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ACTUALITATE

Vrea să facă 
din români maghiari
Noul consul maghiar de la Cluj îşi propu-
ne să facă „prozelistism”. Pagina 3

SOCIAL

Cine „repară” victimele 
accidentelor rutiere
Majoritatea victimelor cu multiple fracturi 
în urma accidentelor rutiere grave, ajung 
la Clinica de Ortopedie. Pagina 4

ECONOMIE

Lupta ONG – IMM 
pentru sponsorizări
O cercetare Ernst&Young arată că ONG-uri-
le nu apelează frecvent la facilitatea 20% 
a legii sponsorizării. Pagina 5

MAPAMOND

Wanted: 1,75 mil. $ 
pe capul a doi români
Departamentul de Stat al SUA oferă recom-
pense pentru găsirea a doi români suspectaţi 
de fraude pe internet în SUA. Pagina 10

Vrea să dea scaunul de procuror pe fotoliul de judecător

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

Monitorul de Cluj vă propune o analiză a schimbărilor pe care epoca 
digitală le aduce pe scena politică. Pagina 3

Partidul Facebook

ACTUALITATE

Cum a devenit Klaus Iohannis 
un autor de literatură de succes

POLITICĂ

Băsescu cere Guvernului să facă 
proiectul de buget pe anul 2015

Volumul autobiografi c „Pas 
cu pas”, de Klaus Iohannis, es-
te cea mai căutată şi cumpăra-
tă carte în format digital de pe 
elefant.ro, de la al doilea tur al 
alegerilor prezidenţiale, câştiga-
te de acesta, potrivit unui co-
municat remis Mediafax.

Astfel, săptămâna aceasta 
cartea lui Klaus Iohannis a in-
trat direct pe locul întâi în to-
pul eBooks de pe elefant.ro, 
chiar dacă aceasta a fost dispo-
nibilă pentru cititori încă din 9 
octombrie. Sute de exemplare 
au fost vândute în doar trei zi-
le de la alegerea noului preşe-
dinte.

Volumul autobiografi c sur-
prinde momentele cele mai im-
portante din viaţa lui Klaus Io-
hannis, din copilărie până în 

momentul în care a ajuns să fi e 
candidat la preşedinţia Româ-
niei.

„Cititorii au ales formatul di-
gital al cărţii deoarece o pot ci-
ti imediat după ce au cumpă-
rat-o online. Având la dispozi-
ţie această modalitate rapidă, 
românii s-au grăbit să afl e de-
talii despre viaţa lui Klaus Io-
hannis, atât din punct de vede-
re profesional, cât şi personal”, 
a declarat Dan Vidraşcu, chief 
executive offi cer (CEO) al ele-
fant.ro.

Cartea „Pas cu pas” a fost 
disponibilă pe elefant.ro şi în 
format tipărit, stocurile epui-
zându-se foarte repede. „În cel 
mai scurt timp, aceasta va re-
intra în oferta elefant.ro”, pre-
cizează Dan Vidraşcu.

Preşedintele Traian Băsescu 
a declarat, ieri, la Cotroceni, 
că în spaţiul public sunt discu-
ţii extrem de consistente lega-
te de creşterea taxelor, menţi-
onând că prioritatea majoră 
pentru România este un pro-
iect de buget pe 2015 şi că fa-
ce un apel către Guvern pe 
acest subiect.

Preşedintele a declarat că, 
dincolo de priorităţile pe care 
Parlamentul le-a exercitat în 
aceste zile, prioritatea majoră 
pentru România este un proiect 
de buget, pentru că atât com-
paniile, fi rmele dar şi cetăţenii 

nu ştiu cum să îşi proiecteze 
anul 2015 în lipsa bugetului şi 
a informaţiei despre creşterea 
sau nu a taxelor.

„Fac un apel la Guvern, fap-
tul că prim-ministrul nu e în Bu-
cureşti nu e o scuză. Ministere-
le, împreună cu Ministerul de 
fi nanţe, pot pregăti şi pune la 
dispoziţia publicului proiectul 
de buget. În spaţiul public sunt 
discuţii extrem de consistente 
legate de creşterea taxelor, alo-
cările bugetare, pentru investi-
ţii pentru proiecte culturale, de 
mediu, sunt lucruri extrem de 
importante”, a spus el.
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Cea care a obținut condamnări spectaculoase ale unor demnitari locali, procurorul DNA Elena Botezan 
anunță că vrea să părăsească procuratura. Ce a determinat-o să ia această decizie? Pagina 2
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al României

„Mă bucur că parlamentarii au înţeles 
că nu sunt stăpânii Legii“
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Tinerii din Cluj s-au mobilizat utilizând site-urile de socializare în perioada critică a alegerilor prezidențiale
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Procurorul şef al DNA 

Cluj, Elena Botezan (foto), 

vrea să renunţe la funcţie 

şi a cerut transferul la 

Curtea de Apel Cluj, în 

funcţia de judecător. 

Printre dosarele instru-

mentate de Elena Botezan 

se numără cel al fostului 

primar al Clujului, Sorin 

Apostu, şi cel al fostului 

preşedinte al Consiliului 

Judeţean, Horea Uioreanu.

Deşi mai avea aproape doi 

ani din mandatul de procuror 

şef, Elena Botezan, a decis zi-

lele trecute să părăsească DNA 

Cluj, instituţie pe care a con-

dus-o cu mână de fi er, în ul-

timii patru ani şi să ceară tran-

sferul pe funcţia de judecă-

tor. Mandatul de procuror şef 

era valabil până în luna mar-

tie 2016.

Avertisment: „Nu 
căutaţi alte substraturi”

Elena Botezan susţine că 

decizia ei de a pleca din func-

ţia de procuror şef nu are ni-

ciun substrat şi că trebuie pri-

vită doar ca o decizie de or-

din personal. „După 20 de ani 

ca şi procuror şi alţi câţiva de 

şef al DNA Cluj, pot să spun 

că a venit vremea să încerc 

altceva. Am depus o cerere la 

CSM pentru a obţine transfe-

rul pe funcţie de judecător la 

Curtea de Apel Cluj. Sper să 

îmi placă tot la fel de mult ca 

şi funcţia de procuror antico-

rupţie. Nu trebuie căutate al-

te substraturi. Este doar de-

cizia mea şi este de ordin per-

sonal”, a declarat Elena Bo-

tezan, potrivit evz.ro.

Cererea de transfer a Ele-

nei Botezan se afl ă pe ordi-

nea de zi a secţiei de judecă-

tor a Consiliului Superior a 

Magistraturii, care se va des-

făşura astăzi. Dacă cererea 

acesteia va fi  aprobată urmea-

ză să fi e dezbătută în plen.

„Este o fază preliminară. 

Dacă cererea mea va fi  apro-

bată mai urmează să fi e dis-

cutată şi de plenul CSM”, a 

spus procurorul Botezan.

Dosare grele 
instrumentate de Botezan

De numele Elenei Botezan 

se leagă dosarul de corupţie al 

fostului primar Sorin Apostu 

care după 11 luni de arest pre-

ventiv a fost trimis în judeca-

tă şi condamnat defi nitiv la 4 

ani şi 6 luni de închisoare.

De asemenea, aceasta a 

mai obţinut condamnare de-

fi nitivă şi în cazul fostului vi-

cepreşedinte al Consiliului Ju-

deţean Radu Bica, şi tot din 

cadrul forului judeţean, acum 

aproape 6 luni, Elena Bote-

zan a obţinut arestul preven-

tiv pentru fostul preşedinte 

Horea Uioreanu a cărui dosa-

re au fost trimise în judecată.

Botezan a preluat şefi a DNA 

Cluj în vara lui 2009, după ce 

fostul şef, Laura Oprean, a fost 

delegată, la propunerea lui Da-

niel Morar, pe funcţia de pro-

curor şef adjunct al DNA.

Potrivit ultimei declaraţii 

de avere din 2013, ca şi pro-

curor şef al DNA Cluj, Elena 

Botezan a câştigat din salarii 

suma de 110.000 lei.

În 2007, numele Elenei Bo-

tezan apare implicat într-un 

incident. Pe atunci, Botezan 

era subalterna lui Crin Nicu 

Bologa, şeful DNA Cluj. Bo-

loga a făcut o sesizare şefu-

lui DNA Daniel Morar prin 

care o acuza pe Botezan că, 

pentru a-şi recupera un tele-

fon pierdut, a folosit institu-

ţia în interes personal pentru 

a obţine date secrete de la un 

operator de telefonie mobilă. 

Potrivit lui Bologa, fapta lui 

Botezan constituia infracţiu-

nea de abuz în serviciu. Pre-

sa vremii arăta că acest caz a 

fost „îngropat” de Daniel Mo-

rar, atât pe partea disciplina-

ră, cât şi pe partea penală. 

După îngroparea „lucrării”, 

Elena Botezan a fost promo-

vata de la Cluj la structura 

centrală a DNA.

Din sală, în prezidiu
Procurorul care i-a băgat la închisoare pe Apostu şi Uioreanu 
se retrage de la șefia DNA Cluj, cu gândul de a se face judecător.
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Prea Sfi nţitul (P.S.) 

Florentin Crihălmeanu, 

Episcop de Cluj-Gherla, 

participă, între 18 – 21 

noiembrie 2014, la Roma, 

la Plenara Consiliului 

Pontifi cal pentru 

Promovarea Unităţii 

Creştinilor (CPUC) cu oca-

zia aniversării a 50 de ani 

de la promulgarea 

Decretului despre ecume-

nism al Consiliului Vatican 

II „Unitatis redintegratio?”.

Tema din acest an a Plena-

rei Consiliului Pontifi cal pen-

tru Promovarea Unităţii Creş-

tinilor (CPUC) este „Ţelul ecu-

menismului: principii, opor-

tunităţi şi provocări la cinci-

zeci de ani de la «Unitatis re-

dintegratio»”.

În deschiderea evenimen-

tului, membrii CPUC – cardi-

nali, episcopi, preoţi din în-

treaga lume, precum şi câţiva 

laici, au participat, marţi, 18 

nov., la o Sfântă Liturghie ce-

lebrată la mormântul Sfântu-

lui Petru, în cripta Basilicii 

„San Pietro” – a transmis Ie-

rarhul de Cluj-Gherla.

După un salut şi cuvânt in-

augural rostit de Eminenţa Sa, 

Cardinalul Kurt Koch, Preşe-

dintele CPUC, au urmat pri-

mele sesiuni de lucru în ca-

drul cărora s-a discutat despre 

evoluţia ecumenismului din 

ultimii 50 de ani, cu dorinţa 

de a se găsi o nouă cale spre 

viitor, astfel încât să se împli-

nească cuvântului lui Hristos: 

„Ca toţi să fi e Una” (Io 17,21). 

Rapoartele diferitelor comisii 

ale Dicasterului Roman şi dis-

cuţiile din cadrul lucrărilor sunt 

ancorate în realităţile lumii 

contemporane marcată de fră-

mântări de natură politică, et-

nică, economică, de confl icte 

religioase, dar punându-se to-

tul în lumina Documentului 

Unitatis Redintegratio, care, în-

că de la primul său articol, 

enunţă convingerea de credin-

ţă fundamentală conform că-

reia „Biserica a fost întemeia-

tă una şi unică” de către Mân-

tuitorul nostru Isus Hristos.

Unul dintre momentele de 

referinţă ale Sesiunii Plenare 

a CPUC, va fi  în după-amia-

za de astăzi, 20 noiembrie, 

când este prevăzută o audi-

enţă la Sfântul Părinte, Papa 

Francisc la reşedinţa sa, Do-

mus „Sanctae Marthae” din 

Vatican, locul de unde predi-

cile Papei de la celebrările ma-

tinale ajung aproape zilnic pe 

toate meridianele, la milioa-

ne de oameni. Din acest ade-

vărat centru de comuniune în 

Hristos, Papa va adresa, nu 

doar participanţilor la Plena-

ra CPUC, ci şi lumii întregi un 

nou îndemn la unitate şi pa-

ce. Lucrările sesiunii plenare 

a Consiliului Pontifi cal vor fi  

încheiate prin participarea 

membrilor CPUC la Actul aca-

demic comemorativ cu oca-

zia împlinirii, la 21 noiembrie, 

a 50 de ani de la promulga-

rea decretului despre ecume-

nism al Conciliului Vatican II 

„Unitatis redintegratio”.

Clujeni la sărbătoarea ecumenismului de la Roma
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Noul consul general al 

Ungariei la Cluj-Napoca, 

Mile Lajos, a anunţat, 

ieri, într-o conferinţă de 

presă, că va demara o 

campanie de atragere a 

cât mai multor locuitori 

din cele şase judeţe din 

România de care răspun-

de Consulatul de la Cluj, 

pentru ca aceştia să obţi-

nă cetăţenia ungară.

„Referitor la acordarea ce-

tăţeniei maghiare, Consulatul 

general îşi continuă această ac-

tivitate, vrem ca această pro-

blemă pe care o rezolvăm de 

ani de zile să o aducem cât 

mai aproape de oameni. Pe lân-

gă faptul că aşteptăm cu mult 

drag la consulat pe toţi cei ca-

re vor să ceară cetăţenia ma-

ghiară, facem eforturi să ajun-

gem în fi ecare localitate din ce-

le 6 judeţe care aparţin de Con-

sulatul general de la Cluj. Vrem 

să ajungem în mai multe lo-

curi ca până acum în cadrul 

unor activităţi pe care noi le 

numim «ziua consulară», când 

câţiva lucrători ai consulatului 

merg într-o localitate ca să-şi 

desfăşoare această activitate, 

începând cu cele mai mari ora-

şe până la cele mai mici loca-

lităţi. Suntem convinşi că în-

tâlnirile personale nu pot fi  în-

locuite de nimic altceva”, a de-

clarat, în conferinţă de presă, 

Mile Lajos.

El a mai spus că această 

procedură de acordare a du-

blei cetăţenii a avut foarte ma-

re succes în cazul României.

„Vicepremierul Semjen 

Zsolt a fi xat o ţintă, ca, până 

la sfârşitul acestui ciclu poli-

tic, să fi e un milion de cetă-

ţeni maghiari din tot Bazinul 

Carpatic sau din toată lumea. 

În ce priveşte Consulatul ge-

neral al Ungariei de la Cluj ne 

străduim să ajungem la 

1.000-1.500 de cereri lunare”, 

a menţionat Mile Lajos.

Potrivit acestuia, Ungaria 

a primit până acum 680.000 

de cereri din afara graniţelor 

sale şi a acordat cetăţenie pen-

tru 620.000 de persoane.

Mile Lajos a fost numit con-

sul general al Ungariei la Cluj 

începând cu 10 noiembrie, în-

locuindu-l pe Magdo Janos.

Consulatul general al Un-

gariei la Cluj-Napoca are aron-

date judeţele Cluj, Sălaj, Sa-

tu Mare, Bihor, Arad şi Timiş.

Noul consul maghiar de la Cluj își propune să facă „prozelistism”

Albert MARCU
redactia@monitorulcj.ro

În ultimele trei zile, una 

din principalele preocupări 

ale partidelor şi analiştilor 

media a fost să evalueze 

felul în care mediul online 

a infl uenţat deznodămân-

tul scrutinului. Chiar dacă 

opiniile diferă, se pare că 

toată lumea este de acord 

că Internetul a devenit nu 

doar un concurent serios 

pentru televiziuni, dar şi 

un agent social ce poate 

exercita o infl uenţă enor-

mă între cetăţeni.

Monitorul de Cluj vă invită 

să descifrăm împreună enig-

ma „Partidului Facebook” .

Cum funcţionează reţele 

sociale în situaţiile de interes 

general?

Marţi, Euronews publica un 

articol despre „e-revoluţiile” ce 

au început să aibă loc în Euro-

pa. Sunt menţionate cazul Un-

gariei, unde mobilizarea gene-

rală a cetăţenilor a reuşit să adu-

că zeci de mii de oameni în stra-

dă şi să întoarcă o lege prin ca-

re guvernul dorea tocmai taxa-

rea utilizării Internetului. De 

aici, până la „Marşul Indignă-

rii Publice” de lunea aceasta, 

nu a mai fost decât un singur 

pas. Din nou, zece mii de oa-

meni au ieşit în stradă, de da-

ta aceasta pentru a condamna 

corupţia guvernamentală şi a 

cere o conducere democratică.

Anul trecut, zeci de mii de 

bulgari din peste 30 de oraşe 

au organizat pe Internet pro-

teste împotriva facturilor ridi-

cate la electricitate şi a venitu-

rilor mici. În scurt timp, eve-

nimentul s-a transformat în cea 

mai mare manifestaţie anti-gu-

vernamentală din Bulgaria ul-

timilor 16 ani, ducând la de-

misia Guvernului. În mod evi-

dent, Internetul a devenit o for-

ţă mediatică.

Tinerii şi Internetul

La alegerile din ţara noas-

tră au votat peste 11 milioane 

de români, atingându-se un 

procent de participare cum nu 

s-a mai văzut în România din 

1992. Faţă de alte alegeri, un-

de prezenţa tinerilor a fost des-

curajantă, de această dată con-

tribuţia lor a avut un aport de-

cisiv. Cum majoritatea tineri-

lor nu petrec mult timp în fa-

ţa televizoarelor, Internetul a 

fost sursa informativă princi-

pală utilizată de aceştia. De ce 

preferă tinerii mediul online?

În primul rând, pe Internet, 

te poţi implica activ. Aici ţi se 

permite nu numai să selectezi 

din o mulţime de surse de in-

formare, dar şi să distribui re-

spectiva informaţie cunoscuţi-

lor şi să emiţi propriile opinii 

sau materiale. Credibilitatea şi 

structura comunitară sunt alţi 

doi factori pentru care presti-

giul Internetului devine superi-

or canalelor de ştiri TV. Deşi un 

singur fi lmuleţ cu mii de oa-

meni aşteptând să voteze la Pa-

ris poate fi  banal, sau de o ve-

ridicitate dubioasă, simpla mul-

tiplicare a lor prin diferite sur-

se, face ca tema să devină im-

portantă şi veridică deopotrivă. 

Desfăşurarea în cascadă a ima-

ginilor şi fi lmelor „creează un 

mediu emoţional, care defi neş-

te sau ajută la defi nirea unei 

opinii despre un anumit eveni-

ment”, este de părere jurnalis-

tul Paul Niculescu. Acesta atra-

ge atenţia asupra faptului că 

aplicaţii precum Twitter permit 

utilizatorilor să difuzeze mesa-

je „pe fugă”, aproape în timp 

real, reuşind în multe cazuri să 

fi e cu un pas înaintea canalelor 

de media. Acestea preiau ulte-

rior informaţia chiar din aceste 

surse. În acest fel, ia naştere ge-

neraţia aşa numiţilor iReproteri.

În interviul acordat Euronews, 

Lucian Mîndruţă a declarat că 

la alegerile prezidenţiale din Ro-

mânia, ecranele mari au fost în-

vinse de mici (nota red.: ale te-

lefoanelor mobile), tocmai pen-

tru că cele din urmă au fost mai 

interactive: „ Pe ecranul cel ma-

re nu erau decât oameni care 

să-ţi spună ce să gândeşti şi cum 

să votezi, de aceea ecranele mi-

ci au fost mai puternice”.

Manipulare şi Internet.

Posturile de televiziune fa-

vorabile pierzătorului de du-

minică au fost nevoite să re-

cunoască aportul substanţial 

pe care Internetul l-a jucat în 

deznodământul prezidenţiale-

lor. Însă ele au fost mai degra-

bă preocupate să denunţe „spă-

larea pe creier” şi „mesajele 

cretine” (Adrian Ursu, respec-

tiv Mugur Ciuvică, citaţi de 

Adevărul) care au circulat aco-

lo. Cu toate acestea, prezenţa 

online a candidatului Victor 

Ponta a fost deosebi de acti-

vă: pe pagina sa ofi cială de Fa-

cebook, apreciată de peste 800 

de mii de utilizatori, au fost 

transmise în mod constant me-

saje de campanie. De ce nu au 

funcţionat atât de efi cient? Un 

indiciu ni-l oferă chiar televi-

ziunile aservite care, în para-

lel, s-au alăturat partidelor pen-

tru a face campanie murdară, 

venind cu acuzaţii calomnioa-

se şi zvonuri neconfi rmate.

Lucian Mândruţă, activ în 

toată această perioadă, expli-

că de ce propaganda PSD a 

avut exact un efect invers: 

„Campania lor nu a mers, pen-

tru că se prezenta o realitate 

paralelă, la care oamenii au 

reacţionat, informându-se unii 

pe alţii. Lumea a început să se 

revolte pe Internet ca reacţie 

la minciunile cu care se arun-

ca în ei la TV. Ei nu se mai re-

cunosc în acest mediu care le 

insultă inteligenţa, ci îşi comu-

nică unul altuia despre Româ-

nia reală. Manipularea lor nu 

a funcţionat pentru că unii se 

pot manipula singuri pentru o 

cauză mai bună. Ei au crezut 

că se adresează unor proşti ca-

re sunt separaţi, dar lumea a 

fost deşteaptă împreună”.

Cine are interesul să 
manipuleze pe Internet?

Reţele precum Facebook 

oferă cetăţenilor capacitatea 

de a se grupa şi de a crea spa-

ţii de dezbatere şi schimb de 

informaţii, într-un mediu ca-

re desfi inţează barierele geo-

grafi ce. În acest fel, deşi nu 

pot fi  preîntâmpinate, dezin-

formările sau manipulările pot 

fi  demascate. Este ceea ce s-a 

întâmplat în cazul protestelor 

din Iran 2009, cu anumiţi uti-

lizatori care-şi creaseră iden-

tităţi false pentru a transmite 

mesaje pro-guvernamentale.

De cele mai multe ori, pâ-

nă acum, s-a dovedit că în si-

tuaţiile de forţă majoră, guver-

nele sunt acelea care doresc să 

manipuleze prin Internet: tot 

în Iran, „au fost devoalate mai 

multe pagini Internet pretins 

de opoziţie, prin care se dise-

minau texte propagandistice 

de dezinformare”, arată Paul 

Niculescu. Atunci când nu îşi 

pot exercita infl uenţa asupra 

celor ce li se împotrivesc, ofi -

cialităţile pot acţiona şi brutal, 

prin cenzură: în cazul confl ic-

telor din Egipt, care au dus la 

căderea regimului Mubarak, 

guvernul a blocat iniţial medi-

ile sociale de pe Internet, iar 

în fi nal a oprit cu totul acce-

sul la Internet. În mod similar, 

regimul turc Erdogan a restric-

ţionat accesul cetăţenilor la ca-

nalele de Youtube şi Facebook.

Victoria lui Obama 
a prevestit supremaţia 
Internetului

50 de milioane de tineri au 

votat în 2008 la prezidenţiale-

le din SUA. Această cifră repre-

zintă cu puţin sub 25% din to-

talul electoratului american. 

Aşadar, generaţia „nativilor di-

gital” a infl uenţat în mod con-

siderabil rezultatul alegerilor. 

De aceasta s-a ocupat şi echi-

pa lui Obama, care a luat foar-

te în serios electoratul online, 

lucrând în campanie cu unul 

dintre fondatorii Facebook. Prin 

diverse website-uri, aplicaţii şi 

forumuri de discuţie, candida-

tul Obama a antrenat publicul 

online în campania electorală.

Lucian Mândruţă: 
„Nu există un preşedinte 
al Internetului”

Se cuvine ca la sfârşit să 

încercăm răspunsul la o între-

bare. Putem spune că „Inter-

netul” câştigă alegeri sau răs-

toarnă regimuri? Lucian Mân-

druţă a oferit un răspuns: „In-

ternetul nu ne poate guverna. 

El nu este o fi inţă, ci e un loc 

unde se adună oameni. Nu 

există un preşedinte al Inter-

netului. Şi în zona ţării noas-

tre există încercări de mani-

pulare prin Internet, dar oa-

menii liberi sunt acolo şi pot 

discerne, chiar dacă există 

postaci plătiţi şi propagandişti 

pro-bono. Infl uenţa Interne-

tului nu trebuie supralicitată, 

oamenii liberi şi bunul-simţ 

au decis. Guvernanţii trebuie 

să se ocupe cu guvernarea co-

rectă a ţării, nu de conspirații”.

Democrația în epoca Internetului: 
Se schimbă regimurile de la tastatură ? 
Ce anume se schimbă în era digitală atunci când este vorba despre politică și alegeri.

„PARTIDUL FACEBOOK”, 
ÎN CIFRE

7.2
 milioane de 
utilizatori în România 
(de remarcat că cifra 
nu include pe românii 
din diaspora);

27,2% 
dintre aceştia sunt 
utilizatori între 18-24 
de ani;

30% 
din utilizatori au o 
vârstă între 24-34 
de ani.

Temele lansate pe internet

Temele predilecte de pe Internet care au întors rezultatul 
alegerilor:

- Obstrucţionarea dreptului la vot în diaspora;

- Utilizarea Bisericii în campania electorală;

-  Fraudele/ tentativele de fraudare a votului semnalate 
de observatorii independenţi afl aţi pe teren.
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Din cauză că în Cluj nu 

există un spital regional 

de urgenţă, pacienţii care 

sunt grav răniţi în acci-

dente sunt plimbaţi ore 

întregi între clinici pentru 

analize şi investigaţii.

În fi ecare zi, medicii de la 

Clinica de Ortopedie şi Trau-

matologie din Cluj de pe stra-

da Traian Moşoiu, din cadrul 

Spitalului de Adulţi au de a 

face cu victime cu mâini, pi-

cioare şi coaste rupte, capete 

despicate în urma unor acci-

dente rutiere sau alte nenoro-

ciri. Acesta este locul în care 

ajung cele mai grave cazuri 

din judeţ, dar şi din alte zo-

ne ale Transilvaniei. Este prac-

tic ultima lor şansă să fi e sal-

vaţi. Dacă nici medicii de la 

această clinică nu îi pot aju-

ta, atunci doar o minune îi 

mai poate ţine în viaţă. „Noi 

suntem singura clinică de or-

topedie-traumatologie din Cluj 

care face 90% din traumato-

logia judeţului, dar şi o parte 

din NV Transilvaniei, plus 

Moldova, sudul ţării. De mul-

te ori, un bolnav care este vic-

tima unui accident rutier cu 

multiple fracturi, mai ales da-

că e şi mai în vârstă este un 

caz foarte difi cil”, spune dr. 

Bogdan Baciu, fostul şef al cli-

nicii şi medic primar specia-

list în traumatologie şi orto-

pedie, cu o activitate medica-

lă de 32 de ani.

Victime care stau luni de 
zile în comă după accident

Unii bolnavi ajung pe mâ-

na medicilor de la Clinica de 

Ortopedie şi Traumatologie cu 

oasele atât de sfărâmate încât 

e nevoie de ani de zile să îşi 

revină complet. Niciun caz nu 

este la fel ca altul. Unele vic-

time ale accidentelor rutiere 

rămân pentru totdeauna în su-

fl etul celor care îi “repară”. “În 

32 de ani de activitate în ser-

viciul de urgenţă întâlneşti 

multe cazuri speciale. Un caz 

aparte a fost al unei tinere, ab-

solventă de facultate care ve-

nea în Cluj să îşi dea exame-

nul de licenţă şi în zona Mă-

răşti, pe o trecere de pietoni, 

a spulberat-o o maşină şi a re-

zultat un politraumatism ma-

jor cu multiple fracturi şi sta-

re de comă. S-a făcut o echi-

pă multidisciplinară care s-a 

ocupat de pacientă. Tânăra a 

stat multă vreme în comă, pes-

te o lună. În timpul cât a fost 

în comă, noi am operat-o pes-

te tot şi peste o lună a început 

să se trezească încet, încet şi 

să îşi reia activităţile psihice. 

La un nivel de unu-doi ani şi-a 

revenit complet astfel că în 

anul următor a dat şi licenţa 

şi a reluat activitatea comple-

tă”, îşi aminteşte doctorul Bog-

dan Baciu (foto).

„A urlat zi şi noapte.
Era infernal”

La clinica din Cluj ajung şi 

victime cu răni atât de grave 

la cap încât le este afectată ac-

tivitatea cerebrală şi medicii le 

dau şanse minime de supra-

vieţuire. „Am mai avut un caz 

special al unei tinere de 28 de 

ani, educatoare, tot victima 

unui accident rutier, cu trau-

matism de membre, trauma-

tism cranian cu dilacerare ce-

rebrală majoră care ţipa zi şi 

noapte, deci era atins lobul 

frontal. Era absolut infernal ce 

se întâmpla. După ce am ope-

rat-o, am dus-o la Neurologie, 

s-a tratat şi în şase luni şi-a re-

luat activitatea. Au fost rezul-

tate foarte spectaculoase. Si-

gur că aici intervine elemen-

tul foarte important: vârsta. 

Tinerii se pot recupera mult 

mai repede şi mai uşor”, ex-

plică Bogdan Baciu.

Plimbaţi ore în şir
între clinici

Una dintre cele mai serioa-

se probleme în tratarea celor 

care sunt la un pas de moar-

te după accidente grave este 

lipsa unui spital regional de 

urgenţă. Din această cauză, 

pacienţii sunt plimbaţi între 

clinici pentru investigaţii ca-

re nu pot fi  făcute la Clinica 

de Ortopedie şi Traumatolo-

gie. “Te doare sufl etul când 

îţi vine un bolnav cu politrau-

matism şi îţi dai seama că are 

nevoie de consult neurologic. 

Îl urci pe Salvare şi îl trimiţi 

la Clinica de Neurochirurgie. 

Are nevoie de consult la bur-

tă, îl trimiţi la chirurgul de 

burtă. Nu este în regulă pen-

tru că bolnavul suferă şi me-

dicul suferă lângă el. Atâta 

vreme cât nu există spital de 

urgenţă nu ai altă alternativă. 

Dacă ai spital de urgenţă, se 

adună în jurul pacientului toa-

tă echipa de medici, sunt fă-

cute toate analizele şi în ju-

mătate de oră intră în opera-

ţie. S-a încercat să se facă la 

Chirurgie I o sală de politrau-

mă, dar funcţionează greu”, 

subliniază specialistul clujean.

În prezent, se afl ă în deru-

lare un proiect pentru con-

struirea unui spital regional 

de urgenţă în Floreşti.

Cine „repară” victimele
celor mai grave accidente
Majoritatea victimelor cu multiple fracturi în urma accidentelor rutiere grave din judeţ, dar şi din alte zone 
ale Transilvaniei ajung la Clinica de Ortopedie şi Traumatologie de pe strada Traian Moşoiu.

Prima bază de date care 

facilitează artiştilor 

români întâlnirea cu cei 

care organizează concerte 

a fost lansată de un clu-

jean, fost violonist, în pre-

zent pilot de avioane.

Portalul artistPlex.com cu-

prinde trupe de rock alter-

nativ sau de muzică latino, 

instrumentişti specializaţi în 

muzică clasică, dar şi pro-

ducători. Platforma are ca 

scop ajutarea acestora, chiar 

de la lansare, pentru a se 

descurca mai uşor pe piaţa 

muzicală.

Potrivit unui comunicat de 

presă transmis miercuri Age-

rpres, baza de date se va îm-

bogăţi cu tot mai multe ofer-

te din tot ceea ce înseamnă 

„live performance” şi „live en-

tertainment” – de la muzică 

la dans, teatru, entertaineri 

sau trupe care susţin specta-

cole neconvenţionale.

Portalul le le oferă artiştilor 

şansa de a fi  contactaţi, direct 

şi fără comision, de către cei 

care au nevoie de o reprezen-

taţie artistică la un eveniment, 

fi e că este vorba de concerte 

mari, evenimente corporate 

sau spectacole private.

Portalul a luat naştere la ide-

ea violonistului Cristian Mandu.

„Am activat ca violonist li-

ber-profesionist timp de 10 ani 

în SUA şi Europa. Am fost de-

pendent de recomandări şi im-

presari pentru a avea de lucru. 

Nu exista o modalitate prin ca-

re angajatorul şi cu mine să 

ne întâlnim în mod direct”, a 

declarat Cristian Mandu.

Filtrare după
„genuri şi instrumente”

Pe portalul realizat de aces-

ta, artiştii îşi completează pro-

fi lul personal cu informaţii 

despre tipurile de spectacole 

pe care le oferă şi pot chiar 

posta fi lmări sau înregistrări 

cu reprezentaţiile lor. Spre 

exemplu, muzicienii pot de-

talia genurile muzicale abor-

date şi instrumentele folosite. 

Organizatorii pot căuta un ar-

tist în funcţie de oricare din 

aceste criterii, inclusiv stilul 

muzical, instrumentul dorit 

sau costul unui spectacol, pen-

tru artiştii care au ales să pu-

blice această informaţie.

„E o platformă pe care ar-

tiştii, angajatorii şi joburile 

se prezintă direct şi clar. An-

gajatorul postează un job, 

artiştii sunt înştiinţaţi ime-

diat prin email şi pot aplica 

pentru acel job cu un singur 

click. Angajatorul poate ges-

tiona aplicaţiile primite şi 

poate contacta artiştii prefe-

raţi – simplu, transparent, 

fără comision”, a mai spus 

Mandu.

Pentru crearea portalului, 

acesta a lucrat alături de o 

echipă de austrieci şi elveţi-

eni care activează în acest 

domeniu. Proiectul este func-

ţional în acest moment pen-

tru artiştii şi organizatorii de 

evenimente din România, ur-

mând ca, de la 1 ianuarie 

2015, să fi e extins şi pentru 

piaţa de profi l din Austria şi 

Elveţia. Ulterior, creatorii por-

talului îşi propun să cuprin-

dă întreaga piaţă de specia-

litate din Europa, în aşa fel 

încât oferta şi cererea de mu-

zică să se întâlnească uşor, 

în mediul online, pentru a 

stabili potenţiale colaborări 

în „lumea reală”.

Un clujean a creat un portal destinat ofertelor pentru artişti
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Cursul mediu al euro a 

revenit, după circa două 

luni şi jumătate, peste 

pragul de 4,44 lei, el cres-

când de la 4,4353 la 

4,4407 lei.

Deprecierea leului a fost 

pusă de dealeri pe seama creş-

terii venite din partea secto-

rului comercial, având în ve-

dere evoluţia celorlalte din 

monede din regiune care se 

apreciau faţă de euro.vă

Piaţa s-a deschis la 4,4350 

lei, nivel apropiat de cel de la 

închiderea de marţi. Tranzacţi-

ile s-au realizat între un minim 

de 4,4330 şi un maxim de 4,4430 

lei, iar cotaţiile de la ora 14:00 

erau de 4,4370 – 4,44 lei.

Cursul dolarului american 

a scăzut de la 3,5440 la 3,5411 

lei iar cel al francului elveţi-

an de la 3,6916 la 3,6969 lei, 

o medie mai ridicată fi ind atin-

să în 19 martie.

Monedele din regiune 

aveau o evoluţie pozitivă fa-

ţă de euro. Cea poloneză se 

întărea la 4,212 – 4,22 zloţi 

iar cea maghiară la 304,6 – 

305,9 forinţi.

În perioada următoare, par-

cursul monedelor din apropi-

erea României ar putea cu-

noaşte o inversare, având în 

vedere ultimele declaraţii ale 

secretarului general al NATO, 

Jens Stoltenberg, care a afi r-

mat că „Rusia continuă să de-

stabilizeze Ucraina”, prin în-

mulţirea trupelor şi armamen-

tului la graniţa cu vecinul nos-

tru din nord-est.

Conform lui Mervyn King, 

fostul guvernator al Băncii An-

gliei, BCE ar trebui să treacă 

la deprecierea monedei uni-

ce, deoarece „mulţi încearcă 

să implementeze reforme 

structurale, dar nu va fi  sufi -

cient pentru a revitaliza eco-

nomiile”. R.G.

Euro a revenit la 4,44 lei
PIAŢA VALUTARĂ

18
noiembrie

19
noiembrie

Euro 

4.4353 4.4407 

Dolar 

3.5440 3.5411 

100 Forinţi maghiari 

1.4503 1.4541 

Francul elveţian 

3.6916 3.6969 

Lira sterlină 

5.5486 5.5540 

Gramul de aur 

136.8487 136.7200 

Constructorul american 

Ford va renunţa la 680 de 

angajaţi de la Craiova, din 

totalul de aproximativ 

3.200 de angajaţi ai uzi-

nei, şi lansează în acest 

scop un program de înce-

tare voluntară a contrac-

telor individuale de 

muncă, urmând să efectu-

eze concedieri în lipsa 

înscrierilor.

„În timp ce B-Max conti-

nuă să fi e unul dintre cele mai 

bine vândute modele ale seg-

mentul B-MAV, piaţa auto din 

Europa rămâne la un nivel 

scăzut. Drept urmare, uzina 

de la Craiova a fost nevoită 

anul acesta să-şi întrerupă pro-

ducţia pentru un număr sem-

nifi cativ de zile, atât în secţia 

de asamblare vehicule cât şi 

în cea de producţie motoare. 

Pentru a asigura competitivi-

tatea uzinei din Craiova şi 

pentru a avea control asupra 

costurilor operaţionale, este 

necesară luarea de măsuri su-

plimentare pentru a ajusta vo-

lumele de producţie la cere-

rea actuala a pieţei. Acest lu-

cru necesită şi o reducere a 

forţei de muncă”, a declarat 

Ana-Maria Timiş, purtătorul 

de cuvânt al Ford România.

În acest sens, Ford Româ-

nia implementează un program 

de încetare voluntară a con-

tractelor individuale de mun-

că, vizând aproximativ 680 de 

angajaţi din cadrul uzinei.

„Prima Maşină”
nu le mai foloseşte

Recent, directorul general al 

Ford România, Zoltan Brassai, 

vorbea despre creşterea ponderii 

vânzărilor de maşini second hand 

din ultimii ani în dauna celor noi. 

În acest sens, ofi cialul Ford tră-

gea speranţe ca implementarea 

programului „Prima Maşină” să 

revigoreze vânzarea de automo-

bile noi, precizând că maşinile 

B-Max produse la Craiova se în-

cadrează în acest proiect.

Programul este destinat în 

principal tinerilor cu vârste cu-

prinse între 18 şi 35 de ani, 

care vor avea prioritate, dar şi 

altor categorii de vârstă, şi vi-

zează emiterea de garanţii de 

stat pentru creditele contrac-

tate de benefi ciari în vederea 

achiziţiei de autoturisme noi.

Garanţia statului va aco-

peri maximum 50% din va-

loarea creditului acordat în 

cadrul programului, diferen-

ţa fi ind reprezentantă de au-

toturismul achiziţionat.

Ford concediază 680 de angajaţi de la Craiova, 
adică 20% din personalul uzinei

Cristina UNGUREAN
redactia@monitorulcj.ro

Potrivit leguislaţiei fi cale 

româneşti în vigoare, faci-

litatea 20% le permite 

întreprinderilor mici şi 

mijlocii (IMM) să-şi dedu-

că sponsorizările până la 

20% din impozitul pe pro-

fi t. Deducerea sprijină 

ONG-urile să obţină spon-

sorizări, întrucât şi com-

paniile benefi ciază de pe 

urma acestora.

Una dintre primele conclu-

zii este că, în general, com-

paniile sposorizează sectorul 

sănătăţii. Datele cercetării 

Ernst&Young (EY) arată că 

93% dintre IMM-uri sunt in-

formate în legătură cu legea 

sponsorizării. Majoritatea 

companiilor (60%) cunosc fa-

cilitatea fi scală de la departa-

mentul fi nanciar contabil al 

fi rmei. Sectoarele sponsoriza-

te de companiile româneşti 

sunt: sănătate (29%), educa-

ţie (27%), protecţie socială 

(17%) şi sport (12%).

Cele mai slab sponsoriza-

te domenii de către IMM-uri 

sunt arta (6%) şi mediul 

(3%). 42% dintre compani-

ile intervievate au declarat 

că nu sponsorizează constant 

o organizaţie neguvernamen-

tală. Motivele principale pen-

tru care companiile au de-

cis să nu acceseze facilita-

tea fiscală sunt: mecanismul 

mult prea complicat (în 43% 

din cazuri), faptul că nu au 

fost abordaţi niciodată de 

un ONG pentru o sponsori-

zare (în 30% din cazuri) sau 

pentru că nu cunosc niciun 

ONG pe care să-l susţină (în 

13% din cazuri).

ONG-urile apelează mai 
des la fonduri europene

Pe de altă parte, numai 

56% dintre ONG-uri cunosc 

facilitatea 20% pentru spon-

sorizări. Potrivit cercetării, 

experienţa colaborarii cu 

ONG-uri (în 28% din cazuri) 

este principalul motiv pentru 

care o organizaţie neguver-

namentală selectează o com-

panie pentru sponsorizare. În 

16% dintre cazuri ONG-rui-

le caută companii din dome-

niu specifi c. Dintre metode-

le de strângere a fondurilor 

folosite de ONG pe primul 

loc se afl ă realizarea proiec-

telor pentru solicitarea fon-

durilor europene (36%), pe 

locul doi este facilitatea 2% 

din impozit redirecţionată, 

iar pe locul trei apare fun-

draising-ul.

Cercetarea a fost realizată 

în perioada septembrie-oc-

tombrie 2014 şi a analizat răs-

punsurile a 115 de reprezen-

tanţi ai IMM-urilor şi 97 de 

ONG-uri. Analiza a urmărit 

notorietatea legii sponsoriză-

rii în mediul de afaceri şi al 

ONG-urilor.

Bătălia dintre ONG şi IMM 
pentru sponsorizare
O cercetare Ernst&Young arată că ONG-urile nu apelează frecvent la facilitatea 20% a legii sponsorizării, 
deşi companiile ştiu de actul normativ în proporţie covârşitoare.

INVESTIŢIE

6%
dintre sponsorizări 
merg spre domeniul 
artistic, cu mulkt sub 
sănătate, educaţiei şi 
protecţie socială
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CONCURS

CONCURS

10 casete de produse cosmetice* 

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

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

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

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

Taloanele se depun până în data de 24 noiembrie la sediul Monitorul de Cluj sau la centrele de mica 

publicitate. Câștigătorii vor fi anunțați în data de 25 noiembrie.

*Produsele se gasesc exclusiv in farmacii

PUBLICITATE

ANUNŢ DE PRESĂ

MODERNIZARE ŞI DOTARE CENTRU DE RECUPERARE
ŞI REABILITARE NEUROPSIHIATRICĂ JUCU

Cod SMIS: 47950
Data publicării: NOIEMBRIE 2014
Benefi ciar: Unitatea Administrativ – Teritorială Judeţul Cluj
Programul Operaţional Regional 2007-2013
Valoarea totală a proiectului: 5.303.784,79 LEI
Finanţarea nerambursabilă asigurată de Uniunea Europeană: 5.197.709,09 LEI
Autoritate de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Organism Intermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord – Vest

Consiliul Judeţean Cluj a emis în data de 18.11.2014, în calitate de 
benefi ciar, ordinul de începere a lucrărilor de modernizare şi dotare a 
imobilului situat în comuna JUCU, sat Jucu de Sus nr. 470, judeţul Cluj, 
care găzduieşte CENTRUL DE RECUPERARE ŞI REABILITARE 
NEUROPSIHIATRICĂ JUCU. Execuţia lucrărilor care vizează modernizarea 
unei suprafeţe totale de 2873,50 mp urmează să fi e fi nalizate în termen de 
maxim 12 luni de la predarea amplasamentului societăţii câştigătoare a 
licitaţiei organizate în acest sens.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creşterea calităţii vieţii 
tinerilor cu dizabilităţi neuropsihice severe, în contextul unei politici active 
de creştere a calităţii serviciilor sociale specializate, prin modernizarea şi 
dotarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuriopsihiatrică Jucu.

Obiective specifi ce:
•  Îmbunătăţirea standardului de viaţă a tinerilor cu dizabilităţi 

neuropsihice severe instituţionalizaţi în Centrul de Recuperare şi 
Reabilitare Neuropsihiatrică Jucu;

•  Creşterea calităţii serviciilor sociale specializate în raport cu nevoile 
acestor tineri prin asigurarea unor condiţii optime de trai;

Rezultate estimate:
•  O clădire reabilitată/modernizată şi pregătită pentru funcţionarea 

Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică JUCU;
•  50 de tineri cu handicap neuropsihic sever vor benefi cia de 

infrastructura reabilitată dintre care 15 de etnie romă;

Pentru informaţii suplimentare ne puteţi contacta la adresa de e-mail cjc@cjcluj.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia ofi cială a 
Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Azi în Parlament 

Senatorul liberal Alin Tișe a susţinut o 
declaraţie, în plenul Parlamentului, în 
care a subliniat faptul căla scrutinul de 
duminică, românii au ales democraţia 
și valorile ale statului de drept.
„Știm cu toţii, puterea politică își are 
legitimitatea în două surse: puterea 
publică sau suveranitate și sistemul de 
norme privind guvernarea. Dacă pute-
rea publică este puterea întregii socie-
tăţi și se exprimă în modul cel mai di-
rect la urne, neputând fi „controlată” 
instituţional, respectarea normelor pri-
vind guvernarea se realizează fie din 
responsabilitatea persoanelor fie prin 
mecanismele judiciare.
În weekendul care a trecut, „urnele au 
vorbit”! Strada, Piaţa a vorbit și ea!
Prezenţa înregistrată la vot nu doar le-
gitimează președintele ales, ci îl și res-
ponsabilizează. Dar această responsa-
bilizare trece, în fapt, la toţi cei care 
conduc azi instituţiile statului.
Mesajul românilor a fost clar: vrem de-
mocraţie, vrem respect, pentru noi și 
drepturile noastre, vrem libertate, 
vrem respectarea statului de drept! 
Vrem respectarea legilor!
Noi, toţi oamenii politici, trebuie să-i 
ascultăm! Trebuie să ne conformăm!
Avem obligaţia, nu doar morală ci și le-
gală, să uzăm de competenţele și pute-
rile conferite de Constituţie și lege ca 
să îi servim pe cetăţeni!
Avem obligaţia să nu utilizăm în exces 
de putere, să nu abuzăm de puterea 
conferită funcţiilor publice!
Avem obligaţia să respectăm configura-
ţia crezurilor politice ale cetăţenilor, 
nu să le înfrângem! Nu să-i pedepsim, 
răzbunându-ne pe reprezentanţii aleși 
de cei cu opinie!

Avem, mai întâi, o obligaţie de caracter 
și apoi una legală!
Abraham Lincoln spunea: „dacă vrei să 
testezi cu adevărat caracterul unui om, 
dă-i putere!”.
Cred că în goana după voturi, executi-
vul, premierul, au uitat că sursa puterii 
lor este votul și nu funcţia pe care vre-
melnic o ocupă! E cazul să le reamin-
tim: nu puterea stabilește votul, ci vo-
tul stabilește puterea!
Trăim într-o democraţie, fragilă încă, și 
nimeni nu are dreptul și cu atât mai 
puţin puterea sau legitimitatea să o 
distrugă încălcând intenţionat Consti-
tuţia și legile ţării, abuzând de poziţia 
sa!
Prealabil alegerilor semnalam abuzurile 
de putere și derapajele de la principiile 
democraţiei ale executivului: emiterea 
de norme – OUG, HG, Ordine, cu încăl-
carea flagrantă a Constituţiei și a legis-
laţiei, racolarea de primari – deturna-
rea voinţei populare exprimate în 2012 
(pe care, acum, ne cere nouă să o res-
pectăm!), încălcarea autonomiei locale, 
acţionarea în mod josnic ca poliţie po-
litică acolo unde nu pot controla aleșii, 
desfășurarea unei activităţi pe bani pu-
blici dar nu în interes public, ci o acti-
vitate în interesul personal al primului 
ministru, folosirea abuzivă a unui orga-
nism creat tocmai în scopuri politice, 
abuzive.
Urnele-au vorbit! Strada a vorbit! Po-
porul a rostit: „Stop! Și de la capăt! Nu 
răzbunare! Nu dezbinare! Respectaţi 
Constituţia! Respectaţi legea!”
Este momentul să-i auzim. Este mo-
mentul să-i ascultăm! Să ne întoarcem 
la normele democratice! Este timpul să 
lucrăm pentru ei!“.

Alin Tişe: „Urnele-au vorbit! Strada a vorbit! 
Despre democraţie şi putere politică“

Mai multe grupuri de 

români din diaspora i-au 

adresat o scrisoare deschi-

să preşedintelui ales Klaus 

Iohannis, căruia i-au 

transmis că nu i-au oferit 

„un cec în alb“ şi pe care 

îl invită de la 1 Decembrie 

la Bruxelles, să celebreze 

Ziua Naţională a României 

alături de românii din 

străinătate.

„Noi, diaspora Unită, sun-

tem conştienţi de ecoul pe ca-

re dorinţa de a schimba ve-

chiul mod de a face politică 

l-a avut în conştiinţă oameni-

lor din ţară: suntem, de fapt, 

exponenţii şi catalizatorul aces-

tei dorinţe, cât şi culoarul prin 

care ea a ajuns la cei de aca-

să. Aceştia s-au mobilizat exem-

plar la vot, din solidaritate cu 

cei al căror vot a fost obstruc-

ţionat de către autorităţile ne-

putincioase sau răuvoitoare", 

se arată în scrisoarea remisă 

site-ului ziare.com.

Le-au fost încălcate 
drepturile

Semnatarii subliniază că ro-

mânilor din străinătate le-au fost 

încălcate drepturile fundamen-

tale, precum cel de a vota.

„Românii din diaspora nu 

vă încredinţează un cec în alb: 

dimpotrivă, românii au ales, 

pe 16 noiembrie 2014, un pre-

şedinte de la care se aşteaptă 

să respecte, în primul rând, 

Constituţia şi legile ţării şi ca-

re să reaşeze ţara noastră aco-

lo unde îi este locul, printre 

naţiunile demne şi respectate 

ale acestei lumi; o ţară care nu 

îşi pune pe tavă, tuturor cor-

poraţiilor, resursele şi care nu 

este un stat furnizor de mate-

rie primă şi mână de lucru ief-

tină. De aceea, speranţele şi 

aşteptările noastre se îndreap-

tă către dumneavoastră", îi 

mai scriu românii din străină-

tate lui Klaus Iohannis.

Nu jucător, ci moderator

Aceştia spun că aşteaptă 

de la noul şef de stat să nu 

Românii din stră
„nu au dat un ce
Ce îi cer public românii din diaspora preşedintelui ales Klau

Mii de români au stat duminică la coadă pentru a vota în Londra, la secția amplasat
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Liderii PNL au cerut ca 

proiectul de lege să fi e 

introdus pe ordinea de zi 

a Camerei, cerând dezba-

terea şi votarea proiectu-

lui iniţiat de deputatul 

Eugen Tomac (foto).

Solicitarea a fost, însă, res-

pinsă de preşedintele Camerei 

Deputaţilor, Valeriu Zgonea.

„Ştiţi că proiectul nu are 

nicio legătură cu votul prin 

corespondenţă. Votul prin co-

respondenţă e diferit pentru 

alegerile parlamentare, prezi-

denţiale, sau locale. Asta e o 

iniţiativă legislativă care nu 

are nicio legătură cu vreo le-

ge electorală sau cu vreun cod 

electoral. Eu cred că trebuie 

să fi m serioşi”, a declarat, în 

plen, Zgonea.

La rândul său, liderul de 

grup al PSD, Marian Neacşu, 

a declarat că este nevoie de 

un alt proiect de lege.

„Dacă am simţit că există 

un anumit curent de opinie şi 

acum încercăm să ne aşezăm 

în fruntea lui – este o chestiu-

ne care în mod practic în poli-

tică este uzitată. Dar dacă vrem 

un proiect legislativ care să fi e 

cu adevărat funcţional, care să 

dea posibilitatea cetăţenilor să 

se exprime la toate tipurile de 

alegeri socotesc că demersul 

cel corect este să facem întâi o 

documentare exactă”, a men-

ţionat Neacşu.

Liberalul Tinel Gheorghe 

i-a acuzat pe deputaţii PSD că 

vor să îngroape o iniţiativă le-

gislativă.

Zgonea a menţionat mier-

curi, în plen, că o decizie ur-

mează să fi e luată săptămâ-

na viitoare şi cel mai proba-

bil proiectul de lege va fi  tri-

mis la comisii.

Scandal în Parlament pe votul prin corespondenţă

Preşedintele Franţei, 

Francois Hollande, l-a feli-

citat pe Klaus Iohannis 

pentru câştigarea alegeri-

lor prezidenţiale, într-o 

scrisoare care i-a fost 

înmânată de ambasadorul 

Franţei la Bucureşti, 

Francois Saint-Paul.

Iohannis a avut în cursul 

dimineţii de ieri o întrevede-

re cu ambasadorul Franţei la 

Bucureşti, care i-a înmânat 

mesajul de felicitare al preşe-

dintelui Franţei.

„Cu ocazia alegerii dum-

neavoastră în funcţia de Pre-

şedinte al României, sunt bu-

curos să vă adresez sincerele 

mele felicitări şi urările mele 

de succes în îndeplinirea înal-

tei dumneavoastră misiuni. Ro-

mânia şi Franţa sunt legate de 

o prietenie veche şi puternică, 

pe care doresc să o dezvolt şi 

mai mult. Prin apartenenţa sa 

la francofonie, România îm-

părtăşeşte cu Franţa ataşamen-

tul pentru o lume care respec-

tă diversitatea, în special cea 

culturală şi lingvistică, al că-

rei simbol este şi victoria dum-

neavoastră, pe care o salut”, 

se arată în scrisoarea semna-

tă de Francois Hollande, obţi-

nută de Mediafax.

„În ţările noastre, ca şi în 

alte state membre ale Uniunii 

Europene, concetăţenii noştri 

aşteaptă să dăm un nou avânt 

proiectului european. Împre-

ună cu dumneavoastră, îmi 

doresc să contruim o Europă 

mai prosperă, mai corectă şi 

mai puternică, capabilă, în 

momentele în care se confrun-

tă în vecinătatea sa cu diferi-

te crize, să răspândească va-

lorile sale caracteristice, şi 

anume democraţia şi respec-

tul statului de drept”, se mai 

arată în documentul citat.

Iohannis, invitat în Franțaăinătate avertizează: 
ec în alb“

mai fi e „un preşedinte jucă-

tor", ci să fi e un moderator 

între puterile statului, precum 

şi între stat şi societate.

„Cei aproape 400.000 de 

români care au reuşit să vo-

teze în străinătate aşteaptă 

primele semne că ţara noas-

tră va reveni la normalitate, 

pentru a se putea întoarce aca-

să şi a putea contribui, din in-

terior, la ridicarea şi bunăsta-

rea ei", continuă scrisoarea.

În document, românii din 

afară menţionează că salută 

respingerea legii graţierii şi 

amnistiei, însă cer tragerea la 

răspundere a celor responsa-

bili de organizarea dezastru-

oasă a alegerilor.

„Pe plan extern, speram să 

avem în dumneavoastră un 

reprezentant demn al Româ-

niei în ceea ce priveşte trata-

tele internaţionale semnate în 

numele ţării, un lider care să 

o reprezinte cu cinste şi dem-

nitate la întâlnirile internaţi-

onale. Aşteptăm un preşedin-

te care să trateze de la egal la 

egal cu omologii săi din alte 

ţări şi care să iasă, prin dem-

nitate, din tiparul stabilit în 

ultimii 25 de ani, acela de lip-

si de demnitate în faţa mari-

lor puteri. Trebuie să fi ţi pri-

mul care, prin exemplul per-

sonal, să redea demnitatea şi 

conştiinţa de sine românilor", 

continuă scrisoarea.

Documentul este semnat 

de mai multe organizaţii ale 

românilor din afară, printre 

care Grupul Diaspora Franţa 

Solidară cu România, Româ-

nii din Italia împotriva ex-

ploatării gazelor de şist Mi-

lano, Romanian Community 

of Ireland – Dublin, Grupul 

Informal Roşia Montană Pa-

ris, Save Roşia Montană New 

York, Românii din Italia pen-

tru Roşia Montană, Paris, En-

vironmental and Social Chan-

ge (ESC) Londra.

La coadă, la vot

Duminică, românii au mers 

la vot în al doilea tur al ale-

gerilor prezidenţiale, pentru 

a-şi alege preşedintele pentru 

următorii 5 ani.

Acest scrutin a fost marcat 

de scandalul votului din di-

aspora, unde în primul tur 

s-au format cozi uriaşe şi su-

te de oameni nu au reuşit pâ-

nă seara să ajungă la urne. Şi 

duminică, românii din Paris, 

Stuttgart, Torino, Munchen şi 

Londra au stat la cozi kilome-

trice să voteze.

us Iohannis?

RECORD

379.116
de cetățeni români au votat din afara țării în turul 
doi al alegerilor prezidențiale

tă lângă stadionul Wembley
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ P.F. vând ap. cu 2 camere, ul-
tracentral, în supr. de 54 mp + 2 
boxe de 14 mp, cotă parte din 
curte și podul clădirii, parter, gea-
muri la stradă și curte, renovat 
recent, , contorizat, C.T., cheltuieli 
de intreținere foarte mici, preta-
bil pentru locuințe, cabinete, bi-
rouri, etc, preț 1000 euro/mp, 
negociabil. Inf. la tel. 0762-
258062. (3.7)

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

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

¤ Caut chilipiruri imobiliare, ap. 
cu 2-3 camere, la preţuri mici, cu 
acte în regulă, C.T. Tel. 
0740-781459. (1.5)

CASE/CABANE

¤ Vând casă veche, grajd și teren 
în supr. de 752 mp, în Florești, la 
strada principală, șoseaua Cluj-
Oradea, racordate la toate 
utilitățile, apă, gaz, curent, zona 
de case. Relații la tel. 0749-
813005, 0742-080925 sau 0742-
097455. (5.7)

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 con-
strucţii, în Făget, preţ negocia-
bil. Inf. suplimentare la tel. 
0755-568802. (1.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pă-
șune. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (3.7)

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. suplimen-
tare la tel. 0745-251703.

¤ Vând 2 parcele de teren lân-
gă lacul din Chinteni, supr. 613 
mp, front 18 ml la drum jude-
ţean, preţ 15 euro mp. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0745-251703.

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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), 
centrura spre Apahida. Inf. şi re-
laţii suplimentare la tel. 
0264-416242, după ora 20, 
Fam. Molnar.

ÎNCHIRIERI

CASE

¤ Închiriez la Beliș de sărbătorile 
de iarnă, casă compusă din bucă-
tărie, baie, trei dormitoare cu do-
uă paturi, living mare, încălzire 
cu sobe din teracotă. Preţul este 
negociabil, în funcţie de perioada 
șederii. Inf. suplimentare la tel. 
0752-489649. (7.7)

APARTAMENTE

¤ P.F. dau în chirie apartament cu 
2 camere, în supr. de 54 mp, ul-
tracentral, condiţii bune pentru lo-
cuit și birou, contorizat individual, 
C.T., ușă metalică și termopan, 
cheltuieli de întreţinere foarte mi-
ci, aproape de McDonald’s, preţ 
350 euro, negociabil. Inf. la tel. 
0764-471829. (3.7)

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

Caut de închiriat garsonieră,

mobilată, de preferinţă zona 

FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SPAŢII

¤ Dau în chirie garaj sub bloc dis-
ponibil cu data de 01.11.2014, 
contorizat, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-0288813. (7.7)

SCHIMBURI

¤ P.F. schimb apartament cu 4 ca-
mere, în cart. Mănăștur, supr. 68 
mp, decomandat, et. 3, cu balcon, 
cu 2 băi, beci, cu garsonieră în 
Cluj-Napoca, + diferenţă. Tel. 
0755-568802. (1.7)

¤ Schimb ap. cu 2 camere, fi nisat, 
central, parter înalt, pe str. Horea, 
cu apartament ultracentral. Sunați 
la tel. 0744-164087. (7.7)

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

LOCURI DE MUNCĂ

Angajăm specialist 
cu experienţă în 

producţia industrială 
de chebab. 

+40.361.405.433. 
(3.15)

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

AMA MODIANE CU 
SEDIUL ÎN TIMIȘOARA

ANGAJEAZĂ PENTRU 
MUNCA ÎN GERMANIA, 

PERSONAL CU 
EXPERIENŢĂ ÎN TRANȘARE 

VITĂ ȘI PORC.

SE OFERĂ SALARIU 
MOTIVANT.

Cunoștinţe de limba 
germană constituie un 

avantaj.

Contact: 0726100715. 
(3.4)

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.

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

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

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

SERVICII

¤ Tineri căsătoriţi, serioși, studii 
superioare, îngrijim o persoană, 
contra locuinţei în Cluj-Napoca. 
Cerem și oferim seriozitate! Su-
naţi la tel. 0740-876853. (3.7)

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând ”Dacia Logan MVC” 
(combi), nou, 150 km la bord, cu-
loare roșie, pe benzină. Preţul de 
achiziţie ușor negociabil. Inf. la tel. 
0741-028813. (5.7)

¤ 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 în-
grijită, preţ negociabil. Inf. și re-
laţii suplimentare 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), tinichigeria și vopsitul făcu-
tă recent. Preţ 1.200 Euro. Infor-
maţii la telefon 0766-484.462.

UZ CASNIC

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

ELECTRO

¤ P.F.A. vând aparaturi electronice 
și de măsură analogice, osciloscop 
cu două spoturi în bandă 5-100 
MHz, aparate de măsură electrice 
universale. Detalii la tel. 
0725-521945. (4.7)

¤ 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.

DIVERSE

¤ 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. (1.7)

¤ Vând sobă de teracotă la 8 rân-
duri, culoare maro, cu ușă metali-
că. Sunaţi la tel. 0264-593488. 
(1.7)

¤ Vând două perechi de patine 
role din piele nr. 38 și 40, ghete 
din piele, aproape noi, preţnego-
ciabil. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând URGENT 8 blugi și trico-
uri, toate culorile și mărimile. Inf. 
la tel. 0264-591965. (1.7)

¤ Caut dosare ANRP direct de la 
proprietari. Tel. 0740-781459. 
(1.5)

¤ Vând covor vernil, cu dim. 3 x 
2,5 m și două cergi, preţnegocia-
bil. Inf. la tel 0264-591965. (1.5)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, capacitate mare. Relaţii la 
tel. 0751-1044086. (3.7)

¤ Vând trei ţigări electronice, noi, 
cu acumulatori de 650 MA, 110 
MA și 1300 MA, cu accesorii și 
soluţii, preţ pentru toate buzuna-
reale. Tel. 0762-258062. (3.7)

¤ De vânzare ţuică de prune ga-
rantată 100%, preţ 25 RON/l. 
Stoc limitat. Inf. la tel. 
0755-127810. (5.7)

¤ Vând pentru femei blană lungă 
de nutrie, maro, nr. 52, preţ 300 
RON și pentru bărbaţi cojoc de vi-
dră (Orăștie), nr. 52, preţ 200 
RON. Inf. la tel. 0743-515388 sau 
0264-440108. (5.7)

¤ Vând ceasuri de mână bărbă-
tești “Doxa’, “Raketa”, “Pobeda”, 
“Poljot”, “Atlantic” și 5 ceasuri de 
buzunar, noi, de epocă, din colec-
ţie. Inf. la tel. 0759-020427. (7.7)

¤ Vând o pereche de patine pe 
bocanci, nr. 40, noi. Sunaţi la tel. 
0740-119939. (7.7)

¤ Vând armă de tir ”Slavia” de 
4,5 mm, cu 2 arcuri, lunetă “Ga-
mo” 4 x 20, alice de plumb de 
4,5 mm, foarte puţin folosit. Inf. 
la tel. 0759-020427. (7.7)

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

CĂRŢI

¤ Cumpăr cărţi despre autotu-
rism ”Dacia”. Ofer preţ bun. Su-
naţi la tel. 0749-174082. (4.7)

COLECŢIONARI

¤ Vând trofee de vânâtoare că-
prior (ţap) și colţi de mistreţi, 
preţ negociabil. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 
0264-591965. (3.5)

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

¤ Colecţionar serios, cumpăr 
colecţii de insigne, medalii, 
obiecte promoţionale Marlboro 
(brelocuri, brichete, reclame, 

afi șe, etc.) Sunaţi la tel. 
0749-174082. (4.7)

¤ Colecţionar cumpăr fulare cu 
”U Cluj” și ”CFR Cluj”. Tel. 
0749-174082. (4.7)

¤ Vând colecţie de timbre, cu do-
uă clasoare, mare și mic. Sunaţi 
la tel. 0759-020427. (7.7)

¤ Vând 100 buc pixuri din colec-
ţie, stilouri noi, brichete din colec-
ţie. Tel. 0759-020427. (7.7)

ANIMALE

¤ Vând trei bivoliţe tinere, cu vi-
ţel de 8 săptămâni și două ges-
tante în luna 9, liniștite, crescute 
în gospodărie proprie, cu produ-
se ecologice. Inf. suplimentare la 
tel. 0762-258062. (3.7)

DONAŢII

¤ Primesc prin donaţie o sobă de 
gătit pentru o familie nevoiașă, 
pentru iarnă. Mulţumesc din su-
fl et. Vă rog sunaţi la tel. 
0741-100529. (7.7)

ACORD DE MEDIU

¤ MUNICIPIUL GHERLA anunţă 
publicul interesat asupra depu-
nerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru pro-
iectul "EXTINDERE REŢEA ALI-
MENTARE CU APĂ POTABILĂ A 
SATULUI SILIVAŞ LOCALITATE 
COMPONENTĂ A MUNICIPIULUI 
GHERLA", propus a fi amplasat 

în Silivaș – localitate compo-
nentă a Municipiului Gherla. 
Informaţii privind proiectul pro-
pus pot fi consultate al sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Me-
diului Cluj, Calea Dorobanţilor 
nr. 99, și la sediul Primăriei 
Municipiului Gherla, str. Bobâl-
na nr. 2, în zilele de luni, în zi-
lele de luni, între orele 09.00 – 
16.00; marţi – joi: 09.00 – 
14.00: 09.00 – 12.00. Obser-
vaţiile publicului se primesc zil-
nic la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Cluj. (1.1)

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

¤ În conformitate cu O.U.G. 
195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 
265/2006, cu modificările și 
completările ulterioare și Ord. 
1798/2007, BOND CLUB S.R.L. 
anunţă începerea demersurilor 
în vederea obţinerii autorizaţiei 
de mediu pentru obiectivul 
„Dezmembrări vehicule scoase 
din uz“, din localitatea Apahi-
da, comuna Apahida, str. Lilia-
cului, nr. 13, jud. Cluj, jud. 
Cluj. Eventualele sugestii și re-
clamaţii se vor depune la se-
diul A.P.M. Cluj, str. Dorobanţi-
lor, nr. 99, în zilele de luni-joi, 
între orele 8:00-16:30, și vi-
neri, între orele 8:00-14:00 
sau pe mail: office@apmcj.
anpm.ro. (1.1)

ANUNŢ DE VÂNZARE
S.C. ERMAKSAN CONSTRUCTION S.R.L. prin lichidator 

judiciar, vinde prin negociere directă, la cel mai bun preţ 
oferit, autovehicul Citroen Berlingo an fabricaţie 1998 – 
pentru piese de schimb (lipsă documente originale).

Ofertele ferme vor fi  depuse în zile lucrătoare din perioada 
19.11.2014-19.12.2014, între orele 14,30 – 16,30, în 
Piaţa Ștefan cel Mare nr. 2-4, camera 11, Cluj-Napoca.

Relaţii la telefon 0745-344.551.

NOTIFICARE
Administrator judiciar numit în dosarul Tribunalului 

Specializat Cluj 1076/1285/2014, în temeiul Legii 85/2014 
anunţ deschiderea procedurii generale a insolvenţei S.C. 
OIGAN & KATY CONSTRUCT S.R.L. Turda, Str. Aviatorilor, 
Nr. 5A, Ap.10, Jud. Cluj; J12/2588/2007, C.U.I. 21896346.

Termen de depunere declaraţii creanţe 30.12.14, termen 
pentru întocmirea și depunerea tabelului preliminar 20.01.15, 
termen pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 06.02.15. 
Declaraţiile de creanţe trebuie însoţite de documentele 
justifi cative și taxa de timbru 200 lei – în original.

Relaţii la tel. 0745-344.551.
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ANUNŢ LICITAŢIE

Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA SPRL, cu sediul în Cluj 
– Napoca, Silver Business Center, Calea Dorobanţilor, nr. 48, 
etaj 6-7, jud. Cluj, în calitate de administrator judiciar al SC 
ELECTRO DANIELLA IMPEX SRL – în reorganizare, in judicial 
reorganisation, en redressement, organizează licitaţie publică 
cu strigare pentru valorifi carea următoarelor bunuri:

”Pachet bunuri mobile“, compus din autoturisme și 
autoutilitare – preţ de pornire licitaţie 34.891 euro și titluri 
de participare – preţ de pornire licitaţie 10.500 lei.

Toate preţurile exprimate nu conţin TVA, se va aplica 
cota din momentul vânzării.

Licitaţia va avea loc în 27.11.2014, ora 11:00, la sediul 
administratorului judiciar. În cazul nevalorifi cării se va organiza 
o nouă licitaţie în data de 04.12.2014, 11.12.2014 şi 
18.12.2014 la același preţ, locaţie și oră.

Caietele de sarcini pot fi achiziţionate de la sediul 
administratorului, iar documentaţia de înscriere la licitaţie va 
trebui depusă cel târziu cu 24 de ore înaintea desfăsurării licitaţiei.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare și informaţii 
la telefon 0735.307.631.

NOTIFICARE

Administratorul judiciar notifi că toţi creditorii că, prin 
Sentinţa civilă 2968 din 13.11.2014, Tribunalul Specializat 
Cluj, în dosarul nr. 1082/1285/2014, a dispus deschiderea 
procedurii generale a insolvenţei împotriva S.C. GEALSA 
IMPEX S.R.L., C.U.I.: 8989421, J12/1197/1996.

Termen depunere cerere admitere creanţe: 29.12.2014. 
Termen întocmirea tabelului preliminar al creanţelor: 
14.01.2015, termen depunerea contestaţiilor la tabelul 
preliminar: 7 zile de la publicarea în BPI. Termen soluţionarea 
contestaţiilor și defi nitivarea tabelului creanţelor: 12.02.2015. 
Termen examinarea stadiului procedurii: 08.01.2014, sala 
249, ora 08:00 Tribunalul Specializat Cluj.

Informaţii: 0726-166144.

ANUNŢ LICITAŢIE

Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA SPRL, Cluj-Napoca, 
Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 6, jud. Cluj, lichidator a S.C. 
TRINOMUS DISTRIBUTION S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, 
en failitte, Cluj Napoca, str. Marasesti, nr.66, jud. Cluj, CUI 
14077098, organizează licitaţie publică competitivă cu strigare 
cu preţ în urcare pentru vânzarea unor bunuri mobile (auto 
și utilaje). Preţ de strigare 11.366 euro plus TVA.

Licitaţia va avea loc în 03.12.2014, ora 14:00, la sediul 
Casei de Insolvenţă Transilvania SPRL Cluj-Napoca. În cazul 
nevalorifi cării, licitaţia se va relua în data de 17.12.2014, 
14.01.2015, 28.01.2015 la același preţ, locaţie și oră.

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

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 sau pe www.citr.ro, cod anunt CIT1285.

Anunţ public privind depunerea depunerea solicitării 
de emitere a acordului de mediu

Publicare şi afi şare în data de 20.11.2014
TULAI MIHAIL anunţă publicul interesat asupra depunerii 

solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul:

CONSTRUIRE UNITATE DE PROCESARE (LA RECE) A 
SEMINTELOR OLEAGINOASE, loc. Luncani, str. Principală, nr. 
117A, com. Luna, jud. Cluj-N,

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul APM Cluj din Cluj, Calea Dorobantilor nr.99, Cluj, 
jud. Cluj-N, în zilele de luni până joi, între orele 08:30 – 
16:00 și vineri, între orele 08:30 – 13:00 și la sediul 
titularului TULAI MIHAIL, din loc. Luna, str. Principală, nr. 
379, com. Luna, jud. Cluj, în zilele de luni până vineri, între 
orele 8:00 – 16:00.

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

ANUNŢ LICITAŢIE

CASA DE INSOLVENŢĂ TRANSILVANIA SPRL – Filiala Sibiu, 
cu adresa de corespondenţă în Cluj-Napoca, Calea 
Dorobanţilor nr. 48, et. 6, jud. Cluj, lichidator judiciar al 
S.C. SOMEŞ S.A. – în faliment, in bankrupcy, en faillite, cu 
sediul în loc. Dej, str. Bistriţei, nr. 63, judeţ Cluj, CUI 199800, 
J12/1/1991, organizează licitaţie publică competitivă cu 
strigare pentru valorifi carea de bunuri mobile din patrimoniul 
societăţii debitoare. În cazul în care nu este specifi cat altfel, 
bunurile se vând individual pe poziţii.

1. Autoturisme și Utilaje-219.660lei
2. Mijloace fi xe-669.257lei
3. Obiecte de inventar-108.172lei
4. Materiale, stocuri -886.566lei

Toate preţurile sunt exprimate in lei și nu includ TVA.

Licitaţia va avea loc în 04.12.2014, ora 14:00, la sediul 
lichidatorului din Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 48, 
et. 6. În cazul neadjudecării bunurilor la prima licitaţie 
aceasta se va reprograma pe data de 11.12.2014, ora 
14:00 în aceleași condiţii.

Caietul de sarcini pentru bunurile scoase la licitaţie are 
preţul de 200lei+TVA și poate fi  achiziţionat la sediul 
lichidatorului, iar documentaţia de înscriere la licitaţie va 
trebui depusă cel târziu cu 24 de ore înaintea desfășurării 
licitaţiei.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare, informaţii 
și liste cu bunurile scoase la vânzare la tel. 0737-888997.

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

13:00 De joi până joi (emis. 
mag.) (live)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 9)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Akzente (program cult.) (live)
16:50 Discover România (emis. info.)
17:00 Interes general (talk show) 
18:00 Lozul cel mare (emis. con.) 
18:35 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 9)
18:45 Black Harbour (can., 1996, 
ser., episodul 4)
19:40 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 9)
21:00 Vorbește liber! (emis. in-
fo.) (live)
22:00 Biziday (2013, talk show)
22:50 Starea naţiei (reality show)
23:45 Andografi a zilei

ANTENA 1

13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Acces direct (talk show)
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special (2012, 
emis. info.) (live)
20:30 Next Star (2013, emis. 
con.)
23:30 Un show păcătos (divertis-
ment) (live)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV
13:45 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr., episodul 49)
15:00 Crima din Beverly Hills 
(sua, 1994, f. dr.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Red Dawn: Ultima invazie 
(sua, 2012, thrill. acţ.)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 Fringe (sua-can., 2008, s. 
thrill., sezonul 5, episodul 13)

KANAL D

13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (2013, divertis-
ment) (reluare)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Suleyman Magnifi cul: Sub 
domnia iubirii (tur., 2011, s. avent.)
22:30 WOWbiz (2012, divertis-
ment)
0:30 Știrile Kanal D (emis. info.)

ACASĂ TV

13:00 Culorile iubirii (mex., 
2014, ser.) (reluare)
14:30 Complicea (mex., 2014, 
ser.) (reluare)
15:30 Cununa de lacrimi (mex., 
2012, s. dr.)
16:30 Tânăr și neliniștit (sua, 1973, 
s. tv, episodul 4861) (reluare)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Pasiune interzisă (sua, 
2013, s. tv)
19:30 Pentru că te iubesc (mex., 
2013, s. rom.)
20:30 Culorile iubirii (mex., 
2014, ser.)
22:00 Complicea (mex., 2014, ser.)
23:00 Casa de alături (sua, 2011, 
s. de acţ.)

LOOK TV

13:00 Top Goluri. Top Ratări 
(2014, emis. sport) (reluare)
13:30 Minunile Lui Tămaș (diver-
tisment) (reluare)
15:30 Big Boletus (2012, diver-
tisment) (reluare)
16:30 Academia de frumuseţe 
(2014, emis. con.) (reluare)
17:30 Fanatik Show (talk show) 
19:30 Știri Look TV (2013, emis. 
info.) (live)
20:00 Blestemul familiei Kennedy 
(can., 2011, mini-s., episodul 6)
21:00 Celebrity (2012)
22:00 Tonik Show (2012, diver-
tisment)
23:00 Faci pariu? (2011, emis. 
info.) 

Cabinet veterinar

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

spectacole

Rigoletto, de Giuseppe Verdi 
Joi, 20 Noiembrie 2014, ora 18.30

Concert Simfonic
Vineri, 21 Noiembrie 2014, ora 19.00

 Cel care închide noaptea, de Nona Ciobanu
Joi, 20 Noiembrie 2014, ora 20.00

Opera Naţională

Colegiul Academic

Teatrul Maghiar

Cluj-Napoca
Str. Partizanilor 

nr. 120

CONTACT:
e-mail: servicetransauto@yahoo.com

0729.308.116

 Diagnoză electronică
 Curăţare și încărcare sistem climati zare
 Testare și curăţare fi ltre parti cule
 Revizii periodice
 Reparaţii mecanice complexe
 Tinichigerie

PERFECT REFILL

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

perfectrefi ll1994@yahoo.com

 REUMPLERE CARTUŞE IMPRIMANTĂ

 REPARAŢII IMPRIMANTE, FAXURI, MULTIFUNCŢIONALE

 CARTUŞE NOI, TUŞURI/TONERE

 PIESE DE SCHIMB CARTUŞE/IMPRIMANTE

B-dul. Eroilor, Nr. 20, Ap. 3
Orar: L-V: 9-17

UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.
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CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al S.C. NORD CONFOREST S.A., cu sediul în loc. Gilău, str. Someșului 
Rece nr. 1177H, judeţul Cluj, având CUI nr. 201900, atribut fi scal: RO, înmatriculată sub nr. 
J12/1534/1991, reprezentat prin președintele consiliului de administratie Așchilean Dorin,

având în vedere dispoziţiile din Legea 31/1990, precum și dispoziţiile din statutul societăţii, 
prin prezenta convoacă:

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

în data de 22 decembrie 2014, ora 10.00 la punctul de lucru al Societăţii din Cluj Napoca, 
str. Traian nr. 77/A, judeţul Cluj, cu următoarea ordine de zi:

1.  Aprobarea vânzării imobilului teren și clădiri înscris în CF 50065 Bistriţa, top 6600/2/2/2/2/3 
teren în suprafaţă de 965 mp și construcţii precum și a imobilului înscris în CF nr. 50063 
a loc. Bistriţa topo 6600/2/2/2/2/2, 6599/1/1/9/2, 6600/1/1/9/2 compus din teren 
în suprafaţă de 9029mp și clădiri.

2.  Alegerea unui membru în Consiliul de Administraţie ca urmare a locului vacant rămas 
în urma demisiei dlui Iorga Cosmin. Stabilirea duratei mandatului și a remuneraţiei.

3. Diverse.

În cazul neîndeplinirii cvorumului, Adunările se reprogramează pentru data de 23 decembrie 
2014, la aceeași oră și în același loc.

La Adunări pot participa și vota, personal sau prin reprezentant în baza unei procuri speciale, 
toţi acţionarii societăţii înregistraţi la data de 10.12.2014, stabilită ca dată de referinţă.

Procurile speciale vor fi  depuse în original la sediul societăţii cu cel puţin 48 ore înaintea 
datei stabilite pentru adunare.

Documentele și materialele privind ordinea de zi a adunărilor vor fi  puse la dispoziţia 
acţionarilor pentru consultare la sediul societăţii începând cu data de 19.11.2014. Informaţii 
suplimentare se pot primi la sediul societăţii sau la telefon 0264-532.014.

SC NORD CONFOREST SA
Dr.ing. Dorin Așchilean

Președinte CA

PUBLICITATE

BIO CULTURE S.R.L.
Cod unic de înregistare: 26145382
Sediu: Cluj-Napoca, Str. Edgar Quinet, nr. 2, ap. 74, jud. Cluj
Telefon: 0760 787 767

INVITAŢIE DE PARTICIPARE
Selecţia de oferte pentru achiziţia de bunuri – generator, în cadrul proiectului „Înfi inţarea şi 
dotarea unei sere de legume şi a unei anexe tehnice demontabile“

BIO CULTURE S.R.L., vă invită să prezentaţi oferta dumneavoastră pentru achiziţia de bunuri 
– generator, pentru realizarea unui proiect de investiţii fi nanţat prin PNDR, măsura 121 
„Modernizarea exploataţiilor agricole“, cu denumirea „Înfi inţarea şi dotarea unei sere de 
legume şi a unei anexe tehnice demontabile”.

- Criteriul de selecţie – preţul cel mai scăzut.
-  Codul CAEN principal sa fi e din clasa 4663: „Comert cu ridicata al masinilor pentru industria 

miniera si constructii” sau echivalent
-  Obiectul contractului va consta în achiziţia de bunuri – generator, pentru realizarea și 

implementarea proiectului „Înfi inţarea şi dotarea unei sere de legume şi a unei anexe tehnice 
demontabile“

- Tip contract: contract achiziţie bunuri
- Termenul limită de depunere a ofertelor: 02.12.2014, ora 10:00
- Adresa la care se depun ofertele: Cluj-Napoca, Str. Edgar Quinet, nr. 2, ap. 74, Jud. Cluj.
- Data și ora deschiderii ofertelor: 02.12.2014, ora 12:00
- Valoarea supusă licitaţiei: 51.360,00 lei, la care se adaugă 12.326,40 lei TVA.

Instrucţiunile pentru ofertanţi, listele de cantităţi/specifi caţiile tehnice/termenii de referinţă se 
regăsesc în dosarul cererii de ofertă, care se afl ă la sediul benefi ciarului.

Așteptăm oferta dumneavostră până la termenul limită menţionat anterior, la adresa menţionată anterior.

BIO CULTURE S.R.L.
Administrator

Nedeluş Maria-Alina

Poliţia italiană a reuşit să 

fi lmeze în premieră ritua-

luri mafi ote de iniţiere, în 

cadrul unei anchete care a 

condus la arestarea a 40 de 

persoane suspectate că sunt 

membre „Ndrangheta”, 

Mafi a din Calabria (sud).

„Am identifi cat aproxima-

tiv 500 de episoade de intimi-

dare în perioada 2008-2014, 

inclusiv numeroase extorcări 

care, în cele mai multe cazuri, 

nu au fost denunţate de către 

victime”, a declarat pentru 

presă, la Milano (nord), ma-

gistratul Paolo Storari, unul 

dintre conducătorii anchetei, 

informează Mediafax.

Poliţia italiană a fost pen-

tru prima dată în măsură să 

înregistreze, cu camera ascun-

să, jurământul depus de că-

tre mafi oţi faţă de clanurile 

lor, dar şi alte ritualuri în ca-

drul Ndrangheta.

„Pentru prima dată, am în-

registrat în direct depuneri de 

jurământ” mafi ote, a sublini-

at Ilda Boccassini, o cunoscu-

tă magistrată italiană, care a 

coordonat această anchetă.

În aceste imagini poate fi  vă-

zut un grup de mafi oţi care de-

pune jurământul înainte de a in-

tra în clan, în faţa unui lider cu-

noscut sub numele de „Santa”.

Aceşti noi membri afi rmă 

că jură credinţă Ndrangheta, 

„în tăcerea nopţii, sub lumina 

stelelor şi splendoarea lunii”, 

cu scopul de „a proteja fraţii”.

Într-o înregistrare video pu-

blicată de un ziar italian, un 

mafi ot neidentifi cat spune că 

începând din momentul respec-

tiv aceşti noi membri sunt pro-

prii lor judecători şi călăi, da-

că se sustrag codului mafi ot.

„Începând de-acum, nu alţi 

oameni vă vor judeca, voi vă veţi 

judeca voi-înşivă”, afi rmă el.

Ancheta a durat aproxima-

tiv doi ani. Au avut loc inter-

ceptări ale unor convorbiri te-

lefonice şi înregistrări cu ca-

mera ascunsă în locuri de în-

tâlnire ale mafi oţilor.

Cele 37 de persoane ares-

tate şi încarcerate şi cele trei 

persoane plasate sub arest la 

domiciliu sunt în prinicipal 

membre a trei clanuri din re-

giunile Como şi Lecco, două 

oraşe industriale situate la nord 

de Milano dar afi liate unor fa-

milii criminale calabreze, lu-

cru care demonstrează infi ltra-

rea Mafi ei în regiunile bogate 

din nordul ţării, în pofi da ori-

ginilor teritoriale ale acesteia.

Printre persoanele aresta-

te, acuzate de asociere mafi -

otă, deţinere de arme şi ex-

torcare, se afl ă şi un minor, 

în vârstă de 17 ani, fi ul unui 

lider al unui clan din Lecco, 

au precizat magistraţii.

Pe baza probelor acumu-

late, Boccassini a anunţat că 

parchetul va cere judecarea 

imediat, o procedură accele-

rată care permite evitarea fa-

zei audierilor preliminare.

Primele filmări cu ritualurile 
de iniţiere în Mafie

Departamentul de Stat al 

SUA oferă recompense 

de până la 1,75 de mili-

oane de dolari pentru 

informaţii care să ajute 

la prinderea a doi 

români suspectaţi de 

fraude pe internet, prin 

anunţuri de vânzare a 

unor maşini, motociclete 

şi bărci fictive.

Programul Programul de 

Recompense pentru Infor-

maţii despre Organizaţiile 

Infracţionale Transfrontali-

ere al Departamentului de 

Stat al Statelor Unite (TOC) 

oferă recompense pentru in-

formaţii care să conducă la 

arestarea şi/sau condamna-

rea românilor Nicolae Po-

pescu şi Dumitru Daniel Bo-

sogioiu, presupuşi autori de 

fraude pe internet, scrie Me-

diafax.

Popescu, pentru care se 

oferă o recompensă în va-

loare de până la 1.000.000 

de dolari, este presupus or-

ganizator al unei scheme de 

fraudă cibernetică prin ca-

re se plasa pe website-uri 

americane de comerţ elec-

tronic numeroase anunţuri 

convingătoare de vânzare 

de maşini, motociclete, bărci 

şi alte bunuri de mare va-

loare care nu existau în re-

alitate.

„Victimelor li se cerea să 

transfere bani în conturi ban-

care frauduloase, din care 

sumele erau transmise con-

ducătorilor organizaţiei, în 

România. Este posibil ca 

această conspiraţie să fi ca-

uzat victimelor din SUA pier-

deri de milioane de dolari”, 

mai precizează Departamen-

tul de Stat.

Pentru Bosogioiu, care, 

aparent, a fost un membru 

cheie al schemei, se oferă o 

recompensă de până la 

750.000 de dolari.

Cei doi români sunt cău-

taţi de Biroul Federal de In-

vestigaţii (FBI) pentru acu-

zaţii ce includ conspiraţia 

în vederea comiterii de in-

fracţiuni cu consecinţe de-

osebit de grave - transferuri 

frauduloase, spălare de bani, 

falsificare de paşapoarte şi 

trafic cu însemne contrafă-

cute, precum şi pentru acu-

zaţii de transferuri fraudu-

loase substanţiale şi spăla-

re de bani.

Marţi, FBI l-a inclus pe 

Popescu pe lista celor mai 

căutaţi infractori cibernetici 

(Cyber’s Most Wanted), ca-

re reflectă cele mai grave in-

fracţiuni cibernetice comise 

în întreaga lume.

„Oricine deţine informa-

ţii despre aceste persoane ar 

trebui să contacteze FBI, prin 

Centrul pentru Cazuri Im-

portante la 1-800-CALLFBI 

(225-5324), sau Ambasada 

ori Consulatul SUA cel mai 

apropiat. Puteţi, de aseme-

nea, să furnizaţi indicii elec-

tronic, la tips.fbi.gov. Toate 

informaţiile vor rămâne strict 

confi denţiale”, mai informea-

ză Departamentul de Stat.

Nicolae Popescu, zis Nae 

sau Stoichiţoiu, 33 de ani, 

născut în Alexandria, este 

considerat liderul reţelei. 

Dumitru Daniel Bosogioiu, 

zis Ioghi, 32 de ani, din Or-

leşti, Vâlcea, este cel mai 

apropiat de liderul Popescu. 

FBI i-a interceptat pe cei doi 

discutând despre diferenţe-

le dintre legea federală şi 

cea statală, ei luând decizia 

să evite cât pot FBI, iar Po-

pescu declarându-se sigur 

că americanii nu vor obţine 

extrădarea din România.

Wanted: 1,75 mil. $ 
pe capul a doi români
Departamentul de Stat al SUA oferă recompense pentru găsirea
a doi români suspectaţi de fraude pe internet în SUA.
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ANUNŢ LICITAŢIE

Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA SPRL, Cluj- Napoca, Silver 
Business Center, Calea Dorobanţilor, nr. 48, etaj 6, jud. Cluj, în 
calitate de administrator judiciar al S.C. PRAGMATIC COMPREST 
S.R.L. (în reorganizare, in redressment, en reorganisation), cu 
sediul în Cluj-Napoca, str. Plevnei, nr. 18-20, jud. Cluj, înregistrată 
la ORC sub nr. J12/3424/1994 și având CUI 6494051, organizează 
licitaţie publică cu strigare, pentru valorifi carea următoarelor 
bunuri din patrimoniul societăţii:

I. Active imobiliare ”Terenuri şi Construcţii“:
1. Imobil Aghireş – teren + construcţii: Teren cu suprafaţa 

de 17.823 mp, înscris în CF 50264, situat în localitatea Aghires, 
jud. Cluj și constructii cu profi l industrial: depozit D+P+2E cu 
suprafaţă construită de 510 mp, magazie cu suprafaţă 
construită de 205 mp și cabină poartă cu suprafaţă construită 
de 18 mp – preţ de pornire 669.630 lei + TVA;

2. Teren + Construcţii str. Oradiei Cluj Napoca: Terenurile 
și construcţiile sunt situate pe str. Oradiei, mun. Cluj-Napoca, 
în cartierul Dâmbul Rotund. Activul se compune din: teren cu 
suprafaţa de 6.000 mp, înscris în CF 252410, pe care se afl a 
clădirile: magazie, P, cu suprafaţa construită de 115 mp; staţie 
carburanţi, P, cu suprafaţa construită de 672 mp; magazie 
feldpast, P, cu suprafaţa construită de 742 mp; instalaţie 
preparare betonită, P, cu suprafaţa construită de 526 mp; 
clădire producţie – hală, S+P+3E, cu suprafaţa construită de 
573 mp; clădire producţie – birouri, S+P+3E, cu suprafaţa 
construită de 166 mp; teren cu suprafaţa de 1.328 mp, înscris 
în CF 252939; teren cu suprafaţa de 1.529 mp, înscris în CF 
252543 – preţ de pornire 3.959.830 lei + TVA;

3. Teren Sânpaul: Imobil situat în localitatea Sânpaul, 
jud. Cluj – teren extravilan cu suprafaţa de 5.200 mp și înscris 
în CF 966;965 – preţ de pronire 51.550 lei + TVA.

II. Bunuri mobile ”Echipamente tehnologice, instalaţii“ 
– preţ de pornire 414.299 lei + TVA;

III. Bunuri ”Mijloace de Transport“: preţ de pornire – 
665.417 lei + TVA.

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

Licitaţia va avea loc în 26.11.2014, ora 15:00, la sediul 
Casei de Insolvenţă Transilvania SPRL Cluj-Napoca. Pentru 
activele nevalorifi cate se vor organiza licitaţii noi în 03.12.2014, 
10.12.2014 si 17.12.2014 la același preţ, locaţie și oră.

Caietele de sarcini pot fi achiziţionate de la sediul 
administratorului, iar documentaţia de înscriere la licitaţie va 
trebui depusă cel târziu cu 24 de ore înaintea desfăsurării licitaţiei.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare și informaţii 
la telefon 0735.307.631. și pe site-ul http://sales.citr.ro cod 
de licitaţie CIT1239.

Selecţionerul Anghel 

Iordănescu a declarat 

după meciul amical cu 

Danemarca, de ieri, scor 

2-0, că este bucuros că 

naţionala României 

încheie anul cu o victo-

rie, dar şi pe primul loc 

în grupa F de califi care 

la Euro-2016.

„Consider că este o victo-

rie muncită, obţinută în re-

priza a doua, pentru că jo-

cul din prima parte nu a în-

cântat. Chiar dacă am schim-

bat mulţi jucători faţă de me-

ciul cu Irlanda de Nord şi au 

absentat cei despre care ştiţi, 

consider că, cel puţin tactic, 

am făcut o partidă bună. Îmi 

doream foarte mult să obţin 

această revanşă pe care cred 

că toţi o aşteptam în faţa Da-

nemarcei. Astăzi am întâlnit 

o echipă bună, puternică şi 

mă bucură faptul că am câş-

tigat şi am încheiat anul pe 

primul loc în grupa de cali-

fi care la Euro-2016”, a decla-

rat Iordănescu după meci.

Iordănescu a mai afi rmat 

că atacantul Claudiu Keşeru 

este un jucător foarte bun, 

cu simţul golului. „Faptul că 

a marcat atât de mult ple-

dează pentru el. După reve-

nirile lui Marica şi Rusescu, 

Keşeru va crea o emulaţie pe 

acest post, în benefi ciul na-

ţionalei”, a spus selecționerul.

Atacantul Claudiu Keşeru 

a declarat că este onorat că 

a avut ocazia să marcheze 

pentru echipa naţională, sub-

liniind că a avut o seară sen-

zaţională la partida amicală 

a României cu Danemarca, 

scor 2-0.

„A ieşit senzaţional aceas-

tă seară. I-am spus lui Răz-

van (n.r. - căpitanul Răzvan 

Raţ) să aleagă poarta din 

dreapta, că acolo marchez 

cele mai multe goluri. E o 

onoare pentru mine să am 

privilegiul de a marca, dar e 

munca întregului colectiv. 

Mă trec fi orii când se into-

nează imnul, este o mândrie, 

o răsplată a multor ani de 

muncă, sunt acele momen-

te la care visează orice co-

pil. Le datorez multe colegi-

lor de la Steaua, care m-au 

pus în valoare de atâtea ori, 

stafului tehnic şi lui nea Pu-

iu (n.r. - Anghel Iordănescu). 

Important este că am câşti-

gat acest meci. După un ast-

fel de meci, nu mă pot plân-

ge de oboseală”, a spus Ke-

şeru.

Căpitanul naţionalei Româ-

niei, Răzvan Raţ, a declarat 

după victoria din meciul ami-

cal cu Danemarca că „tricolo-

rii” sunt pe drumul cel bun şi 

speră să continue în acest fel.

„Trebuie felicitaţi toţi ju-

cătorii prezenţi la această ac-

ţiune. Am tratat serios acest 

meci şi a ieşit aşa cum ne-

am dorit. Suntem pe drumul 

cel bun şi sper să continu-

ăm aşa. Astăzi am încercat 

să facem un meci bun. Ke-

şeru este un jucător foarte 

bun şi care demonstrează că 

merită să joace la echipa na-

ţională. Mi-aş dori ca Stea-

ua să nu-l mai poată ţină”, 

a spus Raţ la Sport.ro.

Reprezentativa României 

a învins marți, cu scorul de 

2-0 (0-0), selecţionata Dane-

marcei.

Reprezentativa României 

ocupă primul loc în grupa F, 

cu zece puncte, după dispu-

tarea a patru etape din preli-

minariile Campionatului Eu-

ropean din 2016. Locul doi es-

te ocupat de Irlanda de Nord, 

cu 9 puncte, iar pe trei se afl ă 

Ungaria, cu 7 puncte. Finlan-

da este a patra în grupă, cu 

patru puncte, iar Insulele Fe-

roe ocupă locul cinci, cu trei 

puncte. Grecia a acumulat un 

punct şi este ultima în grupă.

Keşeru reuşeşte 
dubla cu Danemarca
Naţionala de fotbal a României a învins reprezentativa Danemarcei
cu scorul de 2-0. Ambele goluri au fost marcate de Claudiu Keşeru,
în minutul 53 şi în minutul 58.
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„U” 2 este urmărit
Echipa secundă de fotbal a 
Universităţii Cluj s-au impus, pe 
teren propriu, în faţa echipei AS 
Unirea Tritenii de Jos, cu scorul 
fi nal 1-0. „Studenţii” de la U 2, 
întăriţi cu câţiva jucători de la pri-
ma echipă, au învins în această 
după-amiază pe Unirea Triteni, 
meciul contând pentru etapa 12 
a ligii a 4-a judeţeană. Unicul gol 
al meciului a fost marcat de 
Andreas Buda, antrenorii Marius 
Popescu și Zsolt Szilagyi au folo-
sit următoare echipă: Dolha – 
Petrișor, Florea, Bratu, Manu – 
Tarcea, Buda – Boutadjine, 
Achim, Borza – Arman. După pa-
uză au mai intrat Schieb, Butean, 
Popescu și Fodor.
La prima repriză a meciului dis-
putat la Baza Sportivă „Clujana” 
au asistat antrenorul „U” Cluj, 
George Ogăraru, directorul spor-
tiv, Eugen Pârvulescu, Alfons 
Groenendijk și jucătorul „U” Cluj, 
Justin Mengolo. Următorul meci 
va fi  pe 29 noiembrie, pe terenul 
lui ACS Vulturul Mintiu-Gherlii.

Pe scurt

SPORT

Keșeru reușește 
dubla
Naționala de fotbal a României a 
învins reprezentativa Danemar-
cei cu scorul de 2-0. Pagina 11

Echipa de fotbal feminin, 

Olimpia Cluj, a înregistrat 

primul meci terminat cu 

scor egal, în faţa echipei 

AS FC ASA 2013 Târgu 

Mureş, scor fi nal 1-1.

Meciul disputat luni, 17 

noiembrie, în cadrul Superli-

gii Feminine, a fost o premi-

eră pentru Olimpia Universi-

tatea Tehnică Cluj. Dacă pâ-

nă acum adversarele Olimpi-

ei au avut parte de scoruri de 

handbal din partea campioa-

nei, de această dată, în ca-

drul etapei a 8-a, în deplasa-

rea de la Târgu Mureş, în com-

pania rivalei ASA, Campioa-

na României a remizat pen-

tru prima oară de la înfi inţa-

re în cadrul Campionatului 

Naţional.

Pe o ploaie măruntă si un 

teren alunecos, cu un adver-

sar foarte bine motivat, care 

a practicat un joc dur (înca-

sând 3 cartonaşe galbene: 42’ 

– Meleacă, 85’ Părăluţă si 87’ 

Boros ) si fără prezenţa d-lui 

Antrenor Mirel Albon pe ban-

ca olimpicelor, jucătoarele Clu-

jului s-au întrecut în ratări.

Ca întotdeauna, ocaziile 

s-au răzbunat, astfel după o 

respingere defectuoasă a unei 

lovituri de la colţ, mingea a 

ajuns la mureşeanca Meleacă 

Lucia care a deschis scorul 

pentru ASA Târgu Mureş în 

minutul 40, intrând cu acest 

avantaj la pauză.

După doar 3 minute de la 

intrarea Marei Bâtea (Olimpia 

UT Cluj), s-a schimbat şi re-

zultatul de pe tabela de mar-

caj, aceasta marcând golul 

egalizator al partidei în minu-

tul 55’.

După marcarea golului ega-

lizator, ocaziile au curs de am-

bele părţi, însă fără materia-

lizarea acestora cu gol. Astfel 

rezultatul după fl uierul de fi -

nal a rămas 1-1, cele două 

contracandidate la titlu fi ind 

în acest moment la egalitate 

de puncte în clasamentul ge-

neral.

Olimpia a jucat în sistemul 

4-1-4-1 cu următoarele jucă-

toare: Ganea – Corduneanu, 

Corniciuc, Ficzay, Pinczi (min 

52- Bâtea) – Bortan – Giurgiu, 

Vătafu, Vago, Voicu (min 80 

– Ciolacu) – Lunca.

Până la sfârşitul acestui an, 

Olimpia mai are de disputat 

2 partide: acasă cu CS Brazi 

– duminică, 23 noiembrie, de 

la ora 13:30 la Baza Sportivă 

Unirea şi în deplasare la Prun-

du Bârgăului – duminică, 30 

noiembrie, de la ora 11:00.

Între timp, în cadrul etapei 

a 8-a din seria 1, Liga 1 Femi-

nin, echipa a 2-a a Olimpiei, 

a învins fără drept de apel echi-

pa mureşencelor Ladies cu sco-

rul de 8-0, rămânând neînvin-

să în acest sezon şi consoli-

dându-şi astfel locul 1 cu o di-

ferenţă de 5 puncte faţă de 

ocupanta locului 2 – Vasas Fe-

mina Odorheiu Secuiesc.

Olimpia 2 UT Cluj-Napoca 

mai are de disputat două par-

tide până la fi nalul acestui an: 

acasă cu Victoria Craiova – 

duminică, 23 noiembrie, de 

la ora 11:00 la Baza Sportivă 

Unirea şi în deplasare la Ba-

ia Mare – 30 noiembrie, de la 

ora 11:00.

Olimpia Cluj și-a găsit „nașul”

Clujenii nu au reușit nici 

o victorie în acest sezon 

în EuroChallenge, aceștia 

fi ind învinși și de echipa 

din Ungaria, Atomerömü 

SE Paks, scor fi nal 64-73 

(22-19, 17-7, 10-22, 15-25).

În primele două sferturi de 

meci baschetbaliștii echipei U-

Banca Transilvania au făcut un 

meci și spectacol foarte bun, 

aceștia reușind coșuri specta-

culoase și să intre la pauza 

mare cu un avantaj de 13 punc-

te. După revenirea pe teren 

echipele au schimbat coșurile 

dar și stilul de joc, în ultime-

le două sferturi de meci jucă-

torii echipei Atomerömü 

reușind să recupereze multe 

mingi chiar de sub coșul pro-

priu. Ultimele două minute au 

fost cele în care clujenii au 

renunțat la luptă iar oaspeții 

au profi tat de acest lucru, mar-

când 9 puncte.

Antrenorul echipei cluje-

ne, U-Banca Transilvania, Mar-

cel Țenter a declarat după meci 

că problema concentrării ju-

cătorilor pe repriza a doua în-

că nu a fost rezolvată și aces-

ta a fost motivul pentru care 

au pierdut meciul.

„Au fost două jumătăți com-

plet diferite: în primele două 

sferturi am jucat conform pla-

nului nostru, am dat drumul 

la minge, am avut curajul să 

aruncăm la coș de câte ori a 

fost nevoie și am avut câteva 

șuturi și run-uri reușite. În 

sferturile trei și patru, când 

adversarii au avut serii bune, 

ne-a fost frică să jucăm ce 

știm. Bineînțeles, este o pro-

blemă de nivel mental, echi-

pa a pierdut ultimele meciuri 

și avem lipsa de încredere în 

jocul nostru. Este îngrijorător 

faptul că jucătorii mei cu 

experiența, în momentele im-

portante, nu reușesc să se ri-

dice la jocul lor obișnuit. În-

să așa cum acești jucători au 

câștigat campionate, trebuie 

să avem încredere în ei și să 

depășim momentul acesta, 

pentru că nu este normal. Toa-

tă lumea din jurul echipei fa-

ce eforturi ca totul să 

funcționeze cum trebuie, iar 

noi suntem datori în acest mo-

ment. Dorin Pintea a revenit, 

a fost foarte supărat, este de 

înțeles, însă a revenit și așa 

vom fi  în continuare”, a de-

clarat Marcel Țenter.

Cel mai bun marcator al 

meciului a fost jucătorul echi-

pei U-Banca Transilvania, Da-

rius Hargrove, care a marcat 

16 puncte, cu unul mai mult 

față de jucătorul echipei Ato-

merömü SE, Henry Dugat.

U-Banca Transilvania a 

ajuns ultima în grupa F, iar 

pe 2 decembrie va primi vizi-

ta austriecilor de la Magnofi t 

Gussing Knights.

Pentru prima dată, de la 

inaugurarea noii săli poliva-

lente, cubul de deasupra te-

renului a arătat în timp real 

imagini din meci, dar și rea-

luări ale celor mai importan-

te faze de meci.

Schimbă antrenorii, dar nu și jocul
Baschetbaliștii de la U-Banca Transilvania au pierdut încă o dată în fața celor 2500 
de suporteri prezenți în Sala Polivalentă.

1. Trabzonspor Medical Park  6p

2. Magnofi t Gussing Knights  5p

3. Atomerömü SE Paks  4p

4. U-Banca Transilvania Cluj-Napoca  3p

Clasamentul grupei F


