dinţă „tehnică” a consilierilor 

locali PDL ţinută în biroul şi în 

prezenţa primarului Emil Boc – 

la care s-a pregătit şedinţa de 

Consiliu de astăzi -, mai mulţi 

aleşi locali democrat-liberali s-au 

retras pentru „discuţii politice”. 

Surse din PDL au declarat pen-

tru Monitorul că unii dintre con-

silierii PDL şi-ar fi  exprimat în 

discuţii „om la om” disponibi-

litatea pentru un transfer la PMP.

„Ordonanţa traseiştilor“ 
expiră în 16 octombrie

Dacă vreunul dintre consili-

erii PDL ar avea gânduri de mi-

graţie ar mai putea să o facă doar 

astăzi (joi, 16 octombrie), când 

expiră ordonanţa lui Ponta.

De altfel, cei care au dorit 

să profi te au plecat deja: con-

silierii judeţeni Rareş Rusu şi 

Andreea Morar, primul la PMP, 

cea de-a doua a rămas inde-

pendentă. Cei care ar avea gân-

duri de plecare după ziua de 

joi riscă să-şi piardă mandatul, 

situaţie subliniată indirect toc-

mai de Radu Moisin: “Fiecare 

are propriul său traseu, fi ecare 

îşi decide viitorul politic”. 

Noua majoritate în Consiliul Local are 
termen precis: Ori astăzi, ori deloc
Surse din PDL acuză că, de câteva zile, se trag sfori pentru transferul cât mai multor consilieri locali
înspre PMP cu scopul de a contura o nouă majoritate.

Ca să acopere un eventual scandal, pe ordinea de zi a 
ședinței de Consiliu Local de joi 16 octombrie a fost intro-
dus un subiect „cu cântec”: PUD-ul pentru o clădire de biro-
uri a senatorului Alin Tișe, proiect puternic contestat - la co-
mandă politică afi rmă senatorul - în unele organe de presă.

Blocul lui Tişe, perdea de fum
pe ordinea de zi de astăzi

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Monica Macovei, candidat 

independent la preşedin-

ţia României, este unul 

dintre cei mai înstăriţi 

candidaţi, deţinând apar-

tamente, case şi terenuri.

Europarlamentarul Monica 

Macovei deţine 6 terenuri, din-

tre care 4 intravilane (344mp, 

1300 mp, 470mp în comuna Li-

manu din jud. Constanţa şi 629,99 

mp în satul Ostatu, comuna Cor-

beanca, jud. Ilfov), unul agricol 

(2 ha şi 4.300mp în comuna Fră-

teşti, jud. Giurgiu) şi unul de 

8000 mp în comuna Limanul, 

înscris la alte categorii de tere-

nuri extravilane, dacă se afl ă în 

circuitul civil.

Monica Macovei are în pro-

prietate 5 imobile, dintre ca-

re 3 apartamente în Bucureşti, 

o casă de locuit în satul Os-

tatu din comuna Corbeanca 

şi o casă de vacanţă în comu-

na Limanu. Europarlamenta-

rul deţine un autoturism Su-

zuky Wagon.

Ce venituri a încasat de 
la Parlamentul European

Monica Macovei are şi un 

credit ipotecar de 40.000 eu-

ro, contractat în 2007 la Uni-

Credit Tiriac Bank şi scadent 

în 2018.

Fostul ministru al Justiţiei 

a încasat în 2013 un venit net 

de 74.408,64 euro, salariul pri-

mit în calitate de europarla-

mentar, şi a mai obţinut 30.586 

lei din închirierea unor bu-

nuri din satul Ostatu.

Europarlamentarul preci-

zează că a mai încasat anul 

trecut 67.494,30 euro de la 

Parlamentul European că di-

urna pentru cazare, mânca-

re şi alte cheltuieli în Bruxel-

les, Strasbourg şi misiunilor 

în alte ţări, însă trebuie pre-

cizat că „această sumă nu 

constituie un venit personal 

în sensul legii”, după cum 

arată Monica Macovei, adă-

ugând că a optat să prezinte 

totuşi şi această sumă.

De asemenea, anul trecut 

europarlamentarul Monica Ma-

covei a mai obţinut 226.056,08 

din cotă parte despăgubiri 

printr-o decizie CEDO, titu-

lar fi ind tatăl ei, decedat în 

2008. Monica Macovei preci-

zează că întreaga sumă a mers 

către mama sa, fi ind vorba 

despre despăgubiri pentru un 

imobil afl at în proprietatea 

părinţilor.

Ce avere are candidatul la preşedinţie, Monica Macovei?



joi, 16 octombrie 2014 social.monitorulcj.ro 7

PUBLICITATE

PUBLICITATE

S-a îndrăgostit iremediabil 

de Cluj şi de oamenii locu-

lui, cărora le-a făcut un 

culcuş cald în inima sa, 

inimă care poate că acum 

bate în mare măsură şi 

datorită clujenilor: elevii 

săi, care l-au determinat 

să meargă la medic, docto-

riţa care i-a descoperit 

imediat boala şi dr. Adrian 

Molnar, de la Institutul 

Inimii, care l-a operat pe 

cord de urgenţă, la doar 

câteva ore de la diagnos-

tic, în martie 2012. Acum 

inima sa bate mai ales 

pentru clujeni, cărora vrea 

să le ofere, cu mâna sa de 

scriitor, un strop de nemu-

rire prin cărţile sale.

Patrizio are 56 de ani, s-a 

născut la Roma, unde îi locu-

ieşte în continuare familia, iar 

din 2009 predă limba italiană 

la Colegiul Naţional „George 

Bariţiu” din Cluj-Napoca, prin-

tr-un program al Ministerului 

de Externe al Italiei. A studiat 

fi losofi a la Roma şi a predat fi -

losofi e, istorie şi materii litera-

re la mai multe licee din Italia. 

Până acum are două cărţi pu-

blicate, în Italia, în 2007 şi 2008, 

dar traduse şi publicate şi în 

România, iar următoarea va fi  

dedicată Clujului şi clujenilor.

El spune că volumul va pur-

ta numele „Racconti di Cluj” 

(„Povestiri de la Cluj”) şi va 

cuprinde proză scurtă despre 

experienţa sa în România. De-

ocamdată are vreo 20 de po-

vestiri, iar, când va fi  gata, vo-

lumul va fi  publicat atât în Ita-

lia, cât şi în România.

Laszlo Alexandru, prietenul 

şi colegul său, profesor de ita-

liană la Colegiul „George Bari-

ţiu”, afi rmă că va traduce în 

română viitorul volum al lui 

Patrizio Trequattrini, la fel cum 

a tradus în română şi celelalte 

două cărţi ale sale, dar de aceas-

tă dată se gândeşte chiar la o 

ediţie bilingvă.

„Volumul va fi  distribuit şi 

în Italia, şi în România, iar eu 

am zis că am putea face o edi-

ţie bilingvă, italiano-română. 

Eu am propus această ediţie 

italiană-română şi în contextul 

în care anul viitor Clujul va fi  

Capitală Europeană a Tinere-

tului. El vorbeşte despre tine-

ret, care se confruntă deja cu 

această situaţie de la cele mai 

fragede vârste, situaţia multi-

culturalităţii, a răspândirii ge-

ografi ce, familii desfăcute de 

părinţii plecaţi la muncă. Avem 

mulţi elevi care se transferă din 

Italia înapoi aici, că nu s-au 

adaptat acolo. Sau vin de aco-

lo un an şi se întorc în Italia. E 

mare circulaţie, asta schimbă 

modul de a gândi, de a te ra-

porta la realităţi şi la continen-

tul acesta multicultural”, expli-

că Laszlo Alexandru.

Tot Laszlo Alexandru, care 

este şi critic literar, vorbeşte 

despre scriitura prietenului şi 

colegului său, despre care spu-

ne că se inspiră foarte mult din 

realitate.

„Patrizio Trequattrini nu scrie 

doar din fantezie, ci adaptează 

realitatea către fantezie, dar se 

păstrează destul de aproape de 

realitate. Sunt importante pro-

zele lui, care încă nu au apă-

rut în volum. De pildă, a scris 

despre tinerii din Cluj şi din Ro-

mânia, pe care el îi cunoaşte 

din activitatea cotidiană. Are o 

proză foarte interesantă, cu o 

elevă a noastră şi cu o familie 

foarte diversifi cată. Mama lo-

cuieşte în Italia, tatăl în Spa-

nia, ea locuieşte la bunici, mer-

ge în vizită, dar se simte mai 

bine când vine acasă, nu vrea 

să stea cu părinţii, preferă să 

stea în România cu bunicii. De 

la această situaţie, autorul ajun-

ge la întrebarea: cum arată o 

familie modernă în această mul-

ticulturalitate? Adică, cum se 

poate duce înainte o familie şi 

o spune şi din experienţa sa 

personală, pentru că familia lui 

Patrizio e la Roma şi el stă la 

Cluj. Ştie din proprie experien-

ţă ce înseamnă să te sfâşii, aşa, 

geografi c, între mai multe co-

ordonate. De la o situaţie con-

cretă pe care o cunoaşte foar-

te bine, el merge la o proble-

mă fi losofi că, la o problemă 

contemporană: cum arată as-

tăzi o familie extinsă pe un con-

tinent. E un exemplu. Sunt şi 

alte proze în care, plecând de 

la ceea ce vede, el – care are 

studii de fi losofi e la Roma – 

abordează problemele profun-

de ale existenţei. El pleacă de 

la o observaţie locală pentru a 

aborda o problemă general uma-

nă şi continentală deja. Aproa-

pe toate prozele lui sunt con-

struite pe acest stil”, precizea-

ză Laszlo Alexandru.

Patrizio Trequattrini vorbeş-

te cu drag despre elevii săi, des-

pre clujeni, despre români în 

general. Din multe puncte de 

vedere îi plasează peste cona-

ţionalii săi italieni.

„De când am ajuns aici am 

observat mai ales diferenţe în-

tre români şi italieni. Sunt mul-

te asemănări, dar am găsit aici 

umanitatea pe care în Italia am 

pierdut-o. Aceasta este, în opi-

nia mea, cea mai mare diferen-

ţă. După experienţa mea pot să 

vă spun că elevii români sunt 

mai afectuoşi şi respectuoşi. 

Elevii italieni au devenit prea 

agresivi, aroganţi. Au o relaţie 

cu profesorul care nu este co-

rectă. Ei se pun la acelaşi nivel 

cu profesorul. Cred că pentru 

a învăţa trebuie o formă de res-

pect, pe care elevii italieni n-o 

mai au”, este de părere Patri-

zio Trequattrini.

„Racconti di Cluj”
Patrizio Trequattrini, un italian care nu vorbeşte 
atât de bine româneşte, dar care simte ca puţini 
alţii înţelesurile ascunse ale sufletului românesc.

PATRIZIO TREQUATTRINI | italian stabilit în Cluj

 „Te iubesc şi te voi iubi mereu, te voi purta 
mereu în sufl et, oriunde mi se va întâmpla să 
merg. De fapt tu eşti preferata mea, cea cu care 
am trăit momentele cele mai intense, cea care 
m-a făcut să visez. Alături de tine am simţit fi orii 
emoţiilor celor mai puternice şi, dacă nu te voi 
mai revedea, mi-ai lipsi enorm, draga mea, 
neînlocuita mea tovarăşă de viaţă. Te 
îmbrăţişez, te sărut şi te voi purta mereu cu 
mine, draga mea, iubita mea cetate a Clujului.“
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ P.F. vând apartament cu 2 ca-
mere, conf, et. ¼, curte închisă 
de 550 mp, central. Inf. supli-
mentare la tel. 0264-431115, 
dimineața și seara. (1.7)

¤ P.F. vând ap. cu 2 camere, în 
supr. de 56 mp, zona P-ţa M Vi-
teazul, cărămidă, renovat re-
cent, centrală termică, contorizat 
individual, geamuri termopan, 
ușă metalică, 3 beciuri. Inf. la 
tel. 0762-258062 (2.5)

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 singur 
nivel în Grigorescu (P-ţa 14 iulie, 
Donath, E. Grigorescu, O. Go-
ga), Gheorgheni (Arieșului, Ar-
telor, V. Lupu, T. Ionescu, Albi-
nii), Bulgaria (P-ţa 1848, Cluja-
na), 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. (2.7)

¤ Vând casă în Florești, str. 
Avram Iancu, 2 construcţii și te-
ren teren în supr. de 750 mp, 
are toate utilităţile la șoseaua 
Avram Iancu, la 7 km de Cluj, se 
pretează ca și locuinţă, birouri, 
depozit, pensiune, atelier, etc. 
Inf. suplimentare la tel. 
0749-813005. (4.5)

¤ Vând casă cu 3 camere, garaj 
și șură, anexe, curte și grădină 
mare, teren 7 ha, la 27 km de 
Cluj-Napoca, în com. Sânpaul, 
sat Sumurducu. Inf. la tel. 
0753-057929. (4.5)

¤ Casă trainică la Valea Ierii, ief-
tin, cu 2 camere și grădină, preţ 
fi x 9900 euro. Inf. la tel. 
0736-577060. (4.5)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând teren pentru construcţii 
în supr. de 3600 mp, front 23 
m, situat în cart. Gheorgheni, 
str. Soporului, la cca 400 m de 
la capătul troleiului nr. 3, toate 
utilităţile în faţa terenului. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0364-262314 sau la 
0756-406578. (1.7)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii, str. Dealul Fânaţelor, la 
100 m de autobuzul nr. 39, su-
pr. 6200 mp, front la stradă 160 

m, cu toate utilităţile pe teren, 
preţ negociabil. Tel. 
0741-100529. (2.7)

¤ Cumpăr 500 mp teren pentru 
construcţie vilă sau de 1500 mp 
pentru construcţie case înșiruite, 
liber sau cu casă demolabilă, în 
zona Grigorescu (P-ţa 14 Iulie, 
E. Grigorescu, Donath, O. Go-
ga), Gheorgheni (Arieșului, Ar-
telor, V. Lupu, T. Ionescu, Albi-
nii), Bulgaria (P-ţa 1848, Cluja-
na), front min. 16 m. Tel. 
0748-111295. (2.7)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii în Cluj-Napoca, str. Becaș 
nr. 34, supr. 3900 mp, cu front 
de 19,5 m și 200 m lungime, cu 
C.F. + C.U., P2 sau case înșirui-
te, cu toate utilităţile pe teren, 
preţ negociabil. Inf. suplimenta-
re la tel. 0741-100529. (2.7)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii, str. Dealul Fânaţelor, la 
100 m de autobuzul nr. 39, su-
pr. 6200 mp, front la stradă 160 
m, cu toate utilităţile pe teren, 
preţ negociabil. Tel. 
0741-100529. (4.7)

¤ Vând teren în Făget, zona ”La 
Stâni”, cu intrare din Eugen Io-
nesco și str. Carierei, supr. 6000 
mp, preţ 20 euro/mp. Pentru 
inf. suplimentare sunaţi la tel. 
0745-108915. (4.7)

¤ Vând teren pentru construcţie 
casă, situat în Cluj-Napoca, str. 
Bradului nr. 32, în suprafaţă de 
600 mp. Inf. și relaţii suplimena-
tre la tel. 0744-636473. (4.5)

¤ Vând teren în zona Po-
pești-Vale, supr. 5800 mp, intra-
vilan, cu utilităţi, asfalt, front 65 
ml, în Valea Seacă – Popești, la 
4 km distanţă de Cluj, pentru 
construcţii case, vile, blocuri, de-
pozite, vile, zonă frumoasă. Re-
laţii la tel. 0745-108915. (4.7)

¤ Vând teren în Coruș, supr. 
2200 mp, cu utilităţi, preţ 10 
euro/mp. Inf. la tel. 
0745-108915. (4.5)

¤ P.F. cumpăr teren extravilan, 
agricol, pășune, mlăștinos. Su-
naţi la tel. 0741-244133. (4.7)

¤ Vând teren construcţii de 
1060 mp, 7500 mp și 3000 mp, 
toate în cart. Mănăștur, str. 
Câmpului, toate cu acte în regu-
lă. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0748-193982. (4.5)

¤ Vând teren în supr. de 58000 
mp, în cart. Iris, str. Giuseppe 
Verdi, drum de acces din str. Oa-
șului sau B-dul Muncii, front la 
drum 90 m, curent electric, apă, 
carte funciară, cadastru, preţ 11 
euro/mp. Tel. 0744-653097. 
(6.7)

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

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

0723-172514.

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deu-
şu, intravilan, zonă liniştită. 
Preţ – 18 Euro mp. Informaţii 
telefon: 0722-990855.
¤ Vând teren central în supr. de 
100 mp, front 20 ml la drum de 
servitute, cu C.F. și C.U., P+6, 
preţ 250 euro mp. Inf. supli-
mentare la tel. 0745-251703.

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

Sibiu, lângă motelul 
Dracula, intravilan, 1.175 

mp, deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

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-
rane, în cart. Bună Ziua, str. M. 
Zaciu nr. 10-18, cu C.F. în regu-
lă, cu ușă automată, primul pro-
prietar, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (2.7)

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

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, et. 2/4, lift, Borhanci, 
mobilat + electrocasnice, fără 
mașină de spălat, centrală, cu 
încălzire prin pereți, preț negoci-
abil. Inf. suplimentare la tel. 
0726-200640.

Caut de închiriat 
garsonieră,

mobilată, de preferinţă 
zona FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SPAŢII

¤ P.F. închiriez garaj subteran, 
în cart. Bună Ziua, str. M. Zaciu 
nr. 10-18, cu C.F. în regulă, cu 
ușă automată, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0741-100529. (2.7)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial cu vitrină la stradă, 
25-50 mp sau suprafeţe mai 
mari în curte, pe str. Baba No-
vac, între Cinema Victoria și Pre-
fectură. Tel. 0756-158360. (2.2)

¤ P.F. vând garaj subteran, în 
cart. Bună Ziua, str. M. Zaciu nr. 
18, cu C.F., preţ negociabil. Inf. 
la tel. 0741-100529. (2.7)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial în P-ţa Mihai Viteazul, 
supr. de 50 mp, în același ma-
gazin cu Carmangeria CINA, în-
tre Banca Transilvania și Magazi-
nul Fierul, Germanos. Inf. la tel. 
0756-158360. (2.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial în Mănăștur, 160 mp, 
cu vitrine mari la stradă, lângă 
trecerea de pietoni, peste drum 
de BIG – Complex Winmarkt. 
Tel. 0745-515415. (2.2)

SCHIMBURI

¤ Schimb apartament cu 3 ca-
mere, supr. 100 mp, cu casă cu 
2 camere de 50 mp + cu grădi-
nă, în Cluj. Sunaţi la tel. 
0749-410684. (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

¤ Angajez persoane pentru cu-
les mere, în zona livada Steluţa. 
Sunaţi la tel. 0758-356073.

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

¤ Tânără, caut loc de muncă part-
time, în domeniul contabilitate 
primară, cunoștințe WINMEN-
TOR. Sunați la tel. 0745-430079.

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

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer şi ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.
¤ Sobar profesionist, cu peste 
25 ani experienţă, execut toate 
tipurile și modelel de sobe de 
teracotă, seminee, garantez 
economisirea lemnului /gazului, 
garanţie 15 ani. Sunaţi la tel. 
0742-588877 (2.5)

¤ P.F. efectuez transport mărfuri 
generale cu “Ford Tranzit” 
decapotabil,de 1500 kg, la cele 
mai mici preturi, materiale de 
construcţii, molozi, cherestea la 
rampa de gunoi Pata-Rât. Preţ 
mic, negociabil, la orice oră. Su-
naţi la tel. 0741-100529. (4.7)

¤ 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. (7.7)

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

AFACERI

¤ Credite, refi nanţări, carduri de 
cumpărături rapid.
Dobândă fi xă.
Cu protecţie / venit.
Consilierul Dvs. Răzvan Roșu.
Tel. 0741-101.595. (3.5)

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând CART 270 cmc, stare 
perfectă, motor HONDA, înscris, 
înscris în circulaţie, se poate cir-
cula pe drumuri accidentate, 
preţ 750 euro. Inf. suplimentare 
la tel. 0751-044086. (4.5)

¤ Vând Toyota Yaris, an 2007, 
129.000 km, diesel, preţ nego-
ciabil. Tel 0741-028813. (4.5)

¤ Vând ”Volkswagen Golf 4”, an 
de fabricaţie 2002, motor 1,6, 
129000 km la bord, benzină, 
stare bună, culoare argintie, în 
orașul Bistriţa Năsăud,bine în-
grijită, preţ negociabil. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel 
0743-433704. (4.5)

Vând ”Renault 
Megane“, an de 

fabricaţie 2000, dotări 
aer condiţionat, 

geamuri faţă electrice, 
volan reglabil, scaun 
reglabil pe înălţime, 

oglinzi reglabile, radio 
casetofon cu comenzi 

pe volan, motor 
excepţional de 1,6 pe 

benzină.
Preţ negociabil.

Tel. 0744-702473.

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

UZ CASNIC

¤ Vând sobă de teracotă, culoa-
re maro. Inf. suplimentare la tel. 
0264-593488. (4.7)

¤ Cumpăr calorifere vechi. Rog 
sunaţi la tel. 0741-244133. (6.7)

ELECTRO

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

MOBILIER

¤ Vând pat dublu pe arcuri cu 
saltele confor-zone, un tobogan 
pentru copii de h = 1 m, măsuță 
furnir, toate albe, nouă, toate în 
perfectă stare, preț foarte bun. 
Inf. suplimentare la tel. 0741-
386266, între orele 8-21. (1.7)

¤ Cumpăr mobilă de bucătărie 
și de cameră, colţar, mașină de 
spălat manuală. Inf. la lel. 
0758-566957. (2.5)

¤ Vând masă pliabilă, culoarea 
cireșului, nouă, pentru 8 persoa-
ne, preț 200 RON. Inf. suplimen-
tare la tel. 0768-133992. (3.7)

¤ Vând masă din lemn, pliabilă, 
culoarea cireșului. Inf. la tel. 
0768-133992. (7.7)

DIVERSE

¤ Vând blană astrahan frumoa-
să. Inf. suplimentare la tel. 
0264-431115, dimineaţa și sea-
ra. (1.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, cu 6 role, pe curent 220 
V, nou, marcă străină, aparatul 
este nou. Preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (2.7)

¤ Vând dovlecei (ludăi) de cali-
tate extra, la 10-15 kg, în canti-
tate de 1000 kg, în Cluj-Napo-
ca, cart. Gheorgheni. Preţ ne-
gociabil. Sunaţi la tel. 
0741-0741-100529. (2.7)

¤ Vând 10 feţe de plapumă, de 
pernă mari și mici, cearceafuri, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (2.7)

¤ Vând baloţi pătraţi de lucernă, 
calitate superioară din 2014, cart. 
Ghoergeni. Inf. suplimentare la 
tel. 0741-0741-100529. (2.7)

¤ Vând cergă de Săpânţa. Inf. 
suplimentare la tel. 
0744-605935. (4.5)

¤ Vând covor cu dim. 3 x 2,5 m, 
preţ 60 RON. Inf. la tel 
0264-591965. (4.5)

¤ Vând convenabil un aragaz cu 
4 ochiuri, o mașină de scris mar-
ca Adler, un cartuș Dunhill, lam-
pă de noptieră din porţelan cu 
fi gurine. Relaţii suplimenatre la 
tel. 0734-393533. (4.5)

¤ Vând doi saci de mozaic, 100 
kg, culoare albă. Pentru alte in-
formaţii sunaţi la tel. 
0744-605935. (4.5)

¤ Vând coniac de 47° și rachiu de 
fruncte de 53°, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Calitate super. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (4.5)

¤ Vând 15 blugi și tricouri, preţ 
30 RON. Inf. la tel. 
0264-591965 (4.5)

¤ Vând ţigări electronice, accesorii 
și soluţii, preparăm orice ţigară 
electronică. Tel 0762-258062 (4.5)

¤ Vând scule tubulare, inelare, 
dornuri, ciocane. Inf. la tel. 
0768-133992. (7.7)

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

COLECŢIONARI

¤ Vând trofee de vânâtoare căpri-
or (ţap) și colţi de mistreţi, preţ 
negociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (2.5)

ANIMALE

¤ Vând curcani la 10-12 kg, 16 
lei/kg, crescuţi fără concentrat, 
hrănit cu cereale și lucenă, cart. 
Gheorgheni. Sunaţi la tel. 
0741-100529. (2.7)

¤ Vând 2 porci de tăiat sau pen-
tru crescut, calitate extra, diferite 
greutăţi, crescuţi fără concentrat, 
hrănit cu cereale și lucenă, în 
cart. Gheorgheni-Sopor, pe ales 
din 10 buc la preţul de 10 RON/
kg. Asigur loc de sacrifi care. Inf. 
la tel. 0751-095924. (2.5)

DONAŢII

¤ Primesc prin donaţie o sobă 
de gătit pentru o familie nevoia-
șă, pentru iarnă. Vă rog mult su-
naţi la tel. 0741-100529. (2.7)

PIERDERI

¤ BODEA OVIDIU medic stoma-
tolog, pierdut autorizaţie de 
funcţionare și certifi cat de înre-
gistrare a cabinetului stomatolo-
gic. Le declar nule. (1.1)

¤ Pierdut bilet la ordin seria 
BTRL 3BS 2055621, valoare 
1082,81 lei, emis de S.C. Radi-
cal Grup – Vaslui, în data de 
08.09.2014, cu scadenţa în data 
de 06.10.2014, pentru S.C. Ax 
Perpetuum Impex – Cluj-Napo-
ca. Îl declar nul. (1.1)

¤ Mureșan Adrian Dorin Persoa-
nă Fizică Autorizată, cu sediul 
social în Cluj-Napoca str. Moricz 
Zsigmond nr. 20 jud. Cluj, 
având Nr. de ordine în Reg. Co-
merţului F 12/1553/2008, Cod 
unic de înreg. 24368531 decla-
ră pierdute Certifi catul de înre-
gistrare seria B nr. 1441227 din 
data de 22.08.2008 și Certifi ca-
tul constatator nr. 
103656/10.09.2010. Se declară 
nule. (1.1)

¤ Pierdut C.I., carnet de stu-
dent, legitimaţie de student, pe 
numele POP VERONICA. Le de-
clar nule. (1.1)

¤ S.C. BE MARK S.R.L., înregis-
trată la registrul Comerţului de 
pe lângă Tribunalul Cluj, sub nr. 
J12/2481/2004, având C.U.I. 
16572149, anunţă pierderea cer-
tifi catului constatator de autori-
zare a fi rmei, emis de Registrul 
Comerţului de pe lângă Tribuna-
lul Cluj, în data de 15.07.2014. Îl 
declarăm nul. (1.1)

URBANISM

¤ S.C. NEOCREST INVESTMENT 
S.R.L. anunţă iniţierea Planului 
Urbanistic Zonal pentru „Con-
struire ansamblu mixt reziden-
ţial, comerţ, servicii, realizare 
împrejmuiri, amenajări exteri-
oare, pe Str. Alexandru Vaida 
Voievod nr. 53 C provizoriu“. 
Consultarea propunerii se poa-
te realiza în cadrul Primăriei 
Cluj-Napoca, Serviciul Urba-
nism, cam. 62. (1.1)

Cu ocazia zilei de naștere,
dorim dragei noastre

Prof. LUCIA MAIER-DAN
un călduros și sincer LA MULŢI ANI!

Nicu şi Tavi.

FELICITĂRI
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INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
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ANUNŢ DE ANGAJARE

S.C. CARTOPACK S.R.L.
ANGAJEAZĂ

2 (DOUĂ) MUNCITOARE

pe mașini de confecţionat cutii din carton ondulat.

Trimiteţi C.V.-urile la adresa: cartopack@yahoo.com.

Relaţii la tel. 0740-3145.44.

ACORD DE MEDIU

S.C. CFO INTEGRATOR S.R.L., anunţă publicul interesat 
asupra luări deciziei etapei de încadrare de a nu solicita 
efectuarea evaluării de impact asupra medilui pentru proiectul 
„Cosntruire reţea subterană DUCTCITY NETWORK – ETAPA 
2014 – canalizare subterană pentru cabluri cu fi bre optice, 
reţea locală cabluri subterane şi canalizaţie suplimentară 
subterană pentru cabluri cu fi bre optice pentru relocarea 
reţelelor aeriene existente“, în mun. Cluj-Napoca, str. 
Alexandru Vlahuţă, str. Amos Frâncu, str. Arieșului, str. Aleea 
Azuga, str. Baba Novac, Piaţa Baba Novac, Aleea Băișoara, 
Aleea Băiţa, str. Banilor, str. Bartok Bela, Aleea Bibliotecii, 
Aleea Valeriu Bologa, str. Bolyai Janos, str. Bucegi, str. Buftea, 
str. Bună Ziua, str. Bușteni, str. Câmpul Pâinii, str. Cernei, str. 
Ciocârliei, P-ţa Timotei Cipariu, Aleea Ciucaș, str. Clinicilor, 
str. Cojocnei, str. Crinului, str. Dâmboviţei, str. Decebal, str. 
Dionisie Roman, str. Dunării, str. Episcop Ioan Bob, str. Eremia 
Grigorescu, str. Eugen Ionesco, str. Giuseppe Garibaldi, str. 
Gorunului, str. Grădinarilor, Aleea Giurgiu, str. Hermann 
Oberth, str. Ialomiţa, str. Iazului, Aleea Iezer, str. Inului, str. 
I.C. Brătianu, str. Ion Pop Voitești, str. Ioan Raţiu, str. Jiului, 
str. Iugoslaviei, str. Kos Karoly, str. Lăcrămioarelor, str. Lacul 
Roșu, str. Luceafărului, str. Lunii, str. Memorandumului, Aleea 
Meseș, Aleea Mestecenilor, str. Meteor, Aleea Meziad, Aleea 
Micuș, str. Migdalului, str. Mihai Românul, P-ţa Mihai Viteazul, 
str. Mikszath Kalman, Aleea Moldoveanu, str. Molnar Piuariu, 
Aleea Muscel, str. Napoca, str. Năsăud, Aleea Negoiu, str. 
Octavian Goga, str. Oltului, Aleea Padin, Aleea Padiș, str. 
Pădurii, str. Prislop, Aleea Putna, str. Rapsodiei, Aleea Rășinari, 
str. Rovine, str. Samuil Micu, Aleea Scărișoara, str. Scorţarilor, 
str. Șesului, str. Slatina, Aleea Snagov, Splaiul Independenţei, 
str. Tatra, Aleea Tazlău, str. Tecuci, str. Teleorman, str. Ţibleșului, 
str. Trascăului, str. Tribunul Vlăduţiu, str. Trotușului, str. Tulcea, 
str. Universităţii, str. Uzinei Electrice, Aleea Vidraru, jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul pot fi  consultate la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor 
nr. 99, în zilele de luni, între orele 9:00-16:30, şi marţi-joi 
între orele 9:00-14:00, şi vineri între orele 9:00-12:00, și la 
sediul S.C. CFO INTEGRATOR S.R.L. din municipiul Cluj-Napoca, 
str. Tăietura Turcului nr. 47, jud. Cluj.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei 
pentru Protecţia Mediului Cluj, în zilele de luni-joi, între orele 
8:00-16:30, şi vineri între orele 8:00-14:00, în termen de 5 
zile de la publicarea anunșului în ziar.

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:30 Președinte pentru Româ-
nia (talk show)
13:00 De joi până joi (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 9)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Akzente (program cult.) 
16:55 Meteo
17:00 Interes general (talk show)
18:00 Lozul cel mare (emis. con.)
18:30 Legendele palatului: Pic-
torul de la curte (sud cor., 2008, 
s. rom., episodul 23-24)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 9)
21:00 Președinte pentru Româ-
nia (talk show) (live)
22:00 Biziday (2013, talk show)
22:50 Starea naţiei (reality show)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live)
13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live)
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Acces direct (talk show) 
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special (2012, 
emis. info.) (live)
20:30 Next Star (2013, con.)
23:15 Un show păcătos (diver-
tisment) (live)

PRO TV

12:30 Dădaca (sua, 1993, s. 
com., sezonul 3, episodul 24)
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr., episodul 24)
15:00 Călătorie periculoasă 
(can.-sua, 2006, west.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Las fi erbinţi (rom., 2011, 
s. com., sezonul 6, episodul 5)
21:30 Las fi erbinţi (rom., 2011, 

s. com., sezonul 6, episodul 6)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 În mintea criminalului 
(sua, 2008, s. poliţist, sezonul 5, 
episodul 15)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (2013, divertis-
ment) (reluare)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Suleyman Magnifi cul: 
Sub domnia iubirii (tur., 2011)
22:15 WOWbiz (2012, div.)

ACASĂ TV

13:00 Culorile iubirii (mex., 
2014, ser.) (reluare)
14:30 Complicea (mex., 2014, 
ser.) (reluare)
15:30 Minciuna (mex., 1998, ser.)
16:30 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, episodul 4826)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Pasiune interzisă (sua, 2013)
19:30 Pentru că te iubesc 
(mex., 2013, s. rom.)
20:30 Culorile iubirii (mex., 2014)
22:00 Complicea (mex., 2014, ser.)
23:00 Casa de alături (sua, 2011)
0:00 Clona (braz., 2001, s. tv) 

LOOK TV

13:00 Top Goluri. Top Ratări 
(2014, emis. sport) (reluare)
13:30 Liga 1: FC Ceahlăul Piatra 
Neamţ - AFC Botoșani (emis. sport)
15:30 Big Boletus (2012, diver-
tisment) (reluare)
16:30 Academia de frumuseţe 
(2014, emis. con.) (reluare)
17:30 Fanatik Show (talk show) 
19:30 Știri Look TV (2013, emis. 
info.) (live)
20:00 Blestemul familiei Kennedy 
(can., 2011, mini-s., episodul 1)
21:00 Celebrity (2012)
22:00 Tonik Show (2012, div.)
23:00 Faci pariu? (2011, info.) 

spectacole

Casătoria  – cu Victor Rebengiuc, Dana Dogaru,
Mariana Mihuţ, Doru Ana

Luni 27 octombrie 2014 ora 19.00
Leul Deșertului – cu Radu Beligan și Maia Morgenstern

Luni 3 noiembrie 2014 ora 19.00
Tudor Gheorghe – Anotimpurile mele
Miercuri 5 noiembrie 2014 ora 19.00

Străini în noapte – cu Florin Piersic și Medeea Marinescu
Joi 6 noiembrie 2014 ora 19.00

Serate Camerale, Recital Cvartetul Arcadia
Joi 16 octombrie 2014 ora 19.00

Teatrul Naţional

Colegiul Academic

Carmen, Georges Bizet
Vineri, 17 Octombrie 2014, ora 18.30

Lucia Di Lammermoor
Duminică, 19 Octombrie 2014, ora 18.30

Bădăranii – cu Mircea Albulescu, Costel Constantin, 
Gheorghe Visu, Eusebiu Ștefănescu
Miercuri 22 octombrie 2014 ora 19.00

Opera Naţională

Casa de Cultură a Studenţilor

PERFECT REFILL

www.reumplericartusecluj.ro
Tel.: 0731-322.790/0264-593.237

perfectrefi ll1994@yahoo.com

 REUMPLERE CARTUŞE IMPRIMANTĂ

 REPARAŢII IMPRIMANTE, FAXURI, MULTIFUNCŢIONALE

 CARTUŞE NOI, TUŞURI/TONERE

 PIESE DE SCHIMB CARTUŞE/IMPRIMANTE

B-dul. Eroilor, Nr. 20, Ap. 3
Orar: L-V: 9-17
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ANUNŢ IMPORTANT
Începând cu data de 13 octombrie 2014, ca urmare a executării unor 

lucrări de investiţii la sediul Companiei de Apă Someş S.A. de la adresa 
Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr. 79, Cluj-Napoca, Casieriile, Biroul 
Contracte, Citiri, Consumuri şi Secţia Contorizare vor funcţiona temporar 
la adresa str. Buftea nr. 1, Cluj-Napoca.

Prin urmare, rugăm clienţii companiei, ca începând cu această dată, să se 
adreseze birourilor mai sus menţionate, la acest punct de lucru pentru plata 
facturilor, încheiere/transcriere contracte.

De asemenea, reamintim clienţilor că au posibilitatea de a achita facturile 
şi de a se adresa Companiei de Apă Someş S.A. şi la sediul de la Clădirea 
Astoria, str. Horea nr. 3, Cluj-Napoca.

Vă mulţumim pentru înţelegere,

CONDUCEREA COMPANIEI DE APĂ SOMEŞ S.A.

PUBLICITATE

BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, 

lucrări pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania 
de Apă Someş S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

JOI, 16 OCTOMBRIE 2014
Între orele 08.30-18.00
1. Str. Moldovei;
2. Str. Mioriţei;
Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care 

să le acopere necesităţile pe perioada anunţată.
În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare 

cu apă, care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ anunţă de regulă 
întreruperea furnizării serviciului în fi ecare dimineaţă la posturile locale radio-Tv. În 
cazul avariilor de o urgenţă şi/sau amploare deosebite, pentru care este necesară o 
intervenţie neîntârziată pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului 
sau bunurilor, este posibil ca anunţul să nu mai fi e posibil. Lucrările programate se 
anunţă cu cel puţin 24 de ore înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.
Serviciul Comunicare şi Clienţi

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Sancţiunile împotriva 

Federaţiei Ruse au pro-

vocat mari prejudicii 

cooperării dintre Rusia 

şi SUA, astfel încât o 

resetare a relaţiilor bila-

terale în absenţa ridică-

rii acestora este imposi-

bilă, a declarat premie-

rul rus Dmitri 

Medvedev, într-un inter-

viu acordat miercuri 

postului de televiziune 

american CNBC.

„Desigur, nu. Absolut im-

posibil. Să vorbim direct, nu 

noi am inventat aceste sanc-

ţiuni, acestea au fost conce-

pute de partenerii noștri din 

comunitatea internațională. 

Așa cum spunem noi, Dum-

nezeu să îi judece”, a decla-

rat Medvedev, răspunzând la 

întrebarea despre posibilita-

tea „resetării” relațiilor dintre 

Rusia și SUA în contextul ac-

tualelor sancțiuni, informea-

ză Agerpres. 

„Noi cu siguranță vom 

supraviețui acestor sancțiuni. 

Nu am nicio îndoială că pes-

te un timp ele se vor evapo-

ra, nu vor mai exista pur și 

simplu, dar nu este nicio în-

doială că ele au cauzat un pre-

judiciu important relațiilor 

dintre noi”, a afi rmat premi-

erul rus. 

Referitor la contactele sa-

le cu liderii europeni în con-

textul actual tensionat, Med-

vedev a indicat că sancțiunile 

împotriva Rusiei și măsurile 

de protecție adoptate ca răs-

puns de Moscova nu au afec-

tat relația sa personală, bună-

oară, cu cancelarul german 

Angela Merkel. 

„Am relații bune cu toată 

lumea. Știu că și președintele 

Putin are relații bune cu toți. 

Problema nu stă în relațiile 

personale — putem să ne su-

năm peste o zi sau să ne scri-

em felicitări de Crăciun — 

problema stă în economia re-

ală. Dacă aceasta este o eco-

nomia reală, atunci este și o 

politică reală”, a declarat Med-

vedev, în interviul acordat.

Primul ministru rus a sub-

liniat că sancțiunile nu au pro-

vocat încă nicio pagubă sem-

nifi cativă niciuneia din părți, 

dar în viitor ar putea apărea 

și Rusia nu este interesată în-

tr-o astfel de evoluție. 

„Aș dori să spun încă o da-

tă: nimic dramatic nu s-a pro-

dus nici pentru economia noas-

tră, nici pentru economia Uni-

unii Europene și cu atât mai 

mult pentru cea americană, ca-

re în general nu depinde de eco-

nomia Rusiei. Însă, dacă aceas-

tă situația va continua, potențialul 

negativ se va acumula. Este evi-

dent”, a subliniat Medvedev.

În acest context, el a amin-

tit că Germania este al doilea 

partener comercial al Rusiei 

după China, cu un volum al 

schimburilor comerciale de 

ordinul a 400 miliarde de do-

lari. SUA și UE au instituit, în 

mai multe etape, sancțiuni îm-

potriva Rusiei pentru rolul 

acesteia în criza ucraineană, 

condiționând ridicarea aces-

tora de detensionarea situației 

în sud-estul Ucrainei. 

Rusia ar vrea să se împace cu occidentul
Conducătorii Rusiei au aruncat vorba că relaţiile americano-ruse ar trebui să se „reseteze”, însă tot ei ar pune condiţii.

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Lumea este pe cale să piardă 

cursa împotriva virusului 

Ebola şi nu reuşeşte să con-

troleze epidemia mortală, a 

avertizat un ofi cial de rang 

înalt al Naţiunilor Unite.

„Ebola are o lungime avans 

înaintea noastră”, a declarat An-

thony Banbury, şeful misiunii 

Naţiunilor Unite desemnată să 

coordoneze răspunsul de urgen-

ţă în faţa Ebola, în cadrul unei 

reuniuni a Consiliului de Secu-

ritate al ONU, consacrată epi-

demiei, informează Mediafax.

Epidemia de Ebola „este cu 

mult înaintea noastră, ea avan-

sează mai repede decât noi şi 

este pe cale să câştige cursa”, 

a apreciat Banbury prin video-

conferinţă din Accra, unde mi-

siunea îşi are cartierul general.

„Dacă Ebola câştigă, noi, 

popoarele Naţiunilor Unite, vom 

pierde enorm”, a declarat el. 

„Fie vom opri Ebola acum, fi e 

va trebuie să ne confruntăm cu 

o situaţie fără precedent, pen-

tru care nu avem un plan”.

Amintind ultimele previzi-

uni ale Organizaţiei Mondiale 

a Sănătăţii (OMS), care antici-

pează între 5.000 şi 10.000 de 

noi cazuri pe săptămână în Afri-

ca de Vest începând din decem-

brie, Banbury a adăugat: „Aceas-

ta înseamnă că avem nevoie de 

7.000 de paturi în centrele de 

tratament, dar la această dată, 

potrivit previziunilor, nu vom 

avea decât aproximativ 4.300” 

şi fără personal necesar pentru 

a le gestiona.

„Există multe veşti proaste 

în legătură cu Ebola, dar ves-

tea bună este că ştim cum să 

o oprim”, a declarat Banbury.

„Trebuie să învingem Ebo-

la şi trebuie să facem acest lu-

cru repede”, a afi rmat el, „fi e-

care zi care trece înseamnă un 

număr mai mare de bolnavi”.

Epidemia continuă să pro-

greseze în Africa de Vest şi am 

putea atinge la începutul lui 

decembrie „între 5.000 şi 10.000 

de noi cazuri pe săptămână”, 

a anunţat medicul Bruce Ayl-

ward, directorul general ad-

junct al OMS.

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Parlamentul Norvegiei a 

aprobat marţi introduce-

rea încorporării în armată 

a femeilor. Titulara de la 

Ministerul Apărării, Ine 

Eriksen Soreide, a califi -

cat această decizie drept 

una istorică.

Primele încorporări pe ba-

za noilor prevederi sunt pre-

văzute pentru vara lui 2016. 

În ultimii ani, femeile din Nor-

vegia puteau activa în cadrul 

forţelor armate pe bază de vo-

luntariat, relatează Agerpres.

Schimbarea decisă marţi 

de legislativ va permite forţe-

lor armata să “recruteze per-

sonalul cel mai competent şi 

cel mai motivate”, a sublini-

at ministrul apărării.

Potrivit legislaţiei anterioa-

re, toţi bărbaţii din ţară cu 

vârste între 19 şi 44 de ani 

erau obligaţi, teoretic, să efec-

tueze serviciul militar, pentru 

perioade de până la 19 luni. 

Primul stagiu durează 12 luni. 

Legislaţia conţine şi prevederi 

cu privire la obiecţia de con-

ştiinţă, notează DPA.

În Norvegia, în practică, 

numărul voluntarilor este mai 

mare decât cel de posturi dis-

ponibile în armată. Dacă pâ-

nă acum Ministerul Apărării 

de la Oslo afi rma ofi cial că vi-

zează atingerea unei cote de 

20% femei în rândurile arma-

tei până în 2020, marţi Sorei-

de a renunţat la evocarea unui 

obiectiv numeric în acest sens, 

limitându-se la a se exprima 

în favoarea unei “feminizări” 

mai accentuate a armatei. 

ONU: Omenirea poate 
pierde bătălia cu Ebola

Serviciul militar pentru femei, 
obligatoriu în Norvegia
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Săptămânile de acţiune 

organizate de Reţeaua 

FARE (Football Against 

Racism in Europe) întru-

nesc grupuri din peste 

40 de ţări care luptă 

împotriva discriminării 

şi sărbătoresc diversita-

tea prin fotbal.

Între 9 şi 23 octombrie 2014, 

amatori şi profesionişti ai fot-

balului, inclusiv echipele na-

ţionale participante la meciu-

rile de califi care pentru UEFA 

EURO 2016, vor fi  implicaţi în 

această campanie, apelând şi 

la fanii din întreaga lume.

În România, pe 18 octom-

brie 2014, Fundaţia Policy Cen-

ter for Roma and Minorities, în 

parteneriat cu Federaţia Româ-

nă de Fotbal şi cu susţinerea 

Consiliului Naţional pentru 

Combaterea Discriminării, or-

ganizează Cupa „Respectă Di-

versitatea” la Arena Naţională.

Peste 56 de copii cu vârste 

cuprinse între 11 şi 15 ani pro-

venind din comunităţi sărace 

şi marginalizate ale Bucureş-

tiului, împreună cu jucători de 

fotbal celebri vor participa la 

un campionat de fotbal şi un 

meci all stars care va avea loc 

de la ora 10:00. Ni s-au alătu-

rat deja jucători celebri precum 

Miodrag Belodedici, Cristi Să-

punaru, Bănel Nicoliţă, Sorin 

Ghionea, Nicolae Dică, Adrian 

Neaga, Petre Marin, Sorin Pa-

raschiv, Ciprian Paraschiv.

„Săptămânile de acţiune 

FARE sunt un moment plin 

de inspiraţie, în care discrimi-

narea şi marginalizarea sunt 

abordate la fi rul ierbii. Ne aş-

teptăm la peste 2000 de acti-

vităţi, în condiţiile în care miş-

carea Oameni ai Fotbalului es-

te într-o continuă creştere şi 

ne putem baza pe organizaţii 

precum Fundaţia Policy Cen-

ter for Roma and Minorities”, 

a declarat Directorul Executiv 

al Reţelei FARE, Piara Powar.

Raluca Negulescu, Direc-

tor Executiv al Fundaţiei Po-

licy Center for Roma and Mi-

norities a declarat că are în-

credere în potenţialul copiilor 

din comunităţile sărace.

„Apreciem implicarea Fede-

raţiei Române de Fotbal şi sus-

ţinerea Consiliului Naţional pen-

tru Combaterea Discriminării 

într-un eveniment care sublini-

ază importanţa fotbalului în 

lupta împotriva marginalizării 

şi rasismului în societatea ro-

mânească. Avem încredere în 

potenţialul copiilor din comu-

nităţi sărace care pot să-şi schim-

be viaţa prin fotbal. Astfel de 

oportunităţi, precum eveni-

mentul organizat de noi pe 18 

octombrie 2014, îi expun la 

alternative pozitive şi le per-

mit să interacţioneze cu mo-

delele lor de viaţă într-un con-

text prietenos şi sigur, defi nit 

de fairplay, colaborare, soli-

daritate şi non-discriminare”, 

a declarat Negulescu.

Fotbal împotriva discriminării
Fundaţia Policy Center for Roma and Minorities, în parteneriat cu Federaţia Română de Fotbal
şi cu susţinerea Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, se alătură luna aceasta grupurilor 
europene pentru a crea un front comun împotriva discriminării.

Lech Walesa, fost preşe-

dinte al Poloniei şi lau-

reat al Premiului Nobel 

pentru pace în 1983, va 

participa la deschiderea 

oficială a Campionatelor 

Mondiale WUKF.

România va participa cu 

peste 100 de sportivi la Cam-

pionatele Mondiale de kara-

te WUKF pentru copii, ca-

deţi şi juniori care se desfă-

şoară la Szczecin (Polonia), 

de joi până duminică.

La a cincea ediţie a Mon-

dialelor WUKF pentru copii, 

cadeţi şi juniori, cu o zi în-

aintea închiderii listelor, erau 

înscrişi 1.661 sportivi cu vâr-

ste cuprinse între 7 şi 20 de 

ani, de la 55 federaţii, din 

36 ţări.

Federaţia Română de Ka-

rate WKC aliniază la startul 

acestei ediţii un lot federal 

susţinut de Ministerul Tine-

retului şi Sportului de 27 de 

competitori. Cu ajutorul clu-

burilor membre ale federa-

ţiei, părinţilor şi nu în ulti-

mul rând al sponsorilor, FRK 

WKC deplasează în Polonia 

peste 100 de copii, cadeţi şi 

juniori.

Preşedintele Federaţiei 

Române de Karate WKC, Li-

viu Crişan a declarat că spor-

tivii români vor avea de în-

tâlnit adversari puternici dar 

că sunt pregătiţi să facă fa-

ţă tuturor provocărilor.

„Sunt convins că sporti-

vii noştri vor confirma din 

nou pregătirea asiduă deru-

lată atât în cadrul cluburi-

lor, cât şi la cantonamente-

le organizate de federaţie. 

Vom avea adversari puter-

nici din Statele Unite ale 

Americii, Italia, Anglia şi 

evident ţara gazdă, Polonia, 

dar sportivii noştri sunt pre-

gătiţi să facă faţă tuturor 

provocărilor”, a spus Liviu 

Crişan.

Biroul executiv al WUKF 

a decis să ofere două stagii 

de pregătire gratuită pentru 

toţi participanţii la CM de 

la Szczecin, stagii susţinu-

te de canadianul Richard 

Jorgensen (kata shotokan) 

şi de francezul Christophe 

Pinna, campion mondial, 

expert WUKF în kumite.

Totodată, prima reuniu-

ne a nou înfiinţatei organi-

zaţii United World Karate 

(UWK) a avut loc marţi, la 

Szczecin, iar preşedintele 

Richard Jorgensen şi mem-

brii Comitetului Executiv 

UWK participă miercuri la 

Congresul WUKF din loca-

litatea poloneză.

Lech Walesa participă la CM WUKF
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Învinse la patru puncte
Puţin le-a lipsit baschetbalistelor 
antrenate de Florin Covaciu pen-
tru a ieși victorioase în deplasare. 
Meciul CSU Oradea – „U” Cluj, ju-
cat ieri cu începere de la 17:00 în 
sala „Arena Antonio Alexe”, s-a 
terminat cu scorul de 71 la 68 
pentru gazde. Pentru Oradea, cea 
mai bună marcatoare a fost Fila 
Smith cu 25 de puncte, urmată de 
Bianca Smiley 14 puncte, Morgan 
Jennings 10 puncte, Ruxandra 
Chiș 9 puncte, Cristina Badi 6 
puncte, Ioana Gavra 5 puncte și 
Tamasha Bolden cu 2 puncte. 
Pentru „U” Cluj, principala marca-
toare a fost Kristina King cu 18 
puncte, urmată de Annie 
Kassongo cu 14 puncte, Amber 
Jones 13 puncte, Mihaela Maxim 
12 puncte, Irina Gavrilă 7 puncte 
și Iulia Răileanu cu 4 puncte. 
Următorul meci pentru „studen-
te” va fi  tot în deplasare, de data 
aceasta la București, contra for-
maţiei CS Rapid. Meciul este pro-
gramat pentru sâmbătă, 18 oc-
tombrie 2014, ora 13:00.

Pe scurt

SPORT

„No to racism“
Săptămânile de acţiune organi-
zate de Reţeaua FARE (Football 
Against Racism in Europe) în-
trunesc grupuri din peste 40 de 
ţări care luptă împotriva discri-
minării şi sărbătoresc diversita-
tea prin fotbal. Pagina 11
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După ce sportivul Dragoş 

Dima a impresionat prin 

rezultatele sale, trecân-

du-şi în cont titlul la 

simplu şi titlul la 

dublu-mixt, un alt rezul-

tat remarcabil se adaugă 

la palmaresul tenismeni-

lor clujeni.

Marcel Miron, Dragoş Di-

ma, Ioan Fărcaş, Alex Jecan, 

Ilie Giurgiu, Mihnea Turcu 

şi Andrei Cociaşul, au parti-

cipat ca şi echipă la Campi-

onatul Naţional pe Echipe 

Seniori, unde au pornit ca 

favorita numărul 3.

Primul meci pe echipe a 

fost în compania echipei 

TCB2, pe care au eliminat-o 

şi s-au califi cat in primele 

patru, unde au jucat sistem 

turneu, fi ecare cu fi ecare (CS 

Dinamo Braşov, TC Bucureşti 

1, CS Dinamo Bucureşti, „U” 

Cluj).

Antrenorul secţiei de te-

nis a CS „U” Cluj, Turcu Ti-

tu a declarat că este mulţu-

mit de prestaţia tenismeni-

lor clujeni şi că s-au prezen-

tat foarte bine la această com-

petiţie.

„Pe echipe ne-am prezen-

tat foarte bine dar am avut 

nişte adversari puternici. Cei 

de la Dinamo Braşov au avut 

în lot doi componenţi ai Cu-

pei Davis, Adrian Ungur, 

respectiv Victor Crivoi, noi 

fi ind singura echipă în faţa 

căreia echipa din Braşov l-a 

aliniat pe Adrian Ungur. Cu 

echipa TCB1 ne-am luptat pen-

tru locul 2, a fost o luptă acer-

bă, după meciurile de simplu 

ei conduceau cu 3-2, dar pri-

ma echipă a noastră la dublu, 

formată din Dima-Miron, a 

câştigat împotriva primei echi-

pe la dublu a celor de la Bu-

cureşti, egalând astfel la scor 

şi trimiţând lupta pentru lo-

cul 2 în meci decisiv. După o 

luptă crâncenă, echipa clujea-

nă Giurgiu-Jecan, a cedat cu 

greu în faţa echipei Tatomir-Şu-

lea, în setul decisiv cu 7-5. 

Toţi componenţii s-au prezen-

tat foarte bine, sunt mulţumit 

de prestaţia lor, locul 3 la echi-

pe ne onorează şi mai mult 

de atât suntem mulţumiţi de-

oarece este prima participare, 

după 25 de ani, a unei echi-

pe clujene la Campionatele 

Naţionale”, a declarat antre-

norul secţiei de tenis a Clu-

bului Sportiv Universitatea 

Cluj, Turcu Titu.

Rezultat remarcabil la tenis 
pentru Universitatea Cluj

Bogdan Stancu, atacan-

tul care a marcat ambele 

goluri ale României şi a 

trimis la Bucureşti cele 

3 puncte, a ajuns la 8 

goluri marcate în trico-

lor. Atâtea câte au 

înscris şi Balaci, Sabău, 

Dembrovschi, Dridea, 

Vaczi sau Schwarz. Și la 

o singură lungime în 

spatele lui Mircea 

Lucescu, Daniel Pancu, 

Daniel Niculae și 

Nicolae Dică, precizează 

FRF. De asemenea, vâr-

ful lui Genclerbirligi a 

bifat a 32-a prezență 

pentru prima reprezen-

tativă, depășindu-i pe 

Florea Dumitrache și 

Gheorghe Mihali.

Poate cea mai importantă 

performanță înregistrată (în 

meciul de la Helsinki) este cea 

a lui Răzvan Raț, care și-a tre-

cut în cont selecția cu numă-

rul 100. Doar alți patru foști 

„tricolori” mai au în palma-

res mai multe prezențe la echi-

pa națională: Dorinel Muntea-

nu (134), Gheorghe Hagi 

(124), Gheorghe Popescu (115) 

și Ladislau Boloni (102). Da-

că va fi  prezent în ultimele 

două jocuri ale României din 

acest an, cu Irlanda de Nord 

(preliminarii EURO 2016) și 

Danemarca (amical), Raț îl 

poate egala pe Boloni.

Cristi Tănase și Gabriel Tor-

je, ambii la selecția 39, sunt 

la un meci în spatele lui Flo-

rin Răducioiu, Florin Prunea 

și Dudu Georgescu, în timp 

ce Vlad Chiricheș, cu 28 de 

jocuri, l-a egalat pe Ion Vlă-

doiu. Mihai Pintilii a bifat, la 

rândul său, selecția cu numă-

rul 20, egalându-i pe Nicolae 

Lupescu, Ion Voinescu și Ba-

ratky, iar Luchin a jucat me-

ciul cu numărul 10 la echipa 

națională.

Dragoș Grigore și Răzvan 

Raț sunt singurii „tricolori” ca-

re au jucat toate minutele pen-

tru echipa României în anul 

2014. Ei au fost integraliști în 

toate cele 6 meciuri: cu Argen-

tina (0-0), Albania (1-0), Al-

geria (1-2), Grecia (1-0), Un-

garia (1-1) și Finlanda (2-0).

Victoria din Finlanda a fost 

a 99-a obținută de reprezen-

tativa României în deplasare. 

În istorie, „tricolorii” au jucat 

654 de partide, dintre care 315 

în deplasare. Ultima oară când 

‚tricolorii’ marcaseră mai mult 

de un gol într-un meci a fost 

în 2013, la victoria cu 2-0 în 

fața Estoniei. De atunci, s-au 

mai disputat 7 jocuri.

Stancu, egalul lui Balaci
Mai mulţi „tricolori” au atins borne importante la echipa naţională în meciul
de la Helsinki, în cursul căruia România a învins cu scorul de 2-0 Finlanda,
în preliminariile Campionatului European de fotbal ediţia 2016.


