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ACTUALITATE

Drumul până la 
Bucureşti – doar „trei 
ore cu maşina”!
Ministrul Ioan Rus ne povesteşte visurile 

sale frumoase. Clujenii cred că mai bine 

ar face cu adevărat autostrada. Pagina 3

Când vor avea loc alegerile pentru președinția CJ ?

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

Bugetarea participativă este un proces prin care clujenii spun cum și pe ce să fie 
cheltuit banul public. Anul trecut, ei au hotărât modernizarea fostului cinema Dacia. 
Anul acesta n-au mai hotărât nimic! Pagina 4

„Minunea” participativă n-a mai apucat să facă doi anișori

Bugetarea participativă
a rămas doar o amintire

PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca
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Telefon Monitorul: 
0264/59.77.00

PUBLICITATE

După demisia lui Horea Uioreanu, mingea a ajuns în curtea Guvernului care trebuie 
să stabilească data alegerilor pentru şefia Consiliului Judeţean Cluj.  Pagina 3



PUBLICITATE

Senatorul PSD Dan Şova a 

fost pus sub acuzare de pro-

curorii DNA pentru săvârşi-

rea infracţiunii de trafi c de 

infl uenţă, în dosarul în care 

este urmărit penal şi depu-

tatul social-democrat Viorel 

Hrebenciuc.

Potrivit unui comunicat al 

DNA, la data de 17 octombrie 

2014, Viorel Hrebenciuc, lider 

al grupului parlamentar al PSD 

din Camera Deputaţilor, mem-

bru al Comitetului Executiv 

Naţional al PSD şi vicepreşe-

dinte al Camerei Deputaţilor, 

şi-ar fi  folosit infl uenţa faţă de 

Dan Şova în scopul de a-l de-

termina să iniţieze o propune-

re legislativă privind amnistia 

şi graţierea unor pedepse.

Îşi fac legi pentru ei

Procurorii susţin că, pe par-

cursul unei întâlniri, cei doi 

au discutat în detaliu despre 

acuzaţiile aduse lui Viorel Hre-

benciuc în dosarul legat de 

retrocedarea terenurilor, des-

pre condiţiile de incriminare 

a acestor fapte şi despre ris-

cul de a fi  condamnat.

Viorel Hrebenciuc i-a cerut 

lui Dan Şova să-l asigure că 

va fi  adoptată o lege de am-

nistie şi graţiere, pentru a evi-

ta ca el să fi e condamnat în 

două dosare penale afl ate în 

prezent în anchetă la DNA şi 

pentru a evita ca un alt coleg 

de partid să execute o pedeap-

să cu închisoarea, acesta din 

urmă fi ind condamnat deja în 

primă instanţă, arată DNA.

DNA mai susţine că, în ace-

laşi context, Dan Şova a ac-

ceptat promisiunea lui Viorel 

Hrebenciuc că îl va sprijini să 

obţină funcţia de preşedinte 

al partidului din care cei doi 

fac parte, în dauna altor doi 

posibili contracandidaţi, pen-

tru a-l determina pe ministrul 

Justiţiei să iniţieze un proiect 

de lege având ca obiect abro-

garea art. 13 din Legea nr. 

78/2000 (respectiv „fapta per-

soanei care îndeplineşte o func-

ţie de conducere într-un par-

tid, într-un sindicat sau patro-

nat ori în cadrul unei persoa-

ne juridice fără scop patrimo-

nial, de a folosi infl uenţa ori 

autoritatea sa în scopul obţi-

nerii pentru sine sau pentru 

altul de bani, bunuri sau alte 

foloase necuvenite)“.

„Având în vedere că Vio-

rel Hrebenciuc este suspect 

în două dosare penale sub as-

pectul săvârşirii unor infrac-

ţiuni prevăzute de art. 13 din 

Legea nr. 78/2000, proiectul 

l-ar fi  vizat în mod nemijlo-

cit, împiedicând tragerea sa 

la răspundere penală. Întru-

cât abrogarea art. 13 din Le-

gea nr. 78/2000 ar fi  fost un 

demers controversat, cei doi 

au concluzionat că acesta nu 

poate fi  realizat printr-o pro-

punere legislativă a unui par-

lamentar, ci printr-un proiect 

de lege iniţiat de Ministerul 

Justiţiei. În acest context, sus-

pectul Dan Şova a promis că, 

în schimbul ajutorului acor-

dat pentru a deveni preşedin-

tele partidului, îl va determi-

na pe ministrul Justiţiei să ini-

ţieze un asemenea proiect, 

având în vedere că el perso-

nal nu poate deveni ministru 

al Justiţiei din cauza dosaru-

lui penal în care are calitatea 

de suspect“, precizează DNA.

În schimb, Viorel Hreben-

ciuc i-a promis lui Dan Şova că 

va convinge mai mulţi mem-

bri ai partidului, afl aţi în sfera 

sa de infl uenţă, să îl susţină.

Premierul Ponta, relaxat

În ciuda faptului că în ul-

tima vreme o serie de politi-

cieni au ajuns pe la DNA, pre-

mierul Victor Ponta nu este 

deloc afectat, făcând chiar de-

claraţii arogante.

Ponta a precizat ieri că nu 

e afectat în campania electo-

rală de ceea ce se întâmplă în 

justiţie în această perioadă, 

arătând că în acest moment 

mai există doar două entităţi 

ca prezenţă în media, el şi 

DNA, şi că, din punctul său 

de vedere e un avantaj pen-

tru el.

Dan Şova, la DNA
Fostul ministru PSD este urmărit penal sub acuzaţia de trafic de influenţă.

2 actualitate.monitorulcj.ro marţi, 21 octombrie 2014

Mulţumim asistentelor Mirela Hurducaș și Aurica Moldovan. monitorul de cluj le dorește micuţilor multă sănătate și o viaţă plină de bucurii!

1 octombrie

Clinica Ginecologie 1
5.22 Pop Cătălin Cristian
6.20 Torok Adrienne
10.35 Pop Natalia
19.10 Benedek Andreea Maria
Bebeluşul vedetă a fost Torok 
Adrienne (4,100 kg, 56 cm)

Clinica Stanca
3.05 Pasca David Răzvan

3.45 Măcicășan Adrian
4.10 Horvath Mara Ioana
9.30 Gatea Adnana Elena
12.15  Pentek Aileen 

Alexandra
13.55 Cordoș Denis Matei
15.55 Corneanu Vlad Luca
16.55 Cîmpean Iulia Maria
18.15 Şarlea Andreea (foto)
Bebeluşul vedetă a fost 
Corneanu Vlad Luca
(4,100 kg, 59 cm)

Clinica Gynia
10.25 Procopet Teodor Sebastian
14.55 Culda Mihai George

2 octombrie

Clinica Ginecologie 1
2.10 Abrudan Călin Ardeleanu
9.20 Almășan Laura Ioana
10.37 Muntianu Natalia Maria
12.27 Muzzuccelli Nicola
13.47 Toth Adam David
16.37 Spînu Maria
22.44 Bănică Maria
Bebeluşul vedetă a fost Toth 
Adam David (4,300 kg, 57 cm)

Clinica Stanca
1.55 Manolache Sara
3.10 Boţoc David Mihai
3.35 Farcaș Laurenţiu Ștefan
5.45 Conţiu Ingrid Maria
9.00 Jurca Adelin Cătălin
9.55 Măluţan Răzvan Andrei
11.10 Mâţ Gyulia
11.15 Rusu Sofi a
11.25 Burja Maia Antonia
12.50 Deneș Rege
13.00 Soos-Prez Fima Agnez
23.55 Andreică Mara
Bebeluşul vedetă a fost Boţoc 
David Mihai (4,100 kg, 58 cm)

Clinica Gynia
11.00 Popa Andrei
12.34 Gyorgyfalvi Domenico
14.04 Soos Robert Attila

3 octombrie

Clinica Ginecologie 1
9.00 Georgescu Antonia Maria
9.20 Filip Alexandra
11.30 Bogdan Sofi a Elisa

11.35 Bogdan ema Ilinaca
17.47 Florea Alesia Maria
23.55 Baciu – Lungu Ioana Laura
23.55 Andreica Bianca Ioana
Bebeluşul vedetă a fost Filip 
Alexandra (4,100 kg, 57 cm)

Clinica Stanca
7.35 Capotă Sergiu
9.25 Cătinaș Alexandru
9.30 Pop Irina Ecaterina
10.15 Oltean Alexandra Sabina
10.45 Lucaciu David Eduard
11.50 Viman Bogdan
12.15 Zechereș Miruna Andreea
19.25 Berki Lucas Ovidiu
Bebeluşul vedetă a fost Pop Irina 
Ecaterina (3,200 kg, 55 cm)

Clinica Gynia
12.40 Nadisan Flaviu Bogdan
13.20 Iorgulescu Ruxandra

4 octombrie

Clinica Ginecologie 1
4.45 Kasza Gabor
21.07 Torok Andor
Bebeluşul vedetă a fost Kasza 
Gabor (3,950 kg, 57 cm)

Clinica Stanca
0.05 Ivașcu David
3.40 Borbely Roxana
4.10 Chiorean Marius Rovin
7.00 Rostaș Valer
10.35 Adi Oana Maria
19.30 Puica Bogdan Andrei
20.40 Buda Rareș Gabriel
Bebeluşul vedetă a fost Adi 
Oana Maria (4,700 kg, 62 cm)

bun venit pe lume !

Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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ORAŞUL PE O COLOANĂ
Dâmbul Rotund

Strada cu site, ignorată de autorităţi. 
Rămâne plină de gropi în continuare
Conducerea Primăriei Cluj-Napoca nu a fost impresionată de 
faptul că, anul trecut, locuitorii străzii Privighetorii din 
cartierul Dâmbul Rotund, disperaţi de starea dezastruoasă a 
acesteia, au făcut un site pentru strada lor.

Au reușit doar să atragă atenţia mai bine asupra 
nemulţumirii lor și nimic mai mult. Acum, locuitorii de 
pe Privighetorii îl trag, din nou, de mânecă pe primarul 
Emil Boc. “Aș dori să vă reamintesc de promisiunile 
făcute acum un an în legătură cu strada Privighetorii din 
Cluj-Napoca. După toate demersurile, ne-am ales numai 
cu o plăcuţă care indică faptul că această stradă este 
fosta Dropiei și cu multe brașoave servite nouă de diverși 
membri ai Primăriei”, scrie un clujean pe un site pentru 
sesizări și reclamaţii la adresa conducerii Primăriei 
Cluj-Napoca. Bărbatul îl invită pe Boc să mai meargă o 
dată pe strada lor să se convingă de starea proastă a 
carosabilului și trotuarelor. “Suntem totuși la Cluj și vă 
invităm să veniţi și pe strada noastră,așa cum s-a 
întâmplat în urmă cu mulţi ani înaintea primului 
mandat. Vă reamintesc că strada fost cuprinsă în 
programul de asfaltare al celor 270 străzi din municipiu, 
dar împreună cu echipa TIM nu aţi reușit decât 
distrugera străzii și azi circulăm cu multă greutate”, 
încheie clujeanul. Reprezentanţii Biroului Mass-Media 
din cadrul Primăriei Cluj-Napoca au declarat că există în 
continuare probleme juridice legate de strada 
Privighetorii și până când nu vor fi  rezolvate nu pot 
începe lucrările de modernizare.

Gheorgheni/Centru

Trotuarele proaspăt reparate fac valuri
Pe strada Albac şi pe strada Horea, asfaltul de pe trotuare 
face valuri, deşi recent au avut loc lucrări de reparaţii în 
ambele zone.

Un clujean nemulţumit a sesizat această problemă și 
solicită conducerii Primăriei Cluj-Napoca să verifi ce 
modul în care sunt realizate aceste lucrări. “Există niște 
standarde de asfaltare în Orașul Comoară? Un proces 
de predare, un reprezentant al Primăriei să 
recepţioneze lucrarea? Lucrările de asfaltare a 
trotuarului de pe strada Albac sunt execrabile.Trotuarul 
proaspăt asfaltat este foarte vălurit. De asemenea și 
trotuarul de pe strada Horea arată groaznic. Așa ar 
trebui să arate legătura centru-gară?”, scrie clujeanul 
într-o sesizare postată pe un site pentru sesizări și 
reclamaţii la adresa primarului Emil Boc. Clujenii de pe 
strada Albac s-au confruntat anul acesta cu probleme 
legate și de modul în care muncitorii de la fi rma CFO 
Integrator au înţeles că trebuie să lucreze pentru 
introducerea cablurilor în subteran. Pe durata a câteva 
săptămâni, lucrările s-au desfășurat zi și noapte, fără să 
ţină cont cineva că la ora 2.00 noaptea muncitorii urlau 
și foloseau la maxim utilajele grele. Orarul de lucru a 
fost modifi cat abia după nenumăratele sesizări ale 
celor care locuiesc pe Albac.

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

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Ministrul transporturilor 

Ioan Rus (59 de ani), care 

se afl ă la cârma infrastruc-

turii de transport de aproa-

pe patru luni nu mai dă 

niciun termen concret pri-

vind semnarea contractului 

de concesiune pentru auto-

strada Comarnic-Braşov şi 

se fereşte în general să vor-

bească despre data la care 

vor fi  fi nalizate alte proiec-

te de infrastructură, deşi 

spune că îi place să pri-

vească doar în viitor şi nu 

la „greaua moştenire” lăsa-

tă de predecesorii săi.

În ultimii zece ani, miniş-

trii transporturilor au avut pe 

mână 25 de miliarde de euro, 

într-o ţară în care şi acum se 

circulă cu trenul cu 43 km/h, 

iar reţeaua de autostrăzi nu-

mără doar 644 km. Unde s-au 

dus banii, fără rezultate?

Rus vorbeşte despre lipsa 

de continuitate care a existat 

în ultimii ani în ceea ce pri-

veşte proiectele Ministerului 

Transporturilor, fi ecare nou 

ministru, schimbat o dată la 

câteva luni, venind cu propri-

ile idei şi viziuni privind dez-

voltarea infrastructurii locale. 

Iar acest lucru s-a văzut în 

blocarea proiectelor şi în fap-

tul că acum România are doar 

644 km de autostradă, iar tre-

nurile de călători circulă în 

medie cu doar 43 km/h.

„Fac 6 ore până la Cluj (cu 

maşina – n.red.). Ar fi  ele-

gant să faci 3. Sper să apuc 

şi vremea când să fac 3 ore 

până la Cluj, pentru că sunt 

400 kilometri. (…) Sper să 

apuc vremurile acestea ca mi-

nistru la transporturi“, a pre-

cizat Rus pentru zf.ro.

Se fereşte să dea termene 

privind termenul de fi naliza-

re a altor drumuri, dar spune 

că speră şi crede că „în 2018 

trecem Carpaţii cu un drum 

expres, şi din sud în nord, şi 

din est în vest“. De la sud la 

nord vorbeşte de drumul ex-

pres Sibiu-Piteşti, iar de la vest 

la est de drumurile expres Bra-

şov-Bacău sau Târgu Mureş-Iaşi.

Chiar dacă Sibiu-Piteşti es-

te una dintre cele mai cerute 

rute din România, inclusiv de 

cel mai mare exportator local, 

producătorul auto Dacia, şo-

seaua a fost inclusă în mas-

ter plan ca urmând a fi  con-

struită în regim de drum ex-

pres şi nu de autostradă.

Start timid şi pentru tronso-

nul de autostradă între Sebeş 

şi Turda. Pentru cei 12,45 km 

ai lotului 3 al autostrăzii Sebeş 

– Turda ( de la intrarea în pâ-

nă la nodul de la Decea), CNAD-

NR a semnat contract cu aso-

cierea Tirrena Scavi SpA – SA.

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Prefectura Cluj a trans-

mis ieri Ministerului 

Afacerilor Interne (MAI) 

propunerea de organiza-

re a alegerilor locale 

parţiale pentru funcţia 

de preşedinte al 

Consiliului Judeţean 

Cluj, după ce, vineri, a 

expirat termenul de con-

testare a ordinului prin 

care s-a constatat înce-

tarea mandatului de pre-

şedinte al lui Horea 

Uioreanu, ca urmare a 

demisiei acestuia.

„Astăzi (n.red. – ieri) am 

anunţat MAI că postul de pre-

şedinte al CJ Cluj este vacant 

iar Guvernul va stabili data 

alegerilor locale parţiale. Pre-

fectura Cluj a înaintat MAI 

propunerea de organizare a 

alegerilor locale parţiale pen-

tru funcţia de preşedinte al 

Consiliului Judeţean Cluj. Ele 

nu pot fi  organizate mai re-

pede de 35 de zile începând 

de astăzi (n.red. – ieri) şi nici 

mai târziu de 90 de zile”, a 

declarat Ana Maria Danciu, 

purtător de cuvânt al Prefec-

turii Cluj.

Potrivit unui calcul, Guver-

nul ar putea stabili data ale-

gerilor în intervalul 30 noiem-

brie- 18 ianuarie 2015.

Horea Uioreanu şi-a dat vi-

neri, 3 octombrie, demisia din 

funcţia de preşedinte al Con-

siliului Judeţean, pe care o 

deţinea din anul 2012. Aces-

ta este în prezent trimis în ju-

decată în două dosare, pen-

tru fapte de corupţie. Uiorea-

nu şi-ar fi  pierdut mandatul 

la şase luni de la arestare, re-

spectiv în 21 noiembrie.

Horea Uioreanu a fost ares-

tat preventiv în 29 mai, mă-

sura fi ind ulterior prelungită.

În urma arestării sale, în 

cadrul Consiliului Judeţean 

Cluj au avut loc repetate în-

cercări de a pune un vicepre-

şedinte cu atribuţii de preşe-

dinte în locul său, existând o 

luptă administrativă între PNL 

şi PSD în forul deliberativ ju-

deţean. După ce a PNL a re-

uşit să îl aleagă, cu ajutorul 

PDL, pe Mihai Seplecan în 

această funcţie, prefectul a 

atacat în contensios adminis-

trative această decizie.

În 9 octombrie, ca urmare 

a demisiei lui Horea Uiorea-

nu din funcţia de preşedinte 

al CJ Cluj, Vakar Istvan a fost 

desemnat să exercite atribu-

ţiile preşedintelui de Consiliu 

Judeţean, până la data depu-

nerii jurământului de către 

noul preşedinte al CJ Cluj sau 

până la adoptarea unei noi 

hotărâri care va conţine pre-

vederi contrare.

Cine şi-a anunţat 
candidatura?

Până în acest moment doar 

două persoane şi-au anunţat 

intenţia de a candida: libera-

lul Mihai Seplecan şi Vakar 

Istvan (UDMR).

Deşi PSD are câteva nume 

„şifonate“ deja în ochii publi-

cului, printre care şi vicepre-

şedintele CJ Ioan Oleleu, pre-

şedintele PSD Cluj, Remus Lă-

puşan spune că există persoa-

ne care ar putea intra în aceas-

tă cursă, fără însă a nomina-

liza. „Sunt foarte mulţi colegi 

valoroşi, nu pot nominaliza 

în acest moment, pentru că 

nu s-a discutat. Eu sigur nu 

voi fi  un candidat. Acum pri-

oritatea noastră este organi-

zarea alegerilor prezidenţiale, 

pe care le vom câştiga. Le vom 

lua pe rând“, a declarat Re-

mus Lăpuşan.

Fostul preşedinte al CJ Cluj 

Alin Tişe spune că nu va can-

dida. „Îmi doresc să câştige 

acel candidat care are un pro-

iect pentru clujeni şi care poa-

te să deblocheze anumite pro-

iecte şi să le continue pe ce-

le începute. Nu voi fi  eu acel 

candidat pentru că nu este 

una dintre priorităţile mele o 

candidatură pentru această 

funcţie”, a declarat Tişe.

Ioan Rus își închipuie cum ar face doar 
3 ore cu mașina până la Bucureşti

Mingea a ajuns în curtea Guvernului care trebuie să stabilească data 
alegerilor pentru şefia Consiliului Judeţean Cluj.

Când vor avea loc alegerile 
pentru preşedinţia CJ?



PUBLICITATE

PUBLICITATE

4 administratie.monitorulcj.ro marţi, 21 octombrie 2014

LICITAŢIE

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

Adresa Nivel Finisaje Pret Observatii
Apartament S=34mp, Cluj-Napoca, str. G. Byron, nr. 6B, ap. 1 Parter Semifi nisat 16.320
Apartament S=34 mp, Cluj-Napoca, str.G.Byron nr. 6B, ap. 4 Parter Medii 17.840 Cu centrala 

termica
Apartament S=34 mp, Cluj-Napoca, str.G.Byron nr. 6B, ap. 6 Parter Semifi nisat 16.190,48 Cu centrala 

termica
Apartament S=34 mp, Cluj-Napoca, str.G.Byron nr. 6B, ap. 8 Parter Semifi nisat 16.320
Apartament S=34 mp, Cluj-Napoca, str.G.Byron nr. 6B, ap. 9 Parter Semifi nisat 17.120
Apartament S=34 mp, Cluj-Napoca, str.G.Byron nr. 6B, ap. 10 Parter Semifi nisat 17.120
Apartament S=34 mp, Cluj-Napoca, str.G.Byron nr. 6B, ap. 11 Parter Medii 18.480
Apartament S=34 mp, Cluj-Napoca ,str.G.Byron nr. 6B, ap. 12 Parter Medii (partiale) 17.920
Apartament S=34 mp, Cluj-Napoca, str.G.Byron nr. 6B, ap. 13 Etaj 1 Semifi nisat 17.120
Apartament S=34 mp, Cluj-Napoca, str.G.Byron nr. 6B, ap. 19 Etaj 1 Medii 18.480
Apartament S=34 mp, Cluj-Napoca, str.G.Byron nr. 6B, ap. 24 Etaj 1 Semifi nisat 18.480
Apartament S=34 mp, Cluj-Napoca, str.G.Byron nr. 6B, ap. 34 Etaj 2 Semifi nisat 17.120
Apartament S=34 mp, Cluj-Napoca, str.G.Byron nr. 6B, ap. 35 Etaj 2 Semifi nisat 17.120
Apartament S=34 mp, Cluj-Napoca, str.G.Byron nr. 6B, ap. 36 Etaj 2 Medii 18.480
Spatiu Demisol, Cluj-Napoca, str. Livezii, nr. 48, Su=583mp D Medii 150.570 Fara teren 

Preţurile sunt exprimate în EURO și nu includ TVA. Va fi  aplicabilă cota de TVA în vigoare 
la momentul vânzării

Licitaţia va avea loc în 30.10.2014, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
bunurile neadjudecate licitaţia se repetă în 06.11.2014, 13.11.2014 respectiv 20.11.2014 
la aceași locaţie și oră. 

Caietele de sarcini pot fi  achiziţionate de la sediul lichidatorului judiciar. Documentaţia 
de înscriere la licitaţie va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data licitaţiei. 
Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0737.888997, 0726.392520 sau pe 
www.citr.ro cod anunt CIT1087.

LICITAŢIE

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

Denumire Stoc Preţ (lei, nu include TVA)
CALCULATOR IBM SERVER BUC 1 2.070
CALCULATOR PENTIUM 4 BUC 1 990
CALCULATOR SERVER WIN BUC 1 720
TV HYNDAI BUC 1 1.170
SCHELE BUC 1 2.250
MAȘINĂ DE CAROTAT 202 BUC 1 2.070
STOCURI DE MARFĂ reprezentate de mobilier și accesorii   200.160

Licitaţia va avea loc în 28.10.2014, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar. Pentru 
bunurile neadjudecate licitaţia se repetă în 12.11.2014, 27.11.2014 respectiv 12.12.2014 
la aceași locaţie și oră. 

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

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru 

Agricultură (APIA) a 

început să plătească sub-

venţiile acelor fermieri 

din judeţul Cluj care au 

depus cereri de plată.

Plata pentru Schema de 

Plată Unică pe Suprafaţă 

(SAPS) este de 156,89 de eu-

ro/hectar şi se va face eşalo-

nat din 16 octombrie până în 

5 noiembrie. Tot din 16 oc-

tombrie a început şi plata 

avansului pentru Axa II, în 

cuantum de până la 74% din 

suma cuvenită. Avansul pen-

tru SAPS este de 17 milioane 

de euro, iar 10 milioane de 

euro vor merge către Axa II.

În luna noiembrie au fost 

depuse 8130 de cereri pentru 

plata din sectorul zootehnic. 

Cererile vor fi  verifi cate urmând 

ca până la sfârşitul anului să 

înceapă efectuarea plăţilor.

Persoanele care au cerut 

ajutor pentru motorina utili-

zată în agricultură pot merge 

la sediul APIA pentru a-şi de-

pune cererea aferentă trimes-

trului III 2014. Până acum s-au 

depus 46 de cereri. Cei care 

vor un astfel de ajutor trebu-

ie să ştie că o să primească 

1,79 lei/litru.

„În momentul de faţă esti-

măm o rată de eroare de 10%. 

Anul trecut a fost de 5,8%. 

Cei care au fost găsiţi cu ne-

reguli nu îşi vor lua banii”, a 

declarat directorul APIA Cluj, 

Adrian Zaharia.

Departamentul de Control 

şi Inspecţii a verifi cat 1500 de 

fermieri. Controlul pe zooteh-

nie din judeţul Cluj a cuprins 

596 de exploataţii din care 474 

exploataţii au fost alese pen-

tru controlul de ovine şi ca-

prine, iar 122 de exploataţii 

pentru controlul de bovine. 

Din numărul de 141975 cape-

te de ovine şi caprine s-au gă-

sit în teren doar 118755 cape-

te. În ceea ce priveşte contro-

lul la bovine mai trebuie ve-

rifi cate 81 de exploataţii din-

tr-un total de 122 de ferme. 

Controlul va fi  fi nalizat până 

în 21 decembrie 2014.

În Cluj există 911 fermieri 

care fac agricultură ecologi-

că. Fondurile pentru agricul-

tura ecologică au crescut cu 

3 milioane de euro.

APIA a început să facă 
„plata unică pe suprafață”

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Bugetarea participativă 

este un proces prin care 

clujenii spun cum şi pe ce 

să fi e cheltuit banul 

public. Până acum, ei au 

hotărât modernizarea fos-

tului cinema Dacia.

Proiectul de bugetare par-

ticipativă, prima iniţiativă de 

acest gen din România, a în-

ceput cu mare avânt anul tre-

cut în cartierul Mănăştur, dar 

în 2014 Primăria Cluj-Napoca 

a „uitat” de proiect. Deşi pri-

marul Emil Boc declara că 

anul acesta bugetarea partici-

pativă se va extinde în Mă-

răşti, până acum nu s-a în-

tâmplat nimic. Reprezentan-

ţii Primăriei Cluj-Napoca au 

declarat că autorităţile locale 

au analizat posibilitatea ex-

tinderii proiectului în Mărăşti, 

dar din cauza campaniilor 

electorale pentru europarla-

mentare în primăvară şi pre-

zidenţiale în toamnă, proce-

sul a fost oprit.

Buget participativ 
pentru tineri

Potrivit reprezentanţilor 

Primăriei, dacă bugetul parti-

cipativ pentru cartiere a luat 

o pauză, se derulează în 

schimb un proiect de bugeta-

re participativă pentru tine-

ret. „Primăria Cluj-Napoca îm-

preună cu Grupul Pontes şi 

Federaţia Share derulează un 

program de bugetare partici-

pativă pentru tineret. La sfâr-

şitul anului vor fi  făcute pu-

blice proiectele pentru 2015 

din acest proiect”, a declarat 

Diana Apan din cadrul Primă-

riei Cluj-Napoca.

Clujenii spun cum să fi e 
cheltuit banul public

Bugetarea participativă es-

te un proces prin care comu-

nitatea spune cum ar trebui 

cheltuiţi banii din bugetul lo-

cal pentru îmbunătăţirea con-

diţiilor din cartierul lor. „Gân-

diţi-vă la bugetul familiei dum-

neavoastră şi la modul în ca-

re vă dobândiţi şi vă cheltuiţi 

banii. Apoi imaginaţi-vă o fa-

milie de câteva mii de ori mai 

mare (comunitatea locală în 

care trăiţi şi munciţi) care are 

de colectat şi de cheltuit o su-

mă mai mare de bani (buge-

tul local). Bugetarea participa-

tivă este un proces similar, ca-

re urmăreşte îmbunătăţirea ca-

lităţii vieţii din oraşul nostru, 

prin încurajarea cetăţenilor să 

se implice în defi nirea priori-

tăţilor şi a obiectivelor de in-

vestiţii din bugetul local”, scrie 

pe site-ul Primăriei Cluj-Napo-

ca, la secţiunea dedicată bu-

getului participativ.

Cinematograful Dacia 
se modernizează 
la dorinţa cetăţenilor

Pe parcursul anului 2013 au 

fost organizate mai multe în-

tâlniri între locuitorii din Mă-

năştur şi conducerea Primări-

ei. În urma dezbaterilor, s-au 

stabilit mai multe priorităţi pen-

tru cartier, una dintre acestea 

fi ind modernizarea fostului ci-

nematograf Dacia. Ulterior, pe 

baza sugestiilor cetăţenilor, au 

fost alocaţi bani pentru reabi-

litarea clădirii, urmând ca în 

locul fostului cinema să func-

ţioneze un centru multifuncţi-

onal care va adăposti următoa-

rele spaţii majore: sala mare 

care este formată din cinema-

tograf, spaţiu multifuncţional 

pentru piese de teatru, confe-

rinţe, vestiare pentru actori; sa-

la mică, formată din Centrul 

Inteligenţei, adică un centru 

dedicat copiilor şi tinerilor ca-

re vor putea urma cursuri gra-

tuite de şah, bridge, go, scrab-

ble, vor avea loc competiţii na-

ţionale de şah. Pe lângă cele 

două săli, în clădire va fi  ame-

najat şi un spaţiu pentru re-

cepţii, expoziţii, zonă de ali-

mentaţie publică, toalete.

Bugetarea participativă a fost 
trasă pe dreapta în anul 2014

Emil Boc, pe vremea când bugetarea participativă părea să deschidă un nou drum al democrației locale (iulie 2013)

Anul trecut, Primăria Cluj-Napoca a început un proiect în premieră în România: bugetarea participativă.
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Consumatorii devin tot 

mai optimişti, ca de fi eca-

re dată în perioada cam-

paniilor electorale, fi ind 

de părere că, în următoa-

rele câteva luni, vor bene-

fi cia de performanţa eco-

nomică în creştere, potri-

vit rezultatelor studiului 

GfK Climatul de Consum 

Europa.

„În 2013, economia româ-

nească a înregistrat o creştere 

de 3,5 procente. Este puţin pro-

babil ca această rată de creşte-

re să continue în 2014. Ca de 

fi ecare dată în perioada cam-

paniilor electorale, consumato-

rii devin tot mai optimişti, fi -

ind de părere că în următoare-

le câteva luni vor benefi cia de 

performanţa economică în creş-

tere. La minus 3,7 puncte, aş-

teptările privind starea econo-

miei continuă să fi e negative, 

înregistrând însă o creştere con-

stantă pe parcursul acestui an”, 

se spune în studiul GfK.

Potrivit cercetării GfK, aş-

teptările privind veniturile au 

crescut deja cu mult peste me-

dia pe termen lung de zero, 

situându-se la 5,3 puncte. Con-

sumatorii români se aşteaptă, 

deci, la o uşoară creştere a sa-

lariilor şi tarifelor. În iunie, 

indicatorul a atins o valoare 

maximă de 6,5 puncte, cea 

mai ridicată din noiembrie 

2008. Aceste evoluţii pozitive 

au favorizat şi dorinţa de cum-

părare. Indicatorul se situa la 

minus 6,9 puncte în septem-

brie, ceea ce marchează o creş-

tere de 7 puncte pe parcursul 

trimestrului al treilea. Indica-

torul a crescut cu circa 14 

puncte faţă de valoarea de 

anul trecut.

Aşteptări în scădere

„Consumatorii europeni nu 

sunt la fel de optimişti ca în 

iunie în ceea ce priveşte vii-

torul. În ultimele trei luni, aş-

teptările privind starea eco-

nomiei au scăzut în aproape 

toate ţările în care este deru-

lat studiul, cu scăderi substan-

ţiale în unele zone. Tendinţa 

ascendentă prezentată de aş-

teptările privind veniturile şi 

dorinţa de cumpărare pare să 

fi  dispărut şi ea în multe ţări. 

Indicele climatului de consum 

GfK pentru UE (28 ţări) se si-

tuează în prezent la 4,2 punc-

te, comparativ cu 9,1 puncte 

în trimestrul anterior”, se mai 

spune în studiul GfK Clima-

tul de Consum Europa.

Rezultatele studiului GfK 

Climatul de consum Europa 

au la bază un studiu asupra 

consumatorilor realizat, la co-

manda Comisiei Europene, în 

toate ţările Uniunii Europene. 

Sunt chestionate lunar apro-

ximativ 40.000 de persoane, 

reprezentând populaţia adul-

tă din 28 de ţări UE. Indica-

torii GfK ai Climatului de con-

sum Europa au la bază son-

daje lunare concentrate asu-

pra atitudinii consumatorilor. 

Acestea abordează situaţia 

economică generală din dife-

rite ţări, şi situaţia gospodă-

riilor individuale.

Întrebările din studiul GfK 

Climatul de consum Europa 

sunt adresate lunar, în princi-

pal în cadrul unui sondaj de tip 

Omnibus, realizat fi e prin in-

terviuri telefonice, fi e pe teren.

Când vor trăi mai bine românii ?

Consumatorii români se aşteaptă la o uşoară creştere a salariilor şi tarifelor, potrivit studiului GfK

Reducerea aversiunii faţă 

de risc, care s-a instalat 

săptămâna trecută pe pie-

ţele internaţionale, produ-

să de pierderile înregistra-

te de marile burse, a per-

mis leului să recupereze o 

parte din terenul pierdut.

Joia trecută, cursul euro a 

crescut la 4,43 lei, însă ieri 

acesta a scăzut de la 4,4209 

la 4,4176 lei, mai sus cu aproa-

pe 1,5 bani faţă de începutul 

săptămânii trecute.

Piaţa valutară s-a deschis 

ieri direct pe apreciere, la 

4,4160 lei, faţă de 4,4190 lei 

la închiderea de vineri. Pe par-

cursul şedinţei tranzacţiile 

s-au realizat între 4,4120 şi 

4,4190 lei, iar cotaţiile de la 

ora 14:00 erau de 4,4140 – 

4,4170 lei.

Cursul dolarului american 

a crescut de la 3,4514 la 3,4607 

lei iar francul elveţian de la 

3,6614 – 3,6618 lei.

Monedele din regiune se 

apreciau, la rândul lor, faţă 

de euro, comparativ cu evo-

luţia lor de la fi nalul săptă-

mânii trecute. Cea poloneză 

se tranzacţiona între 4,212 şi 

4,227 zloţi iar cea maghiară 

între 305,6 şi 306,8 forinţi.

Perechea euro/dolar, care 

a crescut săptămâna trecută 

aproape de 1,2850 dolari, du-

pă ce doar cu câteva zile în 

urmă scăzuse la 1,2501 do-

lari, minimul ultimelor 25 de 

luni, se stabiliza ieri la 1,2731 

– 1,2787 dolari, pe fondul cal-

mării pieţelor.

Aprecierea puternică a eu-

ro a venit pe fondul temerilor 

investitorilor privind starea 

economiei globale dar şi a mo-

mentului în care Rezerva Fe-

derală americană va trece la 

creşterea dobânzilor în SUA.

În piaţa la termen de la Si-

biu, euro se tranzacţiona pen-

tru decembrie la 1,2760 – 

1,2780 dolari iar uncia de aur 

cu scadenţa lunară creştea la 

1.245 dolari.

Pentru realizarea acestui 

articol au fost folosite date şi 

informaţii disponibile până la 

ora 14.  (R. G.)

Leul a rămas pe apreciere

PIAŢA VALUTARĂ

17 octombrie 20 octombrie

Euro 

4,4209 4,4176

Dolar 

3,4514 3,4607

100 Forinţi maghiari 

1,4388 1,4422

Francul elveţian 

3,6614 3,6618

Lira sterlină 

5,5515 5,5831

Gramul de aur  

137,4284 138,1442

Românii așteaptă o creștere economică treptată, afirmă ultimul studiu realizat de GfK. 

CREȘTERE

3,5%
a fost procentul cu 
care a crescut 
economia 
românească în anul 
2013
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Liderul deputaţilor libe-

rali George Scutaru a 

declarat ieri că grupul 

PSD doreşte să blocheze 

justiţia, iar la şedinţa în 

care se discută despre 

ridicarea imunităţii depu-

tatului Ion Diniţă sunt 

prezenţi doar 22 de parla-

mentari din cei 187 ai 

acestui grup.

„Astăzi trăim de fapt o bu-

taforie şi rog televiziunile să 

fi lmeze cum arată Parlamen-

tul României pentru că de fapt 

lucrul acesta arată cum se va 

da votul la 2 noiembrie. În 

partea dreaptă stau cei care 

apără justiţia, care luptă îm-

potriva corupţiei, care nu sus-

ţin nici mafi a pădurilor, nici 

cei care fac trafi c de infl uen-

ţă. În partea stângă avem de 

fapt nişte grupuri parlamen-

tare care sunt mai mult la bu-

fet decât în plen. Grupul PSD 

are 187 de parlamentari. La 

ultimul vot aţi fost 22 prezenţi 

în sală. Grupul PSD are acum 

22 de deputaţi în sală. Victor 

Ponta a spus pe 3 octombrie 

– eu reprezint o generaţie ca-

re nu mai acceptă corupţia şi 

consideră combaterea corup-

ţiei benefi că pentru întreaga 

societate. Când sunteţi sinceri 

domnilor din PSD, când aler-

gaţi după o poză, după Joe 

Biden sau Obama pe diverse 

holuri, sau când spuneţi că 

vreţi libertate pentru nea Cos-

tică? Când vă ascundeţi astăzi 

să daţi un vot care este un vot 

pentru justiţie, sau când spu-

neţi că apăraţi statul de 

drept?”, a spus Scutaru la dez-

baterile pe cererea DNA pri-

vind arestarea preventivă a 

deputatului PC Ion Diniţă.

Justiția, blocată în Parlament

Fostul ministru al Mediului, 

Rovana Plumb, şi-a înma-

triculat maşina în Bulgaria 

pentru a nu plăti taxa de 

poluare pe care chiar ea a 

impus-o. Plumb a spus că 

nu are nicio maşină înma-

triculată în ţara vecină, 

însă şoferul familiei a dez-

văluit că autoturismul este 

folosit de fi ul demnitarei.

În 2012, când era ministrul 

Mediului, Rovana Plumb a înlo-

cuit taxa de primă înmatricula-

re cu timbrul de mediu, care a 

intrat în vigoare din 15 martie 

2013. Mai exact, orice cumpără-

tor al unui autoturism trebuie să 

plătească o taxă de poluare in-

diferent dacă maşina este adu-

să din UE sau este deja înmatri-

culată în România înainte de 

2007. Jurnaliştii de la „România 

Liberă” notează că printre cei 

care nu respectă această regle-

mentare este chiar Rovana Plumb.

Familia fostului ministru al 

mediului a cumpărat în anul 

2008 o maşină de lux, care a 

apărut în declaraţiile de ave-

re ale demnitarei din 2012 şi 

2013. Între timp, autoturismul 

a fost înmatriculat în Bulga-

ria , la Ruse, şi şi-a schimbat 

proprietarul. Iar în ultima de-

claraţie de avere, cea din va-

ră, apare ca fi ind înstrăinat. 

Maşina a fost însă văzută în-

să mai multe zile la rând în 

curtea vilei pe care Rovana 

Plumb o are în comuna Pan-

telimon.

Şoferul familiei Plumb a 

spus că maşina este folosită 

de fi ul Rovanei Plumb, iar mai 

mulţi martori le-au declarat 

jurnaliştilor de la România Li-

beră că de autoturism se fo-

loseşte chiar şi soţul demni-

tarei. Rovana Plumb a negat 

că ar deţine o maşină înma-

triculată în Bulgaria.

Ministrul Plumb își fentează propria lege !

Premierul Victor Ponta a 

afi rmat, ieri, că, în cazul 

în care un referendum pe 

tema formei de guvernă-

mânt ar arăta că 51% 

dintre românii care vin la 

vot doresc instaurarea 

monarhiei, atunci va tre-

bui modifi cată 

Constituţia.

„În măsura în care popu-

laţia ţării va vota în majorita-

te pentru monarhie vom avea 

o nouă Constituţie, pentru că 

am păţit în 2012 ca majorita-

tea populaţiei să voteze pen-

tru ceva, pentru demiterea 

preşedintelui, iar lucrul aces-

ta să fi e ignorat şi batjocorit. 

Dacă 51% din românii care 

vin la vot la referendum vor 

dori să aibă formă de guver-

nământ monarhie, vom avea 

o nouă Constituţie care va pre-

vedea acest lucru”, a afi rmat 

Ponta, după ce a participat la 

deschiderea Summit-ului UE 

pentru Europa de Sud-Est „Pe 

drumul spre stabilitate şi creş-

tere”, organizat de publicaţia 

„The Economist”.

Premierul a precizat că, per-

sonal, optează pentru republi-

că, însă e obligaţia viitorului 

preşedinte să consulte popu-

laţia pe o temă de interes.

„Eu sunt de partea celor 

care cred că România trebuie 

să rămână o republică, însă a 

crescut foarte mult – am vă-

zut sondajele de opinie – res-

pectul pentru monarhie”, a 

spus Victor Ponta.

Victor Ponta nu aminteş-

te însă de un alt referendum, 

cel din 29 octombrie 2009, 

în care electoratul a decis că 

doreşte un Parlament unica-

meral cu doar 300 de parla-

mentari. 

Acest referendum a rămas 

până astăzi literă moartă.

Ponta anunță noi
referendumuri. De
cele vechi, a uitat Anca M. COLIBĂŞANU

politic@monitorulcj.ro

Vadim Tudor (PRM) şi 

Gheorghe Funar (inde-

pendent) nu deţin averi 

asemenea lui Teodor 

Meleşcanu (indepen-

dent), însă au o situaţie 

materială bună. Vadim 

Tudor, care candidează 

la preşedinţia României 

pentru a cincea oară, nu 

deţine imobile, terenuri 

sau bijuterii, potrivit 

declaraţiei de avere 

depuse la BEC. De altfel, 

acesta declara recent că 

vrea să îşi vândă şi 

maşina şi colecţiile pe 

care le deţine pentru 

a-şi fi nanţa campania 

electorală pentru prezi-

denţiale.

Vadim Tudor are o Dacia 

Logan cumpărată în 2007 şi 

deţine o colecţie de auto-

grafe celebre şi obiecte ca-

re au aparţinut unor perso-

nalităţi istorice de o valoa-

re „inestimabilă". Nu are 

conturi sau depozite, dar 

are două împrumuturi acor-

date Editurii România Ma-

re în valoare de circa 140.000 

de lei. Anul trecut, a câşti-

gat venituri din salarii ca 

membru al Parlamentului 

European în valoare de 

72.000 de euro.

Funar, mai înstărit 
decât Vadim

Fostul primar al Clujului, 

Gheorghe Funar, deţine un te-

ren agricol de 5 hectare şi 0,93 

hectare de pădure, moştenite 

de soţia sa, Sabina Funar, în 

Bistriţa-Năsăud, un teren in-

travilan de 0,2 hectare în ju-

deţul Mureş şi 0,86 hectare 

de pădure în judeţul Cluj, pri-

mite donaţie în 2012.

Familia Funar are un apar-

tament de 85 mp cumpărat 

în 1975 în judeţul Cluj şi o 

casă de vacanţă de 200 mp 

primită ca donaţie în acelaşi 

judeţ, în 2012. Gheorghe Fu-

nar are depozite bancare de 

111.000 lei la CEC Cluj-Napo-

ca, 60.000 lei la BCR, 57.000 

lei la Banca Transilvania şi 

23.000 euro la BCR, repre-

zentând fonduri de investiţii 

sau echivalente.

Funar a realizat în 2013 ve-

nituri de 116.000 lei, în cali-

tate de consilier la Curtea de 

Conturi, şi de 23.000 lei din 

pensii, iar soţia sa 36.000 lei, 

ca profesor universitar, şi 

32.000 lei din pensii.

Cât a strâns fostul şef SIE

Teodor Meleşcanu, candi-

dat independent la preşedin-

ţia României, arată în decla-

raţia de avere depusă la Biro-

ul Electoral Central că are un 

apartament, o maşină, patru 

ceasuri de lux şi un depozit 

bancar.

Fostul şef al SIE deţine un 

apartament în Bucureşti cu o 

suprafaţă de 127,61 mp, do-

Ce averi au Vadim Tudor, F
Monitorul de Cluj vă prezintă, în serial, averile candidaţilor la preşedinţia Ro
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNŢ DE PRESĂ
”Efi cientizarea proceselor interne ale fi rmei S.C. SCHULLER EH 
KLAR S.R.L. prin implementarea unui sistem informatic ERP”

PROIECT COFINANŢAT PRIN FONDUL EUROPEAN DE 
DEZVOLTARE REGIONALĂ

Cluj-Napoca, 21.10.2014

S.C. SCHULLER EH KLAR S.R.L cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Baciului, 
nr. 47, cod poştal 400230 a derulat, începând cu data de 21.10.2013, proiectul 
”Efi cientizarea proceselor interne ale fi rmei S.C. SCHULLER EH KLAR 
S.R.L. prin implementarea unui sistem informatic ERP”, co-fi nanţat prin 
Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de 
fi nanţare încheiat cu Ministerul pentru Societatea Informaţională.
Valoarea totală a proiectului este de 624.618,40 lei, din care asistenţa 
fi nanciară nerambursabilă este de 311.926,16 lei, din care 257.962,93 lei 
din FEDR şi 53.963,23 lei din bugetul naţional.

Proiectul s-a implementat în localitatea Cluj-Napoca pe o durată de 12 luni.

Rezultatul proiectului se refl ectă în atingerea indicatorului de 
realizare propus prin proiect şi anume:
-  Implementarea unui sistem informatic de management alcătuit din 3 

module funcţionale.
- 32 utilizatori (individuali/fi rme/instituţii) ai aplicaţiilor informatice
- 32 persoane instruite pentru folosirea aplicaţiei informatice

Detalii suplimentare puteţi obţine de la: S.C. SCHULLER EH KLAR S.R.L
Nume persoană contact: Batinas Ladislau
Funcţie: Administrator
Tel. 0264-482.431, Fax 0264-462.622, e-mail: batinas.laszlo@schuller.ro

În prima jumătate a cam-

paniei, ACL a primit cele 

mai multe donaţii, fi ind 

urmată de PSD-UNPR-PC.

ACL PNL-PDL a primit şi 

declarat, în prima jumătate a 

campaniei pentru prezidenţia-

le, donaţii totale în valoare de 

1.532.723 lei, devansând astfel 

alianţa electorală PSD-UN-

PR-PC, care a primit şi decla-

rat donaţii totale în valoare de 

1.144.990 lei, potrivit informa-

ţiilor furnizate, luni, de AEP.

Partidul Mişcarea Popula-

ră ocupă locul trei în clasa-

mentul donaţiilor, formaţiu-

nea primind şi declarând, în 

primele două săptămâni ale 

campaniei electorale, 455.500 

lei, se arată, totodată, în co-

municatul AEP în care se pre-

zintă situaţia donaţiilor primi-

te şi declarate de partide, ali-

anţe şi candidaţi independenţi 

la data de 16 octombrie 2014.

Spre deosebire de ACL, PSD 

şi PMP, care se afl ă în topul 

clasamentului, UDMR a pri-

mit şi declarat, în perioada 

menţionată, donaţii în valoa-

re totală de 16.950 de lei, în 

timp ce PPDD a primit şi de-

clarat donaţii de 7.482 lei, iar 

PRM – 1.393 de lei.

Celelalte partide înscrise în 

cursa electorală, respectiv Par-

tidul Alternativa Socialistă, 

Partidul Popular Maghiar din 

Transilvania, Partidul Ecolo-

gist Român şi Partidul PRODE-

MO nu au declarat donaţii.

Astfel, valoarea totală a do-

naţiilor primite şi declarate de 

alianţe şi partide în primele 

două săptămâni de campanie 

este de 3.159.039 lei.

Dintre toate alianţele şi par-

tidele enumerate, ACL, 

PSD-UNPR-PC, PMP şi PPDD 

au primit şi declarat, în peri-

oada menţionată, donaţii şi 

din partea persoanelor juridi-

ce, în valoare totală de 210.760 

lei (ACL), 82.594 lei (PSD-UN-

PR-PC), 96.000 lei (PMP) şi, 

respectiv, 1.000 de lei (PPDD), 

restul sumelor fi ind constitu-

ite din donaţii făcute de către 

persoane fi zice.

Tăriceanu, în topul 
independenţilor

În ceea ce priveşte candi-

daţii independenţi, topul do-

naţiilor primite şi declarate în 

prima jumătate a campaniei 

este condus de Călin Popes-

cu-Tăriceanu, cu 261.912 lei. 

El este urmat de Teodor Me-

leşcanu, cu 164.900 lei, Mo-

nica Macovei, cu 73.272 lei, 

din care 30.331 lei donaţi de 

persoane juridice şi 42.942 lei 

donaţi de persoane fi zice, cla-

samentul fi ind închis de Ghe-

orghe Funar, cu 2.500 lei.

Astfel, valoarea totală a do-

naţiilor primite şi declarate de 

candidaţii independenţi în pri-

mele două săptămâni de cam-

panie este de 502.584 lei.

În total, alianţele, partidele 

şi candidaţii independenţi au 

primit şi declarat în prima săp-

tămână a campaniei electora-

le suma de 3.661.623 lei, din 

care 3.240.938 lei donaţi de 

persoane fi zice, iar 420.685 lei 

donaţi de persoane juridice.

Ce spune legea

Finanţarea campaniilor 

electorale este reglementată 

de Legea privind fi nanţarea 

activităţii partidelor politice 

şi a campaniilor electorale, 

unde se prevede că donaţiile 

şi legatele primite după des-

chiderea campaniilor electo-

rale de la persoanele fi zice 

sau juridice trebuie declarate 

AEP de către mandatarul fi -

nanciar, în termen de cinci zi-

le lucrătoare de la primire.

Câţi bani au primit partidele, 
în prima jumătate a campaniei

Preşedintele Camerei 

Deputaţilor, Valeriu 

Zgonea, a declarat, ieri, că 

nu s-a discutat în ultimele 

zile punerea pe ordinea de 

zi a legii graţierii şi amnis-

tierii, arătând că toată 

lumea este în campanie şi 

că decizia aparţine comite-

tului liderilor de grup.

Întrebat dacă s-a discutat 

despre punerea pe ordinea 

de zi a legii amnistierii şi 

graţierii, Zgonea a răspuns: 

„Nu, toată lumea este în cam-

panie”.

„Eu sunt preşedintele Ca-

merei şi respect Regulamen-

tul şi Constituţia, atributul de 

a introduce pe ordinea de zi 

a unui proiect de lege aparţi-

ne comitetului liderilor. De 25 

de ani este acest atribut al co-

mitetului liderilor care propu-

ne ordinea de zi. Numai un 

lider de grup poate propune 

modifi carea ordinii de zi”, a 

adăugat Zgonea.

Întrebat dacă discuţia cu Hre-

benciuc legată de legea graţie-

rii şi amnistierii a avut loc în 

biroul său, Zgonea a răspuns 

că el nu a fost la Parlament şi 

nu avea cum să aibă loc aceas-

tă discuţie în biroul său.

„Eu nu am fost aici. Cum 

să fi e la mine în birou, dacă eu 

nu am fost aici? Vineri eram în 

ţară. La mine în birou poate să 

fi e un vicepreşedinte care îmi 

ţine locul în momentul în care 

eu public în Monitorul Ofi cial 

că sunt plecat într-o vizită ofi -

cială în afara României sau am 

un concediu medical. Altfel, 

niciun vicepreşedinte nu se 

poate întâlni la mine în birou”, 

a mai spus Zgonea.

Grațierile mai așteaptă: e campanie !Funar şi Meleşcanu ?

bândit prin schimb în 2010, 

iar soţia sa are o casă în Ilfov 

de 580 mp, construită în 2008.

Candidatul la preşedinţie 

mai declară un teren foresti-

er de 4,5 hectare şi unul agri-

col de 5.800 mp, dobândite 

de soţia sa, în 2009, prin moş-

tenire.

Meleşcanu mai are un au-

toturism Audi A6, fabricat în 

2006, precum şi patru ceasuri 

dobândite între anii 1970-2007: 

un Vacheron Constantin în va-

loare de 3.000 de euro, un ce-

as Omega de 1.500 euro, un 

Mont Blanc de 2.000 de euro 

şi un Rolex în valoare de 8.000 

de euro.

În 2013 a vândut un auto-

turism ARO 244 cu 1.500 eu-

ro. În declaraţia sa de avere, 

fostul şef SIE mai declară un 

depozit bancar deschis în 2009 

la Banc Post în care are 83.422 

lei şi un altul deschis în ace-

laşi an, la aceeaşi banca, de 

13,52 franci elveţieni.

În ultimul an fi scal, Meleş-

canu a realizat venituri de 

90.252 lei în calitate de direc-

tor SIE, de 8.930 lei ca profe-

sor la Universitatea Hyperion, 

de 6.314 lei ca profesor la Uni-

versitatea Titu Maiorescu şi de 

40.486 lei ca profesor la SNSPA.

De asemenea, a mai primit 

o pensie anuală de 24.320 de 

lei de la MAE.

Soţia lui Teodor Meleşca-

nu a primit anul trecut 13.661 

lei, ca expert la Ministerul 

Economiei, şi 14.791 ca admi-

nistrator delegat la Fabrica de 

avioane Craiova.

omâniei.

LUX

14.500
de euro valorează 
cele 4 ceasuri de lux 
ale candidatului 
Teodor Meleșcanu
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Proprietar, vând ap. cu 3 came-
re, în Gheorgheni, str. Nicolae Titu-
lescu (Pata), P/4, t confort sporit, 
supr. 90 mp, termopan, centrală 
termică , balcon închis cu termo-
pan, parchet, ușă metalic. Tel. 
0744-219124. (1.2)

¤ Vând casă, grajd și teren în supr. 
de 752 mp, în Florești, str. Avram 
Iancu, are racordate toate utilităţi-
le, apă, gaz, curent, zona de case. 
Relaţii la tel. 0742-813005 sau 
0742-097455. (3.7)

¤ Vând casă în Chinteni, construc-
ţie 2003, se afl ă pe drumul princi-
pal, 3 camere, un dormitor, baie, 
bucătărie, cămără, două beciuri, 
centrală, gaz + centrală termică, 
lemne, garaj, încălzire + 1000 mp, 
grădină cu pomi și legume. Inf. la 
tel. 0749-548801. (3.7)

¤ P.F. vând apartament cu 2 ca-
mere, conf, et. ¼, curte închisă de 
550 mp, central. Inf. suplimentare 
la tel. 0264-431115, dimineața și 
seara. (4.7)

¤ P.F. vând ap. cu 2 camere, în su-
pr. de 56 mp, zona P-ţa M Vitea-
zul, cărămidă, renovat recent, cen-
trală termică, contorizat individual, 
geamuri termopan, ușă metalică, 
3 beciuri. Inf. la tel. 0762-258062 
(5.5)

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

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

CASE/CABANE

¤ Urgent! Vând casă la munte, Va-
lea Ierii, cu toate dotările la 9999 
euro. Inf. la tel. 0736-5770606. 
(1.5)

¤ Cumpăr casă/vilă cu un singur 
nivel în Grigorescu (P-ţa 14 iulie, 
Donath, E. Grigorescu, O. Goga), 
Gheorgheni (Arieșului, Artelor, V. 
Lupu, T. Ionescu, Albinii), Bulgaria 
(P-ţa 1848, Clujana), suprafaţa uti-
lă între 100-150 mp, pod, garaj, 
teren/grădină min. 400 mp, front 
minim de 16 m, aproape de mij-
loacele de transport în comun. Tel. 
0748-111295. (5.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ Cumpăr teren agricol, pășune 
extravilan. Informaţii la tel. 
0741-244133. (1.7)

¤ Vând teren pentru construcţii în 
supr. de 3600 mp, front 23 m, si-
tuat în cart. Gheorgheni, str. Sopo-
rului, la cca 400 m de la capătul 
troleiului nr. 3, toate utilităţile în 

faţa terenului. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0364-262314 sau 
la 0756-406578. (4.7)

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţii, str. Dealul Fânaţelor, la 100 m 
de autobuzul nr. 39, supr. 6200 
mp, front la stradă 160 m, cu toa-
te utilităţile pe teren, preţ negocia-
bil. Tel. 0741-100529. (5.7)

¤ Cumpăr 500 mp teren pentru 
construcţie vilă sau de 1500 mp 
pentru construcţie case înșiruite, li-
ber sau cu casă demolabilă, în zo-
na Grigorescu (P-ţa 14 Iulie, E. Gri-
gorescu, Donath, O. Goga), Gheor-
gheni (Arieșului, Artelor, V. Lupu, 
T. Ionescu, Albinii), Bulgaria (P-ţa 
1848, Clujana), front min. 16 m. 
Tel. 0748-111295. (5.7)

¤ P.F. vând teren pentru construcţii 
în Cluj-Napoca, str. Becaș nr. 34, 
supr. 3900 mp, cu front de 19,5 m 
și 200 m lungime, cu C.F. + C.U., 
P2 sau case înșiruite, cu toate utili-
tăţile pe teren, preţ negociabil. Inf. 
suplimentare la tel. 0741-100529. 
(5.7)

¤ P.F. vând teren pentru construc-
ţii, str. Dealul Fânaţelor, la 100 m 
de autobuzul nr. 39, supr. 6200 
mp, front la stradă 160 m, cu toa-
te utilităţile pe teren, preţ negocia-
bil. Tel. 0741-100529. (7.7)

¤ Vând teren în Făget, zona ”La 
Stâni”, cu intrare din Eugen Iones-
co și str. Carierei, supr. 6000 mp, 
preţ 20 euro/mp. Pentru inf. supli-
mentare sunaţi la tel. 
0745-108915. (7.7)

¤ Vând teren în zona Popești-Vale, 
supr. 5800 mp, intravilan, cu utili-
tăţi, asfalt, front 65 ml, în Valea 
Seacă – Popești, la 4 km distanţă 
de Cluj, pentru construcţii case, vi-
le, blocuri, depozite, vile, zonă fru-
moasă. Relaţii la tel. 
0745-108915. (7.7)

¤ P.F. cumpăr teren extravilan, 
agricol, pășune, mlăștinos. Sunaţi 
la tel. 0741-244133. (7.7)

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

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

0723-172514.

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deuşu, 
intravilan, zonă liniştită. Preţ – 18 
Euro mp. Informaţii telefon: 
0722-990855.

¤ Vând teren central în supr. de 
100 mp, front 20 ml la drum de 
servitute, cu C.F. și C.U., P+6, preţ 
250 euro mp. Inf. suplimentare la 
tel. 0745-251703.

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

Sibiu, lângă motelul 
Dracula, intravilan, 1.175 

mp, deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

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

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

Terenul este plan, situat într-o 
poiană.

Informații la tel. 
0756-091346.

SPAŢII

¤ Proprietar, în chirie spaţiu co-
mercial în supr. de 50 mp, P-ţa Mi-
hai Viteazul, în același magazin cu 
Carmangeria CINA, între Banca 
Transilvania și Magazinul Fierul, 
Germanos. Inf. la tel. 
0756-158360. (1.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial cu vitrină la stradă, 
25-50 mp sau suprafeţe mai mari 
în curte, pe str. Baba Novac, între 
Cinema Victoria și Prefectură. Tel. 
0756-158360. (1.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial pe B-dul Eroilor, în supr. 
de 306 mp, sau parţial, cu vitrină 
mare la stradă. Inf. suplimentare 
la tel. 0766-239803. (1.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial, în Mănăștur, 160 mp, 
cu vitrine mari la stradă, lângă tre-
cerea de pietoni, peste drum de 
BIG – Complex Winmarkt. Tel. 
0745-515415. (1.2)

¤ P.F. vând două garaje subtera-
ne, în cart. Bună Ziua, str. M. Zaciu 
nr. 10-18, cu C.F. în regulă, cu ușă 
automată, primul proprietar, preţ 
negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (5.7)

¤ P.F. vând două garaje subtera-
ne, în cart. Bună Ziua, str. M. Zaciu 
nr. 10-18, cu C.F. în regulă, cu ușă 
automată, primul proprietar, preţ 
negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (7.7)

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ 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

¤ P.F. închiriez garaj subteran, în 
cart. Bună Ziua, str. M. Zaciu nr. 
10-18, cu C.F. în regulă, cu ușă au-
tomată, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (5.7)

¤ P.F. vând garaj subteran, în cart. 
Bună Ziua, str. M. Zaciu nr. 18, cu 
C.F., preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (5.7)

SCHIMBURI

¤ Schimb apartament cu 3 came-
re, supr. 100 mp, cu casă cu 2 ca-
mere de 50 mp + cu grădină, în 
Cluj. Sunaţi la tel. 0749-410684. 
(5.7)

P.F. schimb casă cu 2 
camere, bucătărie, cu teren, 

supr. totală 2500 mp, în 
com. Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Angajez persoane pentru cules 
mere, în zona livada Steluţa. Su-
naţi la tel. 0758-356073.

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

¤ Tânără, caut loc de muncă part-
time, în domeniul contabilitate pri-
mară, 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, experi-
enţă 18 ani (şi pe comunitate), 
cat. B şi C, cunoscător al lb. ger-
mane şi engleze. Rog şi ofer serio-
zitate. Sunaţi la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

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

SERVICII

¤ Reparaţii la domiciliul clientului: 
frigidere congelatoare, vitrine frigo-
rifi ce, clime auto. Deplasări în afara 
loc. Cluj-Napoca, reduceri pentru 
pensionari și studenţi, garanţie. 
NON-STOP! Inf. și relaţii suplimenta-
re la tel. 0755-367251. (3.5)

¤ Execut croitorie de lux pentru 
bărbaţi, ultima modă, pentru toa-
te vârstele, costume de mire, fra-
curi, blezere, etc., fac și transfor-
mări. Execuţie ireproșabilă, tarif ac-
cesibil. Fost maistru specialist la 
“Casa de Modă”. Inf. la tel. 
0364-882575. (3.5)

¤ Caut de lucru în domeniul gas-
tronomiei, part-time (în zilele libe-
re), experienţă în domeniu. Cer şi 
ofer seriozitate. Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.
¤ Sobar profesionist, cu peste 25 
ani experienţă, execut toate tipuri-
le și modelel de sobe de teracotă, 
seminee, garantez economisirea 
lemnului /gazului, garanţie 15 ani. 
Sunaţi la tel. 0742-588877 (5.5)

¤ P.F. efectuez transport mărfuri 
generale cu “Ford Tranzit” 
decapotabil,de 1500 kg, la cele 
mai mici preturi, materiale de con-
strucţii, molozi, cherestea la rampa 
de gunoi Pata-Rât. Preţ mic, nego-
ciabil, la orice oră. Sunaţi la tel. 
0741-100529. (7.7)

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

AFACERI

¤ Credite, refi nanţări, carduri de 
cumpărături rapid.
Dobândă fi xă.
Cu protecţie / venit.
Consilierul Dvs. Răzvan Roșu.
Tel. 0741-101.595. (5.5)

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

Vând ”Renault 
Megane“, an de 

fabricaţie 2000, dotări 
aer condiţionat, 

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

oglinzi reglabile, radio 
casetofon cu comenzi 

pe volan, motor 
excepţional de 1,6 pe 

benzină.
Preţ negociabil.

Tel. 0744-702473.

¤ Vând CART. Inf. la tel. 
0741-244133. (1.7)

¤ Vând remorcă ”Padiș-Salonta”, 
de 750 kg, în stare bună, înmatri-

culată, vopsită, instalație electrică 
nouă. Preț 2300 RON. 
Tel. 0722-241065. (2.10)

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

PIESE AUTO

¤ Vând 4 cauciucuri de iarnă-va-
ră, cu jante de aluminiu, pentru 
autoturism ”Opel Corsa”. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0742-770358. (1.7)

UZ CASNIC

¤ Vând aspirator ultramodern, do-
tat cu fi er de călcat, adus din străi-
nătate, nou, bun pentru vile, hote-
luri, preţ 1300 RON, negociabil. 
Inf. suplimentare la tel. 
0740-323779. (1.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, capacitate mare. Sunaţi la 
tel. 0751-044086. (1.7)

¤ Vând mașină de tricotat nouă, 
marcă germană ”Brother”, cu un 
pat, preţ la aprecierea cumpărăto-
rului. Inf. suplimentare la tel. 
0740-323779. (1.7)

¤ Vând sobă de teracotă, culoare 
maro. Inf. suplimentare la tel. 
0264-593488. (7.7)

ELECTRO

¤ Vând orgă ”Altarus 3000”, două 
cutii electrolizi, 6 kg cositor, preţ 
foarte bun. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0748-193982. (3.7)

¤ Vînd foarte ieftin: contactori în-
tre 10-400 A, ISOL-uri de 16-630 
A, strea triunghi 63 A, AC 3, 40 A, 
motoare mici de 0,55-0,75/1500; 
1,5/1000, de 380 V, manometru 
cu contact 0-600 bari. Tel. 
0722-886013. (3.7)

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

MOBILIER

¤ Vând canapea elegantă pentru 
birou, preţ 2000 RON. Inf. supli-
mentare la tel. 0740-323779. 
(1.7)

¤ Vând pat dublu pe arcuri cu sal-
tele confor-zone, un tobogan pen-
tru copii de h = 1 m, măsuță furnir, 
toate albe, nouă, toate în perfectă 
stare, preț foarte bun. Inf. supli-
mentare la tel. 0741-386266, între 
orele 8-21. (4.7)

¤ Cumpăr mobilă de bucătărie și 
de cameră, colţar, mașină de spă-
lat manuală. Inf. la lel. 
0758-566957. (5.5)

¤ Vând masă pliabilă, culoarea 
cireșului, nouă, pentru 8 persoane, 
preț 200 RON. Inf. suplimentare la 
tel. 0768-133992. (6.7)

DIVERSE

¤ Vând cergă de maramureș, din 
lână groasă. Sunaţi la tel. 
0744-605935. (1.7)

¤ Vând plasă din sârmă, folosite, 
cu ochiuri 5/5 cm, grosimea sâr-
mei 3 mm, 60 ml. Inf. suplimenta-
re la tel. 0744-605935. (1.7)

¤ Vând două perechi de rotile pe 
bocanci, nr. 40-41, preţ 50 RON/
buc, negociabil. Sunaţi la tel. 
0740-323779. (1.7)

¤ Vând stâlpi de gard din mestea-
căn, 3 m lungime, preţ 6 RON/ 
buc. Tel. 0747-700044. (1.5)

¤ Vând urgent răcitor lapte, 430 li-
tri, la preţul de 900 euro. Inf. la tel. 
0736-577060. (1.5)

¤ Vând o pereche de rotile pe bo-
canci, nr. 40, nou, preţ 50 RON. 
Inf. la tel. 0740-323779. (1.7)

¤ De vânzare struguri pentru vin, 
soiul Isabella, preţ 1,5 RON/kg.
Trebuie cules de pe vie. Inf. și rela-
ţii la tel. 0765-756950. (3.5)

¤ Vând 500 kg polietilenă tare 
(MB084), material injectabil. Inf. 
la tel. 0749-725785. (3.7)

¤ Vând blană astrahan frumoa-
să. Inf. suplimentare la tel. 
0264-431115, dimineaţa și 
seara. (4.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös ka-
lács, cu 6 role, pe curent 220 V, 
nou, marcă străină, aparatul este 
nou. Preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (5.7)

¤ Vând dovlecei (ludăi) de calitate 
extra, la 10-15 kg, în cantitate de 
1000 kg, în Cluj-Napoca, cart. Ghe-
orgheni. Preţ negociabil. Sunaţi la 
tel. 0741-0741-100529. (5.7)

¤ Vând 10 feţe de plapumă, de 
pernă mari și mici, cearceafuri, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ Vând baloţi pătraţi de lucernă, 
calitate superioară din 2014, cart. 
Ghoergeni. Inf. suplimentare la tel. 
0741-0741-100529. (5.7)

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

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr mașină de scris veche, 
culoare neagră. Sunaţi la tel. 
0751-044086. (1.7)

¤ Vând benzi de magnetofon 
(BASF, AGFA, SONY) înregistrate o 
singură dată, 360/540 m, muzică 
ușoară. Tel. 0755-920694. (1.5)

¤ Colecţionar cumpăr colecţii de 
insigne românești, cartonașe de 
bere, suc, băuturi, apă, cartoane 
pe care se pun paharele în localuri. 
Tel. 0749-174082. (1.7)

ANIMALE

¤ Vând curcani la 10-12 kg, 16 
lei/kg, crescuţi fără concentrat, 
hrănit cu cereale și lucenă, cart. 
Gheorgheni. Sunaţi la tel. 
0741-100529. (5.7)

¤ Vând 2 porci de tăiat sau pentru 
crescut, calitate extra, diferite greu-
tăţi, crescuţi fără concentrat, hrănit 
cu cereale și lucenă, în cart. Gheor-
gheni-Sopor, pe ales din 10 buc la 
preţul de 10 RON/kg. Asigur loc de 
sacrifi care. Inf. la tel. 0751-095924. 

DONAŢII

¤ Primesc prin donaţie o sobă de 
gătit pentru o familie nevoiașă, 
pentru iarnă. Vă rog mult sunaţi la 
tel. 0741-100529. (5.7)

PIERDERI

¤ Pierdut autorizatie TAXI cu 
numărul 2270 pe firma S.C. 
ANATOLI COMPANY S.R.L.. Se 
declară nulă. (1.1)

¤ Pierdut autorizatie de transport 
cu numărul 2070 pe fi rma S.C. 
ANATOLI COMPANY S.R.L.. Se de-
clară nulă. (1.1)

UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.
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LICITAŢIE

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

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

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

Licitaţia va avea loc în 30.10.2014, ora 12:00, la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru bunurile neadjudecate licitaţia 
se repetă în 13.11.2014, 27.11.2014 respectiv 11.12.2014 
la aceasi locatie si ora.

Caietele de sarcini pot fi  achiziţionate de la sediul lichidatorului 
judiciar. Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă 
cu cel puţin 24 de ore înainte de data licitaţiei. Informaţii 
suplimentare se pot obţine la telefon: 0737.888997, 
0726.392520 sau pe www.citr.ro cod anunt CIT1088.

LICITAŢIE

CASANI INSOLV SPRL, în calitate de lichidator 
judiciar al debitoarei S.C. TRANSUISSE EXIM S.R.L., C.I.F. 
7560080, jud. CLUJ, J12/1425/1995, organizează licitaţie 
publică pentru valorifi carea următoarelor bunuri din 
proprietatea debitoarei:

Mobile: autoturism marca Nissan, tipul TENT30/X-Trail, 
an 2003, diesel, 2184 cmc, la preţul de pornire de 9234,00 
lei, nu are taxa de mediu.

Licitatorii sunt invitaţi să se prezinte la locul vânzării la 
termenul stabilit și înainte de acest termen să prezinte 
lichidatorului judiciar oferte de cumpărare.

Licitaţia va avea loc în data de: 24.11.2014, ora 14:30, 
la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. I. C. 
Brătianu, nr. 41, ap. 1, jud. Cluj.

Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini și 
depunerea garanţiei de participare de 10% din valoarea 
bunului licitat și a documentelor prevăzute în caietul de sarcini 
(condiţii obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac cel 
târziu cu 3 zile lucrătoare anterior datei licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii săptămânal, în zilele de luni, în același loc, 
la aceeași oră, până la valorifi carea bunului.

Informaţii suplimentare la tel. 0726-712108, fax. 
0264-447655.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Agenţia pentru Protecţia Mediului Cluj
organizează concurs în data de 24 Noiembrie 2014 
– proba scrisă, (interviul în 26 Noiembrie 2014), 
pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie 
vacante de:

1 post de consilier, clasa I, grad profesional 
superior în cadrul Serviciului Calitatea Factorilor 
de Mediu, respectiv 1 post de consilier, clasa 
I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului 
Monitorizare şi Laboratoare.

Informaţii referitoare la participarea și 
desfășurarea concursului pot fi  obţinute la sediul 
agenţiei, tel. 0264/ 410. 722 sau accesând 
următorul link: http://apmcj.anpm.ro.

Candidaţii vor depune dosarele de concurs 
complete până în data de 13.10.2014.

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:30 Președinte pentru România 
(talk show)
13:00 EURO polis (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 1)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Maghiara de pe unu
16:55 Meteo (emis. info.) - Nico-
lae Titulescu
17:10 Se zice că... (divertisment) 
18:15 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 1)
18:20 Legendele palatului: Picto-
rul de la curte (sud cor., 2008, s. 
rom., episodul 29-30)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 1)
21:00 Studio UEFA Champions 
League (emis. sport) (live)
21:40 Fotbal: F.C Barcelona-Ajax 
Amsterdam (emis. sport) (live)
23:50 Starea naţiei (reality show)

ANTENA 1

13:00 Observator (emis. info.) (live)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) (live)
17:00 Acces direct (talk show) (live)
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Observator special (2012, 
emis. info.) (live)
20:30 Hellboy și Armata de Aur 
(sua, 2008, acţiune)
23:00 Un show păcătos (divertis-
ment) (live)

PRO TV

12:30 Dădaca (sua, 1993, s. 
com., sezonul 4, episodul 1)
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr., episodul 27)
15:00 Rivala (can.-sua, 2006, thrill.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 MasterChef (2014, emis. 
con., episodul 10)

22:30 Știrile Pro TV
23:05 În mintea criminalului (sua, 
2008, s. poliţist, sezonul 5, episo-
dul 17)

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 Trădarea (tur., 2010, s. dr.)
22:30 WOWbiz (2012, div.)
0:30 Știrile Kanal D (emis. info.) 
(reluare)

ACASĂ TV

13:00 Culorile iubirii (mex., 2014, 
ser.) (reluare)
14:30 Complicea (mex., 2014, 
ser.) (reluare)
15:30 Minciuna (mex., 1998, ser.)
16:30 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, episodul 4831)
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.)
0:00 Clona (braz., 2001, s. tv) (r)

LOOK TV

13:00 Nautic Show (emis. sport, 
episodul 41)
13:30 Liga 1: FC Cfr 1907 Cluj - FC 
Dinamo 1948 București (emis. 
sport) (reluare)
15:30 Liga 1: FC Steaua București - 
FC Universitatea Cluj (emis. sport)
17:30 Fanatik Show (talk show) (live)
19:30 Știri Look TV (2013, emis. 
info.) (live)
20:00 Liga Magazin (emis. mag.)
21:00 Petru cel Mare. Urzeala 
unui imperiu (rus., 2011, mini-s., 
episodul 1)
22:00 Tonik Show (2012, div.)
23:00 Enfusion

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

ANUNŢ DE MEDIU

LUCIA MAGDALENA SUCIU, anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul „Construire adăposturi zootehnice, anexe 
gospodăreşti, garaj şi fosă septică“, propus a fi  amplasat în 
localitatea Chinteni, nr. 1033, comuna Chinteni, jud. Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr. 99 și în localitatea Chinteni, str. Principală 
nr. 144, jud. Cluj, în zilele de luni intre orele 9:00 – 16:00, 
marţi-joi între orele 9:00-14:00, și vineri între orele 9:00-12:00.

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

S.C. CARTOPACK S.R.L.
ANGAJEAZĂ

2 (DOUĂ) MUNCITOARE

pe mașini de confecţionat cutii din carton ondulat.

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

Relaţii la tel. 0740-3145.44.

spectacole

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

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

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

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

Teatrul Naţional

Colegiul Academic

Il Tabarro, Giacomo Puccini
Miercuri, 22 Octombrie 2014, ora 18.30

My Fair Lady, Frederick Loewe
Vineri, 24 Octombrie 2014, ora 18.30

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

Concert de Jazz - Big Dimm A'Band, 3 o'clock
Marţi 21 octombrie 2014 ora 19.00

Opera Naţională

Casa de Cultură a Studenţilor
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Cu sediul în Tg.Mureş, str. Salcâmilor nr.23

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

licitaţie publică pentru vânzare de
ŢEAVĂ UZATĂ

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

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

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

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Zeci de presupuşi crimi-

nali nazişti de război şi 

gardieni SS, inclusiv unul 

de origine română, au 

încasat ajutoare sociale în 

valoare de milioane de 

dolari, după ce au fost 

obligaţi să părăsească 

Statele Unite.

Plăţile au fost efectuate 

printr-o lacună juridică ce a 

permis Departamentului de 

Stat american să convingă sus-

pecţi nazişti să părăsească Sta-

tele Unite. În cazul în care 

aceşta erau de acord să plece 

ori dacă au fugit înainte să fi e 

deportaţi, ei puteau să-şi păs-

treze ajutoarele sociale, potri-

vit unor interviuri şi dosare 

interne ale Guvernului Ame-

rican, informează Mediafax.

Printre benefi ciari s-au 

afl at membri SS care au pă-

zit lagăre naziste în care au 

fost exterminaţi milioane de 

evrei, un cercetător în dome-

niul rachetelor care s-a folo-

sit de muncitori sclavi în cer-

cetările pe care le-a efectuat 

în timpul celui de-al Treilea 

Reich şi un colaborator na-

zist care s-a afl at în spatele 

arestării şi execuţiei a mii de 

evrei în Polonia.

Potrivit investigaţiei există 

cel puţin patru benefi ciari în 

viaţă, între care Martin Hart-

mann, un fost gardian SS de 

la lagărul de concentrare Sa-

chsenhausen din Germania, şi 

Jakob Denzinger, care a patru-

lat în lagărul Auschwitz din 

Polonia. Hartmann s-a mutat 

la Berlin în 2007, din Arizona, 

înainte să-i fi e retrasă cetăţe-

nia americană, iar Denzinger 

a fugit în Germania din Ohio 

în 1989, după ce a afl at că ur-

ma să-i fi e retrasă cetăţenia. 

El s-a mutat în Croaţia, iar în 

prezent „trăieşte într-un apar-

tament spaţios” din Osijek, pe 

malul drept al râului Drava.

Denzinger a refuzat să dis-

cute, dar fi ul său, care trăieş-

te în Statele Unite, a confi r-

mat că tatăl său continuă să 

primească ajutor social, apre-

ciind că îl merită.

Autorităţile austriece s-au 

înfuriat după ce au afl at des-

pre o astfel de înţelegere cu 

Martin Bartesch, un fost gar-

dian SS la câmpul de concen-

trare Mauthausen din Austria. 

Bartesch, de origine română, 

a aterizat neanunţat pe aero-

portul din Viena în 1987, ce-

tăţenia fi indu-i revocată două 

zile mai târziu, conform înţe-

legerii. El a emigrat în State-

le Unite în 1955.

Presupuşi nazişti expulzaţi 
din SUA, inclusiv un român

Uniunea Europeană va 

numi până la sfârşitul 

săptămânii un coordona-

tor european al luptei 

împotriva febrei hemora-

gice Ebola, a anunţat ieri 

ministrul francez de 

externe, Laurent Fabius.

Miniştrii europeni de ex-

terne „spun în unanimitate că 

ideea unui coordonator euro-

pean pentru lupta împotriva 

Ebola este una bună”, a de-

clarat Fabius în faţa presei. 

Principiul ar urma să fi e adop-

tat luni de cele 28 de state 

membre UE, ai căror miniştri 

de externe s-au reunit la Lu-

xemburg. „Numele va fi  ales 

în zilele următoare”, a preci-

zat şeful diplomaţiei france-

ze, informează Agerpres.

Potrivit unei surse europe-

ne, şefi i de stat şi de guvern 

din UE, care urmează să se re-

unească joi şi vineri, vor anun-

ţa personalitatea aleasă, care 

va acţiona de la Centrul de co-

ordonare a răspunsului la ur-

genţe al Comisiei Europene.

„Este un pas important, 

pentru că toată lumea trebu-

ie să se implice în lupta îm-

potriva acestei epidemii ex-

trem de grave”, a subliniat La-

urent Fabius. „În cele trei ţări 

vizate în principal, Liberia, 

Sierra Leone şi Guineea, ci-

frele cresc exponenţial”, a spus 

el, întrebat despre avansul pu-

ternic al virusului şi rata mor-

talităţii de 70% constatată de 

Organizaţia Mondială a Sănă-

tăţii (OMS).

„Însă sunt şi alte ţări un-

de epidemia a dispărut”, a 

mai spus Fabius, invocând Se-

negalul şi Nigeria. „Obiecti-

vul este de a schimba aceas-

tă direcţie”, iar pentru aceas-

ta „avem nevoie deopotrivă 

de centre de tratament, de in-

struirea” personalului medi-

cal, „de controale” asupra per-

soanele care vor să părăseas-

că respectivele ţări şi de „fi -

nanţare”, a afi rmat el. M.C.

UE va numi un coordonator anti-Ebola

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Preşedintele Petro 

Poroşenko a dat asigurări 

că ucrainenii nu vor 

suferi de frig la iarnă, 

mulţumită acordului său 

cu Vladimir Putin privind 

reluarea livrărilor de gaze 

naturale ruseşti, cu o săp-

tămână înainte de alegeri-

le legislative cu valoare 

de test pentru şeful proo-

cidental al statului.

El a anunţat totodată un 

acord cu Moscova în vederea 

restabilirii controlului asupra 

frontierei ruso-ucrainene, o 

condiţie-cheie, în opinia Kie-

vului, pentru pacifi carea es-

tului separatist prorus al ţă-

rii, în care confl ictul armat s-

a soldat deja cu peste 3.600 

de morţi şi în care luptele con-

tinuă să facă ravagii, infor-

mează Mediafax.

La Doneţk, un bastion re-

bel, detonări puternice se 

auzeau duminică, la inter-

vale regulate, dinspre sec-

torul aeroportului, teatrul 

unor confruntări intense de 

mai multe zile, potrivit unor 

jurnalişti AFP.

Poroşenko - ales preşedin-

te în mai, în baza promisiu-

nii de a restabili pacea în es-

tul ţării şi de a normaliza re-

laţiile cu Rusia - este în cam-

panie pentru alegerile legisla-

tive anticipate pe care le-a 

convocat pentru a-şi consoli-

da puterea.

„Pot să spun că Ucraina va 

avea gaze, va avea căldură”, 

a declarat Poroşenko, în con-

textul în care temperaturile 

au coborât brusc sâmbătă pe 

întregul teritoriu ucrainean.

După prima întâlnire la Mi-

lano, vineri, cu Poroşenko, 

Putin a anunţa “progrese” şi 

că este „de acord cu condiţi-

ile reluării livrării de gaze, cel 

puţin pe perioada iernii”.

Însă, duminică, premierul 

ucrainean Arseni Iaţeniuk a de-

clarat că este “prematur” să se 

vorbească despre vreun acord.

„Sunt doar discuţii. Nu am 

motive să am încredere în Pu-

tin”, a declarat el pentru pos-

tul ICTV. Contactat de AFP, 

purtătorul de cuvânt al gigan-

tului rus în domeniul gazelor 

Gazprom Serghei Kuprianov 

a subliniat că acordul de prin-

cipiu între cei doi preşedinţi 

urmează să fi e formalizat du-

pă soluţionarea spinoasei pro-

bleme a datoriei.

„Depinde de alţi factori, in-

clusiv de plata datoriei” de 

către Ucraina, a declarat Ku-

prianov.

Putin a anunţat vineri că 

această datorie se ridică la 4,5 

miliarde de dolari. Kievul con-

testă suma totală a acestei da-

torii la Curtea Internaţională 

de Arbitraj de la Stockholm.

„Acest lucru va face obiec-

tul negocierilor, marţi, la Bru-

xelles”, la nivel ministerial, a 

subliniat Kuprianov. Grupul 

rus Gazprom a sistat în iunie 

livrările de gaze naturale că-

tre Kiev, care refuză creşterea 

preţului decretată de Mosco-

va după venirea la putere, în 

februarie, a proeuropenilor în 

Ucraina, care a acumulat o 

datorie importantă.

Referitor la preţ, „am ajuns 

la un acord, poziţia ucrainea-

nă a fost acceptată de facto: 

vorbim doar despre iarnă şi 

stabilim un preţ de 385” de 

dolari pe mia de metri cubi, a 

declarat Poroşenko. „Ruşii au 

acceptat”, a adăugat el. Poro-

şenko a adăugat că pentru pe-

rioada de vară, când cererea 

este mai redusă, Kievul ar do-

ri un preţ de 325 de dolari, ce-

ea ce Moscova refuză. Preţul 

actual este de 485 de dolari.

Moscova a propus de mult 

timp acest preţ de 385 de do-

lari pe mia de metri cubi de 

gaze naturale, însă Ucraina 

refuză, pentru moment, o re-

ducere decretată unilateral şi 

insistă asupra redactării unui 

nou contract comercial. 

Ministrul ucrainean al Ener-

giei Iuri Prodan a anunţat sâm-

bătă că Moscova refuză în con-

tinuare amendarea contractu-

lui comercial dintre Gazprom 

şi distribuitorul ucrainean de 

gaze naturale Naftogaz. 

Poroşenko a anunţat acorduri
cu Putin privind gazele şi frontiera
Preşedintele Ucrainei a anunţat acordurile cu Putin privind gazele şi frontiera,
însă premierul Iaţeniuk nu are încredere în preşedintele rus.
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Simona Halep a învins-o 

pe Eugene Bouchard în 

primul meci disputat de 

sportiva română în cadrul 

Grupei Roşii de la Turneul 

Campioanelor, găzduit de 

oraşul Singapore, cu sco-

rul de 6-2, 6-3.

Jucătoarea română de te-

nis, Simona Halep, numărul 

4 mondial, a învins-o după 

două seturi pe Eugen Bou-

chard, locul 5 mondial, în doar 

o oră şi zece minute.

Halep, care participă în pre-

mieră la marea fi nală a circu-

itului WTA, nu a avut nicio 

emoţie în faţa lui Bouchard, 

pe care a dominat-o cu auto-

ritate în ambele seturi, reu-

şind să se impună în 68 de 

minute de joc.

„Am jucat foarte bine şi 

sunt foarte fericită că mi-am 

găsit din nou jocul meu. Am 

jucat agresiv la timpul potri-

vit şi n-am aşteptat greşeala 

adversarei. Mă simt foarte bi-

ne pentru că familia se afl ă 

alături de mine, la fel ca şi 

anul trecut, la turneul „mini-

campioanelor” de la Sofi a. 

De abia aştept să joc cu Se-

rena Williams. Nu am nimic 

de pierdut şi voi da totul pen-

tru a câştiga, a declarat Ha-

lep după meci.

În primul meci din Grupa 

Roşie, disputat astăzi, ame-

ricanca Serena Williams, nu-

mărul unu mondial, a dispus 

tot în două seturi, 6-4, 6-4, 

de sârboaica Ana Ivanovic 

(nr.7 WTA).

Competiţia continuă mâi-

ne cu primele meciuri din Gru-

pa Albă, Maria Şarapova (Ru-

sia) – Caroline Wozniacki (Da-

nemarca) şi Petra Kvitova (Ce-

hia) – Agnieszka Radwanska 

(Polonia).

Românca şi-a asigurat un 

premiu de 243.000 de dolari 

şi 230 de puncte WTA. Ea va 

mai primi câte 70 de puncte 

pentru următoarele două me-

ciuri din grupă, indiferent de 

rezultat, astfel că totalul este 

de 370 de puncte WTA.

În acest moment, Halep şi 

Williams se afl ă pe primele 

două locuri ale grupei, ur-

mând a se întâlni miercuri. 

Bouchard va juca în următoa-

rea partidă cu Ivanovici.

BNP Paribas WTA Finals, 

a 44-a ediţie a Turneului Cam-

pioanelor, reuneşte cele mai 

bune opt jucătoare şi cele mai 

bune opt perechi de dublu în 

anul în curs, care se întrec 

pentru premii de 6,5 milioa-

ne de dolari.

Halep este a treia român-

că în istorie participantă la o 

ediţie a fi nalei sezonului, du-

pă Virginia Ruzici şi Irina 

Spîrlea.

Primul meci, prima victorie 
pentru Halep la Singapore Preşedintele circuitului 

Superkombat, promotorul 

Eduard Irimia, va anunţa, 

într-o conferinţă de presă, 

lansarea „expansiunii glo-

bale” a promoţiei.

Lansată în România în ur-

mă cu trei ani şi jumătate, ca 

urmaşă a Local Kombat, pro-

moţia Superkombat, ale cărei 

confruntări se desfăşoară pe 

reguli K-1, este în prezent li-

der european în această nişă 

ca şi acoperire pe partea de 

televiziune, toate evenimen-

tele organizate sub bagheta 

promotorului român având vi-

zibilitate pe întreg teritoriul 

continentului, potrivit unui 

comunicat remis de Agerpres.

De altfel, în total, fani din 

90 de ţări pot urmări în direct 

sau înregistrate galele Super-

kombat. După ce a organizat 

20 din cele 24 de World Grand 

Prix-uri în ţară, oferind vizibi-

litatea României în sute de mi-

lioane de case de pe cinci con-

tinente, Irimia este pregătit să 

lanseze planul de expansiunea 

globală prin care promoţia în-

fi inţată de el în 2011 să poată 

reprezenta România în toate 

colţurile planetei, precizează 

comunicatul.

Primul pas a fost făcut în 

septembrie, atunci când Super-

kombat World Grand Prix V a 

avut loc în premieră în patria 

kickboxului, Olanda, iar pe vi-

itor sportivi precum Cătălin Mo-

roşanu, Benjamin Adegbuyi, 

Andrei Stoica, Bogdan Stoica 

sau Raul Cătinaş vor lupta pen-

tru tricolor în cele mai impor-

tante oraşe ale lumii.

Eduard Irimia îl va avea 

ca invitat special la confe-

rinţa de presă de marţi, la 

Trickshot Restaurant/Bowling 

din cadrul Promenada Mall 

(ora 12,00), pe actorul aus-

tralian Costas Mandylor, ce-

lebru pentru rolul principal 

din fi lmele horror Saw, ma-

re fan al circuitului lansat în 

România. Vor fi  prezenţi şi 

deţinătorul centurii mondi-

ale, Andrei Stoica, şi Bogdan 

Stoica, ambii luptători fi ind 

anunţaţi în programul urmă-

toarei gale Superkombat, ca-

re va avea loc în premieră în 

Elveţia, la Geneva.

Circuitul Superkombat va fi lansat la nivel global

Potrivit unor surse medi-

cale, Mircea Neşu (foto), 

în vârstă de 74 de ani, a 

fost internat la Spitalul 

Judeţean din Oradea în 

12 octombrie, în stare 

foarte gravă, după ce a 

înghiţit o cantitate mare 

de medicamente, pe fon-

dul unei depresii severe, 

provocate atât de decesul 

soţiei sale, în această 

primăvară, cât şi de fap-

tul că suferea de o boală 

incurabilă, iar fi ul său 

este imobilizat în căru-

cior, informează 

Mediafax.

Transferat la secţia de Te-

rapie Intensivă a Spitalului 

Municipal, ieri dimineaţă la 

ora 5.00, medicii i-au decla-

rat decesul, nemaiputând să 

îl salveze. Fiind o moarte 

suspectă, cazul a fost anun-

ţat şi Poliţiei.

Antrenorul Universității 

Cluj și bunul prieten a lui 

Mihai Neșu, George Ogăra-

ru a negat informațiile pri-

vind sinuciderea lui Mircea 

Neșu și a declarat că moar-

tea a survenit după o peri-

oadă de terapie intensivă.

„Am vrut să clarific 

situația pentru a nu lua am-

ploare zvonurile privind si-

nuciderea. Era de o săptă-

mână la terapie intensivă și 

a cedat aseară, din păcate 

nu a putut fi  salvat. Asta es-

te încă un necaz pe capul lui 

Mihai”, a spus George Oga-

raru la Sport.ro.

La scurt timp după apariția 

în presă a informațiilor pri-

vint moartea tatălui său, Mi-

hai Neșu a transmis pe pa-

gina de facebook a fundației 

care îi poartă numele că Mir-

cea Neșu nu s-a sinucis și că 

deși este foarte trist după ce 

în acest an au murit ambii 

lui părinți, el este puternic 

și va merge înainte.

„Azi noapte a murit și ta-

ta. Nu s-a sinucis așa cum 

s-a anunțat. S-a stins după 

o săptămână la terapie in-

tensiva, chinuit fi ind de 

insufi ciența cardiacă, respi-

ratorie și renală. Dumnezeu 

să-l odihnească! Mă bucur 

ca m-am întors din Olanda 

și am putut fi  lângă părinții 

mei în ultimele lor luni. Să-

i mai supăr puțin cu obraz-

niciile mele. E un an foarte 

trist, dar ăsta-i cursul vieții 

și cu ajutorul lui Dumnezeu 

depășim toate momentele 

grele. Mulțumesc tuturor pen-

tru suport și celor din media 

care m-au căutat, să mă ier-

te, dar să mă înțeleaga că nu 

vorbesc cu ei”, a transmis 

Mihai Neșu.

La începutul acestui an 

mama tânărul ofi cial al echi-

pei clujene a murit, aceasta 

suferind de cancer.

„Tata e într-o mare de-

presie, ce să-ţi spun... Ieri 

a fost ziua lui. După ce a 

murit mama i-a fost şi mai 

greu, tot mai greu. Dar îl 

ajut, îl fac eu să treacă pes-

te asta...”, a spus Mihai Ne-

şu în urmă cu două săptă-

mîni într-un interviu pen-

tru lpf.ro.

Mircea Neşu s-a născut în 

1940, în localitatea Cacica 

(Suceava), a jucat fotbal ca 

mijlocaş bifând 145 de me-

ciuri şi 4 goluri în prima li-

gă, a câștigat Cupa Români-

ei cu „U” Cluj în 1965, între 

1978 şi 1986 a activat ca ar-

bitru în Divizia B şi în Divi-

zia A, s-a retras din arbitraj 

în ‚86, motivîndu-şi gestul 

prin acuze la corupţia din 

arbitrajul românesc. Medic 

de profesie, a lucrat la Băile 

Felix, a fost observator de 

arbitri şi a făcut parte din 

mai multe comisii ale arbi-

trilor în ultimii 15 ani, po-

trivit gsp.ro.

În luna aprilie a acestui 

an, Monica Neşu, mama fot-

balistului Mihai Neşu, a în-

cetat din viaţă, apropiaţii 

afi rmând că aceasta a fost 

extrem de afectată de acci-

dentul care i-a lăsat fi ul in-

valid.

În 10 mai 2011, Mihai Ne-

şu, transferat în 2009 de la 

Steaua la echipa olandeză 

Utrecht, s-a accidentat grav 

la un antrenament al clubu-

lui olandez, ulterior fi ind di-

agnosticat cu fractură de ver-

tebră cervicală, iar de atunci 

existenţa sa depinde de un 

cărucior cu rotile.

După mai multe tratamen-

te în străinătate, Mihai Ne-

şu s-a mutat în 2013 în lo-

cuinţa părinţilor săi din Ora-

dea.

Fotbalistul Mihai Neşu are 

în palmares opt selecţii în 

echipa naţională de seniori 

a României şi 12 în selecţi-

onata de tineret.

A murit o legendă a fotbalului clujean
Veste extrem de tristă pentru fanii fotbalistului Mihai Neşu, care încă se reface după teribilul accident
de la Utrecht şi după pierderea mamei sale.



SPORTSPORT.
marţi, 21 octombrie 2014

Înfrângere 
în faţa Stelei
În cadrul etapei a treia a Ligii 
Naţionale de Baschet Masculin, 
echipa Universitatea Cluj a în-
tâlnit formaţia CSM Steaua 
EximBank, partidă încheiată cu 
scorul de 70-99 (21-22, 21-31, 
12-27, 16-19). Tehnicianul clu-
jenilor, Carmin Popa a început 
partida cu Crainic, Foalea, 
Kyosev, Lazăr și Burell, în timp 
ce antrenorul steliștilor, Nicsa 
Bavcevic, i-a trimis în teren pe 
Mihai, Barac, Nicoară, Watson 
și Ikonic. Principalul marcator 
al echipei noastre a fost bulga-
rul Vasil Kyosev cu 21 de punc-
te, urmat de Mario Lazăr cu 15 
puncte și Burell cu 14. 

Pe scurt

SPORT

Fotbalul clujean a 
pierdut o legendă
Mircea Neşu, în vârstă de 74 de 
ani, s-a stins din viață la Spitalul 
Judeţean din Oradea. Pagina 11

Prima victorie 
la Singapore
Simona Halep a învins-o pe Eu-
gene Bouchard în primul meci 
disputat în cadrul Turneului 
Campioanelor. Pagina 11

PUBLICITATE

Echipa de baschet mascu-

lin a Universităţii Cluj – 

Banca Transilvania a câş-

tigat uşor meciul de dumi-

nică în faţa echipei CSM 

Oradea, cu scorul de 94-60 

(25-15, 25-12, 24-21, 20-12)

Antrenorul echipei cluje-

ne, Dorin Pintea a declarat 

după meciul disputat pe te-

ren propriu că a rămas mirat 

de meciul slab făcut de adver-

sară şi crede că acest lucru 

este din cauza că are prea 

mulţi jucători accidentaţi.

„Deoarece Oradea a avut 

foarte mulţi accidentaţi, nu 

au reuşit să îşi revină încă. 

M-am aşteptat să fi e ceva mai 

greu, însă astăzi am jucat pen-

tru prima data ca o echipă. 

Sper să continuăm tot aşa. 

Cred că este doar o întâmpla-

re replica Oradei de astăzi, eu 

cred că pot să joace mai bi-

ne, aşa a fost să fi e. Am jucat 

şi noi foarte bine, am marcat 

şi de afară şi am şi pătruns, 

le-a fost foarte greu să ne 

oprească. Mă bucur foarte 

mult pentru evoluţia lui Cur-

tis, sper să continue tot aşa, 

dacă nu mai bine. Sunt încre-

zător că are capacitate să joa-

ce mult mai bine”, a declarat 

Dorin Pintea.

Noua achiziţie a echipei 

U-BT, Curtis Millage a făcut 

un meci foarte bun înscriind 

nouă puncte. Acesta a decla-

rat după meci că rolul lui în 

echipă este de a-i aşeza pe ju-

cători în teren şi că îşi doreş-

te mai mult pe viitor.

„A fost primul meci pen-

tru mine, sunt bucuros că am 

intrat în teren cu energie, dar 

este un sezon lung şi nicioda-

tă nu sunt mulţumit decât la 

fi nalul lui. Este un singur meci, 

sunt bucuros de rezultat, în-

să atât eu cât şi colegii mei 

vrem mai mult. Fac acest lu-

cru de 12 ani, ştiu să îi orga-

nizez pe băieţi, să aşez echi-

pa în teren şi să dau drumul 

la minge, asta este treaba mea, 

asta mi s-a zis să fac şi asta 

am făcut. Va fi  un sezon greu, 

trebuie să tragem tare, să ju-

căm ca o echipă până la fi na-

lul sezonului”, a spus ameri-

canul Curtis Millage.

Pentru U-Banca Transilva-

nia au înscris: Hargrove 20 (4 

rec., 2 p.d., 1 int.), Lalovic 18 

(2 rec.), Mandache 15 (4 rec., 

2 p.d., 1 int.), Baciu 12 (5 

rec., 1 p.d., 1 int., 1 capac), 

Millage 9 (1 rec., 4 p.d., 1 

int.), Silvasan 8 (4 rec., 7 p.d., 

2 int.), Kuti 4 (1 int.), Cuic 3 

(3 rec., 2 p.d.), Jucan 2 (7 

rec., 1 p.d.), Gheorghe 2, Med-

vedj 1 (1 rec., 1 p.d., 1 int.), 

în timp ce pentru CSM Ora-

dea au înscris: Krapic 14, Mar-

kovic 12, Pantinc 11 (12 rec.), 

Dillon 11 (6 rec., 4 p.d.), Po-

pescu 4, Hatten 4, Subotic 4.

Următorul meci pentru 

echipa U-Banca Transilvania 

va avea loc vineri, în depla-

sare la SCM Craiova.

U-BT a învins categoric CSM Oradea

1. CSU Asesoft Ploiești  6p

2. U-Banca Transilvania  5p

3. SCM U Craiova  5p

4. BC Mureș Tg. Mureș  4p

5. Steaua CSM Eximbank 4p

6. BCM U Pitești  4p

7. BC Timișoara  4p

8. CS Gaz Metan Mediaș  4p

9. CSM U Oradea  4p

10. CSU Atlassib Sibiu  3p

11. „U” BT Cluj-Napoca  3p

12. CS Energia Tg. Jiu  3p

13. BC Timba Timișoara  2p

Clasamentul 
Diviziei A - baschet 
masculin

Pentru Steaua Bucureşti 

au înscris Paul Papp (12), 

din foarfecă, Lukasz 

Szukala (31), Adrian Popa 

(65) şi Claudiu Keşeru 

(74), în timp ce pentru 

Universitatea Cluj a 

înscris Dan Bucşa (59).

Antrenorul Universităţii 

Cluj, George Ogăraru a decla-

rat la conferinţa de presă de 

după meci că diferenţa de trei 

goluri în favoarea Stelei nu re-

fl ectă ceea ce s-a întâmplat pe 

teren şi că echipa din Ghencea 

va cuceri iar titlul în Liga 1.

„Am pierdut la un scor prea 

mare şi soarta partidei putea 

fi  alta dacă marcam la ocazi-

ile avute. Păcat că nu am fruc-

tifi cat ceea ce am avut împo-

triva unei echipe ca Steaua. 

Am luat nişte goluri ciudate, 

iar pe unele le-am făcut ca-

dou. Mi-aş fi  dorit mai mult 

de la acest meci, chiar cre-

deam într-un rezultat pozitiv. 

A fost destul de ciudat să vin 

în postura de adversar în Ghen-

cea, dar după ce a început 

meciul nu am mai avut niciun 

fel de emoţii. Steaua este cea 

mai puternică echipă cu care 

am jucat până acum. O văd 

câştigând campionatul”, a 

spus Ogăraru.

Tehnicianul clujenilor a afi r-

mat că atacantul Valentin Lem-

naru nu este refăcut complet.

„Lemnaru nu este refăcut 

complet din punct de vedere 

fi zic, dar sper să redevină ju-

cătorul din campionatul tre-

cut”, a spus George Ogăraru.

George Ogăraru a analizat 

partida pierdută de echipa sa, 

Universitatea Cluj, în faţa Ste-

lei. Tânărul antrenor al arde-

lenilor a fost surprins de reu-

şita superbă a lui Paul Papp, 

din foarfecă.

„Din păcate am pierdut şi 

am pierdut destul de rău, pen-

tru că rezultatul de pe tabelă 

este destul de aspru. Dacă nu 

marchezi, când ai un adver-

sar ca Steaua este greu să re-

vii în meci. Am luat goluri din 

neatenţie, din faze fi xe. Sper 

să ne fi e o lecţie. Niciodată 

nu mă aşteptam să marcheze 

Papp din foarfecă, dar aşa a 

fost să fi e”, a declarat Geor-

ge Ogăraru pentru Look TV.

Ogăraru s-a simţit foarte 

bine la revenirea în Ghencea, 

chiar dacă de data aceasta ca 

adversar al echipei la care a 

reuşit cele mai mari perfor-

manţe ca fotbalist.

„A fost un sentiment des-

tul de ciudat să mă întorc în 

Ghencea, dar am văzut că lu-

mea nu a uitat ce am făcut 

pentru acest club şi m-am sim-

ţit bine. Îi doresc Stelei să se 

califi ce în primăvara europea-

nă, are prima şansă cu Rio 

Ave”, a mai spus tehnicianul 

Universităţii Cluj.

Keşeru rămâne golgheterul 

la zi al campionatului, cu 11 

goluri marcate în tot atâtea 

meciuri jucate.

Între cele două echipe s-au 

disputat 95 de întâlniri, Stea-

ua ieşind învingătoare în 58, 

iar „U” în 17, în timp ce alte 

20 de confruntări s-au înche-

iat nedecis.

Steaua a ajuns la şase me-

ciuri consecutive fără înfrân-

gere în acest campionat (cinci 

victorii, un egal), iar „U” are 

o singură victorie în ultimele 

cinci partide (patru eşecuri).

Următorul meci al echipei 

„universitarilor” va avea loc 

sâmbătă, 25 octombrie, pe Cluj 

Arena, unde va întâlni echipa 

lui Hagi, Viitorul Constanţa.

Steaua a făcut instrucție cu „U”
Universitatea Cluj a pierdut duminică seară în deplasare meciul în fața liderului clasamentului 
Ligii 1, Steaua București, scor de 1-4, într-un meci din etapa a 11-a a Ligii 1 de fotbal.


