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ACTUALITATE

Castelul-muzeu de la 
Ciucea va fi retrocedat
Reprezentanţii Consiliului Judeţean Cluj 
au declarat că vor ataca decizia Curţii de 
Apel Bucureşti. Pagina 3

SOCIAL

Operaţii gratuite 
pentru categoriile 
defavorizate
O investiţie de 2 mil. € a permis unei cli-
nici private din Cluj să demareze un pro-
gram de intervenţii reparatorii realizate 
pro-bono. Pagina 4

ECONOMIE

De unde şi cum 
ne îmbrăcăm?
Un român din trei susţine că aşteaptă pe-
rioada promoţiilor pentru a-şi cumpăra ar-
ticole vestimentare. Pagina 5

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

De 10 ani, Eparhia Reformată din Ardeal se luptă să obţină proprietatea asupra clădirilor 
Clinicii de Pediatrie I (de pe Calea Moţilor) şi a Clinicii de Pediatrie III (de pe strada Câmpeni).

Faptul că imobilele adăpostesc aşezăminte medicale nu a oprit demersul revendicator 
al oamenilor bisericii. Pagina 2 

Biserica Reformată
nu renunță la averi

ACTUALITATE

Ovidiu Tender şi Marian Iancu, 
condamnaţi la ani grei de puşcărie

POLITICĂ

Ludovic Orban vrea şefia noului PNL. 
„Crin Antonescu mă sprijină!”

Tribunalul Bucureşti i-a con-
damnat ieri pe Ovidiu Tender la 
11 ani şi patru luni de închisoa-
re şi pe Marian Iancu la 13 ani 
şi opt luni de închisoare, în do-
sarul Carom, în care sunt acu-
zaţi de înşelăciune şi spălare de 
bani, decizia nefi ind defi nitivă.

Decizia Tribunalului Capita-
lei nu este defi nitivă şi poate fi  
contestată la Curtea de Apel Bu-
cureşti.

În acest dosar, Ovidiu Tender 
şi Marian Iancu au fost trimişi 
în judecată în 2006, rechizitoriul 
fi ind întocmit de fosta şefă a DII-
COT, Alina Bica, trimisă în jude-
cată, în stare de arest, în dosa-
rul despăgubirilor pentru un te-

ren supraevaluat. Tender şi Ian-
cu sunt acuzaţi că au preluat ile-
gal controlul companiei Carom 
SA Oneşti şi au prejudiciat-o cu 
1.400 de miliarde de lei vechi, 
sumă stabilită la nivelul anului 
2003. Înainte de 1990, Carom SA 
a făcut parte din Platforma Pe-
trochimică Oneşti.

Cei doi oameni de afaceri 
sunt acuzaţi că au drenat resur-
sele Carom prin intermediul 
unui circuit fi nanciar complex.

Referitor la sentinţa pronun-
ţată ieri, Ovidiu Tender decla-
rase pentru Gândul că se aşteap-
tă la o achitare. „Mă aştept la o 
achitare. Nu am făcut nimic”, 
a spus el.

Ludovic Orban şi-a anunţat, 
ieri, într-o conferinţă de presă, 
decizia de a candida la şefi a PNL, 
după alegerea lui Klaus Iohan-
nis în funcţia de preşedinte, el 
arătând că este susţinut de „foar-
te mulţi membri” ai partidului, 
printre care şi fostul preşedinte 
al partidului, Crin Antonescu.

„Candidez pentru că eu con-
sider că am deplina legitimitate 
pentru a aspira la această func-
ţie. (...) Port blazonul PNL cu 
mândrie şi cu cinste de 25 de 
ani. La ora actuală sunt susţinut 
de foarte mulţi membri ai PNL, 
foarte mulţi membri ai partidu-
lui mi-au solicitat să candidez la 
această funcţie”, a spus Orban.

„Ocuparea funcţiei de preşe-
dinte al PNL de către mine va 
constitui o garanţie că PNL va ră-
mâne cu adevărat PNL, că va con-
tinua să fi e partidul Brătienilor, 
partidul marilor noştri înaintaşi 
care au avut o mare contribuţie 
la făurirea României moderne. 
Consider că reprezint o garanţie 
pentru faptul că PNL va deveni 
principalul partener politic care 
să participe la îndeplinirea obiec-
tivelor programului lui Klaus Io-
hannis”, a adăugat el.

Orban a mai spus că îşi de-
pune candidatura pentru „a pu-
ne umărul la contrucţia marelui 
partid de dreapta care a lipsit 
României în ultimii 25 de ani”.
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Telefon Monitorul: 
0264/59.77.00

AU 
TRECUT
DEJA

de zile de când prefectul Gheorghe Vușcan a luat act de 
demisia președintelui Consiliului Județean Horea Uioreanu. 

CÂND ORGANIZAȚI ALEGERILE 
PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN ?

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

MIHAI SEPLECAN | consilier județean

„Din păcate, suntem în situația să 
constatăm că indolența față de averea 
județului a atins cote alarmante.“

DECLARAȚIA ZILEI
Exclusiv online

De Crăciun, n-au fost 
mai buni. Vezi ce 
au făcut doi tineri!

CITEȘTE ARTICOLUL AICI

Intră pe www.monitorulcj.ro să vezi cum poţi câştiga. 

Câştigă o TABLETĂ! 
CONCURS

Vor evacua reformații Spitalul de Urgență pentru Copii ?
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Clujenii interesaţi de cul-

tura evreiască sunt invi-

taţi să participe joi, 18 

decembrie, de la ora 18.00, 

la tradiţionala sărbătoare 

Hanuka. Evenimentul va 

avea loc la Templul 

Memorial al Deportaţilor 

(str. Horea nr. 21).

Hanuka, numită şi „Sărbă-

toarea luminii” este cea mai 

„tânără” sărbătoare evreias-

că, ea comemorează eveni-

mente petrecute în urmă cu 

2178 de ani – puţin faţă de is-

toria multimilenară a poporu-

lui evreu, potrivit reprezen-

tanţilor Comunităţii Evreilor 

din Cluj-Napoca.

„Atunci a avut loc o răscoa-

lă populară împotriva Imperiu-

lui Seleucid (Siria), unul din sta-

tele elenistice succesoare ale im-

periului lui Alexandru Macedon, 

care stăpânea şi peste Iudeea. 

Revolta condusă de eroii Maca-

bei se îndrepta împotriva poli-

ticii agresive de elenizare a po-

pulaţiei, de impunere a polite-

ismului şi moravurilor greceşti. 

Şi ca prin minune, marele im-

periu a fost înfrânt şi a fost cre-

at singurul stat evreu indepen-

dent din perioada de la distru-

gerea primului Templu şi până 

la naşterea statului modern Is-

rael. Dar nu această uimitoare 

victorie militară este în centrul 

sărbătorii de Hanuka, ci un alt 

miracol. După eliberarea Ieru-

salimului de către insurgenţi şi 

purifi carea Templului, s-a găsit 

un singur ulcior de ulei sfi nţit 

pentru a arde în candelabru. 

Deşi cantitatea de ulei era sufi -

cientă doar pentru o zi, el a ars 

neîntrerupt timp de 8 zile, pâ-

nă când s-a putut pregăti ulei 

nou”, transmite Comunitatea 

Evreilor din Cluj-Napoca.

Această victorie a luminii 

împotriva întunericului este 

sărbătorită de Hanuka prin 

aprinderea unor lumânări, timp 

de opt zile, începând cu una 

în prima seară, (n.r. 20 decem-

brie în anul acesta) şi adău-

gând apoi câte una, până la 

opt în ultima zi a sărbătorii, 

într-un candelabru special cu 

9 braţe.

De asemenea, reprezentan-

ţii comunităţii mai afi rmă că 

Hanuka „este o sărbătoare a 

bucuriei şi a cântecelor, mai 

ales pentru copii, care primesc 

daruri, se joacă cu un titirez 

şi mănâncă dulciuri. Este o 

sărbătoare importantă pentru 

poporul evreu, dar are şi o 

semnifi caţie universală, fi ind 

legată de evenimente care au 

salvat credinţa monoteistă în 

general”.

Evreii din Cluj serbează Hanuka, sărbătoarea luminii

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Clinica de Pediatrie III şi 

Clinica de Pediatrie I sunt 

în proces de retrocedare 

de mai bine de zece ani. 

Încă nu s-a dat o decizie 

defi nitivă. Reprezentanţii 

Eparhiei Reformate din 

Ardeal refuză să facă prea 

multe comentarii despre 

acest subiect.

Şcoli, muzee, spitale, clă-

diri declarate monumente is-

torice din Cluj-Napoca – mul-

te dintre acestea fac obiectul 

unor procese de retrocedare, 

începute în unele cazuri ime-

diat după Revoluţie. Printre 

spitalele care au clădiri reven-

dicate se afl ă Spitalul Clinic de 

Urgenţă pentru Copii Cluj-Na-

poca. Două imobile aparţinând 

acestei unităţi sanitare sunt re-

vendicate de Eparhia Reforma-

tă din Ardeal: Clinica de Pedi-

atrie III de pe strada Câmpeni 

şi Clinica de Pediatrie I de pe 

Calea Moţilor.

Cornel Aldea, managerul 

spitalului a declarat că proce-

sul este încă în desfăşurare şi 

nu există o hotărâre defi nitivă. 

„Procesul a început în urmă cu 

aproximativ 10 ani şi nu avem 

încă o hotărâre defi nitivă. Sunt 

şi alte clădiri ale noastre în pro-

ces de retrocedare. Este vorba 

despre complexul Pediatrie I de 

pe Moţilor”, a precizat Aldea.

Nu ştiu ce fac dacă 
Biserica va câştiga

Deşi procesul nu s-a înche-

iat, dacă Biserica va câştiga, 

spitalul riscă să rămână fără 

cele două clădiri şi să caute al-

te locaţii. Timp de cinci ani de 

la câştigarea unui proces de 

revendicare, locatarul imobi-

lului respectiv are dreptul să 

mai rămână în clădire. „Dacă 

vom pierde procesul, se apli-

că legea, adică timp de cinci 

ani poţi sta în clădire, fi ind un 

imobil de interes public. Pro-

babil va trebui să plătim o chi-

rie”, a mai spus Cornel Aldea.

Întrebat ce vor face dacă pi-

erd clădirea, şeful Clinicii de 

Pediatrie III, Cornel Vălean a 

precizat că nu vede nicio solu-

ţie în acest moment. „Nu ştiu 

ce vom face”, a spus Vălean.

Reprezentanţii Eparhiei Re-

formate din Ardeal au refuzat 

să facă prea multe comenta-

rii pe marginea acestui su-

biect. „Clădirea de pe strada 

Câmpeni se afl ă în curs de re-

trocedare la Comisia Specia-

lă de Retrocedare. Aceasta în-

seamnă că a fost depusă o ce-

rere care nu a fost soluţiona-

tă. Alte comentarii nu dorim 

să facem”, a afi rmat Fejer 

Emoke, juristul Eparhiei Re-

formate din Ardeal.

Reprezentanţii Eparhiei nu 

au declarat ce vor face dacă 

vor câştiga procesul.

Au făcut lucrări 
de modernizare

Deşi imobilul în care func-

ţionează Clinica de Pediatrie 

III ar putea fi  pierdut, condu-

cerea spitalului s-a încumetat 

să facă lucrări de reparaţii. 

Anul acesta, o subsecţie a cli-

nicii a fost modernizată şi au 

fost înfi inţate trei departamen-

te de examinări: digestive, en-

doscopie digestivă superioa-

ră, colonoscopie, manometrii, 

explorări funcţionale respira-

torii pentru copiii cu boli cro-

nice şi în principal astm bron-

şic. Clinica Pediatrie III func-

ţionează în locaţia de pe stra-

da Câmpeni din anul 1970 

când a fost deschisă cu 100 

de paturi. Anual, aproxima-

tiv 1.300 de copii sunt trataţi 

la clinica de pe strada Câm-

peni. Aproape jumătate din 

pacienţi sunt din alte judeţe.

Printre unităţile sanitare 

care au fost aruncate în stra-

dă ca urmare a cererilor de 

retrocedare se afl ă Policlinica 

Studenţească. În urmă cu trei, 

policlinica de lângă Casa de 

Cultură a Studenţilor s-a în-

chis, iar ulterior, în acelaşi an, 

clădirea a fost vândută cu un 

milion de euro.

Spitalul de Copii poate 
rămâne fără sediu

Clinica Pediatrie III funcţionează în clădirea de pe strada Câmpeni din anul 1970

Zeci de clădiri din Cluj-Napoca sunt revendicate fie de moștenitorii 
proprietarilor inițiali, fie de biserici. 
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Curtea Constituţională a 

decis, ieri, că articolul din 

Legea 161/3003 în baza 

căruia ANI i-a declarat 

incompatibili pe mai 

mulţi aleşi locali, între 

care şi preşedintele ales 

Klaus Iohannis, fost pri-

mar al municipiului 

Sibiu, este constituţional.

Judecătorii Curţii Constitu-

ţionale (CC) au decis, cu ma-

joritate de voturi, că excepţia 

de neconstituţionalitate ridica-

tă în cazul articolului 87 ali-

neatul 1, litera f) din Legea 

161/2003 este neîntemeiată.

Decizia CC este general 

obligatorie şi va fi  publicată 

în Monitorul Ofi cial, urmând 

ca judecătorii constituţionali 

să motiveze hotărârea.

După decizia CC, procese-

le în care aleşii locali au con-

testat rapoartele Agenţiei Na-

ţionale de Integritate prin ca-

re au fost declaraţi incompa-

tibili vor fi  judecate în conti-

nuare, urmând ca instanţele 

să decidă dacă aceste rapoar-

te vor fi  sau nu anulate.

În baza aceluiaşi articol de 

lege a fost declarat incompa-

tibil şi preşedintele ales Kla-

us Iohannis, fost primar al 

municipiului Sibiu.

În 24 aprilie 2013, Agenţia 

Naţională de Integritate anun-

ţa că a constatat că primarul 

Sibiului, Klaus Iohannis, se 

afl ă în stare de incompatibi-

litate, întrucât are şi calitatea 

de reprezentant al municipiu-

lui în Adunarea Generală a 

Acţionarilor SC Apă Canal SA 

Sibiu, din 5 august 2010 şi SC 

Pieţe SA, din 30 aprilie 2009, 

ceea ce contravine prevederi-

lor legale.

În septembrie 2013, Klaus 

Iohannis a câştigat procesul 

intentat ANI, după ce Curtea 

de Apel Alba-Iulia a admis 

contestaţia acestuia la rapor-

tul de evaluare al ANI şi a dis-

pus anularea deciziei. Hotă-

rârea a fost contestată de ANI 

la instanţa supremă, iar ur-

mătorul termen în proces va 

avea loc în 14 ianuarie 2015.

Excepţia de neconstituţio-

nalitate a fost ridicată în acest 

caz de primarul comunei con-

stănţene Tuzla, Constantin Mi-

cu, în cazul căruia Agenţia 

Naţională de Integritate a în-

tocmit un raport de incompa-

tibilitate.

Procesul lui Iohannis continuă
Elicopterul SMURD prăbu-

şit luni în lacul Siutghiol 

nu îndeplinea condiţiile 

tehnice pentru a opera pe 

mare, nefi ind dotat cu pilot 

automat şi baliză pentru 

semnalizare în caz de acci-

dent aviatic pe mare, ceea 

ce făcea inutilă utilizarea 

fl otoarelor, au anunţat ieri 

ofi cialii Ministerului 

Afacerilor Interne.

Precizările au fost făcute 

de purtătorul de cuvânt al Mi-

nisterului Afacerilor Interne 

(MAI), Monica Dajbog, într-o 

conferinţă de presă despre ac-

cidentul în urma căruia şi-au 

pierdut viaţa toate cele patru 

persoane afl ate în elicopterul 

SMURD căzut în lacul Siut-

ghiol.

Cu acelaşi prilej, Dajbog a 

dat informaţii despre apara-

tul de zbor, de la achiziţiona-

rea lui de către Consiliul Ju-

deţean (CJ) Constanţa. „(eli-

copterul – n.r.) era în servi-

ciu din iunie 2013, fi ind achi-

ziţionat de către Consiliul Ju-

deţean Constanţa în cadrul 

Proiectului Transfrontalier cu 

fi nanţare europeană «Equip-

ment to Save Our Lives», în 

cadrul Programul Operaţional 

comun România-Bulgaria 

2007-2013. Aeronava era în 

exploatare în cadrul Inspec-

toratului General de Aviaţie 

al Ministerului Afacerilor In-

terne din 6 noiembrie 2014 şi 

realizase 188 ore de zbor”, a 

precizat ofi cialul MAI.

La 6 noiembrie 2014, eli-

copterul a fost predat de CJ 

Constanţa Inspectoratului Ge-

neral de Aviaţie (IGAv), iar 

inspecţia pentru înmatricula-

rea aeronavei a avut loc, po-

trivit MAI, în aceeaşi zi, la se-

diul Eurocopter România.

„În 25 noiembrie 2014, ae-

ronava a fost recepţionată la 

sol şi în zbor de către o co-

misie a IGAv, aeronava func-

ţionând normal. În aceeaşi zi, 

elicopterul s-a deplasat în zbor 

la Punctul de Operare Ae-

ro-medicală Constanţa” , a 

mai precizat Monica Dajbog.

La bordul elicopterului se 

afl au, luni, medicul Laura Vi-

zireanu, în vârstă de 39 de 

ani, asistenta Gabriela Har-

ton, în vârstă de 38 de ani, 

care era însărcinată, pilotul, 

comandor Petre Corneliu Că-

tuneanu, de 47 de ani, şi co-

pilotul, căpitan comandor Gi-

nel Claudiu Crăcănel, de 42 

de ani. Elicopterul SMURD 

transportase un pacient cu 

embolie pulmonară de la Tul-

cea la Spitalul Judeţean din 

Constanţa şi se întorcea de la 

Aeroportul „Mihail Kogălni-

ceanu”, unde alimentase cu 

combustibil.

Operaţiunile de căutare şi 

salvare au durat peste 12 ore.

Parchetul Militar de pe lân-

gă Tribunalul Militar Bucu-

reşti s-a sesizat din ofi ciu şi 

a deschis un dosar în cazul 

elicopterului SMURD prăbu-

şit, cercetările privind cauze-

le accidentului în care au mu-

rit cei patru membri ai echi-

pajului fi ind continuate marţi 

la locul tragediei de procurori 

şi criminalişti.

Raportul privind interven-

ţia care a avut loc pe lacul 

Siutghiol după prăbuşirea eli-

copterului SMURD va fi  pre-

zentat premierului Victor Pon-

ta de către ministrul Afaceri-

lor Interne, Gabriel Oprea.

Secretarul de stat în MAI 

Raed Arafat a declarat, ieri, 

că informaţiile de până acum 

arată că s-a intervenit în timp 

util, precizând că primul echi-

paj a ajuns la faţa locului la 

ora 16.25, după apelul la 112 

înregistrat la ora 16.11.

Elicopterul SMURD „nu îndeplinea condiţiile tehnice” !

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Consiliul Judeţean Cluj a 

pierdut castelul de la 

Ciucea după o decizie a 

Curţii de Apel Bucureşti 

care a decis ca întreg 

complex muzeal să treacă 

în proprietatea urmaşilor 

Veturiei Goga. Practic, 

prin decizia de luni a 

Curţii de Apel Bucureşti, 

donaţia făcută de Veturia 

Goga către statul român a 

fost anulată.

Strănepoţii Veturiei Goga, 

Florin-Gheorghe Mureşan, Ra-

du Mureşanu şi Eugenia Mu-

reşanu, au deschis în anul 

2005 o acţiune în revendica-

re, prin care au cerut instan-

ţei să constate nulitatea ab-

solută a donaţiei făcute de 

soţia poetului statului român 

şi repunerea în posesie. Sen-

tinţa nu este defi nitivă, pu-

tând fi  atacată cu recurs în 

15 zile de la comunicare la 

Înalta Curte de Casaţie şi Jus-

tiţie.

„(…) Constată nulitatea 

absolută a donaţiei realizate 

prin Oferta de donaţie auten-

tificată sub nr.1209 din 

17.02.1966, Decizia nr.132 din 

data de 17.02.1966 a Comite-

tului Executiv al Sfatului Po-

pular Regional Cluj, Actul de 

donaţie autentifi cat sub nr.326 

din 10.06.1966 şi Decizia 

nr.616 din data de 23.06.1966 

a Comitetului Executiv al Sfa-

tului Popular Regional Cluj. 

Menţine celelalte dispoziţii ale 

sentinţei, în sensul respinge-

rii capetelor de cerere vizând: 

– nulitatea absolută a testa-

mentului întocmit la data de 

10.06.1966 de Veturia Goga în 

favoarea Statului Român pen-

tru aceleaşi bunuri obiect al 

donaţiei menţionate (...)”, se 

arată în minuta Curţii de Apel 

Bucureşti.

Reprezentanţii Consiliului 

Judeţean Cluj au declarat că 

vor ataca decizia Curţii de 

Apel Bucureşti. „Din fericire, 

decizia nu este defi nitivă şi 

poate fi  contestată. În primă 

instanţă am câştigat, acum 

am pierdut, cu siguranţă că 

vom ataca decizia şi vom câş-

tiga”, au precizat reprezen-

tanţii Consiliului Judeţean 

Cluj.

În 2012, acţiunea 
în revendicare 
a fost respinsă

Casa şi pământul pe care 

funcţionează astăzi Muzeul 

„Octavian Goga” au aparţi-

nut iniţial socrului poetului 

maghiar Ady Endre. Ulterior, 

domeniul a fost vândut fami-

liei Goga. Octavian Goga a 

cumpărat domeniul de la Ciu-

cea cu 280.000 de coroane 

printr-un împrumut făcut la 

Banca Agricolă, actul de vân-

zare-cumpărare fi ind înche-

iat la Budapesta. După moar-

tea lui Octavian Goga, Vetu-

ria lasă moştenire statului ro-

mân domeniul de la Ciucea, 

cu condiţia ca proprietatea 

să fi e transformată în muzeu 

şi să poarte numele soţului 

său. De fapt, Veturia nu fă-

cea altceva prin acest act de 

donaţie decât să respecte do-

rinţa poetului ardelean, în 

testamentul căruia se spunea 

că după moartea lui şi a so-

ţiei sale toate bunurile deţi-

nute de ei la Ciucea să fi e do-

nate statului.

În 2012, acţiunea în reven-

dicare depusă de urmaşii Ve-

turiei Goga a fost respinsă, 

astfel că aceştia s-au adresat 

Curţii de Apel Bucureşti.

Istoria castelului Goga
Muzeul memorial „Octavi-

an Goga” se afl ă chiar la mar-

ginea localităţii clujene Ciucea 

şi se întinde pe domeniu de 

aproximativ 24 de hectare, ca-

re i-a aparţinut fostului poet şi 

prim-ministru al României. Din 

cauza lucrărilor de restaurare, 

muzeul a fost închis mai bine 

de un an. A fost redeschis în 

toamna anului trecut, dar lu-

crările nu sunt fi nalizate, ast-

fel că vizitatorii pot admira 

doar o parte din el. Casa care 

i-a aparţinut poetului maghiar 

Ady Endre este încă în repa-

raţii, dar castelul care le-a ser-

vit drept locuinţă lui Octavian 

Goga şi soţiei sale, Veturia, bi-

sericuţa din lemn, mănăstirea 

sau Mausoleul Iubirii sunt ac-

cesibile celor interesaţi.

Clădirea-castel, reconstruită 

de Octavian Goga pe ruinele 

unui vechi conac care a aparţi-

nut familiei Boncza, prezintă în 

detaliu spaţiul care a servit fa-

miliei Goga ca locuinţă în ulti-

mii ani de viaţă, scrie Adevărul. 

Mobilierul este cel original, prin-

tre piese afl ându-se şi un scrin 

ce i-a aparţinut lui Avram Ian-

cu şi pe care Goga l-a primit ca-

dou de la un strănepot al aces-

tuia. Pereţii sunt acoperiţi cu o 

tapiserie pe care a primit-o ca-

dou poetul, pe când era minis-

tru în Guvernul României, dar 

şi cu picturi realizate de pictori 

români, precum Nicolae Grigo-

rescu, Nicolae Tonitza, Ştefan 

Luchian sau Camil Ressu. Ma-

nuscrisele poetului nu sunt ex-

puse, întrucât se afl ă în custo-

dia Academiei Române. La câ-

teva sute de metri de clădire, pe 

deal, se afl ă Mausoleul Iubirii, 

monument comandat de Vetu-

ria Goga după moartea soţului 

ei şi a cărui construcţie a durat 

20 de ani. Aici se afl ă şi mor-

mintele lui Octavian Goga şi a 

al soţiei sale. Tot în apropierea 

castelului este şi biserica de lemn 

ridicată în 1575 în satul Gălpâ-

ia, din Sălaj, care a fost cumpă-

rată în 1939 de Veturia Goga şi 

adusă la Ciucea. În imediata 

apropiere există şi o mănăstire 

de maici, ctitorită de soţia poe-

tului după moartea acestuia.

Castelul de la Ciucea va fi retrocedat
Reprezentanţii Consiliului Judeţean Cluj au declarat că vor ataca decizia Curţii de Apel Bucureşti.

Clădirea-castel a fost reconstruită de Octavian Goga pe ruinele unui vechi conac care a aparţinut familiei Boncza

„Acel act de donaţie este perfect legal. Există martori care 
pot să ateste acest lucru. Nu comentez decizia instanţei, dar 
într-adevăr este o pierdere pentru comună. Comuna Ciucea 
se identifi că cu acest obiectiv turistic. E o fală pentru noi ca 
și comunitate să avem acest muzeu aici. Eu cred și mă rog 
ca până la urmă să fi e întoarsă această decizie. Și în cazul 
în care va rămâne defi nitivă această decizie eu sper ca moș-
tenitorii să ia decizia de a-l vinde statului. Nu-i cunosc pe 
aceștia, nu știu ce vor să facă cu castelul în caz că vor câști-
ga procesul”, a declarat pentru Monitorul de Cluj Radu 
Florin Abrudan, primarul comunei Ciucea.

Ce spune primarul din Ciucea 
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Preşedintele Traian 

Băsescu a semnat ieri 

decretul de promulgare a 

legii privind exercitarea 

profesiei de bonă, în baza 

unui contract individual 

de muncă încheiat între 

bonă şi o persoană juridi-

că sau prin desfăşurarea 

activităţii acesteia ca per-

soană fi zică autorizată.

Camera Deputaţilor a adop-

tat, pe 3 decembrie, în calita-

te de for decizional, cu 285 

voturi pentru şi o abţinere, 

propunerea legislativă care re-

glementează profesia de bo-

nă, iniţiată de peste 60 de par-

lamentari din toate partidele 

şi care prevede că exercitarea 

acestei profesii se face cu con-

tract individual de muncă sau 

pe PFA.

Proiectul prevede că exer-

citarea profesiei de bonă se 

face în baza unui contract in-

dividual de muncă încheiat 

între bonă şi o persoană juri-

dică sau prin desfăşurarea ac-

tivităţii bonei ca persoană fi -

zică autorizată.

Profesia de bonă se va exer-

cita cu respectarea şi promo-

varea cu prioritate a interesu-

lui superior al copilului, cu 

egalitatea de şanse şi nedis-

criminare, asigurarea unei în-

grijiri personalizate şi indivi-

dualizate fi ecărui copil, res-

pectarea demnităţii copilului 

şi ascultarea opiniei copilului, 

ţinând cont de vârstă şi de 

gradul de maturitate.

Benefi ciarul serviciilor de 

îngrijire şi supraveghere ofe-

rite de bonă este copilul care 

necesită supraveghere şi în-

grijire pe timpul zilei.

Potrivit propunerii legisla-

tive, va putea exercita profe-

sia de bonă orice persoană fi -

zică dacă îndeplineşte condi-

ţia de a fi  cetăţean român sau 

străin, cu domiciliul/reşedin-

ţa, de regulă, în aceeaşi loca-

litate cu domiciliul/reşedinţa 

copilului, cetăţean străin cu 

drept de muncă în România 

care posedă un titlu ofi cial de 

califi care recunoscut sau echi-

valat pentru profesia de bonă, 

aptă din punct de vedere me-

dical, psihologic, de a avea ca-

pacitate deplină de exerciţiu, 

de a nu avea antecedente pe-

nale. Documentele în acest 

sens se reînnoiesc anual.

În desfăşurarea activităţii, 

bona îndeplineşte cel puţin ur-

mătoarele atribuţii: îngrijirea 

şi supravegherea copilului; 

hrănirea copilului; acordarea 

primului-ajutor în caz de îm-

bolnăvire/accidentare a copi-

lului; informarea reprezentan-

ţilor legali ai copilului cu pri-

vire la evoluţia acestuia, pre-

cum şi informarea de urgenţă 

a angajatorului referitor la a-

pariţia unor situaţii deosebite 

cu privire la copil; însoţirea 

copilului la activităţi recreati-

ve, culturale, artistice, sporti-

ve şi şcolare proprii vârstei sau 

sprijinirea acestuia pentru des-

făşurarea unor asemenea ac-

tivităţi, precum şi realizarea 

de activităţi de educare şi dez-

voltarea de abilităţi de viaţă.

Meseria de bonă a fost legalizată în România
Procurorii Parchetului de 

pe lângă Tribunalul 

Bucureşti au făcut ieri 87 

de percheziţii în 

Bucureşti şi alte 17 judeţe 

într-un dosar privind 

livrări intracomunitare de 

produse farmaceutice.

Potrivit unui comunicat al 

PTB, în cauză s-au emis 79 

de mandate de aducere, iar la 

percheziţii, care au loc la do-

miciliile unor persoane fi zice 

şi la sediile unor persoane ju-

ridice, participă peste 300 de 

poliţişti din Inspectoratul Ge-

neral al Poliţiei Române şi Di-

recţia Generală de Poliţie a 

Municipiului Bucureşti.

Procurorii au început, în 

decembrie, urmărirea penală 

faţă de 74 de persoane fi zice 

şi juridice suspectate de să-

vârşirea infracţiunilor de eva-

ziune fi scală şi spălare de bani.

„Din datele şi probele admi-

nistrate în cauză rezultă presu-

punerea rezonabilă că, în peri-

oada 2012 — 2014, suspecţii 

au efectuat livrări intracomu-

nitare de bunuri (produse far-

maceutice, preponderent me-

dicamente utilizate în tratarea 

diferitelor forme de cancer, a 

bolilor autoimune, sindrom 

HIV/SIDA, a bolilor psihice şi 

hepatitei) în valoare totală de 

aproximativ 160 milioane de 

lei, bunuri pe care le colectau 

de pe piaţa neagră, fără docu-

mente justifi cative. Pentru a a-

sigura trasabilitatea medica-

mentelor şi pentru a reduce sar-

cina fi scală aferentă acestor ve-

nituri, suspecţii au înregistrat 

achiziţii fi ctive de medicamen-

te de la societăţi afi liate sau cu 

comportament de tip fantomă”, 

se arată în comunicat.

Sursa citată precizează că, 

în vederea însuşirii sumelor 

de bani provenite de la parte-

nerii externi, suspecţii au cre-

at circuite fi nanciare prin ca-

re au transferat sumele de bani 

în contul unor societăţi comer-

ciale cu comportament de tip 

fantomă, de unde banii erau 

retraşi în totalitate în numerar 

şi restituiţi benefi ciarului real.

Prejudiciul produs bugetu-

lui de stat se ridică la suma 

de aproximativ 12 milioane 

de lei, reprezentând TVA şi 

impozit pe profi t, iar suma to-

tală spălată prin circuitul eva-

zionist se ridică la aproxima-

tiv 65 milioane de lei.

Percheziţii într-un dosar 
privind livrări de medicamente

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

O clinică privată din 

Cluj-Napoca a iniţiat un 

program prin care sunt 

oferite intervenţii chirur-

gicale gratuite pentru bol-

navii cazuri sociale care 

nu îşi permit operaţii 

scumpe şi difi cile.

Q Clinic – Centrul de Chi-

rurgie, Medicină Estetică şi 

Terapii Integrate ale Pielii 

Cluj-Napoca a lansat progra-

mul Q Life în cadrul căruia 

vor fi  realizate intervenţii gra-

tuite pentru pacienţii care 

provin din categorii sociale 

defavorizate. Dr. Adrian 

Avram, directorul Q Clinic 

afi rmă că pacienţii vor intra 

în acest program dacă înde-

plinesc anumite criterii. „Vom 

deschide un site şi nişte linii 

telefonice. Vom avea colabo-

ratori care vor prelua aceste 

cazuri şi ele vor fi  examina-

te din două puncte de vede-

re: social şi medical. Sunt 

anumite criterii după care ei 

vor fi  primiţi, iar în momen-

tul în care vor intra în pro-

gramele noastre, pentru fi e-

care caz în parte vor fi  dife-

rite etape: adunare de fon-

duri, stabilirea specialistului 

pe care îl aducem, dacă îl pu-

tem opera noi şi în funcţie 

de suma aceasta facem un 

plan de buisness pentru fi e-

care caz în parte. În momen-

tul în care totul este fi nali-

zat, noi operăm pacientul şi 

asigurăm şi post operator un 

program”, explică Adrian 

Avram.

Vor fi  selectate cele mai 
grave cazuri

Specialiştii din cadrul Q 

Clinic spun că vor selecta 

cazurile cele mai grave, cum 

ar fi  pacienţii cu probleme 

oculare serioase sau malfor-

maţii la mâini. Până acum a 

fost operat un copil, iar al-

ţii 12 se afl ă în atenţia me-

dicilor clujeni. „Deja am în-

ceput să operăm copii cu pro-

bleme, copii din centre de 

plasament, copii abandonaţi. 

Am operat copii cu strabism. 

Până acum am operat un co-

pil cu probleme, dar avem 

deja 12 programaţi. Sunt şi 

din Cluj, dar şi din Bucu-

reşti. Sunt copii cu strabism 

şi cu dioptrii oculare”, de-

clară Oana Rusu, director 

medical Q Clinic.

Doctorul Adrian Avram pre-

cizează că echipa Q Clinic ur-

măreşte să rezolve cazurile 

complicate deoarece aparatu-

ra pe care o deţin le permite 

acest lucru, iar cazurile sim-

ple pot fi  rezolvate cu uşurin-

ţă de spitalele de stat sau al-

te instituţii.

Ce înseamnă Q Clinic

Investiţia Q Clinic Cluj-Na-

poca se ridică la aproxima-

tiv două milioane de euro. 

Sediul clinicii este dispus pe 

două nivele, are o suprafaţă 

de aproximativ 1.000 mp, 

şapte cabinete de consulta-

ţii, patru saloane pentru pa-

cienţi, un bloc operator şi 

unul de terapie intensivă. 

„Dotate cu aparatură de top, 

cea mai bună din Transilva-

nia, cele două din urmă per-

mit efectuarea unor interven-

ţii difi cile, de amploare, greu 

de realizat în alte condiţii”, 

menţionează reprezentanţii 

clinicii.

Comparabilă cu orice cli-

nică privată din Occident, Q 

Clinic are printre planurile de 

viitor atragerea de noi clienţi 

prin dezvoltarea turismului 

medical, implementarea unui 

sistem de telemedicină pen-

tru optimizarea comunicării 

la distanţă, dezvoltarea divi-

ziei de medicină regenerativă 

(celule stem, factori de creş-

tere etc.).

Operații chirurgicale gratuite 
pentru categoriile defavorizate
O investiție de 2 mil. € a permis unei clinici private să demareze un program de intervenții reparatorii pro-bono.

Directorul Q Clinic, Dr. Adrian Avram, susține că pacienţii vor intra în acest programul de intervenții gratuite dacă îndeplinesc anumite criterii 
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Procesul de depreciere a 

leului s-a temperat ieri, 

dealerii bancari punând 

această evoluţie pe seama 

unor uşoare reglaje reali-

zate de BNR.

Luni, cotaţiile euro au cres-

cut la 4,4940 lei, care au repre-

zentat maxime ale ultimelor 

opt luni, piaţa fi ind infl uenţa-

tă de tensiunile care s-au acu-

mulat asupra rublei, după ce 

barilul de petrol a scăzut la mai 

puţin de 60 de dolari, dar şi a 

retragerilor de capital din zo-

nele emergente, sume care sunt 

pregătite pentru investirea în 

monedă americană, odată cu 

creşterea dobânzilor din SUA.

Moneda rusă s-a depreciat 

la noi maxime istorice, de 

80,09 ruble/euro, respectiv 

64,23 ruble/dolar, ceea ce a 

creat tensiuni în regiune.

Pentru a stopa prăbuşirea 

rublei, banca centrală a Rusi-

ei a decis ieri să majoreze do-

bânda de referinţă la 17%, 

mai sus cu peste trei ori faţă 

de începutul anului când ra-

ta era de 5,5%.

Intervenţia BNR a făcut ca 

cursul euro să scadă de la 

4,4788 la 4,4738 lei, într-o şe-

dinţă în care tranzacţiile s-au 

realizat între 4,4730 şi 4,4840 

lei. Cotaţiile de la 14:00 erau 

de 4,4740 – 4,4770 lei.

Cursul dolarului american 

a scăzut de la 3,6061 la 3,5818 

lei iar cel al francului elveţian 

de la 3,7286 lei la 3,7255 lei.

Monedele din regiune se 

depreciau, la rândul lor, în fa-

ţa euro. Cea poloneză cobo-

ra la 4,177 – 4,203 zloţi iar 

cea maghiară, a cărei econo-

mie este cea mai afectată de 

situaţia rublei, scădea la 308,4 

– 313,7 forinţi.

Perechea euro/dolar creş-

tea la 1,2435 – 1,2525 dolari, 

cel mai ridicat nivel al ultime-

lor trei săptămâni.

Aprecierea euro era conse-

cinţa publicării indicelui ZEW, 

care măsoară încrederea me-

diului fi nanciar din Germa-

nia, care a crescut luna aceas-

ta la 11,5 puncte, după zece 

luni consecutive de scădere.

În piaţa la termen de la Si-

biu, euro se tranzacţiona pe 

martie la 1,2470 – 1,2535 do-

lari iar pe iunie la 1,2499 – 

1,2510 dolari.  (R. G.)

BNR a oprit 
deprecierea leului

PIAŢA VALUTARĂ

România este una dintre 

cele mai stabile ţări din 

Uniunea Europeană din 

punct de vedere macroe-

conomic şi, în prezent, 

este securizată fi nanciar, 

afi rmă consilierul primu-

lui ministru, Cristian 

Socol, într-o declaraţie 

transmisă Agerpres.

„Într-un context regional 

incert, instabil, România va 

manifesta în continuare pru-

denţă din punct de vedere ma-

croeconomic. În prezent, Ro-

mânia este securizată din 

punct de vedere fi nanciar (a-

re buffere în Trezorerie ce aco-

peră mai mult de 6 luni din 

necesarul curent de fi nanţare 

– peste 4 luni cât este pragul 

de confort, iar rezervele inter-

naţionale totale ale BNR sunt 

duble faţă de datoria externă 

pe termen scurt). Deşi pare 

ciudat, nu trebuie să ne ferim 

să spunem că România îm-

prumută astăzi UE cu credi-

bilitate, reputaţia ţării noas-

tre fi ind argumentată în plus 

prin Macroeconomia lui 1% 

(România are defi cit bugetar 

mic de 1,8% din PIB pe cash 

la anul, defi cit structural de 

1% din PIB la anul, are un 

defi cit de cont curent mic 1%, 

deci nu mai suntem depen-

denţi de capitalurile externe, 

şi o infl aţie de 1,3%)”, a ex-

plicat Cristian Socol.

Potrivit acestuia, România 

îndeplineşte toate criteriile de 

convergenţă nominală privind 

aderarea la zona euro, are a 

treia cea mai mică datorie pu-

blică în PIB din UE şi cea mai 

mare creştere economică în 

trimestrul al treilea din 2014 

dintre ţările UE.

Cristian Socol a semnalat 

că, în ultima perioadă s-au în-

teţit semnalele creşterii incer-

titudinii pe pieţele fi nanciare 

internaţionale, iar principale-

le zone economice ale lumii 

dau semne de recuperare len-

tă (SUA), încetinire a creşte-

rii economice (China), posi-

bilă reintrare în recesiune (zo-

na euro) sau prăbuşire a eco-

nomiei (Rusia şi Ucraina).

„Contextul global este unul 

îngrijorător din punct de ve-

dere macroeconomic, existând 

semnale ce pot readuce în dis-

cuţie pe termen mediu mani-

festarea aşa numitei 'furtuni 

perfecte”. Economia SUA dă 

semne de revigorare lentă (cu 

cea mai bună rată de creşte-

re a producţiei industriale din 

ultimii 4 ani), zona euro ris-

că să reintre în recesiune (es-

timările de creştere economi-

că reducându-se puternic, da-

toriile publice cresc în conti-

nuare, defi citele bugetare sunt 

mari ş.a.), iar economia Chi-

nei are o performanţă din ce 

în ce mai mică, pentru prima 

dată după 15 ani autorităţile 

fi ind nevoite să ducă estima-

rea de creştere în jos (în ju-

rul a 7%, trimestrul 2 din 2014 

arătând cea mai scăzută rată 

de creştere economică din ul-

timii 5 ani)”, a afi rmat Cris-

tian Socol.

El a adăugat că, „lângă noi, 

economia Rusiei se prăbuşeş-

te” pe fondul sancţiunilor im-

puse şi a ieftinirii puternice a 

barilului de petrol (rubla a 

pierdut 50% faţă de dolar în 

ultimul an, Banca Rusiei anun-

ţând luni seară creşterea ra-

tei dobânzii de referinţă de la 

10,5% la 17% pentru a stopa 

ieşirile de capital, autorităţile 

solicită ministerelor să redu-

că cheltuielile cu 10-15% s.a.).

„Economia Ucrainei are ne-

voie de fi nanţare imediată de 

15 miliarde dolari pe care ni-

meni nu se încumetă să o dea, 

dat fi ind fondul scăderii eco-

nomice a acestei ţări de 7%”, 

a mai spus Socol.

Cât de solidă este economia românească ?

Un sfert dintre români îşi 

cumpără îmbrăcăminte o 

dată la 2-3 luni, preferă 

mall-urile şi produsele 

reţelelor de fashion 

cunoscute, în top cinci 

afl ându-se H&M, Kenvelo, 

Zara, C&A şi Bershka, 

potrivit unui studiu GfK.

Grupele de vârstă care cum-

pără cel mai des, uneori chiar 

mai des de o dată pe lună, 

sunt persoanele între 18 şi 34 

de ani.

Peste 70% dintre cei care 

îşi iau haine minim o dată la 

3 luni fac achiziţia la mall, în 

timp ce din magazinele stra-

dale de profi l doar 50% din-

tre respondenţi cumpără atât 

de des.

Bucureştiul este oraşul cu 

cele mai multe mall-uri, iar 

acest tip de centru comercial 

este locul preferat de locuito-

rii capitalei pentru achiziţio-

narea articolelor de îmbrăcă-

minte şi încălţăminte pentru 

peste 45% dintre participan-

ţii la studiul GfK. Imaginea 

diferă faţă de oraşele mari, 

unde mai puţin de 30% din-

tre cumpărători vizitează frec-

vent mall-urile pentru achizi-

ţii de haine, dar şi faţă de ora-

şele sub 200.000 de locuitori, 

unde locurile dedicate unor 

astfel de cumpărături sunt fi e 

magazinele de profi l situate 

la stradă, fi e pieţele/ tarabe-

le cu îmbrăcăminte.

Online şi „la promoţie”

Vânzările online de artico-

le de îmbrăcăminte sunt mult 

mai bine reprezentate în Bu-

cureşti faţă de restul ţării – 

11% din bucureşteni afi rmă 

că îşi cumpără des haine din 

online, faţă de doar 5% în re-

stul ţării.

Outlet-urile se numără şi 

ele printre canalele foarte des 

accesate de către bucureşteni 

– un sfert dintre ei spun că îşi 

cumpără frecvent haine de la 

outlet-urile care comerciali-

zează branduri faimoase.

De asemenea, o treime din-

tre cei intervievaţi susţine că 

aşteaptă perioada promoţiilor 

pentru a-şi cumpăra articole 

vestimentare.

Cu cât...

Întrebaţi despre suma pe 

care au cheltuit-o pe îmbră-

căminte sau încălţăminte în 

ultima lună, peste 15% din-

tre românii din urban au de-

clarat că au cheltuit peste 200 

lei, media fi ind ridicată de că-

tre bucureşteni – 22% dintre 

ei au făcut achiziţii care de-

păşesc această valoare în lu-

na precedentă.

... şi de unde?

Mărcile cunoscute sunt pri-

ma opţiune când este vorba 

de împrospătarea garderobei, 

atât pentru cei foarte tineri, 

dar şi pentru cei de vârstă 

medie, peste 50% spunând 

că preferă să îşi cumpere pro-

duse ale marilor lanţuri de 

branduri.

H&M conduce în topul ce-

lor mai frecventate magazi-

ne de brand, la nivel naţio-

nal, dar şi în Capitală. Cele-

lalte magazine de profi l care 

conduc în topul preferinţelor 

(cel mai frecvent vizitate) în 

oraşele mari şi în Bucureşti 

sunt, în ordine, Kenvelo, Za-

ra, C&A, Bershka, Pull&Bear, 

New Yorker, Stradivarius, 

Mango şi Koton.

Studiul a fost realizat de 

GfK România pe un eşantion 

de 1.000 de respondenţi din 

toată ţara, cu vârsta de peste 

15 ani. Metoda folosită este 

cea a interviurilor faţă în faţă.

De unde şi cum ne îmbrăcăm ?
Un român din trei susţine că aşteaptă perioada promoţiilor pentru a-şi cumpăra articole vestimentare.

Peste 70% dintre cei care îşi iau haine minim o dată la 3 luni fac achiziţia la mall

15 decembrie 16 decembrie

Euro 

4,4788 4,4738

Dolar 

3,6061 3,5818

100 Forinţi maghiari 

1,4556 1,4351

COMODITATE

5%
din românii care nu 
trăiesc în București își 
cumpără hainele de la 
magazine online
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CONCURS
Câştigă unul din cele 3 
coşuri de produse Petry

Nume/Prenume: .....................................................

Adresă/Tel.: .............................................................

e-mail: .....................................................................

vârstă: .......... profesie: ...........................................

Taloanele se depun până în data de 29 decembrie la sediul Monitorul de Cluj sau la 
centrele de mica publicitate. Câștigătorii vor fi  anunțați în data de 30 decembrie

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Majoritatea românilor 

cred că ţara trebuie să se 

îndrepte politic şi militar 

înspre Vest şi indică 

Statele Unite ca fi ind sta-

tul care a infl uenţat cel 

mai mult în bine evoluţia 

României în ultimii 25 de 

ani, relevă un barometru 

realizat de Inscop 

Research la comanda coti-

dianului „Adevărul“.

Întrebaţi care cred că ar 

trebui să fi e direcţia înspre 

care să se îndrepte România 

din punct de vedere al alian-

ţelor politice şi militare la 25 

de ani de la căderea comu-

nismului, 86,1% dintre cei 

chestionaţi indică direcţia Vest 

(UE, NATO). 5,2% indică di-

recţia Est (Rusia), în timp ce 

8,7% nu ştiu sau nu răspund 

la această întrebare, arată 

sondajul.

Persoanele cu vârsta cu-

prinsă între 18 şi 30 de ani 

susţin în proporţie de 84,5% 

direcţia spre Vest, cele cu vâr-

sta între 31 şi 50 de ani se pro-

nunţă în proporţie de 89,4% 

pentru acest lucru iar 84,3% 

din persoanele peste 50 de ani 

susţin această direcţie.

Ce ţară a infl uenţat 
pozitiv România?

La întrebarea „Care este, în 

opinia dvs. ţara care a infl u-

enţat cel mai mult, în bine, 

evoluţia României în ultimii 

25 de ani?“ Statele Unite ale 

Americii conduc detaşat, cu 

36,9%. Pe grupe de vârstă, îm-

părtăşesc această părere 39,1% 

dintre persoanele care au în-

tre 18 şi 30 de ani, 38,9% din-

tre cele care au între 31 şi 50 

de ani şi 34,3% dintre cei ca-

re au peste 50 de ani.

Clasamentul ţărilor care au 

infl uenţat în bine România în 

ultimii 25 de ani este comple-

tat de Germania (18,4%), Fran-

ţa (4,4%), Marea Britanie (4%), 

Rusia (3,8%), Italia (2,8%), 

Spania (2,1%), China (0,9%). 

0,8% indică altă ţară, în timp 

ce 25,8% nu ştiu sau nu răs-

pund la această întrebare.

Barometrul INSCOP — Ade-

vărul despre România a fost 

realizat de INSCOP Research 

la comanda „Adevărul“ în pe-

rioada 27 noiembrie — 2 de-

cembrie 2014. Volumul eşan-

tionului a fost de 1.076 per-

soane şi este reprezentativ 

pentru populaţia României de 

18 ani şi peste 18 ani. Eroa-

rea maximă admisă a datelor 

este de +/—3%, la un grad 

de încredere de 95%. Metoda 

folosită a fost cea a sondaju-

lui de opinie pe baza unui 

chestionar aplicat de operato-

rii de interviu la domiciliul 

respondenţilor.

Anca M. COLIBĂŞANU
Mihai CISTELICAN
politic@monitorulcj.ro

Consilierul judeţean libe-

ral Mihai Seplecan le 

cere reprezentanţilor 

UDMR să-şi asume o 

poziţie politică, pentru 

că, în momentul de faţă 

nu sunt nici la putere, 

nici în opoziţie.

Reacţia acestora vine du-

pă ce luni, în plenul Parla-

mentului deşi au ieşit de la 

guvernare, reprezentanţii U-

niunii au semnat un cec în 

alb, sprijinind noul guvern.

La putere cu sprijinul PNL

Liberalii atrag atenţia că 

neasumându-şi o poziţie fer-

mă, Uniunea transmite un me-

saj incoerent, în contextul po-

liticii locale.

„Domnilor politicieni de 

la UDMR Cluj, acum că aţi 

ieşit de la guvernare, dar aţi 

ales să sprijiniţi validând în 

plenul Parlamentului noul 

guvern Ponta IV, ce ar fi  să 

vă asumaţi o poziţie politi-

că fermă în interesul unor 

politici locale coerente? Adi-

că am avea şi noi, restul po-

liticienilor, amabilitatea să 

ştim dacă sunteţi la putere 

sau în opoziţie, dacă intere-

sul dumneavoastră este co-

mun cu cel al tuturor cetă-

ţenilor români, indiferent de 

naţionalitate, comun cu al 

celor care plătesc taxe şi im-

pozite, cu cel al cetăţenilor 

la a căror bunăstare şi pros-

peritate ne-am angajat să lu-

crăm”, a declarat Mihai Se-

plecan.

De asemenea, Seplecan sus-

ţine că UDMR se afl ă la pute-

re în Cluj cu sprijinul PNL.

Românii vor ca ţara
să se îndrepte spre Vest

UDMR este criticat
Liberalii acuză Uniunea Democrată a Maghiarilor din Rom
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Prim-ministul Victor 

Ponta a publicat ieri pe 

un site de socializare o 

scrisoare înaintată recto-

rului universităţii 

Bucureşti, prin care aces-

ta renunţă la titlul de 

Doctor în drept.

Textul scrisorii premieru-

luio este următorul:

„Am trimis astăzi o scri-

soare către rectoratul Univer-

sităţii Bucureşti:

Stimate Domnule Rector,

Vă scriu pentru a vă noti-

fi ca renunţarea la titlul de doc-

tor în drept acordat în anul 

2003 de către Universitatea 

Bucureşti.

Este un gest pe care trebu-

ia să îl fac mai demult, încă 

din momentul apariţiei acu-

zaţiilor publice cu privire la 

teza mea de doctorat. Nu am 

făcut acest lucru pentru că 

m-am considerat de bună cre-

dinţă în argumentele mele la 

momentul apariţiei contestă-

rii şi nu am vrut să amestec 

planul pur profesional cu cel 

politic.

După ce voi părăsi viaţa 

politică îmi doresc să iniţiez 

un nou demers doctoral, res-

pectând toate standardele şi 

cerinţele de la acel moment.

Domeniul Educaţiei este 

unul fundamental şi esenţial 

nu doar pentru activitatea Gu-

vernului ci şi pentru viitorul 

nostru ca societate europea-

nă. De astăzi avem un nou 

Ministru al Educaţiei şi Cer-

cetării şi îmi doresc ca man-

datul acestuia să fi e plin de 

succes în atingerea obiective-

lor sale, fără a fi  perturbat de 

o temă care în timp a devenit 

eminamente politică.

Strict personal, perioada 

petrecută de mine ca student 

al Facultăţii de Drept a Uni-

versităţii Bucureşti reprezin-

tă o amintire excepţională şi 

regret nespus dacă discuţiile 

apărute după momentul pre-

luării funcţiei de Prim-Minis-

tru au afectat imaginea unei 

instituţii pe care o iubesc la 

fel de mult ca toţi ceilalţi ab-

solvenţi ai săi!

Pentru toate aceste argu-

mente, vă rog să luaţi act, 

domnule Rector, de decizia 

mea de a renunţa la titlul de 

doctor în drept”.

Anunţul nu are
valoare legală

În cursul zilei, Gheorghe 

Iancu, fost Avocat al 

Poporului,a afi rmat că cere-

rea lui Ponta nu are nici o 

valoare: „Anunţul făcut de 

premierul Victor Ponta că re-

nunţă la titlul de doctor în 

drept nu are niciun efect ju-

ridic şi legal, a declarat pen-

tru Hotnews Gheorghe Ian-

cu. Acesta a adăugat că „ni-

meni nu poate renunţa la un 

titlu, ci instituţia care i l-a 

acordat trebuie să retragă 

acest titlu, în anumite con-

diţii, pentru a avea efecte”.

Victor Ponta vrea să renunţe la titlul de doctor

„Aveţi viceprimar în 

Cluj-Napoca şi în multe alte 

localităţi în care PNL este ma-

joritar. Cu ajutorul majorităţii 

PNL aveţi vicepreşedinte cu 

atribuţii de preşedinte interi-

mar la Consiliul Judeţean Cluj 

– deci chiar ne trebuie o pozi-

ţie fermă în ceea ce vă priveş-

te. Şi asta nu pentru a-i asu-

pri pe reprezentanţii afl aţi la 

putere ai cetăţenilor români, 

indiferent de naţionalitate, ci 

pentru a despărţi odată pen-

tru totdeauna apele. Ajunge 

cu duplicitatea, pentru a pu-

tea separa proiectele bune fă-

cute în interesul comunităţilor 

care ne-au ales, de cele rele fă-

cute în interesul unor persoa-

ne sau grupuri de interese. Fă-

ră o poziţie fermă din partea 

dumneavoastră, nici unul din-

tre marile proiecte ale Cluju-

lui nu are vreo şansă de fi na-

lizare şi nici nu va exista o vi-

ziune unitară faţă de patrimo-

niul judeţului. Şi, din păcate, 

suntem în situaţia să consta-

tăm că indolenţa faţă de ave-

rea judeţului a atins cote alar-

mante, iar insolenţa funcţiona-

rilor publici este la fel de ma-

re atunci când sunt chemaţi să 

dea socoteală pentru că nu şi-au 

făcut corect datoria, numai au 

încasat banii. Nu vă cerem de-

cât asumarea poziţiei politice 

la nivel local: la putere, sau în 

opoziţie – să ştim şi noi, ma-

joritatea cu ajutorul căreia vă 

promovaţi proiectele unde sun-

tem: la Putere sau în Opozi-

ţie?”, a adăugat Seplecan.

UDMR a semnat
„un cec în alb“

Deşi au ieşit de la guver-

nare reprezentanţii Uniunii au 

anunţat încă de săptămâna 

trecută că vor susţine în con-

tinuare guvernul.

Preşedintele UDMR, Kele-

men Hunor, a explicat înain-

tea votului din plen, de luni, 

că parlamentarii minorităţii 

maghiare vor vota noul guvern 

al lui Victor Ponta, după ce a 

constatat că „în afară de PSD 

nu vrea nimeni să guverneze“, 

iar „ţara trebuie guvernată“.

Acesta a notat că progra-

mul de guvernare aprobat în 

martie nu a fost schimbat, in-

clusiv în ceea ce priveşte ca-

pitolul pentru minorităţi, ast-

fel încât cu o „mare majorita-

te” UDMR a decis să dea „un 

cec în alb premierului, un vot 

pentru acest guvern“.

tă de opoziţia de la Cluj
ânia că transmite un mesaj incoerent, la nivel local.

MIHAI SEPLECAN | consilier judeţean

 „Fără o poziţie fermă din partea 
dumneavoastră (a membrilor UDMR – nota 
red.), niciunul dintre marile proiecte ale 
Clujului nu are vreo şansă de finalizare şi nici 
nu va exista o viziune unitară faţă de 
patrimoniul judeţului“

¤  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

Abonează-te la
monitorul
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

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.

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

Ieftin! Apartament 2 camere, 
35.72 mp, Câmpia Turzii, 
Str. Aleea Vânătorilor, Nr. 6, 
Bl. P1, Sc. B, Ap 24, Jud. 
Cluj, cod imobil RA208, preţ 
13.500 EUR.

Detalii la 021 306 48 53, 
email
oferte.vanzare@raiffeisen.ro. 
(6.6*)

Ieftin! Apartament 2 
camere, 36.55 mp, Dej, 
Str. Regina Maria, Nr. 24, 
Demisol, Bl. A, Ap. 2, Jud. 
Cluj, cod imobil RA658, 
preţ 10.500 EUR.

Detalii la 021 306 48 53, 
email
oferte.vanzare@raiffeisen.ro. 
(6.6*)

Ieftin! Apartament 2 
camere, 34 mp, Dej, Str. 
Luceafărului, Nr. 5, Bl. K2, 
Sc. C, Et. 4, Ap. 58, Jud. 
Cluj, cod imobil RA1067, 
preţ 63.000 lei.

Detalii la 021 306 48 53, 
email
oferte.vanzare@raiffeisen.ro. 
(6.6*)

Ieftin! Apartament 3 
camere, 61 mp, Dej, Str 
Unirii, Nr. 11, Bl. D2, 
Parter, Ap. 3, Jud. Cluj, 
cod imobil RA1034, preţ 
96.000 lei

Detalii la 021 306 48 53, 
email
oferte.vanzare@raiffeisen.ro. 
(6.6*)

¤ Persoană fi zică, vând ap. cu 2 ca-
mere, confort, et. ¼, geamuri spre 
curte închisă de 550 mp, central. 
Inf. la tel. 0751-271474. (4.7)

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
ultracentral, supr. 70 mp, str. Croil-
torilor nr. 16, în vilă cu 2 etaje, î-
nalt, spaţion, luminos, la două mi-
nute de staţiile de autobus, terase 
și cluburi, excepţional pentru cabi-
net medical, notar, avocatură, biro-
uri, dar și pentru locuit, vis-à-vis de 
Medicala III. Inf. la tel. 
0745-429546. (4.7)

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

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

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
ultracentral, supr. 70 mp, str. Croil-
torilor nr. 16, etaj 1/2, înalt, spaţi-
on, luminos, la două minute de 
staţiile de autobus, terase și clu-
buri, excepţional pentru cabinet 
medical, notar, avocatură, birouri, 

dar și pentru locuit, vis-à-vis de Me-
dicala III, preţ 85000 euro. Eventu-
al se poate da în chirie. Inf. la tel. 
0745-429546. (1.7)

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu 4 camere, șură cu 
două gajduri, bucătărie de vară, 
coteţe și anexe, curte, grădină, ac-
ces la toate utilităţile, cu sau fără 4 
ha teren agricol, în comuna Câţ-
cău, jud. Cluj. Inf. și relaţii la tel. 
0746-297102. (6.7)

¤ Vând casă veche, grajd și teren 
în supr. de 752 mp, în Florești, la 
strada principală, șoseaua Cluj-Ora-
dea, racordate la toate utilităţile, a-
pă, gaz, curent, zona de case. Rela-
ţii la tel. 0749-813005. (7.7)

¤ Vând casă la munte, zona Valea 
Ierii, 2 camere, fi nisate, preţ 5600 
euro. Inf. la tel. 0747-700044. (7.7)

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

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţii în Cluj-Napoca, str. Becaș nr. 
34, supr. 3900 mp, cu front de 
19,5 m și 200 m lungime, cu toa-
te utilităţile pe teren, cu C.F. + 
C.U. # P2 sau case înșiruite, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare la 
tel. 0741-100529. (4.7)

¤ Vând 6 ha teren, în cart. Iris, str. 
Giuseppe Verdi, la intrare în sat Va-
lea Fânaţelor, compact, cadastru, 
front la drum 90 m, curent electric, 
pretabil pentru construcţii agro-zo-
otehnice, fermș, sere, culturiinten-
sive de plante, etc, preţ 11 euro/
mp. Tel. 0744-653097. (4.7)

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţii, str. Dealul Fânaţelor, la 100 m 
de autobuzul nr. 39, în supr. de 
6200 mp, front la stradă 160 m, cu 
toate utilităţile pe teren, preţ nego-
ciabil. Tel. 0741-100529. (4.7)

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţii în Cluj-Napoca, str. Becaș nr. 
34, supr. 3900 mp, cu front de 
19,5 m și 200 m lungime, cu toa-
te utilităţile pe teren, cu C.F. + 
C.U. = P2 sau case înșiruite, preţ 
negociabil. Inf. suplimentare la 
tel. 0741-100529. (7.7)

¤ Vând teren pentru construcţii 
3000 mp și 7500 mp, pe str. Gabor 
Aron, și de 1060 mp, pe E. Cioran, 
toate în crt. Mănăștur, cu acte în 
regulă. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0748-193982. (7.7)

¤ P.F. vînd teren arabil în supr. de 
5700 mp, în hotarul comunei Mi-

hai Viteazu, jud. Cluj. Inf. suplime-
natre la tel. 0720-041143, după 
ora 16.00. (7.7)

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţii, str. Dealul Fânaţelor, la 100 m 
de autobuzul nr. 39, supr. 6200 
mp, front la stradă 168 m, cu toa-
te utilităţile pe teren, preţ negoci-
abil. Merită văzut. Tel. 
0741-100529. (7.7)

¤ Cumpăr teren însupr. de 500 mp 
pentru construcţie vilă, sau de 
1500 mp pentru construcţie case 
înșiruite, liber sau cu casă demola-
bilă, în zona Grigorescu (P-ţa 14 Iu-
lie, E. Grigorescu, Donath, O. Go-
ga), Gheorgheni (Arieșului, Artelor, 
V. Lupu, T. Ionescu, Albinii), Bulga-
ria (P-ţa 1848, Clujana), front min. 
16 m, aproape de mijloacele de 
transport în comun. Tel. 
0748-111295. (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.

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deuşu, 
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. suplimentare 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 suplimen-
tare la tel. 0745-251703.

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ Vând teren în intravilanul Cluju-
lui, surp 500 mp, la distanţa de 1,5 
km de Iulius Mall, cu utilităţi, apă, 
curent, cu C.F. în regulă. Inf. supli-
mentare 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

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.

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

SPAŢII

¤ P.F. vând două garaje subterane, 
în cart. Bună Ziua, str. Mircea Zaciu 
nr. 10 și 18, cu C.F. în regulă, cu 
ușă automată, preţ negociabil. Inf. 
la tel. 0741-100529. (4.7)

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
ultracentral, supr. 70 mp, situat în 
Cluj-Napoca, str. Croiltorilor nr. 16, 
vis-à-vis de Medicala III, spaţion, 
luminos, la două minute de staţiile 
de autobus, terase și cluburi, bun 
pentru cabinet medical, notar, avo-
catură, birouri, dar și pentru locuit, 
preţ 75000 euro. Inf. la tel. 
0745-429546. (4.7)

¤ Închiriez apartament cu 2 came-
re, et. 2/4, lift, Borhanci, mobilat + 
electrocasnice, fără mașină de spă-
lat, centrală, cu încălzire prin pereți, 
preț negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0726-200640.

Caut de închiriat garsonieră,

mobilată, de preferinţă zona 

FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SPAŢII

¤ Vine iarna! Închiriez garaj subte-
ran în cart. Bună Ziua, str. Mircea 

Zaciu nr. 18, cu uăș automată, preţ 
negociabil. Inf. la tel. 
0741-0288813. (4.7)

SCHIMBURI

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ S.C. Argo Security S.R.L. anga-
jează AGENŢI DE PAZĂ BĂRBAŢI ŞI 
FEMEI, cu sau fără atestat, pentru 
diferite obiective din zonă. Infor-
maţii suplimentare la nr. de telefon 
0761 124 119, persoana de con-
tact Iulian Deatcu. Solicităm maxi-
mă seriozitate. (8.8*)

AMA MODIANE CU SEDIUL 
ÎN TIMIŞOARA
ANGAJEAZĂ PENTRU MUNCA 
ÎN GERMANIA, PERSONAL CU 
EXPERIENŢĂ ÎN TRANŞARE 
VITĂ ŞI PORC.
SE OFERĂ SALARIU MOTIVANT.
Cunoştinţe de limba germană 
constituie un avantaj.
Contact: 0726100715. (5.6)

¤ Tânără, nefumătoare, caut loc de 
muncă, în domeniile babysitter, cu-
răţenie, menaj ușor. Ofer și cer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 0741-455348.

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele libe-
re), experienţă în domeniu. Cer şi 
ofer seriozitate. Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

¤ Tânără, caut loc de muncă part-
time, în domeniul contabilitate pri-
mară, cunoștințe WINMENTOR. 
Sunați la tel. 0745-430079.

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

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

Angajăm specialist 
cu experienţă în 

producţia industrială 
de chebab. 

+40.361.405.433. 
(12.15)

SERVICII

¤ P.F. efectuez transport mărfuri 
generale cu “Ford Tranzit” decapo-
tabil, de 1500 kg, la cele mai mici 
preturi, materiale de construcţii, 
molozi, cherestea la rampa de gu-
noi Pata-Rât. Preţ mic, negociabil, 
al orice oră. Sunaţi la tel. 
0741-100529. (7.7)

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând CART 270 cmc, stare per-
fectă, motor HONDA, înscris în 
circulaţie, se poate circula pe dru-
muri accidentate, preţ 750 euro. 
Inf. suplimentare la tel. 
0751-044086. (4.7)

¤ 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 îngrijită, preţ 
negociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel 0743-433704. (7.7)

¤ VÂND SUPERNOVA asigurare și 
revizie tehnică la zi, an fabricaţie 
2001, km reali 79.000, motor 1,4, 
injecţie benzină (Renault Clio), tini-
chigeria și vopsitul făcută recent. 
Preţ 1.200 Euro. Informaţii la tele-
fon 0766-484.462.

CĂRŢI

¤ Cumpăr cărţi despre autoturis-
mul ”Dacia”. Ofer preţ bun. Sunaţi 
la tel. 0749-174082. (4.5)

ELECTRO

¤ Vând convector, necesită 
reparație. Inf. și relații suplimenta-
re la tel. 0264-454257. (1.7)

¤ Vînd TV color “Camakrown 
WN”, cu diag. 54 cm, culoare nea-
gră, cu farfurie parabolică satelit 
“Dolce”, reciver ”Dolce”, cablu 
coaxial 40 m, telecomandă, toate 
în stare bună de funcţionare, preţ 
negociabil. Inf. la tel. 0744-479172 
sau 0374-930918. (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. (6.7)

¤ Vând orgă ”Altarus 3000”, video 
”Panasonic”, 3 buc pick-u-urip, apa-
rate radio, 6 kg de cositor, fi er pă-
trat, ţeavă de cupru, casete au-
dio-video, preţ foarte bun. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0748-193982. (6.7)

¤ Vând aparate foto: “Praktica LTL 
3”, “Fed 2”, “Zorki 5”, “Smena”, în 
stare foarte bună de funcţionare. 
Sunaţi la tel. 0759-020427. (7.7)

¤ Vând cameră video ”Sony-HDVX 
x 19”, nouă, 2 buc binoclu, altele. 
Tel. 0759-020427. (7.7)

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

MOBILIER

¤ Vând canapea ”Madrigal” și su-
fragerie ”Mona”, ambele cu sculp-
tură. Inf. suplimentare la tel. 
0751-271474. (1.7)

¤ Vând dulap haine cu trei uși, ma-
să ovală extensibilă, culoare albă, 
canapea nouă, tapiţată. Inf. și rela-
ţii suplimentare la tel. 
0264-454257. (1.7)

UZ CASNIC

¤ VÂND frigider ”Arctic”, congelato-
rul sus, în perfectă stare de funcţio-
nare, preţ 5500 RON, negociabil. 
Inf. suplimenatre la tel. 
0364-882575. (1.7)

¤ Vând convenabil unei persoane 
interesate și serioase, diferite scule 
așchietoare, cuţite strung, fi liere, 
burghie, freze, scule de prindere, 
etc, cu dispozitive de prindere pen-
tru ele, la preţ convenabil. Inf. la 
tel. 0743-330440. (1.7)

¤ Vând convenabil unei persoane 
interesate și serioase, scule așchie-
toare, cuţite strung, burghie, freze, 
scule de prindere, etc, la preţ con-
venabil. Rog seriozitate. Inf. la tel. 
0743-330440. (7.7)

DIVERSE

¤ Vând căsuţe de lemn din diferite 
zone, plante aloe vera de la 1 an la 
4 ani. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0264-454257. (1.7)

¤ Vând blană astrahan, nr. 42-46. 
Inf. suplimentare la tel. 
0751-271474. (1.7)

¤ Vând vin de casă, altoi, alb și ro-
șu, demisec, producţie proprie, na-
tural, preţ negociabil. Sunaţi la tel. 
0722-515094. (4.7)

¤ Vând palton de piele ¾ , bărbă-
tesc, nr. 50-52, culoare maro, sta-
re foarte bună, preţ negociabil. la 
tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (4.7)

¤ Vând URGENT covor cu dim. 3 x 
2,5 m, culoare vernil, carpetă și co-
vor lucrat manual din lână cu dim. 
3 x 2,50 m, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0264-591965. (4.7)

¤ 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. (4.7)

¤ Vând coniac de 47°, rachiu de 
fruncte de 53° și vin roșu și alb, 
preţ 30 RON, 25 RON, respectiv 8 
RON. Calitate superioară. Pentru 
vin comandă mare. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (4.7)

¤ Vând baloţi de lucernă din 2014, 
dreptunghiular, calitate superioară, 
neploat, din șopron. Inf. suplimen-
tare la tel. 0741-100529. (4.7)

¤ Vând două paltoane de damă, 
nr. 40-50, paltoane de bărbaţi, un 
cojoac cu guler de blană, talia 
52-54, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (4.7)

¤ Vând pentru femei blană lungă 
de nutrie, maro, nr. 52, preţ 300 
RON și pentru bărbaţi cojoc de vi-
dră (Orăștie), cu guler, nr. 52, preţ 

200 RON. Inf. la tel. 0743-515388 
sau 0264-440108. (5.7)

¤ Vând damigene de 10 l, fi er for-
jat (bibliotecă). Inf. suplimentare la 
tel. 0264-440637 sau 
0744-485224. (6.7)

¤ Vând blană de astrahan, culoare 
neagră, mărimea 42-44 și blană 
de nutrie, mărimea 50, ambele 
noi. Inf. suplimentare la tel. 
0749-366446. (5.7)

¤ Vând vin demisec, altoit, produc-
ţie proprie. Inf. suplimenatre la tel. 
0722-515094. (6.7)

¤ Vând ţuică de prune, originală 
din Bihor. Sunaţi la tel. 
0740-323779. (6.7)

¤ Vând sobă de teracotă la 8 rân-
duri, culoare maro, cu ușă metalică. 
Sunaţi la tel. 0264-593488. (6.7)

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

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

ANIMALE

¤ Vând 10 porci pentru tăiat, la 
90-180 kg, pe ales, hrăniţi cu cerea-
le și lucenă, în cart. Gheorgheni, 
preţ negociabil. Asigur loc de sacrifi -
care. Inf. la tel. 0751-095924. (4.7)

¤ Vând 2 porci grași pentru tăiat , 
calitate extra, între 130-150 kg, 
preţ 10 RON/kg hrăniţi cu cereale 
fără concentrat, cart. Sopor. Asigur 
loc de sacrifi cat în Cluj0-Napoca. 
Inf. la tel. 0741-100529. (4.7)

¤ Vând porci pentru tăiat, rasa 
”Bazna,” între 80-180 kg, crescuţi cu 
porumb, în cart. Gheorgheni, preţ 
negociabil, asigur loc de sacrifi care. 
Inf. la tel. 0751-095924. (7.7)

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să-mi găsesc perechea. 
Prefer din zodia berbecului. Eu din 
1971, cu aspect fi zic plăcut (fără 
copil). Pentru răspuns sunaţi la tel. 
0748-945-449. (6.10)

PIERDERI

¤ S.C. ECOLOR S.R.L., cu sediul so-
cial în Juc Herghelie, nr. 69A, înre-
gistrată la Registrul Comerţului sub 
numărul J12/701/2003, având 
C.U.I. 15298771, declarăm pierdu-
tă stampila rotundă numerotată cu 
nr. 8. O declarăm nulă. (1.1)

¤ Pierdut documente de in-
troducere în reparaţie a vehi-
culului de la Astra Asigurări, 
de la nr. 005/CJ/00442489 la 
005/CJ/00442500. Se declară 
nule. (1.1)

¤ Pierdut parafă pe numele Dr. 
Medrea Vladimir, cod parafă 
161304. O declar nulă. (1.1)

ANUNŢ DE MEDIU

¤ S.C. SDC IMOBILIARE S.R.L., 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru proiec-
tul „Desfi inţare construcţii existen-
te şi construire ansamblu cu funcţi-
uni mixte rezidenţial şi birouri con-
form PUZ-PUD aprobat cu HCL 
463/2007. Amenajări exterioare, 
racorduri şi branşamente“, propus 
a fi  amplasat în Cluj-Napoca, str. 
Anton Pann nr.14-16. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi  con-
sultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Cluj-Napo-
ca, Calea Dorobanţilor nr.99, și la 
sediul proiectantului S.C. Arhimar 
Serv S.R.L., str. Clinicilor nr.39, et. 
3, Cluj-Napoca, în zilele de luni, în-
tre orele 9.00-16.00, marţi-joi, în-
tre orele 9.00-14.00, și vineri între 
orele 9.00-12.00. (1.1)

URBANISM

¤ ŞCHIOPU VICTOR ADRIAN anun-
ţă iniţiere întocmire ”PUD – Con-
struire imobil locuinţe colective şi 
spaţiu comercial D2+D1+P+3E, 
amenajări ext., împrejmuire şi 
branşamente“, mun. Cluj-Napoca, 
str. Borhanciului F.N.. Consultarea 
propunerii se poate realiza în ca-
drul Primăriei Cluj-Napoca, Servi-
ciul Urbanism, cam 62. (1.1)

¤ S.C. HOTEL & SPA ROUA S.R.L. 
anunţă iniţierea Planului Urbanistic 
de Detaliu „Elaborare P.U.D. şi con-
struire Hotel, împrejmuire, amena-
jări exterioare, operaţiuni notaria-
le“, amplasat pe str. Petre Dulfu, 
F.N. Consultarea propunerii se poa-
te face la Primăria Cluj-Napoca, 
Compartimentul Strategii Urbane, 
cam. 62. (1.1)
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ASTĂZI LA TV

TVR 1

11:30 Black Harbour (can., 
1996, ser., ep. 21) (r)
12:20 România.ro (emis. info.)
12:30 Europa mea (emis. info.) 
(r)
13:00 Opre Roma (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Andografi a zilei
15:31 Convieţuiri (doc.)
16:55 După 25 de ani. Dreptul 
la memorie. (doc.)
17:10 Se zice că... (div.)
18:35 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
18:45 Black Harbour (can., 
1996, ser., ep. 22)
19:40 Sport
19:59 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
21:00 Vorbește liber! (emis. info.)
22:00 Biziday (talk show)
22:50 Starea naţiei (reality show)
23:50 Nu pe gură! (fra.-elv., 
2003, f. romant.)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) - Sezonul 4
13:00 Observator (emis. info.)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.)
17:00 Acces direct (talk show)
19:00 Observator (emis. info.)
20:00 Observator special (emis. 
info.)
20:30 Transformers: Războiul 
lor în lumea noastră (sua, 2007, 
SF acţ.)
23:30 Un show păcătos (div.)

PRO TV

11:30 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr., ep. 66) (r)
12:30 Dădaca (sua, 1993, s. 
com., sezonul 5, ep. 14)
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr., ep. 67)
15:00 Micuţii infractori 
(sua-ger., 2004, acţ. com.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (div.)

19:00 Știrile Pro TV
20:30 Visuri la Cheie (reality 
show)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 Pradă fi arelor (sua-sud 
afr., 2007, horror)

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 (div.) (r)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Trădarea (tur., 2010, s. dr.)
22:30 WOWbiz (2012, div.)

ACASĂ TV

11:45 Regina inimilor (sua, 
2014, ser.) (r)
12:45 Teleshopping (promo)
13:00 Îngeri păzitori (sua, 
2012, ser.) (r)
14:30 Complicea (mex., 2014, 
ser.) (r)
15:30 Cununa de lacrimi (mex., 
2012, s. dr.)
16:30 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, ep. 4888)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Pasiune interzisă (sua, 
2013, s. tv)
19:30 Regina inimilor (sua, 
2014, ser.) (r)
20:30 Îngeri păzitori (sua, 
2012, ser.)
22:00 Complicea (mex., 2014, 
ser.)
23:00 Terra Nostra (braz., 1999, 
s. tv)

LOOK TV

13:00 Sinteza etapei (emis. sport)
13:30 Liga 1: AFC Astra Giurgiu - 
FC Dinamo 1948 București 
(emis. sport) (r)
15:30 Liga Magazin (emis. 
mag.) (r)
16:30 Tonik Show (div.) (r)
17:30 Cupa Ligii Adeplast: FC 
Dinamo 1948 București - FC Uni-
versitatea Cluj (r)
19:30 Știri Look TV (emis. info.)
20:00 Big Boletus (div.)
21:00 Academia de frumuseţe 
(emis. con.)
22:00 Tonik Show (div.)
23:00 Liga Magazin (emis. mag.)

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro

spectacole

Istoria comunismului povestită pentru bolnavii mintal
Miercuri, 17 decembrie, ora 19.00

Cântece de iarnă pentru toate anotimpurile, spectacol 
concert de Ada Milea

Joi, 18 decembrie, ora 19.00

Spărgătorul de nuci, de P.I. Ceaikovski
Miercuri, 17 decembrie, ora 18.30

Liliacul, de Johann Straus – fi ul
Duminică, 28 decembrie, ora 18.30

Ştefan Hruşcă – Colinde tradiţionale de Crăciun
Miercuri, 17 decembrie, ora 20.00

Teatrul Naţional

Opera Naţională

Casa de Cultură a Studenţilor

NOTIFICARE

Lichidatorul judiciar notifi că toţi creditorii că, prin 
Sentinţa civilă 3243 din 08.12.2014, Tribunalul Specializat 
Cluj, în dosarul nr. 1331/1285/2014, a dispus deschiderea 
procedurii simplifi cate a insolvenţei împotriva S.C. ZIARE 
EXPRES S.R.L., C.U.I.: 28687290, J12/1669/2011.

Termen depunere cerere admitere creanţe: 26.01.2015. 
Termen întocmirea tabelului preliminar al creanţelor: 
05.02.2015, termen depunerea contestaţiilor la tabelul 
preliminar: 7 zile de la publicarea în BPI. Termen soluţionarea 
contestaţiilor și defi nitivarea tabelului creanţelor: 18.02.2015. 
Termen examinarea stadiului procedurii: 18.02.2014, sala 
249, ora 08:00 Tribunalul Specializat Cluj.

Informaţii: 0726-166.144.

NOTIFICARE

Societatea MIT INSOLV SPRL FILIALA CLUJ, lichidator 
judiciar al Soc. PROTIM SRL (în faliment, în bankruptcy, en 
faillite), cu sediul în Cluj-Napoca, Col. Făget nr. 45A, jud. Cluj, 
înmatriculată la ORC de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. 
J12/2023/2006, C.U.I. 18764833, debitoare în procedură 
simplifi cată de insolvenţă, în dosarul nr. 1365/1285/2014 
al Tribunalului Specializat Cluj, aduce la cunoștinţă termenele 
stabilite în procedură: depunerea declaraţiilor de creanţă: 
26.01.2015, depunerea de către creditori a opoziţiilor la 
încheierea de deschidere a procedurii simplifi cate de insolvenţă: 
20.02.2015, întocmirea tabelului preliminar: 09.02.2015, 
soluţionarea opoziţiilor și contestaţiilor, defi nitivarea tabelului 
creanţelor: 02.03.2015, termen continuare procedura 
02.03.2015, sala 102, ora 8.00.

Prima adunare a creditorilor va avea loc la sediul debitorului, 
în data de 13.02.2015, ora 15.00.

ANUNŢ DE MEDIU

S.C. FELINVEST S.A. anuţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru 
proiectul „Intrare în legalitate imobil de birouri şi servicii 
S+P+5E+2R+Etehnic, operaţiuni cadastrale, împrejmuire, 
amenajări exterioare, amplasare totem şi fi rme şi racorduri 
şi branşamente la utilităţi“, propus a fi  amplasat în Cluj 
Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99 și la sediul S.C. FELINVEST S.A., str. Henri 
Barbusse, nr. 44-46, în zilele de luni între orele 9.00 și 16.30, 
marţi-vineri între orele 9,00 – 14,00.

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

ANUNŢ LICITAŢIE

Subscrisa Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA 
fi liala Cluj SPRL cu sediul în Cluj-Napoca, Calea 
Dorobanţilor, nr. 48, etaj 6, bloc Silver Business Center, jud. 
Cluj, în calitate de lichidator judiciar al S.C. GREG S.R.L. – 
în faliment, in bankruptcy, en faillité, organizează licitaţie 
publică cu strigare, cu preţ în urcare, pentru vânzarea:

•  Teren și construcţie, Huedin, Oborului nr. 32 – preţ de 
pornire licitaţie 662.622 lei inclusiv TVA;

Se va aplica cota TVA din momentul vânzării.

Licitaţia va avea loc în 07.01.2015, ora 14:00 la sediul 
lichidatorului. În caz de neadjudecare licitaţia se repetă în 
19.01.2015 și în 29.01.2015, la aceeași locaţie, oră și în 
aceleași condiţii.

Caietul de sarcini pentru bunurile scoase la licitaţie poate 
fi  achiziţionat de la sediul lichidatorului, iar documentaţia 
de înscriere la licitaţie va trebui depusă cel târziu cu 24 de 
ore lucrătoare înaintea desfășurării licitaţiei.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare despre bunurile 
scoase la vânzare la telefoanele: 0737-330.213, 0735-307.631 
și pe site-ul http://sales.citr.ro cod licitaţie CIT1385.

LICITAŢIE PUBLICĂ

Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA SPRL, 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 6, jud. Cluj, 
lichidator a SC CASA AUGUSTIN SRL – în faliment, in bankruptcy, 
en faillite -, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Livezii nr. 63, jud. 
Cluj, CUI 13069356 și J12/593/2000, organizează licitaţie 
publică competitivă cu strigare cu preţ în urcare pentru 
vânzarea urmatoarelor bunuri mobile:

Denumire Stoc Preţ (lei, nu 
include TVA)

CALCULATOR IBM SERVER BUC 1 2.070

CALCULATOR PENTIUM 4 BUC 1 990

CALCULATOR SERVER WIN BUC 1 720

TV HYNDAI BUC 1 1.170

SCHELE BUC 1 2.250

MASINA DE CAROTAT 202 BUC 1 2.070

STOCURI DE MARFA reprezentate 
de mobilier si accesorii

  200.160

Licitaţia va avea loc în 13.01.2015, ora 12:00, la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru bunurile neadjudecate licitaţia 
se repetă în 28.01.2015 la aceasi locatie si ora.

Caietele de sarcini pot fi  achiziţionate de la sediul 
lichidatorului judiciar. Documentaţia de înscriere la licitaţie 
va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data 
licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 
0737.888997, 0726.392520 sau pe www.citr.ro.

LICITAŢIE PUBLICĂ

Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA SPRL, 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 6, jud. Cluj, 
lichidator a SC CASA AUGUSTIN SRL – în faliment, in bankruptcy, 
en faillite -, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Livezii nr. 63, jud. 
Cluj, CUI 13069356 și J12/593/2000, organizează licitaţie 
publică competitivă cu strigare cu preţ în urcare pentru 
vânzarea urmatoarelor bunuri imobile:

•  Cota parte de ½ din Teren şi construcţie – Cluj-Napoca, 
str. Livezii, nr. 55, teren in suprafata de 443 mp, regim 
de inaltime D+P+E, suprafata constuita de aprox. 305 
mp, suprafata desfasurata de aprox. 915 mp, suprafatav 
utila 732 mp.

Pret de pornire – 127.500 EURO (nu include TVA). Va fi  
aplicabilă cota de TVA în vigoare la momentul vânzării

Licitaţia va avea loc în 13.01.2015, ora 12:00, la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru bunurile neadjudecate licitaţia 
se repetă în 27.01.2015 la aceasi locatie si ora.

Caietele de sarcini pot fi  achiziţionate de la sediul 
lichidatorului judiciar. Documentaţia de înscriere la licitaţie 
va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data 
licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 
0737.888997, 0726.392520 sau pe www.citr.ro cod anunt 
CIT1384.

ACUM ŞI ÎN ORAŞUL DVS.

PRODUSE 
TRADIŢIONALE 

DIN MANGALIŢA
DE LA FIRMA 

SC TOTO SRL.
DATE CONTACT :  LOC. LĂPUȘEL, 

STR. NUCULUI NR. 1, JUD. MARAMUREȘ;

CONTACT : TEL.0722613194



10 mapamond.monitorulcj.ro miercuri, 17 decembrie 2014

PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

 IN ATENTIA PENSIONARILOR SI PERSOANELOR CARE BENEFICIAZA DE TRANSPORT 

URBAN GRATUIT PE BAZA L 118/1990, L 189/2000 si OUG 214/1999

Ca urmare a H.C.L. Nr. 715/2007, completata prin prevederile H.C.L. Nr. 195/2009, toate 
persoanele varstnice si pensionarii cu domiciliul stabil in municipiul Cluj-Napoca, ale caror venituri 
lunare sau cuantumuri inregistrate pe cuponul de pensie la rubrica „Total drepturi“ sunt de pana 
la 1.300 RON sau cuprinse intre 1.301 si 1.500 RON, benefi ciaza de gratuitatea transportului 
urban pe mijloacele de transport in comun pe toate liniile in municipiul Cluj-Napoca si respectiv, 
pe o singura linie in municipiul Cluj-Napoca. De asemenea, se vor elibera abonamente gratuite 
pe toate liniile pentru toate persoanele varstnice si pensionarii cu domiciliul stabil in 
Cluj-Napoca, care au implinit varsta de 70 ani (indiferent de cuantumul venitului sau al pensiei), 
precum si pentru cetatenii de onoare ai municipiului Cluj-Napoca (indiferent de cuantumul ve-
nitului). Abonamentele gratuite pe toate liniile pentru pensionari si persoane varstnice sunt 
valabile si pentru liniile metropolitane din comunele Floresti si Apahida.

De asemenea, persoanele benefi ciare ale L 118/1990, L 189/2000 si OUG 214/1999 primesc 
abonamente gratuite pe toate liniile in cadrul Asociatiei Metropolitane de Transport Public Cluj 
(municipiul Cluj-Napoca, comunele Floresti, Apahida, Baciu, Chinteni, Feleacu si Ciurila).

Pentru a evita aglomeratia la chioscurile CTP Cluj-Napoca S.A in preajma sarbatorilor de 
iarna, reamintim ca eliberarea abonamentelor pentru anul 2015 se desfasoara in perioada 
15.12.2014 – 10.01.2015 si rugam persoanele incadrate in categoriile de mai sus sa se 
prezinte la urmatoarele puncte de eliberare a abonamentelor:

 Cart. Marasti – SEDIU CTP  – B-dul 21 Dec. nr.79A
   – ARTE PLASTICE  – Str. A. Vlaicu
   – IRA    – Str. A. Vlaicu
 Cart. Gheorgheni  – BISTRITEI    – Str. N. Titulescu
   – BAISOARA   – Al. Baisoara
Cart. Zorilor  – ZORILOR   – Str. Observatorului
 Cart. Manastur  – MINERVA     – Str. Primaverii
   – CAMPULUI  – Cl. Manastur
   – CALVARIA    – Str. Primaverii
 Cart. Grigorescu  – 1 DECEMBRIE 1918 – Str. Fantanele
   – BUZAU   – Str. Al. Vlahuta
 Cart. D. Rotund, Iris  – GARA      – P-ta Garii
   – CLUJANA   – P-ta 1 Mai
 Centru   – P-ta M.VITEAZUL  – P-ta M.Viteazul
Pensionarii si persoanele varstnice vor avea asupra lor urmatoarele documente:
 Buletin / carte de identitate;
 Ultimul cupon de pensie;
 Ultimul abonament – se va preda;
 Fotografi e recenta;
In plus, benefi ciarii L118, L189 si OUG214 vor prezenta la biroul de abonamente:
 Decizia sau Hotararea de la C.J. de Pensii Cluj ;
 Doua copii dupa ultimul cupon de pensii.

Persoanele care in anul 2014 nu au benefi ciat de abonament sau l-au pierdut se vor pre-
zenta la biroul de abonamente SEDIU CTP Cluj-Napoca S.A. – B-dul 21 Dec. nr. 79A, avand 
asupra lor si decizia de pensionare.

 CTP Cluj-Napoca S.A.

UTILAJE profesionale
pentru

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

Cluj-Napoca
Str. Partizanilor 

nr. 120

CONTACT:
e-mail: servicetransauto@yahoo.com

0729.308.116

 Diagnoză electronică
 Curățare și încărcare sistem clima  zare
 Testare și curățare fi ltre par  cule
 Revizii periodice
 Reparații mecanice complexe
 Tinichigerie

Rubla rusească s-a prăbu-

şit, ieri, înregistrând o 

depreciere de peste 20%, 

astfel că moneda euro a 

atins un nivel fără prece-

dent de 100 de ruble, iar 

dolarul american a atins 

nivelul record de 80 de 

ruble, în pofi da deciziei 

Băncii Centrale a Rusiei 

de a majora dobânda de 

bază cu 6,5 puncte pro-

centuale, tocmai pentru a 

apăra cursul de schimb, 

transmite AFP.

În paralel, indicele RTS al 

bursei de la Moscova a înre-

gistrat o cădere de 17% pen-

tru a atinge cel mai scăzut ni-

vel de după luna martie 2009.

„Evident, asistăm la un atac 

speculativ asupra rublei”, a 

declarat Alexey Mikheyev, de 

la banca rusă VTB24.

Acesta este cel mai grav de-

clin înregistrat de rublă după 

criza fi nanciară rusească din 

1998. Atunci, rubla s-a prăbu-

şit în câteva zile, fapt care a 

obligat autorităţile de la Mos-

cova să declare intrarea în in-

capacitate de plată. Deşi, în 

prezent, fi nanţele publice şi 

rezervele valutare ale Rusiei 

sunt într-o stare mult mai bu-

nă decât în 1998, analiştii aver-

tizează că Rusia riscă să intre 

într-o criză valutară.

Banca centrală a Rusiei a 

decis, ieri, să majoreze do-

bânda de politică monetară 

de la 10,5% la 17%, după ce 

la data de 11 decembrie auto-

rităţile de politică monetară 

de la Moscova au majorat cos-

tul creditului de la 9,5% la 

10,5%. Analiştii consideră că 

majorarea ratei dobânzii la 

17% este o măsură dispera-

tă, în condiţiile în care rubla 

s-a depreciat cu peste 45% în 

acest an, pe fondul scăderii 

preţului petrolului, dar şi al 

aversiunii investitorilor faţă 

de activele ruseşti în urma 

sancţiunilor impuse Moscovei 

de statele occidentale.

De la începutul anului şi 

până în prezent Banca centra-

lă a Rusiei a cheltuit peste 80 

de miliarde de dolari pentru 

a susţine cursul de schimb al 

rublei, dintre care opt miliar-

de de dolari numai de la în-

ceputul lunii noiembrie când 

a decis să fl oteze rubla. Ru-

sia dispune în continuare de 

rezerve valutare de aproxima-

tiv 416 miliarde de dolari.

Scăderea rublei se datorea-

ză şi declinului preţului pe-

trolului, care marţi a coborât 

sub pragul de 60 de dolari per 

baril pentru prima dată după 

luna iulie 2009. Veniturile din 

exporturile de petrol şi gaze 

naturale sunt responsabile 

pentru jumătate din bugetul 

Rusiei, ţară care nu este mem-

bră a OPEC, chiar dacă este 

al doilea mare producător 

mondial de ţiţei.

Rubla rusească se prăbuşeşte

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Aproximativ 130 de persoa-

ne au fost ucise marţi în 

atacul lansat de un coman-

do taliban asupra unei şcoli 

pentru copiii militarilor de 

la Peshawar, cel mai impor-

tant oraş din nord-vestul 

Pakistanului, potrivit unui 

nou bilanţ prezentat de 

autorităţi.

Confruntările între armată şi 

atacatori continuau la ora prân-

zului, în urma acestui atac re-

vendicat de talibani ca răzbu-

nare faţă de ofensiva militară în 

curs împotriva lor, în bastioane-

le din zonele tribale din apropi-

ere de Peshawar.

„L-am declanşat în urma u-

nei anchete care a arătat că u-

nii dintre copiii mai multor ofi -

ciali de rang înalt din cadrul ar-

matei studiază în această şcoa-

lă”, a declarat Muhammad Khu-

rasani, un purtător de cuvânt al 

Mişcării Talibanilor din Pakis-

tan (TTP), principala grupare 

islamistă rebelă din ţară, infor-

mează Mediafax.

„Au avut loc schimburi de 

tiruri la şcoala publică a arma-

tei din Peshawar. Trupele au 

încercuit zona şi-i caută pe ata-

catorii rebeli”, a declarat pen-

tru AFP un ofi cial militar local. 

„Mulţi elevi şi profesori au fost 

evacuaţi”, a adăugat el, fără să 

precizeze despre câte persoa-

ne este vorba.

„Cinci sau şase persoane au 

intrat în şcoală, înarmate şi pur-

tând uniforme militare. Doi elevi 

au fost răniţi de focuri de ar-

mă”, a precizat o sursă din şcoa-

lă. „Am trimis şase oameni pen-

tru acest atac, inclusiv lunetişti 

şi kamikaze”, a confi rmat pen-

tru AFP Khurasani.

„Acest atac este un răspuns 

la ofensiva Zarb-e-Azab, la va-

lul de asasinate comise în rân-

dul talibanilor şi la hărţuirea ru-

delor lor”, a adăugat purtătorul 

de cuvânt TTP. „Ei au primit or-

din să tragă asupra tuturor ele-

vilor adulţi, dar să ierte copiii, 

chiar dacă sunt ai (şefului ar-

matei) generalul Raheel Sharif 

sau ai (premierului) Nawaz Sha-

rif”, a continuat purtătorul de 

cuvânt taliban.

Armata poartă de mai mul-

te săptămâni o ofensivă de am-

ploare împotriva TTP - un ali-

at al reţelei teroriste Al-Qaida 

şi care a lansat un război sfânt 

(jihad) contra Guvernului de 

la Islamabad în 2007 -, în prin-

cipalul refugiu al grupării, Wa-

ziristanul de Nord, o zonă tri-

bală situată la frontiera cu Af-

ganistanul.

Toți atacatorii au fost uciși 

de trupele speciale.

Răzbunarea talibanilor: 
au omorât aproximativ 
130 de oameni
Şase oameni înarmaţi au atacat o şcoală în cel mai important oraş din Pakistan.
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Ea este urmată, în ordine, 

de Eugenie Bouchard 

(Canada), Belinda Bencic 

(Elveţia), Garbine 

Muguruza (Spania) şi 

Madison Keys (SUA).

„Tinerele jucătoare de te-

nis îşi fac simţită prezenţa în 

elită, aranjând scena pentru 

ierarhia viitoare. În 2014, o 

serie de noi nume şi-au făcut 

simţită prezenţa. Simona Ha-

lep şi Eugenie Bouchard au 

fost vârfurile, ambele jucând 

fi nale de Grand Slam, întărin-

du-şi poziţia în Top 10. Belin-

da Bencic, Garbine Muguru-

za şi Madison Keys au arătat, 

de asemenea, că au un poten-

ţial mare”, a notat bleacher-

report.com.

Conform sursei citate, po-

tenţialul Simonei Halep, îm-

pachetat într-un trup de 1,68 

metri, este uriaş.

„Picioarele şi mâinile rapi-

de îi oferă o combinaţie de 

elită în mişcarea pe teren şi 

în loviturile defensive. Ea joa-

că precum un zid, returnând 

în teren cele mai bune lovi-

turi ale adversarelor. Abilita-

tea sa de anticipare este dez-

lănţuită în circuitul feminin. 

Aceste instincte s-au arătat 

destul de des în 2014. Halep 

a obţinut 46 de victorii, a câş-

tigat titlurile de la Doha şi Bu-

cureşti şi a terminat sezonul 

pe locul doi (n.r. - Simona Ha-

lep a terminat sezonul pe lo-

cul 3 WTA). Ea a atins primul 

sfert de fi nală într-un turneu 

de Grand Slam la Australian 

Open şi nu s-a oprit acolo”, a 

adăugat site-ul american.

Bleacher Report a mai scris 

că jocul Simonei Halep este 

potrivit pentru zgură, din acest 

motiv sportiva reuşind să atin-

gă fi nala de la Roland Garros, 

unde a pierdut în faţa rusoai-

cei Maria Şarapova.

„Jocul lui Halep este potri-

vit pentru zgură. Ea l-a imitat 

cel mai bine pe Rafael Nadal 

la Roland Garros, califi cându-

se în fi nală fără să piardă vre-

un set. Acolo ea a întâlnit-o pe 

Maria Şarapova, ele producând 

unul dintre cele mai bune me-

ciuri ale anului şi o fi nală de 

Grand Slam legendară. Sub o 

presiune imensă, ambele ju-

cătoarele au adus ce au mai 

bun, realizând 16 break-uri în 

meci. Loviturile puternice ale 

Şarapovei şi-au găsit antidotul 

în apărarea lui Halep. Şarapo-

va s-a impus cu 6-4, 6-7 (5/7), 

6-4, dar a avut nevoie de pes-

te trei ore pentru a o învinge 

pe Halep”, a precizat B/R.

Chiar dacă multe jucătoa-

re ar fi  suferit în urma unei 

asemenea înfrângeri, Halep 

şi-a revenit reuşind să atingă 

faza semifi nalelor la Wimble-

don, iar la fi nalul anului fi na-

la la Turneul Campionilor.

„Înfrângerea ar fi  dărâmat 

majoritatea jucătorilor, dar nu 

şi pe Halep, care şi-a revenit 

şi a ajuns în semifi nale la 

Wimbledon. Ea şi-a păstrat 

cel mai bun tenis pentru fi na-

lul anului. Halep a dominat-

o pe Serena Williams în faza 

grupelor la Turneul Campioa-

nelor, câştigând cu 6-0, 6-2. 

Serena a câştigat rejucarea din 

fi nală, dar Halep şi-a întărit 

statutul la turneu ca o preten-

dentă în 2015”, a subliniat 

Bleacher Report.

Jocul Simonei Halep este 

comparat de sursa citată cu cel 

al danezei Caroline Wozniacki.

„Românca de 23 de ani joa-

că un tenis similar cu al dane-

zei Caroline Wozniacki. Ea se 

simte bine când loveşte pe con-

tre, folosind viteza ei stelară 

şi loviturile puternice pentru 

a le doborî pe celelalte sporti-

ve. Precum Wozniacki, pe Ha-

lep o împiedică pasivitatea 

uneori. Împotriva maşinăriilor 

ofensive precum Şarapova, ea 

se luptă să preia controlul a-

supra punctelor şi lasă rezul-

tatul meciurilor în mâinile ad-

versarelor”, şi-a explicat mo-

tivaea B/R.

În fi nal, Bleacher Report con-

sideră că Halep va putea câşti-

ga multe turnee de Grand Slam 

dacă va continua să joace la fel 

de agresiv ca în partida cu Se-

rena Williams, din faza grupe-

lor de la Turneul Campioane-

lor de la Singapore.

„Halep a început să profi te 

de ocaziile de pe teren în timp 

ce anul trecea, o strategie ca-

re a dat roade în victoria con-

tra Serenei. Odată ce va deve-

ni mai confortabilă în postura 

de «agresor», jocul îi va per-

mite lui Halep să câştige mul-

te titluri de Grand Slam”, a 

concluzionat site-ul american, 

deţinut de Time Warner.

„Picioarele şi mâinile 
rapide îi oferă o 
combinaţie de elită”
Românca Simona Halep, locul 3 WTA, a fost desemnată de site-ul 
bleacherreport.com drept cea mai bună tânără jucătoare de tenis în anul 2014.
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Se desparte de „U”
Gruparea Pandurii Târgu Jiu a 
anunţat că Eugen Pârvulescu va 
ocupa funcţia de președinte al 
clubului, iar Edi Iordănescu a fost 
numit antrenor principal. Eugen 
Pârvulescu urmează să plece de 
la clubul F.C. Universitatea Cluj 
după aproape cinci luni de când a 
fost numit direct sportiv. „Clubul 
Pandurii Lignitul Târgu Jiu anunţă 
ofi cial astăzi (n.r. marţi) faptul că 
noul președinte al clubului este 
Eugen Pîrvulescu. Tot astăzi s-a 
ofi cializat și numirea noului antre-
nor al echipei în persoana lui Edi 
Iordănescu”, se arată în comuni-
catul postat pe site-ul ofi cial al 
grupării gorjene. Eugen 
Pârvulescu se întoarce astfel la 
gruparea Pandurii Târgu Jiu, de 
unde a plecat la începutul lunii 
august, ulterior ocupând funcţia 
de director sportiv la 
Universitatea Cluj. Tehnicianul Edi 
Iordănescu, fi ul selecţionerului 
Anghel Iordănescu, a mai antre-
nat la FCM Târgu Mureș, Fortuna 
Brazi și a fost interimar pentru o 
scurtă perioadă la Steaua.

Pe scurt
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Consiliul Judeţean Cluj a 

premiat cei mai buni 40 

de sportivi din judeţ care 

au înregistrat rezultate 

excepţionale în competiţi-

ile europene şi mondiale 

la care au participat în 

anul 2014.

Printre cei 40 de sportivi 

clujeni, practicanţi ai mai mul-

tor sporturi, de la nivel copii/

juniori până la cadeţi/seniori, 

s-au numărat şi patru copii cu 

dizabilităţi, care au înregistrat 

performanţe deosebite pe par-

cursul anului 2014, în cadrul 

jocurilor paralimpice de iar-

nă sau a campionatelor euro-

pene dedicate acestora.

Vicepreşedintele Consiliu-

lui Judeţean Cluj cu atribuţii 

delegate de preşedinte, Vákár 

István, a declarat

„Iniţiativa de recompen-

sare, în premieră, a celor mai 

merituoşi sportivi clujeni re-

prezintă o dovadă incontes-

tabilă a respectului pe care 

Consiliul Judeţean Cluj îl acor-

dă sportului de performanţă 

precum şi celor mai talentaţi 

sportivi clujeni care au repre-

zentant cu onoare judeţul 

nostru în cadrul competiţii-

lor de profi l la care au parti-

cipat în anul 2014. Consider 

că performanţele obţinute de 

toţi aceşti valoroşi sportivi 

constituie probă incontesta-

bilă a talentului, ambiţiei şi 

a disciplinei desăvârşite de 

care au dat dovadă, fapt ca-

re îi validează drept mari spe-

ranţe ale sportului românesc 

şi clujean precum şi ca veri-

tabile modele de urmat pen-

tru generaţiile tinere”, a de-

clarat Vákár István.

Prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Cluj nr. 312 din 28 

noiembrie 2014, forul admi-

nistrativ judeţean a alocat su-

ma de 10.000 de lei pentru 

premierea sportivilor clujeni 

care au obţinut rezultate de-

osebite la competiţiile sporti-

ve de la nivel european şi 

mondial în anul 2014, ceea ce 

înseamnă 250 de lei pentru fi -

ecare sportiv.

Sportivii clujeni, premiați 
cu sume infime

Directorul Clubului 

Sportiv Universitatea Cluj, 

Ovidiu Vasu, a declarat că 

anul 2014 este cel mai 

bun din istoria recentă a 

clubului.

„2014 este un an cu sem-

nifi caţie aparte, când se îm-

plinesc 95 de ani de la înfi in-

ţarea clubului. În 1919 se în-

fi inţează Societatea sportivă 

a studenţilor universitari din 

Cluj, cu numele simbolic U-

niversitatea şi semnul distinc-

tiv „U”. Primele secţii ale clu-

bului nostru au fost atletism, 

fotbal, tenis, scrimă, box, tir, 

lupte, gimnastică şi dans. În 

prezent, clubul are 20 de sec-

ţii, majoritatea cu rezultate 

notabile, 2014 fi ind anul cu 

rezultatele cele mai bune din 

istoria recentă a clubului. Da-

că în 2012, de exemplu, aveam 

157 de medalii, din care 51 

locul I, în 2014 avem 270 de 

medalii, din care 102 locuri I. 

Aş vrea să subliniez că aces-

te medalii sunt cucerite în pro-

porţie de 95% în competiţii 

de seniori. În ierarhia clubu-

rilor sportive universitare, C.S. 

„U” este pe primul loc între 

cele 26 de cluburi sportive u-

niversitare din ţară”, a men-

ţionat Ovidiu Vasu.

Potrivit calculelor făcute 

de conducerea clubului, pe 

primele locuri se afl ă, în or-

dine, Alexandra Pop (judo), 

Cristina Laslo (handbal), iar 

locul 3 este împărţit de patru 

componente ale echipei de 

rugby a României: Bianca Cri-

şan, Irina Hîrjete, Alina Din-

că şi Linda Matei. Pe locurile 

4-10 s-au clasat sportivele Şte-

fania Dobre, Loredana Ohâi, 

Monica Ungureanu, Raluca 

Ştef, Toma Pop, Radu Dără-

ban, Dragoş Dima.

Pentru anul 2015 directorul 

Clubului Sportiv Universitatea 

a declarat că îşi doreşte o mai 

mare susţinere fi nanciară din 

partea Primăriei Cluj-Napoca.

„Pentru anul 2015 îmi do-

resc să reuşim să creştem la 

jocuri, să reuşim să avem în 

campionatul care începe în 

2015 măcar două echipe ca-

re să se lupte pentru podiu-

mul campionatului, pentru 

că în 2014 jocurile sportive 

au rămas datoare. Eu sper 

ca şi printr-o implicare mai 

mare a autorităţilor adminis-

trative locale să putem să 

creştem valoarea echipelor 

de jocuri la handbal femi-

nin, la volei feminin, şi la 

celelalte jocuri, şi să ne cla-

săm pe podium la campio-

natele următoare. Faţă de 

2014, anul 2015 vine cu o 

modifi care legislativă care 

va permite autorităţilor ad-

ministrative locale să acor-

de indemnizaţii sportivilor 

de valoare, ceea ce nu s-a 

întâmplat până acum.”, a 

afi rmat Ovidiu Vasu.

Alexandra Pop, cea mai 
bună sportivă a anului
Directorul CS „U” Cluj speră ca în anul următor contribuția financiară a Primăriei 
să crească pentru a putea spera la clasări sportive de podium.


