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Şefa DIICOT Alina Bica, audiată la DNA
Procurorul-şef al DIICOT, 

Alina Bica, este audiată, joi 
seară, de procurorii DNA, 
potrivit unor surse judicia-
re, însă cele două unităţi de 
parchet nu au făcut nicio 
precizare ofi cială cu privire 
la această informaţie.

Consiliul Superior al Ma-
gistraturii, care avizează 
percheziţionarea şi măsuri-
le preventive în cazul ma-
gistraţilor, nu a făcut, la rân-
dul său, niciun fel de preci-
zare despre o eventuală so-

licitare din partea DNA re-
feritoare la Bica.

Bica a fost recent în aten-
ţia publică, înainte de pri-
mul tur al alegerilor prezi-
denţiale, după ce a apărut 
într-o serie de fotografi i ală-
turi de Elena Udrea, la Pa-
ris. Fotografi ile respective 
au apărut, timp de câteva 
ore, pe un site, unde nu au 
mai putut fi  apoi accesate.

Alina Bica este şefa DII-
COT din mai 2013, fi ind nu-
mită la propunerea minis-

trului interimar al Justiţiei 
de atunci, premierul Victor 
Ponta.

În septembrie 2012, nu-
mele ei era vehiculat pen-
tru funcţia de procuror ge-
neral. Tot atunci, în presă a 
fost publicată o convorbire 
telefonică interceptată pe 
care aceasta ar fi  avut-o cu 
fostul şef al ANAF Sorin 
Blejnar, discuţie în care Bi-
ca se interesa de funcţia pe 
care urma să o ocupe la 
ANAF o cunoştinţă a ei.

PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

Ediţie de VINERI – SÂMBĂTĂ – DUMINICĂ a cotidianului

Anul XVII, nr. 224 (4431) ¤ 21-23 NOIEMBRIE 2014 ¤ 16 pagini ¤ 1,50 lei

Declarația săptămânii

„Campania a trecut, acum trebuie 
să ne apucăm de treabă. eu sunt 
dispus să mă apuc foarte serios 

şi foarte hotărât de treabă”

KLAUS IOHANNIS | președintele 
ales al României

Alegerile s-au încheiat. 
Ce urmează acum?

Guvernul trebuie să scoată 
15 mld din piatră seacă

Am asistat la o campanie murdară a PSD, 
cu un mesaj prăfuit, atrag atenţia sociologii 
cu care a vorbit Monitorul de Cluj. Paginile 8-9

Preşedintele Consiliului Fiscal afirmă 
că Guvernul va avea de acoperit pentru anul 
viitor un deficit de 15-17 mld. lei. Pagina 7

monitorul weekendde

Dosar de urmărire penală pentru încălcarea dreptului la vot
Lucrarea penală a fost realizată pe baza mai multor sesizări făcute de românii din diaspora. Pagina 3
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VEZI CARE ESTE ORAȘUL

EXCLUSIV ONLINE
Capitala 
Europeană 
a Tineretului 
în 2017 a fost 
anunţată 
de la Cluj

Femeia care 
învață bărbații 
să conducă

Dacă în copilărie 
visa să devină 

coafeză, viaţa avea 
să-i rezerve alt 

destin. Acum, cu o 
mână de fier, 
ghidează atât 

bărbaţii, cât şi 
femeile în arta 

şofatului. Pagina 5

Are permis 
de 36 de ani, 

iar de 22 
îi învaţă pe alţii 
tainele șofatului
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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 – gratuit
 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 948
 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 Turda
0264-313.160
Primăria Dej 0264-211.790
Primăria Gherla
0264-241.926
Primăria Huedin
0264-351.548
Prefectura 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

Telefoane utile

Unde mergem în weekend?
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DE-A LUNGUL ISTORIEI

21 noiembrie

1783: În Franța a avut loc pri-
mul zbor din lume al unor oa-
meni de știință într-un balon 
cu aer cald; zborul a durat 25 
de minute, pe o distanță de 9 
km iar altitudinea maximă 
atinsă a fost de 900 de metri.

1784: Împaratul Iosif al II–lea 
al Austriei ordonă reprimarea 
Răscoalei conduse de Horea.

1877: Thomas Edison anunță 
invenția sa: fonograful, o 
mașină care poate înregistra 
sunete.

2002: NATO invită Bulgaria, 
Estonia, Letonia, Lituania, 
România, Slovacia și Slovenia 
să devină membre.

22 noiembrie

1806: Începe un nou război 
ruso–turc desfășurat pe teri-
toriul Moldovei și Țării 
Românești. Confl ictul se va 
încheia prin Pacea de la 
București din 28 mai 1812, în 

urma căreia Basarabia intră 
în componența Rusiei.

1956: Jocurile Olimpice de 
Vară se deschid la 
Melbourne, Australia; 
România a obținut 13 meda-
lii (5 aur, 3 argint, 5 bronz).

2005: Angela Merkel devine 
prima femeie cancelar al 
Germaniei.

23 noiembrie

1940: Ion Antonescu, șeful sta-
tului român între 1940-1944, 
a semnat, la Berlin, adeziunea 
României la Pactul Tripartit.

1991: Freddie Mercury anunță 
public că are SIDA; a murit a 
doua zi.

2002: Președintele Statelor 
Unite ale Americii, George W. 
Bush, a sosit la București, în-
tr-o vizită ofi cială. Este cel de-
al patrulea președinte ameri-
can care a vizitat România, 
după Gerald Ford, Richard 
Nixon și Bill Clinton
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PARCURSUL WEEKENDULUI

Transylvania Music Event
Perioada: 21-22 noiembrie
Sala Polivalentă
Transylvania Music Event aduce 
la Cluj un „duel“ între două sti-
luri și epoci muzicale diferite: în 
21 și 22 noiembrie 2014, nume 
mari ale scenei electro contem-
porane se vor întrece în a face 
atmosferă cu artiștii care au de-
fi nit muzica dance a anilor ’90. 

Expoziție Rezi Van Lankveld
Perioada: 19 noiembrie 2014 
– 10 februarie 2015
Fabrica de Pensule

Berlin is Cluj
Perioada: 17–23 noiembrie
La 25 de ani de la căderea 
Zidului Berlinului, Clujul devine 
cinematograf pentru Berlin
Intrarea liberă la toate fi lmele

Festivalul – concurs: 
Taragotul de Aur
Perioada: 20–22 noiembrie
Casa de Cultură a Studenților

Ceramica românească ieri, 
azi și mâine. Donația Jean-
François Garmier
Perioada: 6–23 noiembrie
Muzeul Etnografi c al 
Transilvaniei

Expoziţia Salvador Dali – 
„Visele bizare ale lui 
Pantagruel“
Perioada: 14 – 23 noiembrie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Arta cositorului 
transilvănean
Perioada: 23 octombrie – 1
4 decembrie
Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei
Expoziţia îşi propune o primă pre-
zentare a celor mai reprezentati-
ve piese ale colecţiei de obiecte 
de artă din cositor a Muzeului 
Naţional de Istorie a 
Transilvaniei, de la piese de cult 
la obiecte decorative sau de uz 
casnic, confecţionate în secolele 
XVI-XIX în marile ateliere din 
Transilvania, completate şi cu cât-
va piese provenite din cele mai 
renumite centre urbane ale epocii 
din arealul Europei Centrale.

Expoziţia de artă 
contemporană: Metafore 
incandescente
Perioada: 29 octombrie – 23 
noiembrie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Proiectul acestui eveniment reu-
neşte creaţiile a 35 de artişti ro-
mâni contemporani, recunoscuţi 
atât la nivel naţional, cât şi la 
nivel internaţional. Expoziţia 
prezintă lucrări reprezentative 
pentru toate ramurile artelor 
decorative ale focului: cerami-

că, sticlă, asamblaje complexe 
(din metal, sticlă, piatră şi 
lemn), email şi nu în ultimul 
rând lucrări de bijuterie. Astfel 
îşi propune să stimuleze într-o 
manieră inedită spiritul de cer-
cetare în mai multe domenii ale 
creaţiei artistice contemporane.

Expozitie Tudor Zbârnea – 
Spaţiu arhetipal
Perioada: 30 octombrie – 30 
noiembrie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Expoziţia face parte dintr-un 
program dedicat valorifi cării in-
terferenţelor culturale cu unele 
dintre cele mai semnifi cative 
centre artistice est-europene.

VINERI

Black Friday
Ora 9.00
Iulius Mall
O singură zi, zeci de magazine, 
mii de promotii. Invitați la 
shopping: Holograf / 
Connect-R

SÂMBĂTĂ

Spectacolul Iona de Marin 
Sorescu
Ora 18.00
Salina Turda

Livada de vișini, de A.P. 
Cehov
Ora 19.00
Teatrul Național Cluj

Concert Altar – Back in 
Downtown
Ora 21.00
Flying Circus Pub
Formată la începutul anului 
1991 la Cluj-Napoca, formația 
Altar s-a impus înca de la pri-
mele apariții live ca fi ind una 
dintre cele mai prodigioase tru-
pe rock din România.

DUMINICĂ

Cenușăreasa
Ora 11.00
Teatrul de păpuși Puck
Acest spectacol aduce în scenă 
păpuşile create de regretatul 
Virgil Svinţiu, idei ale regizorului 

Aureliu Manea şi un scenariu 
original de Alex. Căprariu, reuni-
te într-o formulă inedită de regi-
zoarea Mona Marian, alături de 
scenograful Epaminonda Tiotiu, 
ilustraţia muzicală fi ind semnată 
de Corina Sîrbu.

Revând Market
Ora 8.00
Expo Transilvania
Revând Market este un târg ge-
neral duminical de revânzari. La 
Revând Market puteți să vindeți 
ce nu utilizați și să cumpărați 
ieftin ce vă trebuie.

CFR 1907 Cluj – CSMS Iasi
Ora 18.00
Stadion Dr. Constantin 
Rădulescu

Traviata, de Giuseppe Verdi
Ora 18.30
Opera Națională Română
Opera în trei acte pusă pe muzi-
ca lui Giuseppe Verdi, după ro-
manul ”Dama cu camelii“ de 
Alexandre Dumas-fi ul, a celerat 
premiera în anul 1853, la 
Teatrul ”La Fenice“ din Veneția.

22 și 23 noiembrie, ora 18.00

Salina Turda va fi  gazda unei reprezentaţii 
teatrale inedite, care va avea loc pe suprafa-
ţa lacului din incinta complexului. 

Piesa este regizată de Mihaela Panainte și este 
rodul colaborării de luni de zile cu actorul 

Florin Vidamscki, cel care va evolua pe o punte 
plutitoare, într-un spectacol de tip instalaţie. 

Spectatorii din Cluj se pot deplasa cu autocarul 
(Cluj – Salina Turda si retur). Autocarul va ple-
ca spre Salina la ora 17.00, de la Teatrul 
National Cluj-Napoca – intrarea actorilor (in 
spatele teatrului).

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

Spectacol inedit de teatru: „Iona”, 
pe lacul din Salina Turda

OCAOCA

Vineri
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Mii de steguleţe vor fi  

cumpărate de Ziua 

Naţională a României. În 

Piaţa Unirii va “răsări” o 

cortină luminoasă de 

jumătate de tonă. La fel 

ca anul trecut, iluminatul 

festiv va fi  aprins de 1 

Decembrie.

3.000 de steguleţe tricolo-

re va cumpăra Primăria 

Cluj-Napoca pentru Ziua Na-

ţională a României. Pentru 

achiziţionarea acestora a fost 

lansat un anunţ de achiziţie 

publică, iar suma pusă la bă-

taie este de 9.000 lei, fără TVA. 

Preţul ofertat va include şi 

transportul la sediul Primări-

ei Cluj-Napoca. Steguleţele 

vor avea dimensiunea de 21 

cm x 30 cm, tija va fi  din plas-

tic, cu o lungime de 42 cm şi 

fi ecare din cele trei culori va 

fi  din bucăţi de pânză sepa-

rate, îmbinate prin cusături.

Acestea nu sunt singurele 

steaguri pe care le cumpără 

Primăria Cluj-Napoca în peri-

oada următoare. Firma SC De-

corativa SRL, cu o ofertă de 

22.760 lei, fără TVA, adică 

aproximativ 5.000 euro, a câş-

tigat licitaţia pentru achiziţi-

onarea a peste 2.500 de dra-

pele. Din totalul drapelelor, 

2.000 sunt ale României, 500 

ale Comunităţii Europene şi 

încă 33 de drapele ale Româ-

niei şi Comunităţii Europene, 

de dimensiuni mari.

Reprezentanţii Primăriei 

Cluj-Napoca au declarat că 

cele peste 2.500 de steaguri 

vor fi  folosite pentru ocazii 

speciale precum 1 Decembrie, 

24 Ianuarie şi Ziua Europei. 

Cele care au fost arborate anul 

trecut s-au degradat astfel că 

nu mai pot fi  utilizate şi în 

2014 şi anul viitor. “Steaguri-

le se achiziţionează în func-

ţie de nevoie, sunt obiecte de 

consum. S-a făcut o evaluare 

a celor de anul trecut şi s-a 

ajuns la concluzia că sunt de-

gradate”, a precizat Oana Bu-

zatu, purtătorul de cuvânt al 

Primăriei Cluj-Napoca.

Cortină de lumină 
de 37.000 euro

Nu doar cele 3.000 de ste-

guleţe aduc cheltuială de 1 De-

cembrie, ci şi o cortină de lu-

mină care va fi  pusă în Piaţa 

Unirii, la sfârşitul acestei luni. 

Cortina va fi  din metal, va avea 

o formă octogonală şi va avea 

200 de ghirlande. Pentru „cor-

tina de lumină” Primăria esti-

mează că vor fi  cheltuiţi, din 

bugetul local, peste 37.000 eu-

ro, fără TVA. În anul precedent, 

în Piaţa Unirii a fost montat un 

tunel de lumini, acesta fi ind 

unul dintre elementele noi ale 

iluminatului festiv care a cos-

tat 2 milioane lei, mai mult de-

cât în 2012. Anul trecut, Virgil 

Poruţiu, directorul tehnic din 

cadrul Primăriei Cluj-Napoca 

declara că au fost realizaţi în 

jur de 15 kilometri de ghirlan-

de, şiruri luminoase, toate pe 

culori preponderent alb şi al-

bastru. “Totul a costat aproxi-

mativ 2 milioane lei, mai mult 

decât anul trecut deoarece au 

fost incluse mai multe locaţii 

plus 5 kilometri de ghirlande 

şi şiruri luminoase”, a menţio-

nat directorul tehnic. Pe lângă 

luminile de sărbătoare, în 2013, 

au fost amplasaţi şi patru brazi 

în zona centrală.

În 1 Decembrie va fi  
aprins iluminatul festiv

La fel ca şi în 2013, ilumi-

natul festiv din oraş va fi  

aprins în 1 Decembrie. Mo-

mentul este programat la ora 

19.00, fi ind urmat de un con-

cert Smiley.

Evenimentele de Ziua Na-

ţională a României vor avea 

loc în Piaţa Unirii, pe strada 

Napoca şi în Piaţa Avram 

Iancu. În Piaţa Unirii, la ora 

16.00 va avea loc un specta-

col susţinut de Corul Filar-

monicii de Stat Transilvania, 

Corul bărbătesc din Finteu-

şul Mare, Ansamblul Folclo-

ric Mărţişorul, Sava Negrean 

Brudascu, Ionuţ Fulea, Dinu 

Iancu Sălăjanu, Aurel Tămaş, 

Dumitru Fărcaş, urmat la ora 

19.00 de aprinderea ilumi-

natului festiv şi un concert 

Smiley.

Pe strada Napoca – B-dul 

Eroilor – Piaţa Avram Iancu, 

la ora 19.50, va avea loc re-

tragerea cu torţe.

De la ora 20.00, în Piaţa 

Avram Iancu, clujenii vor ve-

dea, la fel ca în fi ecare an, un 

spectacol de artifi cii, urmat la 

ora 20.15, în Piaţa Unirii de 

un concert Aldo Blaga & Tzi-

ka Sax Orchestra.

Steaguri noi, cortină luminoasă, concerte și focuri de artificii de 1 Decembrie

Procurorul general al 

României, Tiberiu Niţu, a 

anunţat joi deschiderea 

unui dosar în care a înce-

put urmărirea penală faţă 

de fapta de încălcare a 

dreptului la vot, ca urma-

re a problemelor la scruti-

nul din diaspora.

Dosarul, care va fi  instru-

mentat de Parchetul de pe lân-

gă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie (ÎCCJ), a fost întocmit 

în baza mai multor sesizări fă-

cute de românii din diaspora.

Tiberiu Niţu a declarat că 

respectivele sesizări vizează 

miniştri şi alţi reprezentanţi 

ai autorităţilor implicate în or-

ganizarea alegerilor din stră-

inătate.

Preşedintele ÎCCJ: „Se pu-

tea da ordonanţă de urgenţă”

Livia Stanciu, preşedinte 

al ÎCCJ a afi rmat că emiterea 

unei ordonanţe de urgenţă a 

Guvernului pentru înfi inţarea 

a noi secţii de vot ar fi  fost le-

gală: Strict pe lege, sigur că 

se putea da o ordonanţă de 

urgenţă", a spus Stanciu, în-

aintea şedinţei plenului Con-

siliului Superior al Magistra-

turii, citată de Mediafax.

Împiedicarea dreptului 
la vot este fraudă!

Preşedintele Comisiei pen-

tru Afaceri Europene din Bun-

destag, Günther Krichbaum, 

cere Comisiei Europene să in-

vestigheze amănunţit eveni-

mentele petrecute cu ocazia vo-

tului românesc în diaspora. Kri-

chbaum a fost raportor al Ro-

mâniei în perioada de pre-ade-

rare şi s-a afl at duminică ală-

turi de votanţii de la Londra.

Acesta a declarat că, în opi-

nia sa, „împiedicarea dreptu-

lui la vot reprezintă o frauda-

re a alegerilor, deoarece este 

manipulată voinţa poporului”. 

El a adăugat că „o manipula-

re atât de masivă a votului de 

duminică nu s-a mai întâm-

plat până acum în nici un stat 

membru al UE”.

Mesajul lui Krichbaum 
pentru CE

„Comisia Europeană trebu-

ie să insiste în vederea unei 

investigaţii amănunţite a eve-

nimentelor. Această sabotare 

a votului a fost o încălcare ca-

tegorică a drepturilor cetăţe-

nilor europeni. Asta nu trebu-

ie să rămână fără consecinţe”.

Günther Krichbaum, mem-

bru al Partidului Popular Eu-

ropean, a fost raportor pen-

tru România din partea Par-

lamentului federal al Germa-

niei în perioada pre-aderare. 

De-a lungul timpului, el a atras 

atenţia României asupra pro-

blemelor legate de corupţie şi 

independenţă a justiţiei. În zi-

ua votului de duminică, aces-

ta a avut o discuţie cu euro-

parlamentarul Monica Maco-

vei, germanul afi rmând în acel 

context că ceea ce se petrece 

la vot în diaspora „este de ne-

crezut” şi „inacceptabil”.

Ambasadorul României 
la Londra se justifi că

Ion Jinga, ambasadorul Ro-

mâniei la Londra, a oferit în-

tr-un comunicat o serie de 

dezvăluiri referitoare la votul 

din Anglia.

El a declarat că „ambasada 

a avut câte un singur diplomat 

în marea majoritate a secţiilor, 

restul fi ind reprezentanţi ai 

partidelor politice. Şefi i secţi-

ilor de vot au semnalat imedi-

at această situaţie BES, infor-

mând şi MAE care, la rândul 

său, a făcut demersuri pe lân-

gă factorii competenţi pentru 

identifi carea soluţiilor de com-

pletare a componenţei birou-

rilor secţiilor de vot”.

Care a fost rezultatul? În 

dimineaţa zilei de duminică, 

din 58 de delegaţi ai partide-

lor, s-au prezentat la secţii nu-

mai 50. „Situaţia se ameliora-

se considerabil, cu toate aces-

tea erau absenţi 7 reprezen-

tanţi ai partidelor politice, iar 

la secţia Londra Brent, cea 

mai aglomerată, unul dintre 

membrii biroului comisiei, 

deşi prezent, a refuzat să îşi 

exercite obligaţiile stabilite de 

lege, astfel încât, practic, sec-

ţia a funcţionat cu 6 membri”.

Din păcate, Jinga nu preci-

zează numele sau apartenen-

ţa politică a „chiulangiilor”.

În declaraţia sa, ambasado-

rul a precizat că faţă de 2009, 

când în Regatul Unit au votat 

6000 de români, la turul II de 

anul acesta şi-au exprimat op-

ţiunea 26.000. El a atras aten-

ţia asupra responsabilităţii li-

mitate a ambasadei în organi-

zarea votului, afi rmând că po-

trivit legii, instituţia are exclu-

siv atribuţii de ordin logistic 

(asigurarea spaţiului pentru 

secţii, distribuirea materiale-

lor MAE şi asigurarea şefi lor 

secţiilor de vot).

Laude pentru membrii 
secţiilor de vot

Ion Jinga are cuvinte de la-

udă pentru membrii corpului 

diplomatic de la Londra. El 

este de părere că, în contex-

tul fl uviului de votanţi şi a 

condiţiilor disponibile, ei s-au 

purtat în mod exemplar: „Su-

puşi unui efort fi zic epuizant 

timp de peste 15 ore conse-

cutiv şi unei presiuni psihice 

la care mulţi ar fi  cedat, ei au 

rămas la datorie până la sfâr-

şit, asigurând desfăşurarea 

procesului de vot în condiţii 

de legalitate şi cu asigurarea 

unei fl uidităţi care a permis 

să voteze un număr de alegă-

tori de 3 ori mai mare faţă de 

turul I. De altfel, unii dintre 

cetăţenii români prezenţi la 

secţiile de votare din Marea 

Britanie au avut cuvinte de 

apreciere faţă de eforturile de 

organizare întreprinse de Am-

basadă”, a precizat acesta.

Dosar de urmărire penală 
pentru încălcarea dreptului la vot

Günther Krichbaum, membru al Partidului Popular European, susține că CE „trebuie să insiste în vederea unei investigaţii amănunţite a evenimentelor”

Dosarul a fost întocmit în baza mai multor sesizări făcute de românii din diaspora.
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SOMES SA–DEJ caută cumpărători
Cu o capacitate de producţie de cca. 70.000 tone celuloză respectiv 50.000 tone hârtie 

pe an, ocupând o suprafaţă de cca. 60 hectare de teren, SC SOMES SA – DEJ are ca obiect 
de activitate producţia celulozei și a hârtiei.

Producţia de celuloză a fost sistată în anul 2008, iar producţia de hârtie în anul 2010. 
În momentul de faţă societatea este în procedură de faliment, activele acestuia afl ându-se 
în conservare.

În acest context, Casa de Insolvenţă Transilvania Filiala Sibiu SPRL, cu sediul ales în 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, etaj 6, Silver Bussines Center, jud. Cluj, tel. 
0264-444.821, fax 0264-444.823, email: offi ce@citr.ro, în calitate de lichidator judiciar 
al SC SOMES SA – în faliment – cu sediul în Dej, str. Bistriţei, nr. 63, jud. Cluj, CUI 199800, 
J12/1/1991, organizează

PROCEDURA DE NEGOCIERE DIRECTĂ
pentru valorifi carea activului

„PLATFORMĂ INDUSTRIALĂ – FABRICA DE CELULOZĂ ŞI HÂRTIE SOMES SA“
Acest activ cuprinde terenurile, construcţiile, precum si bunurile mobile existente pe 

platforma industială, mijloace fi xe și obiecte de inventar care deservesc activitatea de 
fabricarea a celulozei și hârtiei. Suprafaţa totală de teren a platformei industriale este 
de 604.345 mp din care aproximativ o treime este acoperită de constructii industriale.

Preţul de pornire al negocierii directe este de 7.856.139 euro plus TVA (cu privire la 
TVA va fi  aplicabil regimul juridic prevăzut de Codul Fiscal).

Ofertele de participare la negociere directă vor trebui depuse până în data de 
17.02.2015, la ora 12:00. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru 
participarea la procedura de negociere directă sunt precizate în Regulamentul de valorifi care, 
care este anexă la Caietul de sarcini.

Caietul de sarcini poate fi  achiziţionat începând cu data de 08.12.2014.
Achiziţionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la procedura de 

negociere directă. Preţul unui caiet de sarcini este de 5.000 lei + TVA.
Toate documentele/cererile/ofertele se vor depune/ridica de la sediul ales al 

lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, Silver Business Center, Calea Dorobanţilor, nr. 48, 
etaj 6, jud. Cluj.

Pentru informaţii suplimentare, date tehnice și economice, programare vizionări, cei 
interesaţi sunt rugaţi să contacteze lichidatorul judiciar la următoarele numere de telefon: 
0264 444 821, mobil 0737.888.997, sau la adresa de mail offi ce@citr.ro.

Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA SPRL Filiala Sibiu
În calitate de lichidator judiciar al

SC SOMES SA

În cursul zilei de ieri, la 

sediul Primăriei Floreşti, 

s-a semnat contractul de 

execuţie a investiţiei 

„Proiectare şi lucrări de 

construire şcoală, P+2E, 

împrejmuire, branşamen-

te şi utilităţi, pe b-dul 

cetatea Fetei”, obiectiv ce 

urmează să fi e realizat 

din bugetul propriu al 

comunei.

Investiţia este în valoare 

de 8.082.577,10 lei, câştigăto-

rii licitaţiei organizate la fi ne-

le lunii trecute fi ind Asocie-

rea SC Coldea Construcţii + 

SC Dico Ţigănaş SRL, fi rme 

care se vor ocupa de lucrări-

le de construire, respectiv pro-

iectarea obiectivului.

Investitiţia era estimată la 

valoarea de 10,861 milioane 

lei, oferta celor de la SC Col-

dea Construcţii + SC Dico 

Ţigănaş SRL fi ind însă una 

net mai avantajoasă, de doar 

8 milioane lei. Dico Ţigănaş 

este fi rma de proiectare care 

a realizat şi design-ul Cluj 

Arena.

„Trebuie să gândim în vii-

tor şi să luăm în considerare 

necesităţile viitoare ale fl oreş-

tenilor. Anul acesta precum şi 

în 2013 am asistat în Floreşti 

la o explozie demografi că. 

Aceşti copii vor merge la şcoa-

lă în câţiva ani şi oricum, de-

ja grădiniţele sunt pline. Aşa 

că necesitatea unei şcoli noi 

era o prioritate. Noua con-

strucţie va fi  una predominant 

cu destinaţie şcoală, dar este 

posibil să realizăm, în func-

ţie de nevoi şi o serie de cla-

se de liceu. Oricum, destina-

ţia este strict pentru educaţie. 

Legat de fonduri, pot să vă 

spun că în acest moment avem 

în cont banii necesari inves-

tiţiei, din fonduri proprii ale 

comunei. Numai că nu sunt 

sigur că vom putea aloca ba-

nii anul acesta. Aşa că, decât 

să îi pierdem prin necheltui-

re, nu e exclus ca mare parte 

din aceşti bani la dispoziţie 

să îi dirijăm către asfaltări. În 

ceea ce priveşte şcoala, aceas-

ta este posibil să fi e fi nanţa-

tă dintr-un credit pe care îl 

vom accesa atât pentru aceas-

tă investiţie, cât şi pentru re-

alizarea Drumului de Legătu-

ră Varianta Sud şi a grădini-

ţei. Legat de grădiniţă anun-

ţul de licitaţie privind acest 

obiectiv va fi  făcut public zi-

lele următoare pe Sistemul 

Electronic de Achiziţii Publi-

ce, unde doar luna aceasta am 

avut alte patru licitaţii, cea 

privind sistemul de semafori-

zare inteligentă, cea legată de 

realizarea a patru staţii de 

pompare ape pluviale, mena-

jere şi ape uzate şi sistemati-

zarea canalizării menajere în 

zona Uruşagului-D Mocanu – 

Florilor şi două legate de pro-

iectele europene pe care le de-

rulăm. Iar înainte de acestea 

a fost licitaţia pentru remiza 

PSI, minipunct SMURD şi, bi-

neînţeles cea pentru proiecta-

re Drum de legătură varianta 

Sud. De fapt, pot să vă spun 

că săptămâna aceasta proiec-

tul va fi  gata, urmând să tre-

cem la licitarea fazei de con-

strucţie”, a spus primarul co-

munei Floreşti, Horia Şulea.

Începe realizarea noii Şcoli din Floreşti

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Un consilier local a adu-

nat aproape 6.000 de sem-

nături din partea studen-

ţilor clujeni pentru a-l 

convinge pe Emil Boc să 

renunţe la obligativitatea 

ca studenţii să primească 

abonament gratuit la 

transportul în comun 

doar dacă au un card stu-

denţesc.

Printr-o hotărâre de Con-

siliu Local, de opt ani, stu-

denţii din Cluj nu pot bene-

fi cia de abonament gratuit la 

transportul în comun dacă 

nu au un card studenţesc. 

Acest card este eliberat con-

tra sumei de 20-25 lei de că-

tre câteva organizaţii studen-

ţeşti, care au semnat un par-

teneriat cu Primăria Cluj-Na-

poca. Dacă anul trecut, stu-

denţii aveau o ofertă de do-

uă carduri, anul acesta nu-

mărul lor a crescut la cinci, 

dar taxa de eliberare a aces-

tui card a rămas.

Un consilier local încearcă 

de aproape un an să îl con-

vingă pe primarul Emil Boc 

să renunţe la cardurile respec-

tive, dar până acum nu a re-

uşit acest lucru. „Cardurile 

studenţeşti reprezintă o ches-

tiune birocratică, nesolicitată, 

negratuită, netransparentă şi, 

mai presus de toate, inutilă în 

acordarea gratuităţii transpor-

tului în comun pe raza muni-

cipiului Cluj-Napoca”, scria 

consilierul local PNL, Ioan Bîl-

dea, într-o propunere pe care 

a trimis-o conducerii Primă-

riei, luna trecută.

Banii ajung în conturile 
ONG-urilor studenţeşti

Pe lângă inutilitatea lor, 

cardurile respective nu fac alt-

ceva decât să umfl e conturi-

le asociaţiilor studenţeşti pri-

vate. „Municipalitatea obligă 

studenţii, fără nici o justifi ca-

re, să deţină unul din cele 

cinci carduri studenţeşti pen-

tru a primi abonamentul sub-

venţionat pe două linii de 

transport în comun. Astfel stu-

denţii sunt obligaţi să-şi facă 

anual unul din cele cinci car-

duri, deşi cardurile nu sunt 

emise de către Primărie. Din 

păcate, patru din cele cinci 

carduri costă la eliberare în-

tre 20 şi 25 de lei, bani care 

nu ajung în contul Primăriei, 

ci în conturile unor terţe 

ONG-uri”, subliniază Ioan Bîl-

dea. El adaugă că serviciul es-

te promovat ca fi ind gratuit, 

când, în realitate, este obţinut 

contra cost de către studenţi.

Consilierul local consideră 

că abonamentul ar trebui să 

se acorde gratuit, doar pe ba-

za carnetului de student, vi-

zat la zi, la fel ca în Bucureşti, 

Iaşi, Craiova.

6.000 de studenţi sunt 
împotriva condiţionării 
gratuităţii

Pentru a-şi susţine cât mai 

bine propunerea, consilierul 

PNL a adunat şi semnături ale 

studenţilor. A reuşit să obţi-

nă aproape 6.000 de semnă-

turi, dar nu au fost sufi cien-

te să îl convingă pe primar. 

Într-un răspuns scris oferit 

consilierului PNL, cu privire 

la eliminarea condiţionării gra-

tuităţii prin acele carduri, Emil 

Boc a precizat trebuie să se 

consulte cu conducerea Com-

paniei de Transport Public Cluj 

şi cu organizaţiile studenţeşti. 

„De asemenea, am solicitat şi 

opinia Direcţiei Tehnice având 

în vedere că în anul 2015 va 

fi  introdus sistemul de ticket-

ing”, a declarat primarul.

6.000 de studenți clujeni împotriva 
gratuității condiționate

De opt ani, studenţii din Cluj nu pot benefi cia de abonament gratuit la transportul în comun dacă nu au un card studenţesc

În Cluj-Napoca, transportul e gratuit pentru studenți doar dacă au un card care este eliberat contra cost 
de câteva organizații studențești private. 

6% din posesorii 
cardurilor sunt 
utilizatori frecvenți 

Ioan Bîldea a subliniat că 
din informații neofi ciale, 
aproximativ 15% din po-
sesorii de carduri 
studențești au utilizat cel 
puțin o dată pe parcursul 
unui an universitar re-
spectivul card pentru alte 
reduceri oferite, în afară 
de transportul în comun 
și aproximativ 6% din po-
sesorii de carduri sunt 
utilizatori frecvenți ai 
acestora pentru reduceri-
le acordate, în afara 
transportului în comun. 
Majoritatea studenților 
achiziționează aceste car-
duri doar pentru că sunt 
obligați de către 
Primărie.

IOAN BÎLDEA | 
consilier local

„Patru din cele cinci 
carduri costă la 
eliberare între 20 şi 
25 de lei, bani care nu 
ajung în contul 
Primăriei, ci în 
conturile unor terţe 
ONG-uri“
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Femeia care învaţă bărbaţii să conducă
Are permis de conducere de 36 de ani, iar de 22 de ani îi învaţă şi pe alţii tainele condusului.

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Dacă în copilărie visa să 

devină coafeză, viaţa avea 

să-i rezerve alt destin. 

Acum, cu o mână de fi er, 

ghidează atât bărbaţii, cât 

şi femeile în arta şofatu-

lui. Într-o meserie domi-

nată de bărbaţi – cea de 

instructor auto – o clu-

jeancă a reuşit să se stre-

coare şi să demonstreze 

că poate să doboare stere-

otipurile cu care s-a obiş-

nuit lumea.

Cluj-Napoca se mândreşte 

cu doi instructori auto femei. 

Una dintre ele a vorbit cu re-

porterii Monitorul de Cluj des-

pre provocările acestui job, 

despre discriminarea la care a 

fost supusă de-a lungul vremii 

şi despre satisfacţiile pe care 

le are când se afl ă la volan.

Maria Goia (55 de ani) a 

obţinut permisul de condu-

cere în septembrie 1978 la 

împlinirea vârstei de 18 ani. 

Are categoriile B, C şi E. Trei 

ani mai târziu se angajează 

ca şofer la o fi rmă de distri-

buţie. Rezistă 10 ani după ca-

re alege să devină instructor 

auto. Înainte să se angajeze 

ca şofer, a lucrat ca şi meca-

nic auto.

De la coafeză 
la mecanic auto

Maria Goia vroia să se fa-

că coafeză, dar a ajuns, rând 

pe rând, mecanic, şofer şi in-

structor auto.

“Meseria de şofer o prac-

tic din 1981. Din 1978 de când 

m-am angajat şi până în 1981 

am lucrat pe post de mecanic 

auto. Am absolvit şcoala de 

conducător mecanic auto. Pa-

siunea mea a fost coaforul. 

Ca şi fată, vroiam să mă fac 

coafeză. Când am terminat 8 

clase, părinţii mi-au spus să 

dau la Liceul de Chimie. Am 

dat examen, dar nu am intrat. 

La scurt timp, am primit vi-

zita unui văr care le-a spus 

părinţilor să mă lase să fac 

şcoala de şoferi. Între 1977 şi 

1978 am făcut şcoala de şo-

feri, am dat examen vara în 

luna iulie, iar permisul l-am 

primit numai în septembrie 

când am împlinit vârsta de 18 

ani. Aşa era legea, se putea 

da examen, dar nu primeai 

permisul până la împlinirea 

vârstei legale”, povesteşte Ma-

ria Goia.

Strada te învaţă

Ea povesteşte că din nece-

sitate s-a angajat ca şi şofer, 

iar strada a învăţat-o meseria 

de mecanic auto.

„În perioada lui Ceauşes-

cu nu erau atâtea piese, eu 

am început dând la manivelă 

când porneam cu maşina. Erau 

maşini foarte rele, fără bate-

rie de acumulator, nu se dă-

deau atâtea piese şi atunci ne-

voia m-a învăţat. Chiar dacă 

nu am învăţat eu foarte mul-

te lucruri de mecanică în şcoa-

lă, le-am învăţat în stradă. De 

exemplu, dacă mi s-a stricat 

maşina am chemat un coleg 

de serviciu, i-am spus «nu ştiu 

să repar maşina», el îmi spu-

nea «uite, cauţi acolo, faci aia, 

faci cealaltă», până am învă-

ţat. Am învăţat în stradă. În 

şcoală, meseria a fost de me-

canic, dar nu am învăţat foar-

te multe. Am învăţat în stra-

dă, efectiv la locul faptei. În-

tre anii 1982 şi 1992 am lu-

crat ca şofer. Îmi amintesc că 

odată am abandonat maşina 

din cauza cabinei. Era foarte 

rea cabina, avea nişte găuri 

pe lângă pedale, iarna înghe-

ţa şi sufl etul în mine. Ridicam 

capota să vină căldură de la 

motor. Pe deasupra, ploua înă-

untru”, rememorează Maria 

Goia.

„Trebuia să spui foarte 
multe prostii”

Maria Goia spune că de 

multe ori s-a gândit să renun-

ţe la meseria de şofer pentru 

că se simţea copleşită de res-

ponsabilităţi.

„Era greu pentru o femeie 

să lucreze ce am lucrat eu. În 

principiu, da, este foarte greu 

pentru o femeie într-o lume a 

bărbaţilor. Trebuia să ţii piept 

bărbaţilor şi să spui foarte 

multe prostii, să înjuri. De 

exemplu, ţin minte un episod 

când am primit o maşină foar-

te rea şi am rămas cu ea în 

drum. Cu toate că exista ate-

lier de mecanică şi aveam me-

canic care trebuia să se ocu-

pe de reparaţia maşinilor, s-a 

stricat în trafi c în Piaţa Aba-

tor. Dacă rămâneai cu maşi-

na în stradă trebuia să suni şi 

să anunţi. Şi am sunat şi am 

fost înjurată. «Cine ţi-a pus 

permisul în mână» şi alte în-

jurături. Pentru că nu am fost 

obişnuită să îmi spună cine-

va atât de multe prostii eu 

plângeam. Vreo trei luni am 

tot plâns. După aceea, mama 

îmi spunea să mă duc «că mâi-

ne că va fi  mai bine». Eu nu 

mai vroiam. Dacă am văzut 

că toată lumea se lega de mi-

ne până la urmă le-am răs-

puns înapoi. Foarte greu m-am 

dezobişnuit să nu mai spun 

prostii”, mai spune femeia.

10 ani, singurul instructor 
auto femeie din oraş

Maria Goia practică mese-

ria de instructor auto din 1992. 

A fost singurul instructor au-

to femeie din Cluj-Napoca pâ-

nă în anul 2002, când la şcoa-

la de şoferi unde lucrează i 

s-a mai alăturat o colegă.

„Nu m-am simţit vreodată 

discriminată în această mese-

rie, pentru că nu m-am lăsat 

călcată în picioare. Experien-

ţa din trecut cu şofatul m-a 

făcut să fi u tare. Cursanţilor 

mei le transmit din experien-

ţa mea, pe orice cursant care 

vine, băiat sau fată, tânăr sau 

mai în vârstă, îl învăţ, în pri-

mul rând, să conducă. Eu spun 

că experienţa mea îl ajută ca 

să se poată descurca după ter-

minarea orelor şi după ce îşi 

primeşte permisul. Nu sunt 

de acord cu stereotipi de ge-

nul că locul femeilor este la 

cratiţă sau că femeile nu au 

ce căuta la volan. Ştiu că es-

te o chestiune generalizată, 

dar sunt foarte multe femei 

care conduc. Există doamne 

şi domnişoare care conduc 

mai încet sau mai rău, dar le 

las în pace”, spune Goia.

Bărbaţii, mai agresivi 
decât femeile

Maria Goia spune că are 

acelaşi număr de cursanţi ca 

şi ceilalţi instructori auto băr-

baţi.

„În principiu, femeile căsă-

torite preferă să aibă un instruc-

tor autor femeie pentru că au 

soţi geloşi. Am avut aproxima-

tiv acelaşi număr de elevi ca şi 

ceilalţi instructori auto bărbaţi, 

şi fete şi băieţi, dar parcă am 

avut mai multe fete. La volan, 

bărbaţii sunt agresivi. Şi feme-

ile, dar nu toate. În trafi c, şo-

ferii nu mai au răbdare când 

văd o maşină de şcoală, vor să 

treacă foarte repede, chiar da-

că sunt doar eu în maşină, fac 

urât. Firma e sus şi sunt eu la 

volan, nu au răbdare. Orgoliul 

lui e să treacă în faţa maşinii 

de şcoală, cam în 80% din ca-

zuri se întâmplă aşa. Nu vreau 

să-mi bârfesc colegii pentru că 

nu toţi fac la fel, dar sunt ca-

zuri când instructorul face pro-

puneri indecente cursantelor. 

Ceea ce este un lucru foarte 

urât din partea instructorului. 

Avantajul să alegi un instruc-

tor auto femeie este că noi, fe-

meile, suntem mai calme. Poa-

te că timpul în care am fost in-

structor mi-a dat şi un pic de 

experienţă. Oricum, am mai 

multă experienţă decât cineva 

care începe acum această me-

serie. Chiar dacă eu sunt feme-

ie. Fiecare îşi alege ce doreşte”, 

spune mândră Maria Goia.

O singură dată 
şi-a pierdut răbdarea 
în trafi c

O dată, un tânăr a reuşit 

să o scoată din sărite.

„Cu elevii, în principiu, am 

răbdare. La unul singur nu 

am avut răbdare. După ce am 

făcut vreo 10 ore de condus, 

nu a reuşit să plece de pe loc 

şi i-am spus că eu nu mai pot 

să-l învăţ. Îl ghidam, îi spu-

neam să dea drumul uşor la 

ambreiaj ca să pornească ma-

şina şi să accelere puţin. Fie-

care încercare a mea să-l în-

văţ plecarea de pe loc a fost 

sortită eşecului, cu toate că el 

îmi spunea că a venit aici să 

înveţe. Nu am mai avut răb-

dare. Era antitalent. În schimb, 

până la urmă, băiatul a mers 

la alt instructor auto şi a ob-

ţinut permisul de conducere. 

A fost singurul care m-a scot 

din răbdări, după 10 ore de 

condus. Nu am reuşit să ple-

căm de pe loc după 10 ore, 

atunci ce puteam face în 30 

de ore? Am mai avut încă o 

experienţă când i-am spus 

unei doamne în urmă cu doi 

ani să întoarcă maşina şi am 

întrebat-o care sunt paşii de 

urmat la întoarcerea unei ma-

şini. A uitat să spună că tre-

buie învârtit de volan şi i-am 

spus că «acum te-ai trezit». 

Mi-a spus să nu vorbesc aşa 

cu ea. I-am spus că nu am ri-

dicat tonul, nu am înjurat-o, 

nu am bătut-o. S-a supărat 

dar după două luni a venit în-

apoi să-şi termine orele”, spu-

ne Goia care recunoaşte că 

„femeile sunt mai orgolioase 

decât bărbaţii”.

În ceea ce priveşte relaţia 

ei cu elevii bărbaţi, Goia spu-

ne că nu au altă cale decât să 

o asculte. „Cursanţii bărbaţi 

trebuie să-mi accepte sfaturi-

le. Ei trebuie să fi e pregătiţi 

la sfârşitul celor 30 de ore de 

conducere. Trebuie să stea şi 

să asculte, nu au altă alterna-

tivă”.

„Am făcut accidente, 
doar unul din vina mea”

Instructorul auto spune că 

de-a lungul vremii a fost im-

plicată în diverse accidente 

rutiere şi recunoaşte că o sin-

gură dată vina i-a aparţinut.

„În carierea mea, am fost 

implicată în câteva accidente, 

dar vinovată am fost doar o 

dată. Se întâmpla pe vremea 

lui Ceauşescu, am mers cu vi-

teză pe Calea Turzii şi am 

acroşat o maşină. Dar maşi-

na mi-a mai fost lovită din vi-

na altor persoane. Dacă am 

fost înjurată când am coborât 

din maşină, am înjurat îna-

poi. Ştiu să spun multe pros-

tii dar nu le spun din simplul 

motiv că nu e frumos pentru 

o femeie să spună prostii. La 

fel cum nu îi stă bine unei fe-

mei să fi e băută”, recunoaşte 

Goia.

Repară maşini 
cot la cot cu bărbaţii

Motorul unei maşini nu 

mai constituie nicio enigmă 

pentru Maria Goia.

„La Dacia veche ştiam să 

fac tot. Dacă se strică ceva la 

roată sau fac pană ştiu să o 

ridic, să schimb roata. Am 

schimbat roata la camioane. 

Schimbam roata cu levier, 

având în vedere că eu aveam 

50 de kilograme, cât avea şi 

roata. O ridicam cu levierul 

şi o puneam singură, fără aju-

tor. Acum, puterea a mai slă-

bit. Nu s-a mai întâmplat să-mi 

repar maşina în stradă. Ştiu 

să pun ulei, apă, schimb be-

curi, chestiile de bază, la Da-

cia cealaltă schimbam bujii, 

făceam tot, tot. Ştiu să schimb 

uleiul la maşină”, mai spune 

femeia.

Întrebată de ce crede că fe-

meile din ziua de azi se tem 

să concureze în activităţi un-

de bărbaţii sunt majoritari, 

Goia a precizat: „Poate au im-

presia că este mai greu, poa-

te nu sunt sigure pe ele”.

„Nu cred că în zilele noas-

tre se dau foarte uşor permi-

sele de conducere. În cele 20 

de minute de traseu, elevii 

cad pe capete. Şcoala de şo-

feri este foarte dură”, Maria 

Goia

Trafi cul din Cluj, 
prin ochii instructorului

„Trafi cul din Cluj-Napoca 

este foarte aglomerat. Mai ales 

în orele de vârf este o trage-

die în intersecţii. Nimeni nu 

mai conduce cu 50 km/h în 

oraş. Cele mai frecvente ile-

galităţi întâlnite în trafi c sunt 

trecerea pe galben sau pe ro-

şu, depăşirile neregulamenta-

re şi viteza”, mai spune Ma-

ria Goia.

MARIA GOIA | instructor auto

„Nu m-am simţit vreodată discriminată 
în această meserie, pentru că nu m-am 
lăsat călcată în picioare. Experienţa din 
trecut cu şofatul m-a făcut să fi u tare.

Maria Goia a obţinut permisul de conducere în septembrie 1978 la împlinirea vârstei de 18 ani.
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Soluţia viabilă pentru 

menţinerea la niveluri 

corecte a defi citului buge-

tar este raţionalizarea 

cheltuielilor guvernamen-

tale, a declarat joi Lucian 

Croitoru, consilierul 

guvernatorului Băncii 

Naţionale a României 

(BNR), la o conferinţă la 

Academia de Studii 

Economice.

Croitoru a precizat că aceas-

tă raţionalizare nu înseamnă 

o tăiere a cheltuielilor, ci o 

creştere mai înceată a cheltu-

ielilor cu transferurile (cea 

mai mare cheltuială de acest 

tip este cea cu pensiile) com-

parativ cu ritmul de creştere 

a cheltuielilor cu investiţiile.

Acest lucru ar avea ca efect 

sporirea economisirii guver-

namentale, reducerea defi ci-

tului bugetului asigurărilor so-

ciale şi, astfel, a datoriei pu-

blice, precum şi creşterea pro-

ductivităţii în sectorul privat.

„Nu orice reducere a de-

fi citului bugetar este dezira-

bilă”, a afi rmat Croitoru, ca-

re a adăugat că, atât timp cât 

creşterea impozitelor este 

principala soluţie pentru con-

trolarea defi citului bugetar, 

economia informală va con-

tinua să expandeze, iar pro-

blemele fi scale vor fi  în con-

tinuare agravate.

Consilierul guvernatorului 

BNR a subliniat că ar trebui 

eliminat din societatea româ-

nească mitul că Stânga creş-

te cheltuielile sociale, deoare-

ce acelaşi lucru îl fac şi par-

tidele de Dreapta.

„Este o competiţie politi-

că”, a spus Croitoru, amin-

tind, în acest sens, şi introdu-

cerea cotei unice de 16%, în 

2005, după ce iniţial s-a luat 

în calcul un nivel de 24%, iar 

competiţia politică a dus ni-

velul cotei unice mai jos.

„Nici Stânga şi nici Dreap-

ta nu pot garanta că benefi -

ciile sociale şi datoriile pu-

blice pot fi  menţinute în li-

mite sustenabile. Limitarea 

prin Constituţie a ponderii 

datoriilor publice în PIB nu 

este o garanţie a sustenabili-

tăţii, dar trebuie încercată”, 

a apreciat consilierul guver-

natorului BNR.

Ţinta de defi cit bugetar sta-

bilită de autorităţile de la Bu-

cureşti pentru 2014 este de 

2,2% din PIB. După primele 

nouă luni din acest an, exe-

cuţia bugetului general con-

solidat s-a încheiat cu un ex-

cedent de 0,06% din Produ-

sul intern brut (PIB).

Croitoru despre „soluția 
viabilă” pentru un 
„deficit bugetar corect”

România ocupă locul 52 în 

clasamentul „Paying Taxes 

2015”, în urcare cu 82 de 

locuri faţă de ediţia anteri-

oară a topului şi afl ându-se 

astfel printre cele mai bine 

clasate ţări din Europa 

Centrală şi de Est, reiese 

din raportul anual realizat 

de PricewaterhouseCoopers 

(PwC) şi Banca Mondială, 

publicat joi.

Conform sursei citate, Ro-

mânia este, în prezent, printre 

cele mai bine plasate ţări din 

Europa Centrală şi de Est în 

clasamentul Paying Taxes, în-

aintea Poloniei (locul 87), Un-

gariei (88), Bulgariei (89), Slo-

vaciei (100) şi a Republicii Ce-

he (119), dar rămâne în urma 

Ţărilor Baltice (Letonia 24, Es-

tonia — 28, Lituania — 44), a 

Croaţiei (36) şi a Sloveniei (42).

„România este unul dintre 

performerii ediţiei de anul aces-

ta a raportului Paying Taxes, 

iar acest lucru a fost posibil ca 

urmare a măsurilor luate de 

autorităţile fi scale în perioada 

2010-2013 pentru facilitarea plă-

ţilor electronice şi a depunerii 

declaraţiilor online”, a declarat 

Mihaela Mitroi, liderul Depar-

tamentului de Consultanţă Fis-

cală şi Juridică, PwC România.

La ora actuală, companii-

le din România trebuie să efec-

tueze 14 plăţi de taxe pe par-

cursul unui an (faţă de o me-

die europeană de 12 plăţi anu-

ale) şi petrec pentru calcula-

rea acestora şi completarea şi 

depunerea declaraţiilor 159 

de ore de muncă, media eu-

ropeană fi ind de 176 de ore.

Pe de altă parte, când vine 

vorba de rata totală de impozi-

tare, care măsoară ponderea ta-

xelor şi contribuţiilor suportate 

de către o fi rmă ca procent din 

profi t, România se situează uşor 

peste media europeană, cu un 

procentaj de 43,2%, faţă de me-

dia europeană de 41%.

La nivel global, media ra-

tei totale de impozitare a unei 

companii medii este de 40,9% 

din profi tul comercial, aceas-

ta efectuează 25,9 plăţi pe an 

şi petrece 264 de ore pentru a 

se conforma cerinţelor fi scale.

„În cei zece ani în care a fost 

efectuat raportul Paying Taxes, 

timpul petrecut de o companie 

medie pentru a se conforma cu 

plăţile fi scale a scăzut cu aproa-

pe 10 zile, ceea ce refl ectă creş-

terea utilizării mijloacelor elec-

tronice de plăţi la nivel global”, 

se arată în comunicatul PwC.

Paying Taxes 2015 ia în cal-

cul toate taxele şi contribuţiile 

obligatorii pe care o companie 

de talie medie le are de achitat 

în decurs de un an. Anul tre-

cut, România s-a clasat pe po-

ziţia 134 în această ierarhie.

România în clasamentul 
„Paying Taxes 2015”

Înfrângerea surprinzătoa-

re în alegerile prezidenţi-

ale a premierului Victor 

Ponta ar putea duce la noi 

creşteri ale obligaţiunilor 

României, relatează publi-

caţia de business 

Bloomberg.

Preţul obligaţiunilor Ro-

mâniei cu scadenţa în octom-

brie 2024 a crescut zilnic în-

cepând din 16 noiembrie, 

când alegerile au fost câşti-

gate de preşedintele Partidu-

lui Naţional Liberal, Klaus Io-

hannis. Acesta a câştigat scru-

tinul cu promisiunile de a 

combate corupţia şi a întări 

domnia legii, în a doua cea 

mai săracă ţară din UE, no-

tează Bloomberg.

„Nu este nicio îndoială că 

acest lucru va îmbunătăţi po-

liticile fi scale şi întreaga eco-

nomie. Rezultatul alegerilor 

va avea ca rezultat mai mul-

tă transparenţă în guvern”, a 

declarat la Bucureşti preşedin-

tele Templeton Emerging Mar-

kets Group, Mark Mobius, în-

tr-un interviu.

14% în 2014

Eurobondurile României 

au generat în acest an un câş-

tig de 14%, cel mai mare în-

tre nouă pieţe din regiune, 

susţinute de reducerea defi ci-

tului bugetar şi de respecta-

rea ţintelor stabilite cu Fon-

dul Monetar Internaţional, po-

trivit Bloomberg.

Pe termen scurt ar putea 

apărea turbulenţe, în condiţi-

ile în care Iohannis şi Ponta, 

care a rămas premier, încep 

să lucreze împreună, dar îm-

părţirea puterii va fi  bună pen-

tru ţară, consideră Roxana Hu-

lea, analist la Societe Genera-

le în Londra.

Iohannis a câştigat cu 

54,5%, inversând un decalaj 

de 10 puncte procentuale, 

scandalurile de corupţie din 

interiorul partidului premie-

rului provocând un vot de pro-

test împotriva guvernului, din 

partea alegătorilor.

„Alegătorii cer guvernului 

să accelereze reformele şi să 

schimbe agenda”, a afi rmat 

Hulea.

Preşedintele ales, care va 

prelua preşedinţia de la Trai-

an Băsescu în 22 decembrie, 

a declarat marţi că PNL vrea 

să ia puterea în 2015 şi cel 

mai târziu în 2016.

„Împărţirea puterii, drep-

tul de veto al preşedintelui 

asupra unor noi legi şi un PSD 

slăbit vor duce la politici mai 

sensibile”, consideră Dan Buc-

şa, economist al UniCredit 

Bank în Londra.

„ Informaţiile sunt 
incluse în preţuri”

Vladas Zaborovskis, mana-

ger de fonduri la compania 

SEB Investiciju Valdymas în 

Tallinn, a declarat că va aş-

tepta să vadă dacă se va ma-

terializa colaborarea între ri-

valii politici, înainte de a cum-

păra obligaţiuni româneşti.

„Există acest potenţial de 

scădere, provocat de riscuri-

le politice. Informaţiile pozi-

tive şi fundamentele macro-

economice bune sunt deja in-

cluse în preţuri”, a spus Za-

borovskis.

Politicile lui Ponta au con-

tribuit la accelerarea creşte-

rii economice la un ritm anu-

alizat de 3,2% în trimestrul 

al treilea, cel mai rapid din 

UE, potrivit datelor prelimi-

nare publicate de Institutul 

Naţional de Statistică pe 14 

noiembrie.

Ponta a declarat pe 11 no-

iembrie că guvernul are ca 

ţintă un defi cit bugetar de 

1,4% pentru 2015, faţă de 

un nivel de aproape 2% în 

2014.

Comisia Europeană a aver-

tizat pe 5 noiembrie că în lip-

sa unor noi măsuri de creşte-

re a veniturilor sau de redu-

cere a cheltuielilor, defi citul 

bugetar va urca la 2,8% din 

PIB în 2015.

Randamentul obligaţiuni-

lor României cu maturitate în 

2024 a scăzut cu 0,09 puncte 

procentuale în această săptă-

mână, atingând joi un minim 

record de 2,67%.

Leul s-a depreciat în ace-

eaşi perioadă cu 0,4%, la 

4,4415 unităţi pentru un euro.

Cum poate fi monetizată 
o înfrângere electorală ?
Bloomberg afirmă că înfrângerea lui Ponta în alegeri poate duce la noi 
creşteri ale obligaţiunilor României.
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Raportul euro/leu şi-a con-

tinuat mişcarea ascenden-

tă, media lui urcând de la 

4,4407 la 4,4421 lei, mai 

sus cu circa un ban faţă de 

începutul săptămânii.

Miercuri noapte, cotaţiile 

euro au crescut la un maxim 

de 4,4470, un mod de a răs-

punde a-l investitorilor de a 

răspunde la declaraţiile recen-

te ale guvernatorului BNR, Mu-

gur Isărescu. Acesta a decla-

rat că leul „stă tolănit leul în 

intervalul 4,40-4,44 (de aproa-

pe jumătate de an, adică mai 

puţin de 1%. Mai mişcă aşa 

uşor din coadă, dar sub 1%”.

Piaţa locală s-a deschis ieri 

la 4,4430 lei, faţă de 4,4380 lei, 

la închiderea de miercuri. Pe 

parcursul şedinţei tranzacţiile 

s-au realizat într-un culoar foar-

te îngust, cuprins între 4,44 şi 

4,4450 lei. La ora 14:00 cotaţi-

ile erau de 4,4390 – 4,4420 lei.

Cursul dolarului american 

a crescut de la 3,5411 la 3,5472 

lei iar cel al francului elveţi-

an de la 3,6969 la 3,6976 lei, 

nou maxim înregistrat înce-

pând cu data de 19 martie.

Monedele din regiune erau 

stabile în faţa euro, ele men-

ţinându-se la cotaţiile de mier-

curi. Cea poloneză se tranzac-

ţiona la 4,214 – 4,223 zloţi iar 

cea maghiară la 304,5 – 305,4 

forinţi.

Perechea euro/dolar fl uc-

tua între 1,2504 şi 1,2475 do-

lari. Menţinerea euro peste 

pragul de 1,25 dolari se dato-

ra îmbunătăţirii semnifi cative 

a indicelui ZEW, care măsoa-

ră încrederea mediului fi nan-

ciar din Germania, care a cu-

noscut prima creştere de la 

începutul acestui an.

Moneda unică rămâne to-

tuşi sub presiune, având în 

vedere că zona euro se men-

ţine la limita reintrării în re-

cesiune, care va obliga BCE 

să ia măsuri monetare necon-

venţionale.

În piaţa la termen de la Si-

biu, euro se tranzacţiona pe 

decembrie la 1,2513 – 1,2547 

dolari iar uncia de aur cu ace-

eaşi scadenţă la 1.192 dolari.

Pentru realizarea acestui 

articol au fost folosite date şi 

informaţii disponibile până joi 

la ora 14.  (R. G.)

Euro se consolidează la 4,44 lei
Principala problemă a 

IMM-urile din România 

nu este reprezentată de 

bani, ci de organizarea 

economiei, fi ind în special 

nevoie ca fi rmele mici şi 

mijlocii să-şi găsească 

locul în sistemul econo-

mic, a declarat Cristian 

Pârvan, secretarul general 

al Asociaţiei Oamenilor 

de Afaceri din România 

(AOAR).

„Banii sunt importanţi, dar 

nu sunt principala problemă a 

IMM-urilor româneşti. Proble-

ma este ce produc acestea, ce 

valoare adăugată aducem prin 

ce producem? Aici este marea 

problema a IMM-urilor. (...) Ro-

mânia nu poate creşte durabil 

decât cu capitalul românesc 

majoritar, bineînţeles şi cu aju-

torul investiţiilor străine. Nicio 

ţară nu poate creşte doar cu in-

vestiţii străine. Analiştii de frun-

te ne explică toată ziua că fă-

ră investiţii străine directe mu-

rim. Mi se pare hilar un ase-

menea punct de vedere, pen-

tru că acestea sunt de 1,5 mi-

liarde de euro anual, în timp 

ce amărâţii noştri de români 

aduc chiar şi în perioada de cri-

ză 2,8 miliarde de euro – 3 mi-

liarde de euro anual în Româ-

nia. Facem orice concesii să 

aducem 1,5 miliarde de euro şi 

nu avem soluţii pentru banii 

românilor din afară”, a spus 

Pârvan la conferinţa Mediafax 

Talks about SMEs.

El s-a referit la o serie de 

analize realizate de Ziarul Fi-

nanciar potrivit cărora 200.000 

de fi rme din România au ze-

ro cifră de afaceri.

„Am acordat 600 milioa-

ne de euro ajutoare de stat 

în ultimii ani, din care 90% 

la multinaţionale. Nu am ni-

mic că sunt multinaţionale, 

dar am dat ajutoare de stat 

la nişte investiţii care au cre-

at 3.600-6.000 de locuri de 

muncă şi în acelaşi timp am 

dat doar 20 milioane de eu-

ro pentru întreprinzătorii de-

butanţi, care au creat 15.000 

de fi rme şi 30.000 de locuri 

de muncă. Întrebăm care es-

te politica publică? Nu putem 

modifi ca politica publică, dar 

Guvernul poate stabili anu-

mite grile când acordă aju-

toare de stat în funcţie de câ-

te IMM-uri atrag ca subfur-

nizori aceste investiţii, să ie-

şim din politica de buncăr”, 

a adăugat Pârvan.

În opinia sa, astfel banii 

din ajutorul de stat vor putea 

fi  utilizaţi şi pentru IMM-uri-

le care produc diverse produ-

se, subansamble şi astfel să 

fi e integrate în sistemul eco-

nomic.

„Avem probleme de orga-

nizare a economiei, pentru ca 

IMM-urile să-şi găsească lo-

curile lor în economie. După 

ce vom rezolva aceste proble-

me vor veni şi banii”, a con-

chis Pârvan.

IMM-urile nu-și găsesc 
„locul în economie”

PIAŢA VALUTARĂ

Guvernul va trebui să 

demonstreze FMI că are 

resurse să acopere anul 

viitor un gol de venituri 

de 15-17 miliarde lei, care 

provine atât din reduce-

rea defi citului bugetar, 

cât şi din măsurile legis-

lative adoptate în ultimele 

luni, a declarat joi Ionuţ 

Dumitru, preşedintele 

Consiliului Fiscal, la con-

ferinţa cu analiştii organi-

zată de Fondul 

Proprietatea.

Ionuţ Dumitru (foto) a ară-

tat că în ceea ce priveşte inves-

tiţiile, execuţia bugetară pe ESA 

arată mult mai rău decât cea 

pe cash, scăderea investiţiilor 

noi fi ind de 55%. Diferenţa pro-

vine din faptul că la capitolul 

investiţii au fost plătite anumi-

te arierate. Potrivit preşedinte-

lui Consiliului Fiscal, investiţi-

ile publice au coborât la mini-

mul ultimilor cinci ani.

Cu căciula în mână, la 
poarta BNR

Potrivit unor surse ofi ciale, 

premierul Victor Ponta a fost 

la BNR înainte de alegeri pen-

tru a discuta situaţia bugetară 

şi programul pentru 2015, un-

de l-ar fi  rugat pe fostul secre-

tar de stat în MFP Gheorghe 

Gherghina să-i ofere sprijin mi-

nistrului delegat pentru Buget, 

Darius Vâlcov, pentru a închi-

de bugetul în 2% din PIB. Ţin-

ta de 2,2% din PIB pe cash în 

2014 era negociată cu FMI şi 

CE exclusiv pentru cheltuieli 

de cofi nanţare programe din 

fonduri UE, dar nu mai poate 

fi  menţinută întrucât la recti-

fi care s-au tăiat fondurile re-

spective.

„La aceeaşi rectifi care s-a 

asumat că bugetul va închide 

cu uşor excedent în octombrie, 

deci nu există spaţiu fi scal pen-

tru plata în avans a drepturi-

lor salariale câştigate în instan-

ţă. Este nevoie de rectifi care şi 

de tăierea cheltuielilor de la 

alte ministere, ceea ce ar în-

semna în special investiţii”, au 

completat sursele citate.

Ipoteza unei noi rectifi cări 

bugetare nu pare agreată de 

Consiliul Fiscal, Ionuţ Dumi-

tru declarând pentru Media-

fax că ar fi  încălcate prea mul-

te prevederi legale.

O astfel de măsură nu ar 

ajuta însă construcţia bugeta-

ră pentru anul 2015, întrucât 

ţintele convenite cu FMI şi 

Comisia Europeană vizează 

defi citul calculat potrivit ESA, 

ori drepturile salariale au fost 

deja introduse în defi citul ESA 

la momentul în care au fost 

câştigate şi au devenit o obli-

gaţie certă pentru stat.

„Cheltuielile sunt 
aproape la blană”

Mai mult, mutarea cheltu-

ielilor de investiţii pentru 2015 

creşte defi citul pe ESA şi va 

pune presiuni suplimentare 

pentru ajustări structurale, 

pentru ca România să atingă 

angajamentul din MTO (Me-

dium Term Objective) stabilit 

prin Pactul Fiscal.

„Cheltuielile pentru 2015 

sunt aproape la blană. Sunt 

angajamente, sunt co-fi nanţări 

care nu mai pot fi  amânate. 

Ministerul Fondurilor UE a cal-

culat un necesar de co-fi nan-

ţare de 15 miliarde lei pentru 

a-şi atinge ţintele. Altfel, sunt 

bani pierduţi de la UE. Pe toa-

tă legislaţia în vigoare, defi ci-

tul de anul viitor trece de 2,8% 

din PIB, cât a calculate CE”, 

au mai spus sursele citate.

Pe de altă parte, Dumitru 

a explicat că propriile calcu-

le, care indică în 2015 un de-

fi cit mult peste 2,8% din PIB, 

diferă de prognoza Comisiei 

Europene şi estimările auto-

rităţilor întrucât acestea au 

avut în vedere doar ce a fost 

publicat în Monitorul Ofi cial 

până în luna octombrie, iar 

de la acel moment Guvernul 

a mai aprobat o serie de acte 

normative cu impact fi scal.

Potrivit primelor estimări 

realizate de ministerul Fondu-

rilor Europene, cheltuielile 

pentru co-fi nanţare ar trebui 

să se tripleze anul viitor, de 

la 4,5-5 miliarde lei anul aces-

ta la 15 miliarde lei pentru a 

putea îndeplini ţintele de ab-

sorbţie şi, mai ales, pentru a 

nu fi  pierdute defi nitiv sume 

importante alocate în exerci-

ţiul fi nanciar 2007-2014.

Şoapte despre 
viitorul buget

Mediafax a publicat săptă-

mâna trecută un document 

care conţine mai multe pro-

puneri de măsuri fi scale, ela-

borat de Ministerul Finanţe-

lor Publice (MFP) – ministrul 

delegat pentru Buget, în care 

se precizează că una dintre 

acestea ar fi : „Introducerea 

impozitului progresiv pe ve-

nit, începând cu 2016 (3 cote 

progresive de 15%, 25% şi 

35%)”.

O altă propunere din do-

cument este creşterea impo-

zitelor locale pe terenuri şi 

imobile cu 25%, o majorare 

similară urmând să fi e aplica-

tă din 2016.

Guvernul a insistat, atât în 

timpul campaniei electorale, 

cât şi după alegeri, că nu vor 

fi  majorate taxele şi impozi-

tele pentru anul viitor.

Proiectul bugetului pentru 

anul viitor va fi  supus dezba-

terii publice după data de 10 

decembrie, când se va înche-

ia misiune comună FMI şi CE, 

care va veni pe 2 decembrie 

la Bucureşti strict pentru dis-

cuţii pe această problematică.

Misiunea FMI, 
la Bucureşti

Misiunea comună de ex-

perţi ai Fondului Monetar In-

ternaţional şi Comisiei Euro-

pene se va afl a la Bucureşti în 

perioada 2-10 decembrie pen-

tru a discuta cu autorităţile ro-

mâne proiectul legii bugetului 

pentru anul 2015. Misiunea va 

fi  condusă din partea FMI de 

Andrea Schaechter, iar din par-

tea CE de Istvan Szekely.

Preşedintele Traian Băses-

cu a declarat, miercuri, la Co-

troceni, că în spaţiul public 

sunt discuţii extrem de con-

sistente legate de creşterea ta-

xelor, menţionând că priori-

tatea majoră pentru România 

este un proiect de buget pe 

2015 şi că face un apel către 

Guvern pe acest subiect.

Guvernul trebuie să scoată anul 
viitor 15 mld. lei din piatră seacă
Preşedintele Consiliului Fiscal, Ionuț Dumitru, afirmă că Guvernul va avea de acoperit pentru anul viitor 
un deficit de venituri însumând 15-17 miliarde de lei.

19 
noiembrie

20 
noiembrie

Euro 

4,4407 4,4421

Dolar 

3,5411 3,5472

100 Forinţi maghiari 

1,4541 1,4576

Francul elveţian 

3,6969 3,6976

Lira sterlină 

5,5540 5,5554

Gramul de aur 

136,7200 136,1898

IONUŢ DUMITRU |  președintele Consiliului 
Fiscal

„Din păcate, Guvernul va avea o problemă să 
acopere acest gol. Autorităţile fi e vor negocia noi 
ţinte cu FMI, fi e vor apela la alte măsuri şi, din 
păcate, iau în calcul şi creşteri de taxe pentru 
anul viitor ca să acopere golul din buget.“
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ANUNȚ PRIVIND FINALIZAREA PROIECTULUI
,,Dezvoltarea activitătii economice prin achizitia de echipamente 

tehnologice noi la SC TIC SOLUTION SRL’’, cod SMIS 53410
contract de fi nantare nr.4281/24.06.2014

PROGRAMUL: REGIO- Programul Operational Regional 2007-2013,
Axa prioritara 4 ,,Sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional

si local, Domeniul Major de Interventie 4.3
,,Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor’’

Autoritatea de management:
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice

S.C. TIC SOLUTION SRL a fi nalizat cu succes în luna Noiembrie 2014, 
implementarea activităților din proiectul intitulat ,,Dezvoltarea activității 
economice prin achiziția de echipamente tehnologice noi la SC TIC SOLUTION SRL’’.

Valoarea totală a proiectului este de 813.210,36 Lei, din care 791.738,52 
reprezintă valoarea fi nanțării nerambursabile. Proiectul s-a implementat în 
Turda, Jud. Cluj la punctul de lucru al fi rmei Str. Câmpiei nr.7B, în perioada 
25.06.2014 – 24.11.2014 și are ca obiectiv general creșterea competitivității 
economice a fi rmei la nivel local și regional, prin achiziția de echipamente 
tehnologice noi și performante.

Proiectul a fost cofi nanțat de Uniunea Europeană prin REGIO- Programul 
Operațional Regional, Axa prioritară 4 ,,Sprijinirea dezvoltării mediului de 
afaceri regional și local, Domeniul Major de Intervenție 4.3,,Sprijinirea 
dezvoltării microintreprinderilor’’,program gestionat de Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management 
prin Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord–Vest, Organism Intermediar.

În urma implementării, prin activitățile realizate în proiect, s-au realizat 
următoarele:

  Achiziționarea a 6 echipamente tehnologice noi: buldoexcavator, 
miniexcavator, compresor portabil, compactor, nivelă electronică, 
tăietor de asfalt;

 S-au creat 5 noi locuri de muncă
  Introducerea în lista de servicii/lucrări oferite a cel puțin trei tipuri de 

lucrări și servicii noi: rețele de canalizare, lucrări de infrastructură, 
lucrări de amenajare/consolidare a terenurilor.

Persoana de contact: Ing. Bunea Tudor Adrian -Administrator
Tel. 0742796362
Fax 0264-323159
e-mail: ticsolution@yahoo.ro

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

Deputatul Ioan 
Adam, arestat în 
dosarul retrocedărilor
Deputatul PSD Ioan Adam a 
fost arestat, joi, printr-o deci-
zie luată de instanţa supremă, 
în dosarul retrocedărilor ilega-
le de păduri din Bacău, în care 
au fost arestaţi și fostul depu-
tat Viorel Hrebenciuc și fi ul 
acestuia. Ioan Adam urmează 
să fi e încarcerat, dar poate 
contesta decizia, care nu este 
defi nitivă, la aceeași instanţă. 
Procurorii DNA au cerut aresta-
rea parlamentarului, după ce, 
săptămâna aceasta, au obţi-
nut avizul Camerei Deputaţilor 
în acest sens. Ioan Adam este 
urmărit penal pentru instigare 
la abuz în serviciu cu consecin-
ţe deosebit de grave, constitui-
re a unui grup infracţional or-
ganizat și trei infracţiuni de 
cumpărare de infl uenţă în do-
sarul retrocedărilor ilegale de 
păduri. În acest dosar, au fost 
arestaţi preventiv, prin decizia 
Înaltei Curţi de Casaţie și 
Justiţie (ICCJ), fostul deputat 
PSD Viorel Hrebenciuc, fi ul 
acestuia, Andrei Hrebenciuc, și 
Paltin Sturdza, benefi ciarul ce-
lor peste 43.000 de hectare 
pădure care ar fi  fost retroce-
date ilegal. Tribunalul Covasna 
a dispus punerea în posesia lui 
Paltin Sturdza a unei suprafeţe 
de 43.227 de hectare de pă-
dure în Bacău, producând ast-
fel Romsilva un prejudiciu de 
303.888.615 de euro.

Pe scurt

Câte mandate ar trebui să 

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Biroul Electoral Central 

(BEC) a fi nalizat joi pro-

cesul-verbal privind cen-

tralizarea rezultatelor 

votului din turul II al pre-

zidenţialelor, potrivit 

căruia Klaus Iohannis 

este declarat câştigător al 

scrutinului.

Scorul anunţat ar putea in-

fl uenţa desemnarea viitorului 

premier, dar şi împărţirea pu-

terii în interiorul partidelor. 

În opinia specialiştilor, în pe-

rioada următoare vom asista 

la unele modifi cări pe scena 

politică şi, totodată, la nive-

lul Parlamentul, anul viitor 

anunţându-se unul deloc uşor.

Au mizat pe cartea 
„totul este posibil“

Sociologul clujean Ioan 

Hosu subliniază că rezulta-

tul a surprins pe toată lumea 

şi că în jocul politic nu este 

permis „să te aşezi cu o pun-

gă de popcorn în faţa televi-

zorului”, cum s-a exprimat 

premierul Victor Ponta, îna-

intea alegerilor pentru pre-

şedinţia României

„A fost un rezultat surprin-

zător pentru toată lumea, şi pen-

tru echipa lui Iohannis şi pen-

tru cea a lui Ponta. Foarte pu-

ţini s-au aşteptat la această răs-

turnare de situaţie. Eu cred că 

în jocul politic nu este permis 

să spui că te pui în faţa televi-

zorului cu o pungă de popcorn 

şi că ai câştigat deja alegerile…

Declicul s-a produs evident 

între primul şi cel de-al doi-

lea tur de scrutin. Organiza-

rea proastă a alegerilor din di-

aspora cât şi campania nega-

tivă, murdară pe care a dus-o 

PSD a determinat această răs-

turnare de situaţie.

PSD s-a orientat spre un elec-

torat crezând că e sufi cient pen-

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Părerile sunt împărţite în 

rândul politicienilor când 

vine vorba de limitarea 

puterii aleşilor.

Cazurile de corupţie, mo-

nopolul unei persoane sau al 

unui grup de persoane, de ase-

menea, nepotismul şi confl ic-

tele de interese ar putea fi  în-

lăturate sau cel puţin „rărite“ 

dacă o propunere legislativă 

va trece de Legislativ, consi-

deră unii parlamentari.

Potrivit iniţiativei, aleşii lo-

cali, primarii, preşedinţii de 

consilii judeţene şi consilierii 

locali şi judeţeni nu vor pu-

tea ocupa aceste funcţii mai 

mult de două mandate succe-

sive, conform iniţiativei sem-

nate printre alţii de un parla-

mentar ajuns la al treilea man-

dat, Cezar Preda. Iniţiativa a 

trecut deja de Camera Depu-

taţilor, însă Senatul este for 

decizional în acest caz.

Argumentele 
iniţiatorilor

Mai exact, iniţiatorii au con-

siderat că după două manda-

te consecutive, aleşii locali 

construiesc în jurul lor un sis-

tem politic şi instituţional lo-

cal în care orice competiţie 

electorală locală reală devine 

imposibilă şi există situaţii 

concrete în care monopolul 

unei persoane sau al unui grup 

de persoane din jurul aceste-

ia asupra resurselor unei co-

munităţi a dus la acuzaţiile 

de nepotism, confl ict de inte-

rese sau corupţie.

O îngrădire 
nedemocratică

Nu toţi parlamentarii sus-

ţin această iniţiativă, conside-

rând că nu este democratică. 

„Nu sunt de acord cu o ase-

menea iniţiativă şi eu catego-

ric o voi respinge când va ajun-

ge la Senat. Sunt foarte multe 

motive şi argumente, mai mult 

decât atât, nu am auzit de aşa 

ceva nicăieri în lume, pentru 

că este vorba de un drept al 

unui om ales prin vot.

Adică, un primar a fost ales 

de oameni prin vot, a fost tri-

mis acolo să îi reprezinte. Iar 

eu ştiu că exemplele vorbesc, 

am văzut în comunele cluje-

ne cât se zbat oamenii aceia 

Alegerile s-au înch
Am asistat la o campanie murdară în care PSD a transmis u
nu ştiu şi nu vor să se rebrenduiască, atrag atenţia unii soc

21.11.2014
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Oferim servicii de:
- consultanţă
- montaj
- recondiţionare
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Parchet stejar
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27,34 EUR + tva

Strada Observatorului 72B
tel./fax: 0264 411 213

tel.: 0745 301 315
e-mail: contact@valentinoparchet.ro

www.valentinoparchet.ro

ADVERTORIAL

Complexul balnear din 

Orosháza-Gyopárosfürdő cu 

tradiții de peste un secol, pe 

parcursul deceniilor a devenit 

o stațiune frecventată în pri-

mul rând de familile cu copii. 

Prin prestarea serviciilor de ca-

litate complexul servește 

menținerea și ameliorarea 

sănătății. În același timp și 

distracția oaspeților este garan-

tată. Complexul dispune de ur-

mătoarele unități: aqua park-

ul și băile termale deschise pe 

tot parcursul anului, și parcul 

de saună cu zece cabine. În se-

zonul toamnă-iarnă printre pro-

gramele cele mai preferate enu-

merăm: Recreația de vineri 
seara și Baia nocturnă de sâm-
bătă seara, care se desfășoară 

până la miezul nopții. 

În urma zilelor stresante de 

lucru programul Recreație de 
vineri seara asigură un cadru 

ideal oaspeților dornici de re-

cuperare, relaxare și distracție. 

Pentru acest program Centrul 

de sănătate și terapii a fost lăr-

git cu o nouă cabină de sau-

nă fi nlandeză cu o capacitate 

de 25 persoane. În această no-

ua cabină se țin ședințe de sa-

ună în baza instrucțiunilor da-

te de maeștri noștri califi cați. 

Totodată a fost inaugurat și 

un centru nou de masaj de 

cea mai înaltă calitate. Într-un 

cadru relaxant și reconfortant 

terapeuți califi cați Vă oferă o 

gamă largă de pachete well-

ness și masaje speciale. În ca-

drul programul de vineri sea-

ra oaspeții au acces la piscina 

termală internă recent reno-

vată, la piscina termală exter-

nă deschisă pe tot parcursul 

anului și la cabina de sare. At-

mosfera plăcută este asigura-

tă și prin oferta cofetăriei în 

incinta complexului. Progra-

mele de saună și baie noctur-

nă pot fi  vizitate doar cu bi-

lete suplimentare, care sunt 

valide între orele 18:00-24:00 

în zilele de vineri. 

Programul Baie nocturnă 
de sâmbătă seara asigură 

oaspeților acces la piscinele 

din Aqua Park și Sauna Park 

până la miezul nopții. Bilete-

le de intrare sunt valide până 

la orele 24:00. Deși programe-

le de baie nocturnă de vineri 

și sâmbătă seara sunt desti-

nate în primul rând oaspeților 

adulți, la familiile cu copii mi-

ci oferim o serie de elemente 

distractive pe tot parcursul zi-

lei: loc de joacă gratis, pisci-

ne interne cu elemente dis-

tractive, tobogane și curs de 

apă „râul leneș”. 

Pentru mai multe informații 

legate de baia nocturnă, ser-

vicii wellness, programe, ta-

rife și posibilități de cazare vă 

rugăm să vizitați site-ul nos-

tru: http://gyoparosfurdo-

oroshaza.hu/ro

Stațiunea Orosháza-Gyopárosfürdő Vă așteaptă 
pe tot parcursul anului, zi și noapte!
Stațiunea Orosháza-Gyopárosfürdő, situată la doar 75 km de la Arad, Vă așteaptă cu întreaga familie!

din administraţia locală pen-

tru proiecte locale ani la rând. 

Pe de altă parte, nu aş fi  de 

acord să se extindă la parla-

mentari, de ce să faci experi-

mente pe oameni cu o aseme-

nea iniţiativă“, a declarat 

co-preşedintele PNL Cluj, se-

natorul Marius Nicoară.

„Nu sunt de acord în prin-

cipiu cu această iniţiativă, dar 

dacă se va aplica să se aplice 

şi la parlametari. Cred că aco-

lo unde este continuitate, se 

realizează proiectele mari, 

pentru că, să fi m serioşi, unii 

dintre noi abia se trezesc în 

primul mandat. Sunt proiec-

te care se întind pe ani de zi-

le. Noi avem un astfel de pro-

iect de alimentare cu apă pe 

care l-am început în 2002 şi 

l-am fi nalizat după zece ani, 

în 2012“, a spus, la rândul 

său, Lucia Suciu primăriţa din 

Chinteni, care se afl ă la cel 

de-al patrulea mandat.

Constituţia limitează 
doar mandatul 
preşedintelui

Senatorul clujean PNL Alin 

Tişe subliniază însă că Legea 

fundamentală limitează doar 

mandatul preşedintelui. „Nu 

este specifi cat în Constituţie 

acest lucru, la preşedinte este 

specifi cat numărul de manda-

te, nu şi la aleşi locali şi parla-

mentari. Există o serie de ar-

gumente pentru acceptarea unei 

astfel de iniţiative: pentru pri-

menirea clasei politice, pentru 

a nu se instala un fel de dicta-

tură, pentru a nu fi  baroniade 

locale. Desigur, s-ar putea ex-

tinde şi la parlamentari. Este 

doar o opinie personală, nu s-a 

discutat la nivelul grupului“, a 

spus senatorul Alin Tişe.

aibă un ales local

tru a câştiga alegerile. Nu au 

avut mesaje pentru diaspora, 

pentru electoratul tânăr, s-au 

adresat celor mai în vârstă, asis-

taţilor social, prin televiziune, 

nu au avut un mesaj pentru ur-

ban, ar fi  trebuit să se adrese-

ze tuturor, fără aroganţă.

Nu au avut în vedere elec-

toratul tânăr care „verifică“ 

informaţiile pe interent. Au 

avut o strategie prăfuită, în-

tr-un cuvânt.

Pe de altă parte, pentru 

prima dată vedem în spaţiul 

public mişcări care au pro-

dus rezultate, iar clasa po-

litică ar trebui să ia în cal-

cul acest lucru.

În ceea ce priveşte pre-

zenţa, a fost determinată de 

emoţie, o emoţie generată 

de ce cei plecaţi din ţară şi 

care au stat la cozile acelea 

interminabile să voteze“, a 

comentat Ioan Hosu.

Turbulenţe pentru PSD

Alegerile s-au închiat în-

să ceea ce e mai important 

pentru noi abia acum ur-

mează. Ne aşteaptă un an 

nu tocmai uşor, subliniază 

acesta.

„Parlamentul va suferi o 

serie de modifi cări, lucruri-

le nu se vor aşeza foarte cu-

rând. Dar dincolo de politic, 

vor rămâne problemele eco-

nomice, 2015 va fi  un an des-

tul de greu. În PSD vom ve-

dea nişte schimbări la vârf, 

pentru că social democraţii 

au pierdut nu doar preşedin-

ţia, ci au pierdut şi la capi-

tolul imagine foarte mult. A 

fost una dintre cele mai mi-

zerabile campanii electora-

le, o campanie negativă ca-

re până la urmă i-a discredi-

tat pe ei. PSD nu se mai poa-

te adresa electoratului doar 

cu mesajul vom creşte pen-

sii, nu mai este sufi cient“, a 

mai comentat Ioan Hosu.

heiat. Ce urmează?
un mesaj prăfuit şi care a demonstrat că social democraţii 
ciologi.

Comisia de la Veneţia consideră că limitarea mandatului 
unui politician sau al unui ales local este de fapt o măsură 
nedemocratică. Pe de altă parte însă, potrivit unui raport 
adoptat de această comisie în 2013, limitarea mandatului și 
dreptul de a fi  ales, respectiv reales, reprezintă cheia care li-
mitează democraţia, dar în același timp o fac posibilă. De 
altfel, Constituţia României prevede dreptul fi ecăruia de a 
candida și de a fi  ales, nexistând restricţii decât la președin-
tele României.

Ce spune Comisia de la Veneţia
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Cabinet veterinar

Str. Constantin Brâncuşi nr. 47, Cluj-Napoca
Pentru programări: 0264-418599
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

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

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

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

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

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

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

CASE/CABANE

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

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii, în Făget, preţ negocia-
bil. Inf. suplimentare la tel. 
0755-568802. (1.7)

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

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

Tureni. Exclus agenţii.

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

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stra-
dă (16 km de Cluj) – Vechea 
Deuşu, intravilan, zonă linişti-
tă. Preţ – 18 Euro mp. Infor-
maţii telefon: 0722-990855.

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

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 200 

m de str. D.D. Rosca, front la drum 

de servitute 36,6 m. Terenul este 

plan, situat într-o poiană.

Informații la tel. 

0756-091346.

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

ÎNCHIRIERI

CASE

¤ Închiriez la Beliș de sărbători-
le de iarnă, casă compusă din 
bucătărie, baie, trei dormitoare 
cu două paturi, living mare, în-
călzire cu sobe din teracotă. 
Preţul este negociabil, în func-
ţie de perioada șederii. Inf. su-
plimentare la tel. 
0752-489649. (7.7)

APARTAMENTE

¤ P.F. dau în chirie apartament 
cu 2 camere, în supr. de 54 mp, 
ultracentral, condiţii bune pen-
tru locuit și birou, contorizat in-
dividual, C.T., ușă metalică și 
termopan, cheltuieli de întreţi-
nere foarte mici, aproape de 
McDonald’s, preţ 350 euro, ne-
gociabil. Inf. la tel. 
0764-471829. (3.7)

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

Caut de închiriat garsonieră,

mobilată, de preferinţă zona 

FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SPAŢII

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

SCHIMBURI

¤ P.F. schimb apartament cu 4 
camere, în cart. Mănăștur, supr. 
68 mp, decomandat, et. 3, cu 
balcon, cu 2 băi, beci, cu garso-
nieră în Cluj-Napoca, + diferen-
ţă. Tel. 0755-568802. (1.7)

¤ Schimb ap. cu 2 camere, fini-
sat, central, parter înalt, pe str. 
Horea, cu apartament ultracen-
tral. Sunați la tel. 0744-
164087. (7.7)

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

LOCURI DE MUNCĂ

Angajăm specialist 
cu experienţă în 

producţia industrială 
de chebab. 

+40.361.405.433. 
(4.15)

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

AMA MODIANE CU 
SEDIUL ÎN TIMIȘOARA

ANGAJEAZĂ PENTRU 
MUNCA ÎN GERMANIA, 

PERSONAL CU 
EXPERIENŢĂ ÎN TRANȘARE 

VITĂ ȘI PORC.

SE OFERĂ SALARIU 
MOTIVANT.

Cunoștinţe de limba 
germană constituie un 

avantaj.

Contact: 0726100715. 
(4.4)

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

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabi-
litate primară, cunoștințe WIN-
MENTOR. 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, ex-
perienţă 18 ani (şi pe comuni-
tate), cat. B şi C, cunoscător al 
lb. germane şi engleze. Rog şi 
ofer seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 
0745-501314.

SERVICII

¤ Tineri căsătoriţi, serioși, stu-
dii superioare, îngrijim o per-
soană, contra locuinţei în 
Cluj-Napoca. Cerem și oferim 
seriozitate! Sunaţi la tel. 
0740-876853. (3.7)

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zi-
lele libere), experienţă în do-
meniu. Cer şi ofer seriozitate. 
Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

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

¤ Vând ”Volkswagen Golf 4”, 
an de fabricaţie 2002, motor 
1,6, 129000 km la bord, benzi-
nă, stare bună, culoare argin-
tie, în orașul Bistriţa Năsăud, 
bine îngrijită, preţ negociabil. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel 
0743-433704. (7.7)

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

UZ CASNIC

¤ Vând convenabil unei persoa-
ne interesate și serioase, scule 
așchietoare, cuţite strung, bur-
ghie, freze, scule de prindere, 
etc, la preţ convenabil. Rog se-
riozitate. Inf. la tel. 
0743-330440. (7.7)

ELECTRO

¤ P.F.A. vând aparaturi electro-
nice și de măsură analogice, os-
ciloscop cu două spoturi în ban-
dă 5-100 MHz, aparate de mă-
sură electrice universale. Detalii 
la tel. 0725-521945. (4.7)

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

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

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

DIVERSE

¤ Vând două paltoane de da-
mă, nr. 40-50, paltoane de băr-
baţi, un cojoac cu guler de bla-
nă, talia 52-54, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0264-591965. (1.7)

¤ Vând sobă de teracotă la 8 
rânduri, culoare maro, cu ușă 
metalică. Sunaţi la tel. 
0264-593488. (1.7)

¤ Vând două perechi de patine 
role din piele nr. 38 și 40, ghe-
te din piele, aproape noi, preţ-
negociabil. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (1.7)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CĂRŢI

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

COLECŢIONARI

¤ Vând trofee de vânâtoare căpri-
or (ţap) și colţi de mistreţi, preţ 
negociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (3.5)

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

¤ Colecţionar serios, cumpăr 
colecţii de insigne, medalii, 
obiecte promoţionale Marlboro 
(brelocuri, brichete, reclame, 
afișe, etc.) Sunaţi la tel. 
0749-174082. (4.7)

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

¤ Vând colecţie de timbre, cu 
două clasoare, mare și mic. Su-
naţi la tel. 0759-020427. (7.7)

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

ANIMALE

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

DONAŢII

¤ Primesc prin donaţie o sobă 
de gătit pentru o familie nevo-
iașă, pentru iarnă. Mulţumesc 
din suflet. Vă rog sunaţi la tel. 
0741-100529. (7.7)

PIERDERI

¤ EMMA SALAD S.R.L-D. cu sediul 
în Cluj-Napoca, str. Fântânele, nr. 
34-36, ap. 51, jud. Cluj, 
J12/1652/2011, C.U.I. 28677955, 
declar pierdut certifi cat constatator 
emis de O.R.C. Cluj pentru punctul 
de lucru din Florești, str. Avram 
Iancu, nr. 421C, jud. Cluj. Se decla-
ră nul. (1.1)

CITAŢII

¤ Subsemnaţii Bethlen Ștefa-
nia, soţia lui Petrichevics Horva-
th Arthur, cu domiciliul necu-
noscut, sunt înștiinţaţi că pe ro-
lul Judecătoriei Gherla este în-
registrat dosarul cu nr. 
3800/235/2014, având ca 
obiect prestaţia tabulară. (1.1)

ACORD DE MEDIU

¤ S.C. NAPOPARK S.R.L. în cali-
tate de titulari anunţă publicul 
interesat asupra declanșării 
etapei de încadrare, conform 
H.G. 1076/2004, în vederea 
obţinerii avizului de mediu pen-
tru Elaborare PUZ în condiţiile 
Legii 350/2001 actualizată, 
Cluj-Napoca, str. Frunzișului, fn, 
jud. Cluj. Prima versiune a pla-
nului poate fi consultată la se-
diul S.C. Arhimar Serv S.R.L., 
Cluj-Napoca, str. Clinicilor, nr. 
39, jud. Cluj în zilele de luni-vi-
neri, între orele 900-1400, din 
data 19.11.2014. Publicul inte-
resat poate transmite, în scris 
comentarii și sugestii, până la 
data de 05.12.2014, la APM 
Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, 
bl. 9B, cod 400609, ţel. 0264–
410722, fax 0264-412914, 
e-mail reglementari@apmcj.
anpm.ro. (2.2*)

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0752-990127

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.
- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.
- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.
- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.
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UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

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

Cluj-Napoca
Str. Partizanilor 

nr. 120

CONTACT:
e-mail: servicetransauto@yahoo.com

0729.308.116

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

ANUNŢ DE MEDIU

În conformitate cu OUG 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată prin Legea 265/2006 cu modifi cările 
și completările ulterioare și a ordinului 1798/2007,
S.C. ADPROD S.R.L. anunţă începerea demersurilor în 
vederea obţinerii Autorizaţiei de Mediu pentru obiectivul 
S.C. ADPROD S.R.L. din localitatea Cluj-Napoca, B-dul 
Muncii, nr. 12, judeţul Cluj.

Eventualele sugestii și reclamaţii se vor depune la sediul 
A.P.M. Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele 
de luni între orele 09:00 – 16:30, marţi și joi între orele 
09:00 – 14:00, vineri între orele 09:00 – 12:00.

ANUNŢ PUBLIC

MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII, în calitate de titular, 
anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru PUZ – REPARCELARE TEREN ÎN 
VEDEREA CONSTRUIRII DE LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI 
COMPLEMENTARE situat în Câmpia Turzii, str. Nicolae 
Titulescu, FN, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la Primăria 
Municipiului Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 2, de la 
data de 18.11.2014, între orele 900-1400.

Publicul interesat poate transmite, în scris comentarii 
și sugestii, până la data de 6.12.2014, la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, calea Dorobanţilor nr. 99, blocul 
9B, cod 400609, fax 0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.
anpm.ro în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400

În atenţia publicului călător!

Ca urmare a unor lucrări de verifi care executate de 
Compania Naţionala de Căi Ferate la podul metalic 
din P-ţa 1 Mai, sâmbătă 22.11.2014 – între orele 
5,30–13,00 şi duminică 23.11.2014 – între orele 
6,00–13,00 circulaţia liniei 1 de troleibuze se sus-
pendă. În aceste intervale pe acest traseu vor circu-
la autobuze.

Va mulţumim pentru înţelegere.
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Sinodul Mitropoliei Clu-

jului, Maramureşului şi Să-

lajului îşi exprimă îngrijora-

rea faţă de campaniile tot 

mai agresive la care sunt su-

puşi copii şi tinerii care în-

vaţă în şcolile din ţara noas-

tră, prin faptul că în nume-

le unei aşa zise libertăţi de 

gândire şi de conştiinţă şi a 

unei promovări a toleranţei 

şi a drepturilor fi inţei uma-

ne, reprezentanţi ai societă-

ţii civile [sic] cer tot mai in-

sistent eliminarea obligativi-

tăţii predării religiei în şco-

lile publice. 

În acest context, recenta 

hotărâre a Curţii Constituţi-

onale de a solicita acordul 

scris al părinţilor ca elevii să 

participe la orele de religie, 

cu toate consecinţele de ri-

goare, reprezintă un regres 

faţă de actuala Lege a Învă-

ţământului, care prevede în 

articolul 18 (1) că „Planuri-

le-cadru ale învăţământului 

primar, gimnazial, liceal şi 

profesional includ religia ca 

disciplină şcolară, parte a 

trunchiului comun”. Acest act 

este o mare nedreptate făcu-

tă tocmai copiilor şi tinerilor 

care sunt benefi ciarii orei de 

religie, prin faptul că aruncă 

în derizoriu şi relativ preocu-

parea faţă de educaţia lor mo-

rală. Privită simbolic o ase-

menea decizie împietează li-

bertatea câştigată prin jertfa 

tinerilor din revoluţia din De-

cembrie 1989 şi a cărei semn 

vizibil în spaţiul public este 

ora de religie. 

Se ştie că şcolile noastre 

sunt agresate tot mai mult 

de tentaţia tutunului, a al-

coolului, a drogurilor, a se-

xualităţii premature, a vul-

garităţii de limbaj şi a devi-

erilor de comportament şi că 

singurele autorităţi capabile 

să le stăvilească sunt fami-

lia, şcoala şi Biserica. În acest 

context religiei îi revine ro-

lul principal de a-i învăţa pe 

copii şi pe tineri binele, să 

fi e toleranţi şi să aibă discer-

nământ, oferindu-le repere 

fără de care aceştia riscă să 

se sufoce în faţa acestor asal-

turi ale răului.

Sinodul Mitropolitan se 

declară surprins nu atât de 

solicitările acestor neprieteni 

ai orei de religie, cât mai ales 

de uşurinţa cu care o insti-

tuţie fundamentală a statu-

lui precum Curtea Constitu-

ţională a României s-a gră-

bit să declare articolele care 

prevăd că religia este disci-

plină şcolară obligatorie, par-

te a trunchiului comun, ca 

fi ind neconstituţionale şi dis-

criminatorii. Aceeaşi lege 

afl ată în vigoare stipulează 

foarte clar că elevul, cu acor-

dul părinţilor, e liber să-şi 

aleagă pentru studiu religia 

şi confesiunea şi, mai mult, 

e liber să nu frecventeze ora 

de religie. Unde e constrân-

gerea? Unde sunt reclamaţi-

ile elevilor sau ale părinţi-

lor? De aceea, Sinodul Mi-

tropolitan al Mitropoliei Clu-

jului, Maramureşului şi Să-

lajului face un apel către toa-

te instituţiile abilitate ale sta-

tului, către părinţi, către 

elevi, şi către toţi factorii ac-

tivi implicaţi în educaţia co-

piilor şi tinerilor, să apăre 

statutul orei de religie ca dis-

ciplină obligatorie de studiu, 

care nu este o achiziţie a is-

toriei sau un bun al Biseri-

cii, ci un dat constitutiv al 

condiţiei umane şi temeiul 

oricărei morale adevărate.

O mare nedreptate 
făcută educaţiei 
copiilor şi tinerilor

Proiectul social „Sfântul 

Ioan cel Milostiv" prin care 

persoanele nevoiaşe de pe ra-

za Parohiei „Sfânta Treime” 

din Cluj-Napoca, primesc zil-

nic şi gratuit masa de prânz, 

a ajuns la un an de desfăşu-

rare. Ocrotitorul proiectului 

este prăznuit de Biserica Or-

todoxă în data de 12 noiem-

brie, iar cu această ocazie, în 

ajunul sărbătorii, marţi, 11 

noiembrie 2014, de la ora 

17:00, Mitropolitul Clujului 

a ofi ciat slujba Vecerniei în 

Parohia „Sfânta Treime”, ne-a 

spus parohul bisericii, părin-

tele Cristian Baciu: „Am or-

ganizat un eveniment cu acest 

prilej, iar de la ora 17:00 l-am 

avut în mijlocul nostru pe În-

altpreasfi nţitul Părinte An-

drei. A fost un moment de 

comuniune între întâistătăto-

rul eparhiei noastre şi credin-

cioşii parohiei şi în acelaşi 

timp o comuniune a credin-

cioşilor parohiei prin care li 

se oferă ocazia să participe 

la acest proiect de ajutorare 

a celor nevoiaşi”. „Încercăm 

să îi ajutăm pe cei care au 

nevoie, pentru susţinerea ma-

terială, întrucât nu reuşesc 

întotdeauna să-şi asigure ce-

le necesare pentru hrana zil-

nică. Am identifi cat cazurile 

sociale din cadrul parohiei 

noastre , precum şi unele si-

tuaţii care ne-au fost solici-

tate, le-am susţinut, chiar da-

că nu au aparţinut de paro-

hia noastră”, a declarat pă-

rintele Cristian Baciu.

Proiectul social „Sfântul Ioan 
cel Milostiv”, al parohiei 
„Sfânta Treime”, la un an

Asociaţia Tinerilor Creştini 

Ortodocşi Cluj a organizat joi, 

13 noiembrie 2014, la Biserica 

“Schimbarea la faţă” din cen-

trul Clujului, o nouă seară cul-

tural-religioasă pentru tinerii 

clujeni. La evenimentul care a 

inclus slujba de seară, teatru şi 

agapă, au participat aproxima-

tiv 130 de tineri. Slujba vecer-

niei a fost ofi ciată de părintele 

Petru Ilea, preot slujitor al pa-

rohiei gazdă, alături de părin-

tele Claudiu Melean de la Bi-

serica “Sfântul Alexandru” şi 

părintele Daniel Florin de la bi-

serica “Sfântul Nicolae”. După 

rugăciune, a urmat un scurt cu-

vânt de învăţătură adresat ti-

nerilor de părintele Petru, vor-

bind despre idealurile tinereţii 

române şi nevoia de lideri ti-

neri, care să urmeze idealul 

creştin în Biserică. După acest 

moment, la subsolul locaşului 

de cult a avut loc prezentarea 

scenetelor cu mesaje duhovni-

ceşti pregătite de tineri din gru-

purile parohiale. După o scur-

tă introducere, 5 tineri din gru-

pul parohial “Adormirea Mai-

cii Domnului” au interpretat 

sceneta cu titlul “Libertatea 

omului şi îndelunga răbdare a 

lui Dumnezeu”.

Cea de a doua scenetă, in-

titulată “Al 12-lea ceas”, a fost 

prezentată doar prin gesturi mi-

mice de tineri de la Biserica 

“Sfântul Ioan Gură de Aur”. Cea 

de a treia scenetă, o adevărată 

piesă de teatru, a fost interpre-

tată de tineri de la A.S.C.OR. 

Cluj şi s-a intitulat “Amintiri 

din închisoare”, fi ind inspirată 

din cartea “Oranki – Amintiri 

din captivitate” scrisă de părin-

tele Dimitrie Bejan. Sceneta a 

dramatizat cu mult succes lip-

surile şi viaţa chinuitoare a unui 

grup de ofi ţeri români afl aţi în-

tr-un lagăr de muncă siberian. 

Pe lângă vestimentaţia tineri-

lor actori, o particularitate emo-

ţionantă a scenetei a fost reci-

tarea unei poezii din literatura 

poeţilor de după gratii şi două 

cântece româneşti.

Ultima scenetă, interpreta-

tă de membrii ai grupul paro-

hial de tineret al bisericii “Sfân-

tul Alexandru”, a pus în scenă 

martiriul lui Brâncoveanu Vo-

ievod şi a celor dimpreună cu 

dânsul, după un scenariu scris 

de părintele Claudiu Melean. 

La sfârşitul scenetelor, s-au acor-

dat diplome de aleasă mulţu-

mire tinerilor care au sprijinit 

în mod considerabil activităţi-

le Asociaţiei în primul an de 

activitate.

Totul s-a încheiat cu o a aga-

pă pentru toţi cei prezenţi ofe-

rită de parohie cu ocazia lăsa-

tului de sec pentru postul Naş-

terii Domnului Iisus Hristos. Pe 

durata agapei, a fost proiectat 

fi lmul activităţilor organizate 

de A.T.C.OR. Cluj.

Cezar Ungureanu

O chestiune interesantă în 

contextul falsifi cării lui Marx 

chiar de către marxişti şi comu-

nişti este receptarea „citării” fai-

mosului enunţ privitor la reli-

gie, din lucrarea ”Despre criti-

ca fi losofi ei hegeliene a dreptu-

lui” (1844), unde autorul scrie: 

„Religia este opiumul poporu-

lui” („Sie şdie Religionţ ist das 

Opium des Volks”). Aceeaşi sin-

tagmă a fost preluată de către 

Lenin câteva decenii mai târziu, 

în „Socialism şi Religie”, după 

cum urmează: „Religia este 

opium pentru popor” (“Die Re-

ligion ist das Opium für das Vo-

lk”). Interesant este că ediţia ro-

mânească a Operelor lui Marx 

şi Engels redă varianta origina-

lă, cea cu genitivul, „opiumul 

poporului”, prin varianta lui Le-

nin, „opium pentru popor”. Îmi 

vine greu să cred că ar fi  vorba 

de o eroare de traducere baza-

tă pe ignoranţă sau superfi cia-

litate. Să nu uităm că după spu-

sele lui Engels, Marx nu este 

doar un simplu teoretician al 

comunismului, ci este autorul 

„Bibliei muncitorului” şi anu-

me ”Capitalul”. Aşadar, putem 

afi rma că traducerea operelor 

sale ne-au parvenit nu doar în 

urma unor contribuţii persona-

le, cât mai ales politice, la cel 

mai înalt nivel.

În continuare, îmi propun 

să schiţez două probleme: pe 

de o parte, diferenţa de conţi-

nut a versiunii marxiene, re-

spectiv a celei leniniste în ce-

ea ce priveşte „defi nirea” reli-

giei, iar pe de altă parte, o ches-

tiune de etică, cu referire la in-

strumentalizarea leninistă a tra-

ducerii lui Karl Marx în limba 

română de către comunişti. Al-

tfel spus, consider că este dis-

cutabil dacă pentru societatea 

română din vremea comunis-

mului, Lenin ducea mai depar-

te mesajul lui Marx, sau Marx 

trebuia să spună ceea ce Lenin 

vroia să spună.

Referitor la prima problemă 

enunţată, deşi citările sunt apa-

rent similare, cred că există o 

diferenţă „ascunsă” între cele 

două, dată înainte de toate, atât 

de contextul distinct al scrieri-

lor în care cele două sintagme 

au fost formulate, cât şi de se-

mantica termenului „opium” 

în sec. XIX şi XX. Ceea ce aş 

vrea însă să scot în evidenţă 

este înţelesul la care conduc 

cele două aserţiuni. Marx folo-

seşte genitivul întrucât, în spi-

ritul tradiţiei fi losofi ce a lui He-

gel, pe care o critică, religia se 

naşte din popor, este o proiec-

ţie iluzorie a acestuia („opium”), 

însă proprie lui. Religia este un 

dat natural al poporului, chiar 

dacă ţine de domeniul fantezi-

ei, iar o critică a religiei trebu-

ie să scoată în evidenţă carac-

terului alienabil al acesteia. Le-

nin, mult mai radical, aşază co-

pula doar între „religie” şi 

„opium”. Ceea ce rămâne în 

afara echivalării de tipul AâB 

(„religia este opiu”) este com-

plementul propoziţiei („pentru 

popor”), care intră în relaţie cu 

numele predicativ („este 

opium”), însă nu şi cu „reli-

gia”, precum am văzut la Marx. 

Aşadar, religia este opium în 

sine, iar poporul nu are nicio 

contribuţie la aceasta. El este 

amăgit, dându-i-se în mod per-

manent şi sistematic doze con-

sistente de religie spre a fi  îm-

pins în amăgire. Prin urmare, 

Lenin spune că religia poate şi 

trebuie detaşată de popor pen-

tru că ea nu este, ca la Marx 

„opium al poporului”, ci ”opium 

pentru popor”. Abia din trans-

punerea politică a variantei le-

niniste transpare destul de clar 

ideea suprimării religiei la pro-

priu, ca premisă a eliberării po-

porului din lanţurile propriilor 

iluzii în care este ţinut de că-

tre clasa burgeză.

În cea de a doua problemă, 

mi se pare destul de ostentati-

vă dorinţa cu care comuniştii 

şi-au dorit să niveleze o tradiţie 

marxistă, armonică şi compac-

tă, ca suport şi ghid ideologic 

pentru sistemul lor politic, însă 

nu în jurul ideologului princi-

pal, ci în jurul intereselor de mo-

ment ale partidului. Dincolo de 

doza mai mică sau mai mare 

de dispreţ a lui Marx faţă de re-

ligie, mi se pare mai interesant 

modul în care aşa-zişii discipoli 

ai acestuia l-au etatizat, făcân-

du-l să pară că spune tot ceea 

ce au vrut ei să spună.

În concluzie, transferul urii 

faţă de religie specifi c operei 

leniniste, dar pe care traduce-

rea românească a lui Marx o 

acreditează ca fi indu-i specifi -

că, este peste ceea ce Marx a 

vrut să afi rme, cel puţin în anul 

1844, la 26 de ani. Cred că Marx 

are oricum destule păcate şi nu 

mai e cazul să-i punem în câr-

că şi alte păcate pe care nu le-a 

făcut, sau, cel puţin, nu sun-

tem sigur că le-ar fi  făcut. O 

astfel de atitudine nu face de-

cât să-i sporească importanţa, 

nu să i-o anihileze. Dacă până 

şi traducerile în limba română 

ale lui Karl Marx, autor cano-

nic al comunismului, au fost 

instrumentalizare politic după 

dorinţa „dictaturii proletariatu-

lui”, atunci de ce să ne mai mi-

re faptul că au existat şi teo-

logi, care sub teroarea acelaşi 

dictaturi, au putut să scrie la 

comandă articole propagandis-

tice pentru regim?

Seară de teatru pentru tinerii clujeni 
la Biserica „Schimbarea la Faţă”

Karl Marx despre religie: 
„opium pentru popor” 
sau „opiumul poporului”?
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Rusia speră să se 
înţeleagă bine cu 
Klaus Iohannis
Rusia și-a exprimat speranţa 
că după alegerea noului 
președinte al României cele 
două state vor înregistra o 
„schimbare majoră” în rela-
ţiile lor după pauza cauzată 
de „criticile Bucureștiului fa-
ţă de politica Moscovei” le-
gată de conflictul ucrainean, 
dar și de alte probleme in-
ternaţionale, relatează 
Agerpres. Purtătorul de cu-
vânt al Ministerului rus de 
Externe, Aleksandr 
Lukașevici, a subliniat că no-
ul președinte al României, 
Klaus Iohannis, a obţinut 
peste 54% din voturi, ceea 
ce, a adăugat el, demon-
strează că acesta se bucură 
de un sprijin destul de mare 
din partea electoratului. 
„Respectăm această alegere 
și sperăm foarte mult că no-
ul președinte și noua com-
ponenţă a guvernului vor 
promova o politică menită 
să asigure dezvoltarea în 
continuare a cooperării 
noastre bilaterale într-o se-
rie de domenii”, a declarat 
Aleksandr Lukașevici.

Ce vârstă are cel 
mai tânăr deţinător 
al atestatului 
Microsoft
Recordul de precocitate în 
obţinerea atestatului 
Microsoft pentru profesio-
niști în domeniul IT aparţine 
unui băiat din Marea 
Britanie care nu a împlinit 
încă șase ani. Micuţul Ayan 
Qureshi, de cinci ani și 11 
luni, a trecut cu succes testul 
„Microsoft Certified 
Professional”, pe care îl 
dau, în general ingineri spe-
cialiști în domeniu IT. După 
cum afirmă apropiaţi săi, 
băiatul are o memorie ex-
traordinară, care îi permite 
să reţină cu ușurinţă ter-
meni tehnici și modul de 
funcţionare al elementelor 
informatice, informează 
Agerpres. Anterior, acest 
atestat mai fusese obţinut 
de copii cu vârste cuprinse 
între 9 și 10 ani.

Costul global al 
obezităţii: 2.000 
de miliarde de 
dolari pe an
(obezitate) Costul global al 
obezităţii reprezintă 2,8% 
din Produsul Intern Brut 
mondial, devansând alcoo-
lismul, consumul de droguri 
și accidentele rutiere, arată 
un studiu publicat joi de 
McKinsey Global Institute. 
Potrivit acestui studiu, apro-
ximativ 2,1 miliarde de per-
soane, sau circa 30% din po-
pulaţia globului, sunt supra-
ponderale sau obeze. În 
aceste condiţii, obezitatea 
este una din primele trei 
probleme sociale ale lumii, 
după fumat și violenţa ar-
mată, informează Agerpres. 
McKinsey avertizează că da-
că trendul actual continuă 
aproape jumătate din popu-
laţia adultă a lumii va fi su-
praponderală sau obeză în 
2030. Pentru combaterea 
obezităţii, McKinsey reco-
mandă o serie de măsuri 
precum introducerea de me-
se sănătoase în școli și la lo-
cul de muncă, creșterea nu-
mărului orelor de educaţie 
fizică în școli și investiţii în 
educaţia părinţilor.

Pe scurt

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Coreea de Nord a condam-

nat, joi, votul ONU pri-

vind o rezoluţie ce repre-

zintă primul pas către o 

aducere a regimului 

nord-coreean în faţa justi-

ţiei internaţionale pentru 

crime împotriva umanită-

ţii şi a ameninţat cu un 

nou test nuclear.

Acest text este un ecou al 

declaraţiilor ambasadorului 

Coreei de Nord la ONU, care 

nu a spus altceva ca reacţie 

la adoptarea rezoluţiei.

Textul rezoluţiei, fără carac-

ter coercitiv, se bazează în ma-

re parte pe un raport al ONU 

de 400 de pagini, publicat în 

februarie, care conchidea du-

pă o lungă anchetă că Pheni-

anul a încălcat drepturile omu-

lui într-un mod “fără egal în 

lumea contemporană”.

Timp de un an, anchetato-

rii au strâns mărturii ale exi-

laţilor nord-coreeni şi docu-

mente despre o vastă reţea de 

lagăre în care se afl ă până la 

120.000 de persoane, precum 

şi despre cazuri de tortură, 

execuţii fără proces şi violuri. 

Raportul apreciază că respon-

sabilitatea pentru aceste abu-

zuri rezidă la cel mai înalt ni-

vel al statului şi că acestea 

pot fi  asimilate crimelor îm-

potriva umanităţii, informea-

ză Mediafax.

Rezoluţia urmează să fi e 

analizată în decembrie de Adu-

narea Generală a ONU. Între-

barea este dacă forul decizio-

nal al ONU va denunţa efectiv 

regimul de la Phenian în faţa 

CPI. China, principalul aliat al 

Phenianului, şi Rusia, ambele 

membre permanente ale Con-

siliului de Securitate, se opun 

cu siguranţă acestui lucru. 

În paralel, cercetătorii ame-

ricani de la Institutul SUA-Co-

reea de la Universitatea John 

Hopkins din Washington au 

vorbit joi despre posibilitatea 

ca statul nord-coreean să fi e 

în curs de a lansa exploatarea 

unei uzine de tratare a com-

bustibilului pentru a extrage 

plutoniu de calitate militară, 

la complexul său nuclear din 

Yongbyon.

Imagini prin satelit arată 

vapori emişi de această uzi-

nă, ceea ce ar putea însemna 

că nord-coreenii sunt pe cale 

să efectueze operaţiuni de 

mentenanţă şi teste înainte de 

lansarea activităţii. Uzina tra-

tează combustibilul provenit 

de la un reactor de 5 mega-

waţi care produce în esenţă 

plutoniu ce poate intra în com-

ponenţa unei bombe atomice 

a Coreei de Nord.

Coreea de Nord ameninţă cu un nou test nuclear

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Organizaţia Amnesty 

International a lansat o 

aplicaţie prin care jurna-

liştii şi activiştii pentru 

drepturile omului pot 

detecta prezenţa unor 

programe spion instalate 

în calculatoarele şi tele-

foanele lor de agenţiile 

guvernamentale care le 

spionează activităţile.

Programul, numit Detekt, 

a fost lansat de Amnesty In-

ternational în colaborare cu o 

coaliţie de organizaţii pentru 

apărarea drepturilor omului 

şi tehnologie, în condiţiile în 

care agenţiile guvernamenta-

le şi-au intensifi cat activităţi-

le de supraveghere a jurnaliş-

tilor şi activiştilor pentru drep-

turile omului.

Detekt este primul instru-

ment disponibil publicului larg 

care poate identifi ca prezen-

ţa unora dintre cele mai cu-

noscute programe spion in-

stalate pe calculatoare sau te-

lefoane mobile, folosite în spe-

cial de agenţiile de informaţii 

guvernamentale, anunţă Am-

nesty International, într-un 

comunicat publicat pe site-ul 

său de Internet, informează 

Mediafax.

„Guvernele folosesc tot mai 

mult tehnologie periculoasă 

şi sofi sticată care le permite 

să citească e-mailurile priva-

te ale activiştilor şi jurnalişti-

lor şi să activeze de la distan-

ţă camere sau microfoane ale 

computerelor pentru a le în-

registra în secret activităţile”, 

a declarat Marek Marczynski, 

directorul pentru Armată, Se-

curitate şi Poliţie din cadrul 

Amnesty International.

„Detekt este o unealtă sim-

plă care va alerta activiştii în 

legătură cu astfel de intruzi-

uni pentru ca aceştia să ia ati-

tudine. El reprezintă un răs-

puns la adresa guvernelor ca-

re folosesc informaţia obţinu-

tă prin supraveghere pentru 

a deţine arbitrar, a aresta ile-

gal şi chiar tortura apărători 

ai drepturilor omului şi jur-

nalişti”, a adăugat el.

Comerţul cu tehnologii de 

supraveghere a crescut expo-

nenţial în ultimii ani. Coali-

ţia împotriva exportului de 

supraveghere ilegală, din ca-

re face parte şi Amnesty In-

ternational, estimează comer-

ţul anual global cu tehnolo-

gii de supraveghere la 5 mi-

liarde de dolari, iar suma es-

te în creştere.

Unele tehnologii de supra-

veghere sunt disponibile pe 

Internet, în timp ce alternati-

ve mai sofi sticate sunt elabo-

rate de companii private cu 

sediul în ţările dezvoltate şi 

vândute unor agenţii guver-

namentale din ţări care încal-

că drepturile omului.

Firma germană FinFisher 

a dezvoltat un program spion 

denumit FinSpy care poate fi  

folosit pentru monitorizarea 

conversaţiilor pe Skype, pen-

tru extragerea de fi şiere din 

hard disk-uri, poate înregis-

tra folosirea microfonului şi a 

e-mailului şi chiar face cap-

turi de ecran şi fotografi i fo-

losind camera dispozitivului.

Potrivit cercetărilor efectu-

ate de Citizen Lab şi informa-

ţiilor publicate de Wikileaks, 

Finfi sher a fost folosit pentru 

spionarea unor cunoscuţi ac-

tivişti şi avocaţi pentru drep-

turile omului din Bahrain.

Amnesty International le 

cere guvernelor să stabileas-

că un control strict al co-

merţului, cerând autorităţi-

lor naţionale să evalueze ris-

cul ca echipamentul de su-

praveghere să fie folosit pen-

tru încălcarea drepturilor 

omului, înainte de a autori-

za transferul.

Amnesty International
se specializează în softuri
A fost lansată aplicaţia care-ţi permite să vezi dacă eşti spionat.
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PROGRAM CINEMA
Cinema „Florin Piersic“
Zarafa
V-S: 10:00

Finn
V: 12:00; D: 10:00

Punct şi de la capăt
V-D: 14:00

O minciună necesară
V: 17:00; S: 18:00; D: 18:00

Jocurile Foamei: Revolta
– partea 1
V-D: 20:00, 23:00

Poveste de iarnă
S: 12:00

Pinguinii din Madagascar 3D
S-D: 16:00

Emil şi Ida
D: 12:00

Cinema Victoria
Două zile, o noapte
M, J: 15:00; D: 17:30; V: 20:00;
L: 22:30

O minciună necesară
L: 15:00; S, Ma, J: 17:30; D, Mi: 
20:00; V: 22:30

Magie în lumina lunii
V, D: 15:00; L: 17:30; S, J: 20:00; 
Ma: 22:30

Cu ce ţi-am greşit noi doamne?
S: 15:00; V: 17:30; Ma: 20:00;
D, Mi: 22:30

Eliza Graves
Mi: 15:00; L: 20:00; S, J: 22:30

Trading Germans
Mi: 17:30

The Iron Giant

V, D: 13:00

Wallace&Gromit: Blestemul 
Iepurelui
S: 13:00

Bel Ami
L: 13:00

The Duchess
Ma: 13:00

Valul perfect
Mi: 13:00

Trust
J: 13:00

Cinema City Polus
Horrible Bosses 2 2D
Mi – J 21:20

The Boxtrolls 3D – dubbed
V, L – J 13:10, 15:00; S – D 11:00, 
12:50, 15:00

The Hunger Games: Mockingjay 
– Part 1 2D
V, L – J 13:00, 14:00, 15:30, 
16:30, 18:00, 19:00, 20:30, 
21:30, 22:30; S – D 11:30, 13:00, 
14:00, 15:30, 16:30, 18:00, 
19:00, 20:30, 21:30, 22:30

Eliza Graves 2D
V – J 15:50, 20:10

Cuscrii 2D
V – J 14:30

Annabelle 2D
V – J 18:10

Magic in the Moonlight 2D
V – J 14:40, 18:40

How to train your dragon 2 -3D 
dubbed
S – D 12:20

Fury 2D
V – Ma 16:50, 21:40; Mi – J 16:50

Northmen: A Viking Saga 2D
V – J 16:20, 20:40, 22:40

The House of Magic 3D
V, L – J 13:00, 13:50; S – D 11:50, 
13:50

The Rewrite 2D
V, L – Ma 14:20, 16:40, 18:50, 
21:10; S – D 12:00, 14:20, 16:40, 
18:50, 21:10; Mi – J 14:20, 16:40, 
19:10, 21:40

Interstellar 2D
V, L – J 15:15, 17:00, 18:30, 
20:20, 21:50; S – D 12:00, 15:15, 
17:00, 18:30, 20:20, 21:50

John Wick 2D
V, L – J 19:30; S – D 12:10, 19:30

Cinema City Iulius
Northmen: A Viking Saga 2D
V – J 16:10, 20:10, 22:10

Magic in the Moonlight 2D
V, L – J 15:10, 19:40; S – D 12:00, 
15:10, 19:40

The Hunger Games: Mockingjay 
– Part 1 2D
V, L – J 14:00, 15:00, 16:30, 
17:30, 19:00, 20:00, 21:30, 
22:30; S – D 11:30, 12:30, 14:00, 
15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 
20:00, 21:30, 22:30

Serena 2D
V – J 17:10

Love by Design 2D
V, L – J 17:40; S – D 11:10, 17:40

Eliza Graves 2D
V 20:20, 22:40; S – Ma 18:40, 

21:00; Mi – J 18:10, 21:20

The Stag 2D
V – J 17:20, 19:20

Dracula Untold 2D
V – Ma 13:10

Guardians of the Galaxy 3D
V, L – J 14:40; S – D 12:10, 14:40

The Boxtrolls 3D – dubbed
V, Mi – J 13:20, 15:40; S – D 
11:40, 13:40, 15:40; L – Ma 
13:40, 15:40

Qu'est-ce qu'on a fait au Bon 
Dieu?
V – Ma 18:10, 21:40; Mi – J 
13:10, 18:10

Horrible Bosses 2 2D
Mi – J 20:40

Gone Girl 2D
V – Ma 15:40; Mi – J 15:20

Interstellar 2D
V, L – J 14:15, 16:00, 17:40, 
19:10, 20:50, 22:20; S – D 11:00, 
12:40, 14:15, 16:00, 17:40, 
19:10, 20:50, 22:20

Cuscrii 2D
V – J 14:20

The House of Magic 3D
V, L – J 13:50; S – D 12:00, 13:50

The Rewrite 2D
V, L – J 13:40, 16:00, 18:20, 
20:30, 22:50; S – D 11:30, 13:40, 
16:00, 18:20, 20:30, 22:50

Fury 2D
V – J 19:20, 22:00

John Wick 2D
V – Ma 21:20; Mi - J 21:50

BERBEC
Aveţi succes în afaceri și în activităţile casnice. Schimbările pe care in-
tenţionaţi să le faceţi pot fi  apreciate, dacă nu uitaţi să cereţi și părerea 
celor din jur. Vă sfătuim să nu faceţi exces de zel asumându-vă prea 
multe responsabilităţi, pentru că există riscul să nu le faceţi faţă. Vă în-
tâlniţi cu o persoană deosebită. 

TAUR
Nu este o săptămână prea bună pentru întâlniri cu prietenii și nici pen-
tru afaceri. Cei din jur nu vă înţeleg corect dorinţa de schimbare. Pe 
plan sentimental, lucrurile merg mai bine. Vă sfătuim să nu neglijaţi 
problemele de serviciu. 

GEMENI
Vă întâlniţi cu o cunoștinţă cu care nu v-aţi văzut de mult, care vă invită 
la o petrecere. Vă sfătuim să nu lăsaţi problemele sentimentale să se 
adune. Fiţi cinstit și recunoașteţi-vă greșelile! 

RAC
Reușiţi să faceţi o schimbare în relaţiile sentimentale. Vă simţiţi exce-
lent la o întâlnire cu prietenii. Aveţi grijă să nu monopolizaţi conversa-
ţia! Vă sfătuim să evitaţi discuţiile în contradictoriu cu o femeie. 

LEU
Sunteţi pus pe fapte mari și vă asumaţi o serie de riscuri pentru a rezol-
va câteva probleme legate de cămin. Partenerul de viaţă vă susţine. 
Puteţi să încheiaţi contracte avantajoase și să faceţi investiţii inspirate, 
dar vă sfătuim să fi ţi prudent. 

FECIOARĂ
Este o săptămână bună pentru a face schimbări în casă. Puteţi să vă 
apucaţi de reparaţii, reamenajări, zugrăvit etc. Apelaţi la ajutorul prie-
tenilor! S-ar putea ca o persoană mai în vârstă să vă enerveze cu su-
gestiile sale foarte insistente și să ajungeţi la discuţii. 

BALANŢĂ
Nu vă faceţi planuri stricte! Este puţin probabil să vă puteţi respecta 
programul. Aveţi de alergat pentru a rezolva probleme ale partenerului 
de viaţă. Este momentul să vă ocupaţi și de problemele fi nanciare ale 
familiei. Vă sfătuim să vă ascultaţi intuiţia. 

SCORPION
Aveţi multe idei constructive, pe care doriţi să le discutaţi cu cei apropi-
aţi. O femeie mai în vârstă din familie vă face o surpriză plăcută, ofe-
rindu-vă sprijin fi nanciar și moral. Este o săptămână bună pentru inves-
tiţii. Fiţi mai atent cu partenerul de viaţă! 

SĂGETĂTOR
Sunteţi preocupat de problemele profesionale și aveţi tendinţa să ne-
glijaţi relaţiile sentimentale. Nu este o săptămână bună pentru afaceri. 
Riscaţi să pierdeţi o sumă importantă. Vă sfătuim să vă limitaţi activi-
tăţi de rutină și să vă odihniţi mai mult. 

CAPRICORN
Astăzi nu este indicat să vă implicaţi în activităţi importante. Dacă aveţi 
ocazia să petreceţi după-amiaza împreună cu partenerul de viaţă, ar fi  
bine să nu ezitaţi. 

VĂRSĂTOR
săptămână bună pentru afaceri. Sunteţi foarte optimist și aveţi con-
vingerea că nimic nu vă poate sta în cale. Vă bucură și faptul că relaţi-
ile cu persoana iubită merg mai bine. Vă sfătuim să vă păstraţi realis-
mul și să evitaţi speculaţiile. 

PEŞTI
Chiar dacă aveţi multă treabă, nu este cazul să vă faceţi griji. Sunteţi într-o 
formă de zile mari. Singurele difi cultăţi pe care le puteţi întâmpina sunt ce-
le de comunicare. Acordaţi mai multă atenţie relaţiilor sentimentale!
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Horoscopul săptămânii

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUT

Cluj-Napoca în seara turului 2 al alegerilor prezidenţiale
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WEEKEND la TV
vineri, 21 noiembrie 2014

TVR 1
11:30 Black Harbour (can., 1996, ser., episodul 
4) (reluare)
12:20 Discover România (emis. info.)
12:30 Lumea și noi (doc.)
13:00 Finanţe și afaceri (2013, emis. info.)
13:30 M.A.I. aproape de ti ne (emis. info.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Oameni ca noi (rep.) (live)
16:00 Parlamentul României (2008)
17:00 Zon@ (2007)
17:30 Europa mea (emis. info.)
18:00 Mașini, teste și verdicte (mag. auto) (re-
luare)
18:35 Andografi a zilei
18:45 Black Harbour (can., 1996, ser., episodul 5)
19:40 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 O dată-n viaţă (diverti sment) (live)
0:00 Nocturne (talk show)
1:00 Mad Men - Nebunii de pe Madison Ave-
nue (sua, 2007, s. tv, sezonul 3, episodul 5)

ANTENA 1
12:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality show) 
(live) - Sezonul 4
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.) (li-
ve)
20:30 X Factor (2014, emis. con.)
23:15 Iadul Bucătarilor (2014, emis. con.) (re-
luare)
2:15 Tratament mortal (sua, 1996, dr.)

Un spital are nevoie de fonduri și anunţă că a 
descoperit un tratament pentru cancer care a salvat 
vieţile multor oameni. Când o tânără bolnavă moare, 
un doctor descoperă că tânăra fusese tratată cu 
același medicament. Însă, în urma investigaţiilor, ies 
la iveala lucruri de neimaginat.

PRO TV
12:30 Dădaca (sua, 1993, s. com., sezonul 4, 
episodul 24)
13:00 Ști rile Pro TV
13:45 Trandafi rul negru (tur., 2013, s. dr., epi-
sodul 50)
15:00 Eu de ce m-am căsătorit? (sua, 2010, 
com.)
17:00 Ști rile Pro TV
17:30 La Măruţă (diverti sment)
19:00 Ști rile Pro TV
20:30 Vocea României (2014, emis. con.)
1:00 Eu de ce m-am căsătorit? (sua, 2010, com.) 
(reluare)

Patru cupluri de prieteni își petrec o săptămână în 
Bahamas. În fiecare an se întâlnesc să își împărtășească 
noutăţile apărute în vieţile lor. Mike, fostul soţ al 
Sheilei, este decis să o recucerească și să îi saboteze 
mariajul cu Troy, Angela se teme că soţul ei, Marcus, 
să nu o înșele, acum că a devenit o vedetă de 
televiziune, Dianne și Terry fac eforturi să își crească 
copiii, iar Patricia, un psiholog de succes, are probleme 
în căsnicia ei cu Gavin.

KANAL D
12:30 Ști rile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine (2010, reality show)
16:00 Teleshopping (promo)

16:45 Teo Show (2013, diverti sment) (reluare)
18:45 Ști rea zilei (emis. info.)
19:00 Ști rile Kanal D (emis. info.)
20:00 Suleyman Magnifi cul: Sub domnia iubi-
rii (tur., 2011, s. avent.)
22:15 D-Paparazzi (2010, diverti sment)
23:15 KIDSing (2014, emis. con.) (reluare)
1:15 Ști rile Kanal D (emis. info.) (reluare)

ACASĂ TV
13:00 Culorile iubirii (mex., 2014, ser.) (reluare)
14:30 Complicea (mex., 2014, ser.) (reluare)
15:30 Cununa de lacrimi (mex., 2012, s. dr.)
16:30 Tânăr și neliniști t (sua, 1973, s. tv, epi-
sodul 4862)
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) (reluare)

Lucas, un tânăr romanti c, o întâlnește într-o grădină 
interioară din Maroc pe Jade. Ea e musulmană și nimeni 
străin nu are voie s-o privescă. În pofi da tuturor 
diferenţelor culturale și religioase, cei doi se îndrăgostesc. 
Lucas călătorește cu fratele geamăn Diego, cu tatăl și 
logodnica lui plus doctorul Albieri. Diego se ceartă cu 
tatăl lui și se întoarce în Brazilia. Din nefericire, el are 
un accident de avion, în ti mpul căruia își pierde viaţa. 
Doctorul Albieri ia câteva celule din cadavrul lui și încearcă 
o clonare umană. Singur în laborator, el reușește 
ferti lizarea ovulelor. A doua zi de dimineaţă Albieri 
descoperă că acestea au fost folosite la inseminarea 
ti nerei negrese Deusa. De acum încolo el va avea grijă 
de micul Leo ca de copilul propriu. Jade și Lucas sunt 
despărţiţi de viaţă ti mp de 20 de ani. Timp în care Jade 
nu face altceva decât să-l aștepte. Și, într-o bună zi, apare 
în Maroc tânărul Leo, care arată exact ca Lucas și Diego.

1:00 Numai iubirea (rom., 2004, s. tv)

LOOK TV
13:00 Nauti c Show (emis. sport, episodul 45) 
(reluare)
13:30 Big Boletus (2012, diverti sment) (reluare)
14:30 Liga Magazin (emis. mag.) (reluare)
15:30 Academia de frumuseţe (2014, emis. 
con.) (reluare)
16:30 Blestemul familiei Kennedy (can., 2011, 
mini-s., episodul 6)
17:30 Minunile Lui Tămaș (diverti sment) (re-
luare)
19:30 Ști ri Look TV (2013, emis. info.) (live)
20:00 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)
20:30 Liga 1: Cs Gaz Metan Mediaș - FC Dina-
mo 1948 București 
22:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live) - 
Ediţie specială
23:30 Ocolul Pamântului În Bikini (sua, 2003, 
s. reality show, episodul 16)
0:00 Liga 1: Cs Gaz Metan Mediaș - FC Dinamo 
1948 București  (emis. sport) (reluare)

sâmbătă, 22 noiembrie 2014

TVR 1
12:00 România deșteaptă (2012, emis. info.)
12:30 Descoperă Europa ta! (emis. info.)
13:00 Ciocnirea civilizaţiilor (reality show)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:30 Lumea azi (emis. info.) (live)
15:00 Ora Regelui (2012, program cult., col., 
a-n)
16:00 Dosar România (2013, emis. info.)
17:00 Medici de gardă (2014, emis. info.)
18:00 Exclusiv în România (2013, emis. info.)
18:50 TeleEnciclopedia (1965, emis. info.) (re-
luare)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Gala umorului (2014, mag. de div.)
22:00 După 25 de ani: Scânteia Adevărului
23:00 Profesioniști i... (talk show)
0:10 Mongolul (rus.-ger.-caz., 2007, dr. bio.)

Nimeni nu bănuia că micuţul Temujin, care se năștea 
în 1162, undeva într-o așezare din zona lacului Onon, 
avea să devină la doar 40 de ani marele Ginghis Han, 
conducătorul hoardelor cotropitoare ale mongolilor 
și liderul unuia dintre cele mai mari imperii, pe care 
le-a cunoscut vreodată istoria. Impulsionat de curaj 
și de iubire, Temujin unește toate triburile mongole, 
ajungând în 1206 "Hanul hanilor". Cine și ce îl poate 
învinge pe acest om cu instincte de zeu? Filmul te 
farmecă pur și simplu, căci este foarte, foarte bine 
realizat, are scene de luptă care te lasă cu gura 
căscată, dar și -acesta e marele său atu - scene 
casnice, de mare tandreţe.

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 Mireasă pentru fi ul meu (reality show) 
(live) - Sezonul 4
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Mr. Bean (engl., 1990, s. com.)
20:30 Te cunosc de undeva! All Stars (2014, 
emis. con.)
0:00 În viteză (can.-fra.-lux., 2003, f. pol.)

Sarah este curier (ilegal!) de anti chităţi care trăiește 
împreună cu Jack, amantul și partenerul de afaceri, 
într-un apartament închiriat în Franţa. În ti mp ce Sarah 
este trimisă la München să aducă o monedă rară pentru 
criminalul Walter Shrenger, Jack o întâlnește pe Jenny, 
o tânără americancă, naivă și iresponsabilă care lucrează 
într-un magazin de bijuterii foarte scumpe. Jenny se 
îndrăgostește de Jack și îi arată codurile și ascunzătoarea 
de bijuterii din magazinul la care lucrează. Când Sarah 
se întoarce din călătorie, rămâne fără moneda preţioasă 
și este ameninţată cu moartea dacă nu face rost de 
80.000 de dolari în 2 zile. Jack este prins brusc între 
cele două femei, Sarah, cea care l-a ajutat până acum 
și cu care a și împărţit viaţa până în acest moment și 
Jenny, fata de care se simte îndrăgosti t și pe care este 
nevoit să o înșele.

PRO TV
11:00 Castele de gheaţă (sua-can., 2010, f. dr.)
13:00 Ști rile Pro TV
13:05 La mijloc (sua, 2005, com.)
14:30 Vocea României (2014, emis. con.) (re-
luare)
19:00 Ști rile Pro TV (emis. info.)
20:30 Max Payne (sua, 2008, acţiune)

Max Payne este un poliţist din New York care are 
nenorocul de a -și găsi soţia și fiica omorâte de 
traficanţi de droguri. Asta îi dă tot rostul vieţii peste 
cap, iar singurul lucru care îl mai ţine în picioare 
este doar dorinţa de răzbunare și de dreptate. El 
pornește astfel o cruciadă, violentă și istovitoare. 
Mai ales că ultimul caz anchetat despre Mafie îl ajută 
să facă conexiuni nebănuite cu trecutul său.

22:30 Malavita: O familie criminală (sua-fra., 
2013, acţ. com.)
0:45 Max Payne (sua, 2008, acţiune) (reluare)

KANAL D
12:30 Ști rile Kanal D (emis. info.)
13:15 Teleshopping (promo)
13:45 WOWbiz (2012, diverti sment) (reluare)
15:45 KIDSing (2014, emis. con.) (reluare)
17:45 D-Paparazzi (2010, diverti sment) (relu-
are)
18:45 Ști rea zilei (emis. info.)
19:00 Ști rile Kanal D (emis. info.) (reluare)

20:00 Asta-i România! (2011, emis. info.)
21:30 Norocul îţi bate la ușă (2014, div.)
22:30 Duplex (sua-ger., 2003, com.)
0:30 Ști rile Kanal D (emis. info.) (reluare)

ACASĂ TV
13:00 Culorile iubirii (mex., 2014, ser.) (reluare)
14:30 Complicea (mex., 2014, ser.) (reluare)
15:30 Cununa de lacrimi (mex., 2012, s. dr.)
16:30 Tânăr și neliniști t (sua, 1973, s. tv, epi-
sodul 4863)
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) (reluare)
1:00 Numai iubirea (rom., 2004, s. tv)

LOOK TV
12:00 Liga 1: Cs Gaz Metan Mediaș - FC Dina-
mo 1948 București 
14:00 Academia de frumuseţe (2014, emis. 
con.) (reluare)
15:00 Cinema Live (2013, emis. mag.) (reluare)
15:30 Celebrity (2012) (reluare)
16:30 Povești le României
17:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)
18:00 Liga 1: FC Ceahlăul Piatra Neamţ - FC 
Oţelul Galaţi (emis. sport)
20:00 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)
20:30 Liga 1: FC Steaua București  - FC Brașov 
(emis. sport) (live)
22:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)
23:30 Ocolul Pământului în bikini (sua, 2003, 
s. reality show, sezonul 1, episodul 17)
0:00 Bamma Bate Tot!

duminică, 23 noiembrie 2014

TVR 1
11:50 Minutul de agricultură
12:00 Viaţa satului (program cult.) (live)
13:00 Foc încrucișat (talk show) (live)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:30 După 25 de ani: Ceaușescu, primul meci
15:00 Politi că și delicateţuri (emis. mag.)
16:00 Tezaur folcloric (progr.muz.)
17:00 După 25 de ani: Scânteia Adevărului (r)
18:00 Lozul cel mare (emis. con.) (live)
18:30 Starea naţiei (reality show)
18:50 Gala umorului (2014, mag. de div.) (re-
luare)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Dosar România (2013, emis. info.)
22:00 După 25 de ani: Memorie fără sfârșit - 
Decembrie '89 (s. doc., episodul 1)
23:00 Starea naţiei (reality show) - Best Of
23:55 Andografi a zilei
0:00 Garantat 100% (talk show)

ANTENA 1
13:00 Observator (emis. info.) (live)
13:15 Next Star (2013, emis. con.) (reluare)
16:00 SuperBingo Metropolis (2013, emis. con.) 
(live)
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Mr. Bean (engl., 1990, s. com.)
20:30 Misiune Imposibilă III (sua, 2006, thrill. acţ.)

Filmul, regizat de J.J. Abrams, este o perfectă și 
explozivă combinaţie între acţiunile personajelor - 
tipice genului - și momentele de comedie și dramă. 
Ca să reușească la superlativ acestă a treia serie a 
Misiunii Imposibile, Abrams și Cruise s-au inspirat 
temeinic din serialul de televiziune original: au 
împrumutat echipa unită de agenţi mai mereu 
concentraţi în jurul unui leader temerar și eroic, au 
imaginat situaţii de acţiune aflate la limita 
imaginabilului, au introdus un ritm infernal alternat, 
nu o dată, cu momente în care emoţia este lăsată 
să-și spună cuvântul.

23:00 X Factor (2014, emis. con.) (reluare)
1:00 Prieteni buni (sua, 1998, com.)

PRO TV
13:00 Ști rile Pro TV
13:05 Apropo TV (diverti sment)
14:00 MasterChef (2014, emis. con.)
16:00 Visuri la Cheie (reality show) (reluare)
18:00 România, te iubesc! (rep.)
19:00 Ști rile Pro TV (emis. info.)
20:30 Profă rea, dar buuună (sua, 2011, com.)
22:30 Jaful de pe Baker Street (engl., 2008, f. pol.)

Terry Leather (Jason Statham) este un infractor de 
mâna a doua. Viaţa i s-a complicat în momentul în 
care a reușit să-i rămână dator dubiosului domn 
Jessell (Trevor Byfield). Vizitat în regim de urgenţă 
de recuperatorii controversatului mafiot, Terry este 
forţat să analizeze oferta, care aparent îi garanta și 
...siguranţa unor venituri personale. De aici până la 
planificarea celui mai mare jaf din istoria Marii 
Britanii nu a mai fost decât un pas.

0:45 Apropo TV (diverti sment) (reluare)

KANAL D
12:30 Ști rile Kanal D (emis. info.)
13:15 Teleshopping (promo)
13:45 WOWbiz (2012, diverti sment) (reluare)
15:00 Duplex (sua-ger., 2003, com.) (reluare)
17:00 Asta-i România! (2011, emis. info.) (re-
luare)
18:45 Ști rea zilei (emis. info.)
19:00 Ști rile Kanal D (emis. info.)
20:00 Ochii din umbră (2010, reality show)
21:30 KIDSing (2014, emis. con.)
23:30 Puzzle mortal IV (sua-can., 2007, horror)

Jigsaw (Tobin Bell) și ucenica sa, Amanda, au murit. 
Acum, la ști rea că detecti vul Kerry a fost ucis, doi 
experimentaţi agenţi FBI, Strahm (Scott  Patt erson) și 
Perez (Athena Karkanis), ajung la locul faptei pentru 
a vedea cum detecti vul Hoff mann (Costas Mandylor) 
încearcă să-și dea seama ce s-a întâmplat cu rămășiţele 
lui Jigsaw și cu puzzle-ul pus la cale de acesta. Când 
comandantul SWAT, Rigg (Lyrig Bent) este răpit și 
aruncat într-un puzzle asemănător, ulti mul ofi ţer vizat 
de Jigsaw are doar 90 de minute pentru a ocoli 
capcanele acestuia și pentru a-și salva un vechi prieten.

1:30 Ști rile Kanal D (emis. info.) (reluare)

ACASĂ TV
13:00 Culorile iubirii (mex., 2014, ser.) (reluare)
14:30 Complicea (mex., 2014, ser.) (reluare)
15:30 Cununa de lacrimi (mex., 2012, s. dr.)
16:30 Tânăr și neliniști t (sua, 1973, s. tv, epi-
sodul 4864)
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) (reluare)
1:00 Numai iubirea (rom., 2004, s. tv)

LOOK TV
12:00 Celebrity (2012) (reluare)
13:00 Minunile Lui Tămaș (diverti sment) (r)
15:00 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)
15:30 Liga 1: Cs Pandurii Tg. Jiu - AFC Botoșani 
(emis. sport) (live)
17:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) (reluare)
18:00 Tonik Show (2012, diverti sment)
19:00 Academia de frumuseţe (2014, emis. 
con.) (reluare)
20:00 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)
20:30 Liga 1: FC Petrolul Ploiești  - AFC Asa 2013 
Tg. Mureș (emis. sport) (live)
22:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)
23:30 Ocolul Pământului în bikini (sua, 2003, 
s. reality show, sezonul 1, episodul 18)
0:00 Liga 1: FC Petrolul Ploiești  - AFC Asa 2013 
Tg. Mureș (emis. sport) (reluare)

Cineastul britanic Paul 

Greengrass (foto), regizo-

rul fi lmelor din franciza 

"Ultimatumul lui Bourne", 

va regiza o adaptare cine-

matografi că a romanului 

"1984", de George Orwell, 

informează bbc.com.

Acest fi lm inspirat din ro-

manul distopic al lui George 

Orwell, considerat strămoşul 

conceptului "Big Brother", va 

fi  produs de Scott Rudin.

Nu se cunosc deocamdată 

detalii despre distribuţia aces-

tui proiect cinematografi c.

Într-o altă adaptare cine-

matografică a aceluiaşi ro-

man, regizat de Michael Ra-

dford, rolul principal din ro-

manul lui Orwell, Winston 

Smith, a fost interpretat de 

actorul John Hurt.

Paul Greengrass a colabo-

rat anul trecut cu Scott Ru-

din la fi lmul "Căpitanul Phil-

lips/ Captain Phillips", no-

minalizat la şase premii Os-

car în 2014. Cei doi cineaşti 

ar putea să colaboreze din 

nou în viitorul apropiat la 

"Agent Storm", un fi lm des-

pre viaţa lui Morten Storm, 

un militant islamist care a de-

venit agent dublu şi a lucrat 

pentru CIA, dar şi la "Mem-

phis", un fi lm despre viaţa şi 

cariera lui Martin Luther King.

Printre filmele regizate 

de Paul Greengrass se re-

marcă peliculele din franci-

za "Ultimatumul lui Bour-

ne", "Duminica însângera-

tă/ Bloody Sunday" (2002), 

"Zborul United 93/ United 

93" (2006) şi "Zona verde/ 

Green Zone" (2010).

Romanul lui George Orwell 

portretizează o societate disto-

pică, în care oamenii sunt su-

pravegheaţi prin intermediul 

unor ecrane de televiziune şi 

conduşi de un lider care îşi 

spune "Big Brother".

Acţiunea celebrului ro-

man "1984" este plasată în-

tr-o societate în care se in-

stalează o stare de parano-

ia generalizată. Propagan-

da, supravegherea, contro-

lul minţii şi cultul persona-

lităţii – concepte întâlnite 

în state totalitariste precum 

Germania nazistă şi Uniu-

nea Sovietică stalinistă – au 

atins culmi de neegalat în 

acest roman scris în 1948 şi 

publicat în 1949.

Romanul prezintă viaţa per-

sonajului Winston Smith, ca-

re, deşi lucrează pentru o agen-

ţie guvernamentală denumi-

tă Ministry of Truth (Ministe-

rul Adevărului), se lasă cu-

prins, în secret, de dorinţa 

unei rebeliuni (ca şi de dorin-

ţa unei aventuri amoroase in-

terzise). Ideile prezentate în 

roman au căpătat, de-a lun-

gul anilor, o infl uenţă consi-

derabilă în domeniul politicii 

şi al artei, iar numele autoru-

lui este folosit adeseori cu va-

loare de adjectiv (orwellian).

Romanul "1984" a cunos-

cut deja câteva adaptări pen-

tru televiziune şi marele ecran, 

cea mai recentă dintre acestea 

fi ind o versiune cinematogra-

fi că lansată în anul 1984, re-

gizată de Michael Radford, în 

care rolurile principale au fost 

jucate de John Hurt, Richard 

Burton şi Suzanna Hamilton.

Paul Greengrass va regiza o adaptare a romanului „1984“, de G. Orwell



La meciul de aniversare 

a 65 de ani de la înfiin-

ţarea secţiei de rugby, 

disputat vineri, „studen-

ţii” Universităţii Cluj au 

zdrobit, pe stadionul 

Cluj Arena, selecţionata 

Ungariei cu 131-5, tabela 

de pe teren rămânând 

blocată la scorul de 

100-5. Această partidă a 

fost şi meciul de retrage-

re a jucătorilor clujenii 

Cristian Săuan, Ioan 

Teodorescu, Bogdan 

Voicu şi Bogdan Ionescu.

Antrenorul echipei de rug-

by, Bogdan Cantor a declarat 

că se bucură de prezenţa a 

rugby-ştilor care au evoluat 

la clubul clujean şi că acest 

meci va rămâne în memoria 

tuturor.

„Este o sărbătoare frumoa-

să. Ne bucurăm că am jucat 

acest meci pe cel mai frumos 

stadion din Cluj şi cu siguran-

ţă sărbătoarea asta pentru mul-

ţi dintre jucători şi pentru sta-

fful echipei va rămâne o amin-

tire plăcută. Au fost şi mo-

mente grele, bine că până la 

fi nal am avut şi rezultate bu-

ne şi am terminat pe un loc 

onorabil. S-a încheiat anul cu 

o sărbătoare frumoasă, 65 de 

ani, dar de la anu' începe gre-

ul şi cu siguranţă echipele nu 

ne vor mai trata la fel cum 

ne-au tratat anul acesta. Am 

făcut şi nişte transferuri şi cred 

că vom arăta şi noi mult mai 

bine în anul ce vine”, a de-

clarat Bogdan Cantor.

În cadrul ceremoniei de 

aniversare a fost lansată şi 

cartea <„U” Cluj Rugby – 65 

– Tradiţie şi performanţă – 

1949-2014>, scrisă de jurna-

listul Demostene Şofron. Au-

torul cărţii a îndemnat jurna-

liştii să ducă mai departe 

munca regretatului profesor 

Gheorghe Bodea, cea de a 

scrie istoria întregului club 

Universitatea Cluj până în zi-

lele noastre.

„Este a doua ediţie, prima 

a fost în 2000, 50 de ani de 

Universitatea Cluj este ediţia 

a doua total schimbată, cu 

foarte multe lucruri noi, to-

tal adusă la zi aşa cum tre-

buie să fi e o lucrare de isto-

rie a unei secţii dintr-un club 

reprezentativ. M-am gândit 

la cei 100 de ani care urmea-

ză pentru Universitatea Cluj 

şi cred că în momentul de fa-

ţă cred că noi, presa, avem 

obligaţia morală de a duce 

mai departe munca începută 

de regretatul profesor şi cer-

cetător Gheorghe Bodea, de 

a aduce la zi toate secţiile şi 

disciplinele clubului Univer-

sitatea Cluj. Să nu uităm că 

atletismul va face 100 de ani, 

handbalul va fi  la 95 de ani, 

voleiul la 85, baschetul la 75 

de ani. Iată cum avem oca-

zia ca în 2019 să oferim o bi-

ografi e completă, o istorie in-

tegrală a Universităţii Cluj la 

100 de ani”, a spus Demoste-

ne Şofron.

Ceremonia s-a terminat cu 

o masă festivă, poveşti des-

pre meciurile de altă dată şi 

tradiţionalul „Haide U!”
PUBLICITATE

SPORTSPORT.
vineri-duminică, 21-23 noiembrie 2014

U-BT la Sighet
Clubul U-BT a înscris trei echi-
pe la Cupa Eko Sighet la 
Minibaschet, turneu amical ce 
se află la prima ediţie. Alături 
de clubul clujean, în competi-
ţie s-au mai înscris cluburile 
4U Speranţa Cluj, Gladius 
Târgu Mureș, Roth Baia Mare, 
Satu Mare, LPS-CSS Bihorul 
Oradea, precum și gazdele de 
la Eko Sighet. Competiţia se 
desfășoară în intervalul 21-23 
noiembrie 2014. Program: 
Vineri 21.11.2014: 14:00 Eko 
Sighet – U-Mobitelco II; 
15:00 U-Mobitelco I – Eko 
Kids; 17:00 Glaudius Tg. 
Mures – U-Mobitelco III; 
19:00 U-Mobitelco I – 
U-Mobitelco III; Sambata 
22.11.2014: 10:00 Eko Kids – 
U-Mobitelco III; 10:00 
U-Mobitelco II – For You Cj. 
Apahida; 11:00 Glaudius Tg. 
Mures – U-Mobitelco I; 12:00 
LPS. Oradea – U-Mobitelco II; 
15:00 A3-B4; 15:00 A4-B3; 
16:00 A1-B2; 17:00 B1-A2;
Duminică 23.11.2014: 9:00 
Finala loc 7-8; 10:00 Finala loc 
5-6; 11:00 Finala loc 3-4; 
12:00 Finala loc 1-2; 13:00 
Festivitate de premiere.

Pe scurt

65 de ani de rugby la „U” Cluj

CONCURS

CONCURS

10 casete de produse cosmetice* 

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

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

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

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

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

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

*Produsele se gasesc exclusiv in farmacii

Antrenorul jucătorilor 

„alb-negrii” speră măcar 

la un egal cu echipa de pe 

locul 5, Astra Giurgiu, 

asta chiar dacă portarul 

de bază al echipei nu este 

disponibil.

Indisponibil după meciul 

din etapa a 13-a, cel cu Gaz 

Metan Mediaş, Robert Vese-

lovsky a cerut să se opereze 

la menisc, asta după ce de 

mai mult timp acuză proble-

me la picior. George Ogăraru 

a declarat azi că portarul a 

fost operat şi nu va fi  dispo-

nibil la toate meciurile din tu-

rul sezonului 2014-2015.

„Veselovsky a fost aseară 

operat de menisc şi va reve-

ni, sperăm, în patru săptă-

mâni alături de grup. Ne pa-

re foarte rău, este o pierde 

foarte importantă în cadrul 

echipei, însă ştiam din mo-

mentul în care am venit la 

echipă că se poate întâmpla 

acest lucru în fi ecare clipă. El 

şi-a dorit foarte mult să fi e pe 

teren şi a tras de el la fi ecare 

meci, însă acum chiar nu a 

mai fost posibil”, a declarat 

antrenorul „universitarilor”.

Despre următorul meci, cel 

din deplasare la echipa Astra 

Giurgiu, care va avea loc sâm-

bătă de la ora 15:30, antreno-

rul a spus că va fi  pentru pri-

ma dată când va întâlni, în 

calitate de antrenor, pe fostu-

lui lui antrenor de la Steaua, 

Oleg Protasov. „Este un joc 

care cu siguranţă va fi  greu 

jucând contra unei echipe va-

loroase care a demonstrat acest 

lucru în ultimii ani de zile, cu 

jucători valoroşi şi nu ne va 

fi  uşor, însă aşa cum am spus 

noi sperăm să luăm cel puţin 

un punct în deplasare. Noi 

trebuie să facem un joc foar-

te bun pentru a putea crea 

probleme adversarilor”, a afi r-

mat George Ogăraru.

Ogăraru vrea victorie fără portar

„U” a întâlnit reprezentativa Ungariei în primul meci de rugby jucat cu nocturnă pe Cluj Arena.


