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ACTUALITATE

„Texas” contra gripei
Campania de vaccinare gratuită împotriva 
gripei va începe în noiembrie. Pagina 2

ÎNVĂŢĂMÂNT

Manuale întârziate: 
abecedarele vin 
în noiembrie
După mai bine de două luni de confuzie 
şi amânări, epopeea manualelor şcolare 
se apropie de sfârşit. Pagina 4

ECONOMIE

Mitul investitorilor 
chinezi se destramă
Clujul mai aşteaptă realizarea „promisiu-
nilor” făcute de investitorii chinezi încă 
din anul 2011. Pagina 5

POLITICĂ

PNL Cluj îl atacă 
pe prefectul Vuşcan
Liberalii îşi exprimă nemulţumirea faţă de 
„prefectul partizan de Cluj“, care a tras de 
timp la constatarea vacantării postului de pre-
şedinte al Consiliului Judeţean. Paginile 6-7

De ce „înfloresc” buruienile în centrul orașului ?

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

Catedrala greco-catolică din Piața Cipariu primește 1 milion de lei din fondul de rezervă 
al Guvernului, după ce, în vară, mănăstirea Nicula a primit 2 milioane lei. Pagina 3

Bani grămadă 
pentru biserici

INTERNAŢIONAL

Directorul Total, ucis, cel mai 
probabil, de indisciplina rusească

ACTUALITATE

Fiul disidentului Gheorghe Ursu 
a intrat în greva foamei

Accidentul de avion în care a 
murit preşedintele-director gene-
ral al grupului petrolier francez 
Total, Christophe de Margerie, pe 
aeroportul Vnukovo din Mosco-
va, a fost cauzat de „neglijenţa 
criminală” a conducerii aeropor-
tului, a afi rmat marţi comitetul 
de anchetă rus, citat de AFP.

„Nu este vorba despre un tra-
gic concurs de împrejurări, ci 
de o neglijenţă criminală a func-
ţionarilor” care nu au reuşit să 
coordoneze activitatea angaja-
ţilor lor, a indicat comitetul de 
anchetă într-un comunicat.

Anumiţi membri ai conduce-
rii aeroportului Vnukovo, care 
ar putea încerca să infl uenţeze 
ancheta, trebuie „suspendaţi 
din funcţie” în curând, a preci-
zat acesta.

În noaptea de luni spre marţi, 
un avion privat la bordul căru-
ia se afl a de Margerie s-a pră-

buşit la decolare, după ce s-a 
lovit de un vehicul de deszăpe-
zire. În afară de Christophe de 
Margerie, în accidentul de pe 
aeroportul Vnukovo au mai mu-
rit trei membri ai echipajului.

Conform comitetului de an-
chetă, conductorul utilajului de 
deszăpezire, Vladimir Martinen-
ko, reţinut pentru 48 de ore în 
cadrul anchetei, era „în stare de 
ebrietate” în momentul acciden-
tului, o acuzaţie dezminţită de 
avocatul său.

Printre scenariile posibile 
evocate de anchetatori fi gurea-
ză „o eroare a controlorilor de 
trafi c aerian”, „condiţiile mete-
orologice nefavorabile” şi „o 
eroare de pilotaj”.

Controlorii de trafi c aerian 
vor fi  de asemenea „examinaţi 
cu privire la consumul de alco-
ol şi de substanţe psihotrope”, 
precizează comunicatul.

Fiul disidentului Gheorge Ur-
su a intrat, ieri, în greva foamei, 
în semn de protest faţă de fap-
tul că dosarul privind moartea 
tatălui său nu este redeschis, iar 
ofi ţerul de la Securitate care a 
coordonat ancheta ce l-a avizat 
pe acesta nu este pus sub acu-
zare.

Andrei Ursu a anunţat, într-o 
conferinţă de presă, că a intrat 
în greva foamei pe motiv că re-
prezentanţii Ministerului Justiţi-
ei nu îl trimit în faţa judecători-
lor pe „principalul vinovat”, ca-
re, în opinia lui, este Marin Pîr-
vulescu, ofi ţerul de la Securita-
te care s-a ocupat de anchetă.

Până acum, pentru moartea 
lui Gheorghe Ursu au fost con-
damnate trei persoane: Mari-
an Clită, fost coleg de celulă a 
lui Gheorghe Ursu, Tudor Stă-
nică, fost şef al Direcţiei Cer-
cetări Penale, şi Mihail Crean-

gă, fost şef al Arestului Miliţi-
ei Capitalei.

Pentru trimiterea în faţa justi-
ţiei lui Marian Pîrvulescu, procu-
rorul Dan Voinea, care la momen-
tul respectiv era şef al Parchete-
lor Militare, a disjuns cauza.

Înainte însă ca Pîrvulescu să 
fi e trimis în judecată, Voinea a 
fost înlocuit de generalul magis-
trat Ion Vasilache. „După ce pro-
curorul Dan Voinea a fost înlo-
cuit de la şefi a Parchetelor Mili-
tare, cel care i-a luat locul, Ion 
Vasilache, a muşamalizat dosa-
rul”, susţine Andrei Ursu.

Fiul disidentului Ursu a pre-
cizat că dosarul „a dispărut”, iar 
la plângerile pe care le-a făcut s-
a dat soluţia de neîncepere a ur-
măririi penale (NUP).

Gheorghe Ursu a murit în 
arestul Miliţiei Capitalei, în 1985, 
fi ind bătut sistematic de anche-
tatori şi de colegii de arest.
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În loc de centru comercial, clujenii văd în fiecare zi un șantier abandonat plin de bălării. Pagina 4

UITÂNDU-SE SPRE CER, PSD MITUIEȘTE TOT CE POATE, PE PĂMÂNT



PUBLICITATE

Campania Ministerului 

Sănătăţii (MS) de vaccinare 

gratuită contra gripei, cu 

doze cumpărate din străi-

nătate, va debuta în noiem-

brie, când vor avea priori-

tate la imunizare 500.000 

de persoane din categoria 

grupelor de risc, au decla-

rat ieri, pentru Mediafax, 

ofi ciali ai ministerului.

Purtătorul de cuvânt al MS, 

Oana Grigore, a precizat că vor 

fi  vaccinate, cu prioritate, per-

soanele cu vârsta peste 65 de 

ani, cele cu boli cronice – în 

special boli respiratorii, cardi-

ovasculare şi metabolice –, co-

piii şi bătrânii instituţionali-

zaţi, personalul medical şi gra-

videle, conform recomandări-

lor făcute de Organizaţia Mon-

dială a Sănătăţii (OMS) şi de 

Centrul European pentru Pre-

venirea şi Controlul Bolilor.

Ca în fi ecare an, campania 

de vaccinare se va derula prin 

cabinetele medicilor de fami-

lie şi spitale, a mai spus Oa-

na Grigore.

Pentru imunizarea gratui-

tă a 500.000 de persoane, MS 

va cumpăra dozele necesare 

din străinătate, în condiţiile 

în care Institutul „Cantacuzi-

no”, cândva printre cei mai 

apreciaţi producători de imu-

nologice din lume, nu mai fa-

brică vaccinuri.

În farmacii, o doză de vac-

cin antigripal costă aproxima-

tiv 30 de lei.

Ministerul Sănătăţii reco-

mandă populaţiei ca în peri-

oadele cu fl uctuaţii frecvente 

de temperatură să asculte sfa-

tul medicilor şi să respecte re-

gulile de igienă, pentru evita-

rea îmbolnăvirilor.

Anul acesta „se poartă” 
vaccinul Texas

Pentru sezonul rece 

2014-2015, OMS a recoman-

dat utilizarea unui vaccin 

aproape identic cu cel de anul 

trecut. Astfel, fi ecare doză de 

0,5 ml de vaccin gripal triva-

lent inactivat şi purifi cat tre-

buie să conţină următoarele 

tulpini: A/California/(H1N1), 

A/Texas (H3N2) şi B/Massa-

chusetts. Faţă de sezonul pre-

cedent, singura diferenţă es-

te aceea că tulpina H3N2 s-a 

numit Victoria anul trecut, iar 

anul acesta se numeşte Texas, 

după statul american unde a 

fost izolat virusul gripal.

În România, în această 

toamnă nu a fost confi rmat, 

până în prezent, niciun caz 

de gripă, potrivit Centrului 

Naţional de Supraveghere şi 

Control al Bolilor Transmisi-

bile.

La campania de imuniza-

re pentru sezonul rece 

2013-2014, MS a achiziţionat 

600.000 de doze de vaccin an-

tigripal din import, iar Insti-

tutul Cantacuzino urma să 

pună la dispoziţie alte 400.000 

de doze. Dozele de la „Can-

tacuzino” nu au fost însă pu-

se pe piaţă, întrucât erau ne-

conforme. Mai precis, aveau 

o concentraţie foarte mare de 

endotoxine, care ar putea să 

producă la administrare reac-

ţii adverse, precum febră sau 

şoc anafi lactic.

Declinul vaccinurilor 
româneşti

Primul an în care în cam-

pania de imunizare gratuită 

împotriva gripei nu au mai 

fost folosite vaccinuri de la 

„Cantacuzino” a fost 2012, 

când loturi cu doze fabricate 

la acest institut au fost retra-

se, din cauza unei concentra-

ţii scăzute a tulpinii B, linia 

de producţie a fi olelor fi ind 

ulterior închisă.

Institutul „Cantacuzino” şi-a 

început declinul în februarie 

2010, după ce Agenţia Naţio-

nală a Medicamentului i-a re-

tras autorizaţia de punere pe 

piaţă a produselor injectabile, 

inclusiv a vaccinurilor, întru-

cât îi expirase standardul de 

bune practici de fabricaţie. În 

aceste condiţii, unele progra-

me naţionale de imunizare au 

fost blocate timp de mai mul-

te luni, iar autorităţile au fost 

obligate să importe vaccinuri.

„Texas” contra gripei
Campania de vaccinare gratuită împotriva gripei va începe în noiembrie.
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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5 octombrie

Clinica Ginecologie 1
3.15 Condor Miriam
6.50 Ghior Andrei Cosmin
9.40 Mureșan Raul Mihai
17.42 Călugăr Sofi a Elena
19.05 Șimișnean Karina Anais
19.45  Sularea Eduard 

Sebastian
23.20 Chira Ileana Mihaela
Bebeluşul vedetă a fost 
Şimişnean Karina Anais 
(2,850 cm, 58 cm)

Clinica Stanca
8.20 Sarca Maia Maria
12.10  Bogăteanu Alexandra 

Gabriela
12.10 Eros Leon
12.30 Cilcer Andrei
14.15 Lăcătuș Alexandra
15.25 Gyonos Anastasia Nadia
Bebeluşul vedetă a fost 
Bogăteanu Alexandra 
Gabriela (3,800 kg, 54 cm)

6 octombrie

Clinica Ginecologie 1
9.10 Simon Noemi Alessia
9.11 Simon Kinga Maria
11.40 Crișan Alessia Florina
Bebeluşul vedetă a fost Crişan 
Alessia Florina (3,900 kg, 57 cm)

Clinica Stanca
3.20 Crișan Felician
5.25 Judei Marius
9.35 Roman Andrei Iosif
11.00 Mureșan Daria Maria
11.10 Mureșan Petra Andreea
11.40 Mureșan Antonia Elena
11.45 Varga Alexandru Emilian
14.25  Moldovan Ioana 

Alexandra
14.35  Moldovan Alexandru 

Răzvan
15.00 Suto Eduard Cristian
17.30 Simu Mihai Alexandru
19.00 Florea Sofi a Irina
Bebeluşul vedetă a fost Mureşan 
Antonia Elena (4 kg, 59 cm)

7 octombrie

Clinica Ginecologie 1
0.35 Istrate Mark Alexandru
11.15  Homorodan Horea 

Bernard
Bebeluşul vedetă a fost Istrate 
Mark Alexandru (4 kg, 57 cm)

Clinica Stanca
9.00 Taloș Ștefan Andrei
9.30 Pleșa Emilian
11.35 Hratec Tudor Mihai
13.00 Căprar Amalia Maria
13.55 Pop Matilda
15.20 Varga Denisa
17.35 Copaciu Vlad Iancu
21.50 Botorea Iulia Elena

Bebeluşul vedetă a fost Pop 
Matilda (3,700 kg, 56 cm)

8 octombrie

Clinica Ginecologie 1
7.15 Lonca Matei Horaţiu
9.35 Tăpăstău Mihai Denis
13.00 Bunea Nicolas
19.03 Călăban Ruxandra Elena
19.30 Cîmpean Anronia
Bebeluşul vedetă a fost Lonca 
Matei Horaţiu (3,800 kg, 56 cm)

Clinica Stanca
6.30 Sima Tudor Oscar
6.40 Pollnitz Emma
9.25 Popa Gabriel
9.40 Cadar Elia Carolina
11.50 Dinași David Christian
13.05 Lupșor David
19.20 Farcaș Bianca
20.50 Soporan Darius Andrei
21.50 Skrabel Tamaș
Bebeluşul vedetă a fost Skrabel 
Tamaş (4,100 kg, 57 cm)

9 octombrie

Clinica Ginecologie 1
23.05 Cuibuș Valentin Darius
Bebeluşul vedetă a fost 
Cuibuş Valentin Darius
(3,100 kg, 56 cm)

Clinica Stanca
9.00 Chira Raul Ioan
9.56 Herţe Armin Ștefan
11.00 Zvinţi Daniel

12.45 Ţiganetea Miriam
13.05 Prodan Giulia
16.50 Mărginean Carolina Ilinca
21.55 Moldovan Rambo
22.45 Chiș Tania
22.50 Simioancă Marius Ionuţ
Bebeluşul vedetă a fost Ţiganetea 
Miriam (3,700 kg, 55 cm)

10 octombrie

Clinica Ginecologie 1
3.20 Giorjoca Mihai
10.58 Marc – Jeleriu Elia
11.26 Costea Emanuela
12.15  Budoaie – Mureșan 

Cristian Sorin
Bebeluşul vedetă a fost 
Costea Emanuela
(3,600 kg, 54 cm)

Clinica Stanca
1.50 Dreve Daniel Alexandru
9.30 Oltean Dragoș Dan
11.00 Traistă Anna
11.15 Ianoși Eliza Soriana
12.45 Blezu Daiana Sofi a
16.35 Brita Andrei Anton
20.30 Suciu David Mihai
20.50 Andreșan Vladimir
22.05 Vamoș Leire
22.35 Moldovan Anais
23.30 Decean Luca Abel
Bebeluşul vedetă a fost 
Decean Luca Abel
(3,800 kg, 58 cm)

Clinica Gynia
14.10 Mureșan Lucas

bun venit pe lume !
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O săptămână va fi  dedica-

tă elevilor de organizato-

rii Festivalului 

Internaţional de Film 

Trasilvania (TIFF), prin 

proiectarea unei selecţii 

de fi lme special alese pen-

tru copiii de vârstă şcola-

ră, la Cinematograful 

Victoria din Cluj-Napoca.

TIFF, împreună cu Asocia-

ţia pentru Promovarea Filmu-

lui Românesc, continuă în Cluj 

acţiunile educative şi de sus-

ţinere a fi lmului, dincolo de 

perioada în care este organi-

zat festivalul, ce are loc la în-

ceputul lunii iunie. Evenimen-

tul face parte din programul 

de educaţie cinematografi că 

iniţiat de festival şi care se 

numeşte EducaTIFF, potrivit 

unui comunicat.

„Săptămâna Filmului pen-

tru Elevi” va avea loc în peri-

oada 27 octombrie – 2 noiem-

brie, la Cinema Victoria din 

Cluj, care va proiecta o selec-

ţie de 14 fi lme special făcută 

pentru copiii din clasele gim-

naziale – pe diferite categorii 

de vârstă, precum şi pentru 

cei din învăţământul liceal. 

Filmele au fost alese în aşa fel 

încât să răspundă unor gus-

turi cât mai diverse, dintre fi l-

me de fi cţiune, documentare 

sau de animaţie ce au partici-

pat la festivaluri internaţiona-

le şi care tratează subiecte im-

portante pentru educaţia ci-

nematografi că a tinerilor.

Accesul la eveniment se fa-

ce pe baza unui bilet la preţ 

redus, în valoare de 5 lei. Pen-

tru elevii de la şcoli speciale 

sau de la şcoli din afara mu-

nicipiului Cluj-Napoca, intra-

rea este gratuită şi se face în 

baza unei rezervări. Pentru 

detalii despre fi ecare fi lm din 

program se pot afl a detalii pe 

pagina www.facebook.com/

educatiff.

EducaTIFF revine 
cu Săptămâna 
Filmului pentru EleviParaşutiştii au aterizat cu 

echipament şi provizii 

necesare pentru manevre 

în condiţii de stres, inclu-

siv somn redus, precum şi 

pentru operaţiuni pe timp 

de zi şi de noapte în teri-

torii necunoscute.

Peste 90 de paraşutişti ame-

ricani din Brigada 173 Aeropur-

tată a Forţelor Terestre ale SUA 

au aterizat marţi la Câmpia Tur-

zii, pentru exerciţii comune de 

reacţie rapidă cu militarii ro-

mâni, care vor dura până vineri.

Ei fac parte din contingen-

tul de 600 de soldaţi ameri-

cani dislocaţi în ţările baltice, 

în urma crizei declanşate de 

Rusia în Ucraina.

Exerciţiul de la Câmpia Tur-

zii face parte din operaţiunea 

Atlantic Resolve, prin care SUA 

asigură antrenamente şi exer-

ciţii comune cu aliaţii euro-

peni, pentru a demonstra că 

forţele NATO sunt capabile de 

reacţie rapidă, în cazul unei 

agresiuni externe. Strategia de 

descurajare a Rusiei prin ro-

taţia permanentă de trupe NA-

TO pe teritoriile statelor de pe 

fl ancul estic al Alianţei, inclu-

siv în România, a fost agrea-

tă de NATO la summit-ul din 

septembrie, din Ţara Galilor.

Militari ai Brigăzii 6 Ope-

raţii Speciale „Mihai Viteazul” 

şi ai Brigăzii 173 Aeropurtată 

a Forţelor Terestre ale SUA par-

ticipă, timp de 4 zile, la exer-

ciţii comune, în zona aerodro-

mului de la Câmpia Turzii.

Marţi, peste 90 de paraşu-

tişti din Brigada 173 Aeropur-

tată a Forţelor Terestre ale 

SUA, poreclită Sky Soldiers 

(Soldaţii Cerurilor), s-au pa-

raşutat la Câmpia Turzii, în 

cadrul unei operaţiuni aero-

purtate, de antrenament. Sol-

daţii americani au fost dislo-

caţi de pe aerodromul german 

Grafenwoehr, cu avioane C-130 

Hercules americane, la câte-

va ore de la emiterea ordine-

lor, informează Ambasada SUA 

la Bucureşti.

Brigada „Sky Soldiers” es-

te compusă din 600 de sol-

daţi, care au fost trimişi în 

urmă cu două săptămâni în 

Estonia, Letonia şi Lituania, 

ca forţă de rotaţie, în cadrul 

operaţiunii Atlantic Resolve. 

Această operaţiune a fost 

agreată de SUA şi aliaţii săi 

europeni, ca metodă de a în-

tări interoperabilitatea forţe-

lor aliate, dar şi de a descu-

raja un atac extern asupra 

Alianţei, în contextul crizei 

militare declanşate de Rusia 

în Ucraina.

Summit-ul NATO din Ţara 

Galilor a stabilit că exerciţiile 

comune ale forţelor aliaţilor 

vor avea loc permanent, asi-

gurându-se astfel o forţă de 

rotaţie prezentă în special în 

ţările care compun fl ancul es-

tic al NATO – balticele, Româ-

nia, Bulgaria şi Polonia.

În cadrul operaţiunii Atlan-

tic Resolve, de asigurare din 

partea SUA a aliaţilor săi eu-

ropeni, în România au avut 

loc până acum trei exerciţii 

comune de antrenament te-

restru: Platinum Lynx 14, Pla-

tinum Eagle 14 şi Carpathian 

Spring. Pe mare, americanii 

au trimis consecutiv, prin ro-

taţie, 4 distrugătoare care au 

venit şi la Constanţa şi au par-

ticipat la exerciţii comune cu 

ţări aliate şi partenere NATO, 

riverane Mării Negre.

„Soldaţii Cerului” au aterizat 
la Câmpia Turzii, sărind cu parașuta

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

În decurs de câteva luni, 

Guvernul a alocat aproxi-

mativ 2,6 milioane euro 

pentru mai multe biserici 

din ţară şi din diasporă.

În plină campanie electo-

rală, Guvernul a aprobat, în 

şedinţa din 15 octombrie, alo-

carea a 6 milioane lei pentru 

două catedrale din Spania, o 

mănăstire din Gorj şi o cate-

drală din Cluj-Napoca. A fost 

deja publicat şi un act norma-

tiv, în acest sens, în Monito-

rul Ofi cial din 20 octombrie. 

În hotărârea de guvern, se 

menţionează că „secretariatul 

General al Guvernului, prin 

Secretariatul de Stat pentru 

Culte, va controla modul de 

utlizare, în conformitate cu 

prevederile legale, a sumei 

alocate potrivit prezenţei ho-

tărâri”.

Potrivit Hotnews, cei 6 

milioane lei vor fi  distribu-

iţi astfel: catedrala Intrarea 

în Biserică a Maicii Domnu-

lui din Madrid, Spania va 

primi 2 milioane lei, cate-

drala Sfântu Gheorghe din 

Barcelona, Spania va primi 

1milion lei, mănăstirea Lai-

nici, oraşul Bumbeşti-Jiu din 

judeţul Gorj va primi 2 mi-

lioane lei, iar catedrala gre-

co-catolică din Piaţa Cipa-

riu, Cluj-Napoca va primi 

1milion lei.

Catedrala din Piaţa Cipariu 

se afl ă în construcţie din anul 

1992, valoarea totală a inves-

tiţiei fi ind de 4 milioane euro. 

De-a lungul timpului, au fost 

alocaţi bani atât din bugetul 

municipiului cât şi al judeţu-

lui şi au fost făcute donaţii din 

ţară şi din străinătate. După ce 

va fi  montată şi cupola, edifi -

ciul de cult va avea înălţimea 

de 48 de metri.

În 19 octombrie, premierul 

Ponta, afl at într-un turneu 

electoral printre românii din 

diasporă, a participat la sluj-

ba de duminică la o biserică 

ortodoxă românească din Ma-

drid, iar la ieşire, a fost abor-

dat de mai mulţi participanţi 

la slujbă cu diverse probleme, 

în timp ce alte persoane l-au 

huiduit.

Cei 6 milioane lei alocaţi 

luna aceasta vin la un inter-

val de doar câteva luni de la 

o altă alocare. În august, au 

mai fost alocaţi 6 milioane lei 

pentru biserici, după ce pre-

mierul Victor Ponta a partici-

pat la slujba de Sfânta Maria 

de la mănăstirea Nicula, din 

15 august. Atunci, premierul 

a fost la Nicula împreună cu 

soţia sa, Daciana şi au vizi-

tat prima dată o bisericuţă de 

lemn construită în anul 1600, 

după care au mers la biseri-

ca nouă, afl ată în construc-

ţie, şi s-au închinat la icoana 

făcătoare de minuni a Fecioa-

rei Maria.

Cei 6 milioane lei din au-

gust au mers către Centrul 

Eparhial Iaşi, judeţul Iaşi, mă-

năstirea Nicula, judeţul Cluj 

şi mănăstirea Tismana, jude-

ţul Gorj, fi ecare primind câte 

2 milioane lei.

În urma celor două alocări, 

din fondul de rezervă al Gu-

vernului, au fost alocaţi pen-

tru biserici aproximativ 2,6 

milioane euro.

În plină campanie electorală,
plouă cu bani pentru biserici

Catedrala greco-catolică din Piaţa Cipariu se afl ă în construcţie din anul 1992

Catedrala greco-catolică din Piața Cipariu primește un milion de lei din fondul de rezervă al Guvernului, 
după ce, în vară, mănăstirea Nicula a primit 2 milioane lei. 

FINANȚARE

6.000.000
de lei va acorda Guvernul pentru construirea a 
patru biserici, dintre care două din Spania
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 Diagnoză electronică
 Curăţare și încărcare sistem climati zare
 Testare și curăţare fi ltre parti cule
 Revizii periodice
 Reparaţii mecanice complexe
 Tinichigerie

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

În loc de centru comerci-

al, clujenii văd în fi ecare 

zi un şantier abandonat 

plin de bălării.

Terenul pe care trebuia 

construit centrul comercial 

Akademia Center este blocat 

la o fi rmă de recuperare a 

datoriilor. Consiliul Judeţean 

Cluj nu are altă variantă de-

cât să dea în judecată fi rma 

ca să recâştige terenul.

Ruinele şantierului Akade-

mia Center se întind pe 7.000 

mp pe strada B.P. Hasdeu, 

din centrul oraşului. De mai 

bine de cinci ani, terenul es-

te abandonat şi în locul pro-

misului centru comercial sunt 

doar copaci, iarbă şi câteva 

betoane din fundaţie.

În viitorul apropiat nu se 

întrevede nicio şansă ca te-

renul să fi e curăţat şi să se 

construiască altceva în locul 

proiectului ratat Akademia 

Center. S-a ajuns la acest blo-

caj după ce fi rma Nisco In-

vest, cea care trebuia să fa-

că centrul comercial nu a 

mai plătit creditul pe care l-a 

luat de la bancă şi a intrat 

apoi în insolvenţă. Nisco In-

vest a făcut un împrumut cu 

ipotecă, în valoare de 25 mi-

lioane euro de la Banca Co-

mercială Română (BCR) pen-

tru construirea centrului co-

mercial şi a garantat cu vii-

toarea construcţie şi cu te-

renul. În momentul în care 

Nisco Invest a ajuns în im-

pas şi nu a mai putut plăti 

datoria şi-a declarat falimen-

tul, iar creditul nu a mai fost 

plătit. Ulterior, BCR a vân-

dut datoria Nisco Invest că-

tre o fi rmă de recuperare a 

creanţelor, ceea ce înseam-

nă că terenul este acum al 

fi rmei de recuperare. Dato-

ria care mai trebuia să o achi-

te Nisco Invest către fi rma 

de recuperare este de aproa-

pe 14 milioane lei.

Negocieri eşuate
cu fi rma de recuperare

Consiliul Judeţean Cluj a 

negociat în repetate rânduri 

cu fi rma de recuperare, dar 

fără niciun rezultat. Condu-

cerea forului judeţean a pre-

cizat, într-un răspuns către 

„Monitorul de Cluj”, că re-

prezentanţii fi rmei de recu-

perare şi-au exprimat dispo-

nibilitatea de transferare a 

drepturilor prezente şi viitoa-

re ale creanţei prin instituţia 

cesiunii de creanţă. “În acest 

sens, precizează faptul că so-

cietatea este înscrisă la ma-

sa creditorilor cu suma de 

13.823.356,25 lei, sumă ga-

rantată conform prevederilor 

art. 121 alin 1 punctul 2 din 

Legea nr. 85/2006, cu modi-

fi cările şi completările ulteri-

oare, invitându-ne la negoci-

eri la sediul acesteia”, se ara-

tă în răspunsul Consiliului 

Judeţean. În mai multe rân-

duri au avut loc întâlniri, dar 

nu au dus la niciun rezultat.

Din acest motiv, terenul de 

pe strada B.P. Hasdeu este blo-

cat şi nu se poate construi ni-

mic pe el până când nu va fi  

liber din punct de vedere juri-

dic. „În aceste condiţii, având 

în vedere că imobilul-teren si-

tuat în municipiul Cluj-Napo-

ca, pe strada B.P. Hasdeu nr.6, 

jud. Cluj, proprietate publică a 

judeţului Cluj şi administrare 

a Consiliului Judeţean Cluj, nu 

a fost «liber», fi ind edifi cată pe 

acesta o fundaţie, precum şi în-

scrisă în cartea funciară o ipo-

tecă asupra construcţiilor vii-

toare, acesta nu a putut fi  va-

lorifi cat prin niciuna dintre mo-

dalităţile prevăzute de lege”, 

mai spune conducerea Consi-

liului Judeţean.

În perioada următoare, con-

ducerea forului judeţean ur-

mează să facă o analiză deta-

liată a situaţiei şi iau în calcul 

chiar formularea unei acţiuni 

în instanţă împotriva fi rmei de 

recuperare a creanţelor. 

Bălării în loc de centru comercial
De ce stă nefolosit de cinci ani un teren din centrul oraşului?

Albert MARCU
social@monitorulcj.ro

După mai bine de două 

luni de confuzie şi amâ-

nări, epopeea manualelor 

şcolare se apropie de sfâr-

şit. Încet-încet, abecedare-

le şi manualele şcolare 

intră în posesia elevilor.

Din luna noiembrie, elevii 

din România pot începe să în-

veţe după manuale. După ce 

manualele digitale au devenit 

accesibile pe internet, iată că 

şi abecedarele se apropie de 

sfârşitul unui lung drum spre 

băncile şcolilor. Până acum 

elevii claselor întâi au lucrat 

cu manualele vechi. Potrivit 

inspectorului şef al Inspecto-

ratului Şcolar Judeţean (ISJ), 

Valentin Cuibus, „cea mai ma-

re parte a abecedarelor şi ma-

nualelor pentru clasa întâi a 

ajuns deja în şcolile clujene”. 

„Excepţie fac câteva volume 

dedicate grupurilor de mino-

rităţi, care vor mai întârzia câ-

teva zile“, a precizat Cuibus.

În ceea ce priveşte noile 

manuale, învăţătorul clasei 

decide versiunea pe care do-

reşte să lucreze cu clasa. Ter-

menul limită pentru efectua-

rea comenzilor este miercuri, 

22 octombrie. Între timp, ver-

siunea digitală a cărţilor este 

accesibilă pe website-ul Mi-

nisterului Educaţiei. Astfel, 

pentru moment, numai copi-

ii care dispun de un calcula-

tor acasă pot fi  siguri că au la 

dispoziţie manualul necesar. 

Conform planurilor Ministe-

rului, manualele noi vor fi  fo-

losite suprapus cu cele vechi, 

pentru ca de anul viitor aces-

tea să fi e înlocuite complet.

Şcolile clujene au reacţio-

nat în mod diferit la criza ma-

nualelor din această toamnă: 

unele şcoli nu au aşteptat ma-

nualele vechi şi au realizat fo-

tocopii ale celor digitale. La 

şcoala Ion Agârbiceanu nr.5 

şi „Constantin Brâncuşi”, di-

rectoarele au fost prevăzătoa-

re şi au reuşit prin interme-

diul parteneriatelor educaţio-

nale şi asociaţiilor de părinţi 

să achiziţioneze laptopuri şi 

videoproiectoare pentru toa-

te sălile de curs. La polul opus, 

se afl ă şcoli unde conducerea 

este complet depăşită de situ-

aţie şi a delegat bibliotecarei 

problema manualelor.

Potrivit unui calendar emis 

de Ministerul Educaţiei, co-

menzile pentru noile manu-

ale vor fi  centralizate până 

la 29 octombrie, aşa că ele-

vii pot conta pe ele numai 

după ce revin din prima va-

canţă.

Manuale întârziate: abecedarele 
ajung la clasă în noiembrie
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Investitorii chinezi nu 

s-au arătat interesaţi de 

agricultura românească şi 

nu au venit nici să propu-

nă investiţii, nici să cum-

pere ferme, aşa cum 

anunţau autorităţile, a 

declarat agenţiei 

Mediafax Laurenţiu 

Baciu, preşedintele Ligii 

Producătorilor Agricoli 

din România.

„Şi bunicul i-a aşteptat vreo 

50 de ani pe americani... N-a 

venit, dragă, niciun fermier 

chinez să se intereseze de agri-

cultura românească. Cei care 

au fost pe aici în vizite ofi ci-

ale erau nişte potlogari care 

au crezut că iau ceva de po-

mană”, a spus Baciu.

El a afi rmat că, dincolo de 

declaraţiile din urmă cu câte-

va luni făcute de ofi ciali români 

şi chinezi care au anunţat in-

vestiţii chineze în România, nu 

s-a întâmplat nimic concret.

„N-au venit nici să propu-

nă investiţii, nici să cumpere 

ferme româneşti. Nu s-a întâm-

plat nimic concret”, a adăugat 

ofi cialul Ligii Producătorilor 

Agricoli din România (LAPAR).

China şi priorităţile 
României

Premierul Victor Ponta i-a 

invitat pe oamenii de afaceri 

chinezi, cu care s-a întâlnit în 

urmă cu o lună şi jumătate la 

Beijing, să investească în Ro-

mânia în domenii precum agri-

cultura, energia şi infrastructu-

ra, subliniind că ultimele două 

sunt direcţii strategice de dez-

voltare pentru ţara noastră.

Victor Ponta le-a amintit in-

vestitorilor chinezi că anul tre-

cut a avut loc la Bucureşti Fo-

rumul China – Europa Centra-

lă şi de Sud-Est, la nivel de 

prim-miniştri, iar cu acest pri-

lej România şi China au semnat 

acordurile necesare pentru des-

chiderea pieţei chineze pentru 

produsele agricole româneşti şi 

posibilitatea importului de car-

ne de porc şi de bovine vii.

Chinezi ademeniţi cu roşii
Vicepremierul Liviu Drag-

nea i-a invitat şi el, în luna 

martie, pe investitorii chinezi 

din agricultură să vină în Ro-

mânia pentru a se convinge 

de calitatea pământului şi a 

produselor autohtone, spu-

nându-le că în vară, când spe-

ra ca aceştia să vină în vizi-

tă, le va face cel mai bun test, 

şi anume să guste o roşie ro-

mâneasă şi una străină.

Afl at în China, vicepremi-

erul s-a întâlnit cu investito-

rii chinezi în agricultură, or-

ganizaţi în Asociaţia chineză 

pentru dezvoltare agricolă în 

străinătate, cărora le-a pro-

pus să vină în România pen-

tru a gusta din produsele agri-

cole şi a compara, astfel, ca-

litatea legumelor şi a fructe-

lor româneşti cu cea a pro-

duselor din alte ţări.

El i-a asigurat pe investito-

rii chinezi că România are un 

potenţial agricol foarte mare, 

o climă favorabilă, sufi ciente 

surse de apă, specialişti în 

agricultură şi personal mun-

citor, transmiţând, ulterior, că 

aceştia sunt interesaţi să in-

vestească în silozuri şi în ca-

pacităţi de procesare a produ-

selor agricole.

Aşteptându-i pe chinezi... 
la Tarniţa-Lăpuşteşti

Chinezii au avut sufi cient 

timp să refl ecteze, pentru că, 

încă din 2010, România invita 

China să investească în energie, 

infrastructură şi agricultură.

Reprezentanţi ai Ministe-

rului Economiei, Comerţului 

şi Mediului de Afaceri de 

atunci au participat în iunie 

2010 la un forum româno-chi-

nez la Shanghai, unde au in-

vitat companiile chineze să 

investească în sectorul ener-

getic din România, infrastruc-

tură şi agricultură. Cu acea 

ocazie s-a discutat şi despre 

participarea investitorilor chi-

nezi la realizarea proiectului 

Tarniţa Lăpuşteşti, pentru ca-

re se estima că e nevoie de 

un montaj fi nanciar de apro-

ximativ un miliard de euro.

Patronatele agricole desfiinţează 
mitul investitorilor chinezi
Clujul mai aşteaptă realizarea „promisiunilor” făcute de investitorii chinezi încă din anul 2011.

Relaţiile comerciale româno-chineze s-au materializat, cel puţin până acum, într-un lung şir de întâlniri şi poveşti. Şi doar atât!

România ocupă locul al 

nouălea în Topul 10 al 

celor mai atractive desti-

naţii de vacanţă pentru 

anul 2015, prin prisma 

raportului dintre tarife şi 

oferta turistică, întocmit 

de editorii ghidului de 

călătorii Lonely Planet.

„Ţările din Europa de Est 

apar în mod frecvent în to-

purile celor mai atractive des-

tinaţii prin prisma raportu-

lui dintre tarife şi oferta tu-

ristică, însă, în cazul Româ-

niei, prezenţa ei în acest cla-

sament este perfect justifi -

cată”, afi rmă editorii de la 

Lonely Planet.

„Acum, conectate viguros 

cu restul Europei prin inter-

mediul companiilor aeriene 

low-cost, spaţiile de cazare 

româneşti sunt comparabile, 

în toate categoriile de tarife, 

cu celelalte destinaţii renumi-

te din regiune. Bucureştiul re-

prezintă un exemplu elocvent, 

unde hotelurile primesc în 

majoritatea cazurilor turişti 

veniţi pentru afaceri, iar se-

zonul sărbătorilor este, în mod 

neaşteptat, unul slab. În afa-

ră de acest oraş, în România 

există spaţii de cazare cu ta-

rife «prietenoase» pentru bu-

getele de familie în sate me-

dievale, în castele spectacu-

loase şi în unica Deltă a Du-

nării, ce poate fi  explorată cel 

mai bine mergând cu feribo-

turile ieftine şi lente”.

„Autodube private, cunos-

cute sub numele de «maxita-

xi», alături de autobuze şi mi-

crobuze, reprezintă cea mai 

ieftină metodă de a călători 

pe diverse rute”, precizează 

aceeaşi publicaţie.

Pe primul loc în acest top 

se afl ă Tunisia. Locul al doi-

lea a revenit Africii de Sud, 

iar pe poziţia a treia s-a cla-

sat Shanghai. Topul 10 al ce-

lor mai atractive destinaţii de 

vacanţă pentru anul 2015 es-

te completat de Samoa, Bali, 

Uruguay, Portugalia, Taiwan, 

România şi Burkina Faso.

Lansat în 1972, Lonely Pla-

net este cel mai important 

ghid de călătorii din lume. Pu-

blisherul Lonely Planet edi-

tează peste 500 de titluri le-

gate de călătorii, în mai mul-

te limbi, şi produce programe 

de televiziune în colaborare 

cu alte companii.

România turistică, în Top 10 mondial
Joia trecută, sub presiunea 

pieţelor fi nanciare internţio-

nale, care înregistrau pierderi 

consistente pe fondul creşte-

rii temerilor că economia mon-

dială şi-a încetinit creşterea, 

cursul euro urca la 4,43 lei.

Odată cu scăderea aversiu-

nii faţă de risc, media euro a în-

ceput să coboare, ieri BNR anun-

ţând una de 4,4170 lei, faţă de 

4,4176 lei, acum două zile.

Piaţa locală s-a deschis la 

4,4180  lei, faţă de 4,4190 lei 

la închiderea de luni. Pe par-

cursul şedinţei transferurile s-

au realizat între un minim de 

4,4150 şi un maxim de 4,4190 

lei, volumele de tranzacţiona-

re fi ind reduse. La ora 14:00, 

cotaţiile erau de 4,4140 – 

4,4170 lei.

Cursul dolarului american 

a scăzut de la 3,4607 la 3,4570 

lei, deprecierea fi ind provoca-

tă de evoluţia acestuia faţă de 

euro. Media francului elveţi-

an cobora, la rândul ei, de la 

3,6618 la 3,6596 lei.

În perioada următoare eu-

ro se va menţine în culoarul 

4,38 – 4,45 lei. La aceasta va 

contribui şi noua emisiune 

de euroobligaţiuni cu scaden-

ţa la 10 ani cu care România 

a ieşit ieri pe pieţele interna-

ţionale. Finanţele doresc să 

atragă cel puţin 1 miliard de 

euro, după ce la precedenta 

emisiune valoare împrumu-

tului a fost de 1,25 miliarde 

euro pentru o scadenţă de 

şapte ani. R. G.

A treia şedinţă de apreciere pentru leu

PIAŢA VALUTARĂ

20 octombrie 21 octombrie

Euro 

4.4176 4.4170    

Dolar 

3.4607 3.4570    

100 Forinţi maghiari 

1.4422 1.4396    

Francul elveţian 

3.6618 3.6596    

Lira sterlină 

5.5831 5.5841    

Gramul de aur 

138.1442 139.0059    

AŞTEPTARE

4
ani au trecut de când 
„sindicatul“ investitorilor 
chinezi a promis 
că aduce bani pentru 
realizarea unui set de 
proiecte investiţionale 
în România.

LAURENŢIU BACIU | președintele Ligii 
Producătorilor Agricoli din România

 „N-au venit nici să 
propună investiţii, 
nici să cumpere 
ferme româneşti.
Nu s-a întâmplat 
nimic concret“
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
- co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!”

ANUNŢ DE PRESĂ

CLUJ-NAPOCA: 22.10.2014
Finalizarea proiectul de investiţii

„RETEHNOLOGIZAREA ŞI MODERNIZAREA ACTIVITĂŢII
S.C. ECO DIF SOLUTION S.R.L.”

S.C. ECO DIF SOLUTION S.R.L., cu sediul în localitatea Cluj-Napoca, B-dul 
Muncii, nr. 18, C1 – pavilion administrativ, judeţ Cluj, a derulat în perioada 31.10.2013 
– 23.10.2014 proiectul “RETEHNOLOGIZAREA ŞI MODERNIZAREA ACTIVITĂŢII 
S.C. ECO DIF SOLUTION S.R.L.”, co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională în baza contractului de fi nanţare nr. 4m/400260/5/30.10.2013, încheiat 
cu Ministerul Fondurilor Europene, Autoritate de Management pentru Programul 
Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE) prin Agenţia 
de Dezvoltare Regională Nord Vest în calitate de Organism Intermediar pentru POS 
CCE. Valoarea totală a proiectului este de 2.455.268, 57 RON, din care valoarea 
fi nanţării nerambursabile (din Fondul European de Dezvoltare Regională şi Bugetul 
Naţional) este de 1.064.999,81 lei.

Proiectul, care a primit fi nanţare din Fondul European de Dezvoltare Regională 
prin Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice” 
(POS CCE) 2007-2013, Axa prioritară 1 – Un sistem de producţie inovativ şi 
eco-efi cient, Domeniul major de intervenţie DM1.1- Investiţii productive şi pregătirea 
pentru competiţia de piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, Operaţiunea a) Sprijin 
pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi 
intangibile, A2 – Sprijin fi nanciar nerambursabil de până la 1.065.000 lei pentru 
întreprinderi mici şi mijlocii, a fost implementat în localitatea Cluj-Napoca,B-dul 
Muncii, nr. 18, C1 – pavilion administrativ, judeţ Cluj, şi a avut o durată de 12 luni.

Proiectul a fost fi nalizat şi a avut ca rezultat creşterea competitivităţii companiei 
prin achiziţionarea unor echipamente noi cu un ridicat nivel de tehnologizare şi 
automatizare, care au dus la creşterea numărului de angajaţi, creşterea calităţii 
lucrărilor, reducerea timpilor de execuţie.

POS CCE este PO fi nanţat din FEDR care are ca obiectiv creşterea productivităţii 
întreprinderilor româneşti, cu asigurarea principiilor dezvoltării durabile şi reducerea 
decalajelor faţă de productivitatea la nivelul Uniunii Europene, astfel încât România 
să atingă, până în anul 2015, un nivel de aproximativ 55% din valoarea medie a 
productivităţii a UE. POSCCE a fost aprobat de CE in iunie 2007.
Persoana de contact
Petri Daniela Denisa
Administrator
Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 18, C1 – pavilion, judeţ Cluj
Tel. 0744 702 055; Fax: 0264 452 312, e-mail: ecodifsolution@gmail.com

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Liberalii clujeni îşi expri-

mă încă o dată nemulţu-

mirea faţă de demersurile 

fi lialei locale a PSD şi ale 

„prefectului partizan de 

Cluj“, care au tras de timp 

pentru a nu trimite mai 

repede constatarea vacan-

tării postului de preşedin-

te al Consiliului Judeţean 

Cluj, în încercarea eviden-

tă de a nu organiza alege-

rile odată cu turul al doi-

lea al prezidenţialelor 

care va avea loc în 16 

noiembrie.

„Reamintim opiniei publice 

că fostul preşedinte al Consiliu-

lui Judeţean Cluj a demisionat 

pe 3 octombrie a.c, dată la ca-

re demisia a fost înregistrată ofi -

cial la Consiliul Judeţean. Cu 

toate acestea, prefectul a con-

statat vacantarea postului abia 

trei zile mai târziu, pe 6 octom-

brie, şi a trimis abia pe 20 oc-

tombrie Guvernului adresa de 

vacantare a postului, în vede-

rea stabilirii datei alegerilor.

PNL Cluj consideră că emi-

terea ordinului se putea face 

pe 3 octombrie iar anunţarea 

Ministerului Afacerilor Inter-

ne cel mai târziu pe 13 oc-

tombrie (în loc de 20 octom-

brie, cum a procedat prefec-

tul PSD), caz în care clujenii 

puteau avea ocazia de a-şi ale-

ge preşedintele Consiliului Ju-

deţen pe 16 noiembrie, aşa 

cum era normal şi judicios din 

perspectiva banului public“, 

spune liderul PNL Cluj, Ma-

rius Nicoară.

Liberalii clujeni mai subli-

niază că prin rispirea a peste 

1 milion de euro din banii pu-

blici, prefectul  şi reprezentan-

ţii PSD Cluj nu numai că do-

vedesc sfi darea interesului pu-

blic, dar se pare că doresc să 

cheme clujenii la urne în tim-

pul sărbătorilor de iarnă, pen-

tru a avea o prezenţă cât mai 

scăzută la vot.

La rândul său, preşedinte-

le executiv ACL Cluj, libera-

lul Mihai Seplecan susţine că 

prefectul numit politic face 

calcule electorale în benefi -

ciul celor de la care conside-

ră el că mănâncă o pâine.

„Dacă îşi făcea datoria con-

form legii, Ioan Vuşcan ar fi  

îndeplinit paşii legali de aşa 

manieră încât alegerile anti-

cipate pentru funcţia de pre-

şedinte al CJ Cluj să fi e orga-

nizate odată cu turul al doi-

lea al prezidenţialelor, scutind 

contribuabilul clujean de o 

cheltuială în plus. Şi nu orice 

fel de cheltuială, căci, din cal-

cule politicianiste, Ioan Vuş-

can a ales să îi uşureze pe clu-

jeni de 1 milion de euro.

În ceea ce priveşte Clujul, 

mulţi şi-au făcut calculele la 

modul meschin: le iese Vic-

tor Ponta preşedinte, aruncă 

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Candidaţii la preşedinţia 

României, William 

Brînză (Partidului 

Ecologist Român -PER) şi 

Mirel Mircea Amariţei 

(Partidul Prodemo), sunt 

mai puţin cunoscuţi 

publicului. Brînză are un 

apartament, un teren 

intravilan şi altul extra-

vilan, conturi în bancă, 

dar şi multe datorii, se 

arată în declaraţia de 

avere depusă la Biroul 

Electoral Central.

Brînză deţine un aparta-

ment în Câmpina, cu o su-

prafaţă de 13,5 mp, cum-

părat în anul 2004, şi patru 

spaţii comerciale sau de 

producţie, două în Bucu-

reşti, cu o suprafaţă totală 

de 182,4 mp, şi alte două 

în Ploieşti, cu o suprafaţă 

totală de 1.070 mp.

Multe datorii
Potrivit declaraţiei de ave-

re, William Brînză a cumpă-

rat în 2001 un teren intravi-

lan de 1.528 mp, în Câmpina, 

iar în 2004 a achiziţionat un 

teren extravilan de 1.075 mp, 

în Snagov.

Candidatul PER la prezi-

denţiale are trei conturi: unul 

deschis în 2012 la Millenium 

Bank de 8.000 de euro, altul 

de 17.000 euro deschis 2013 

la Banca Transilvania pe nu-

mele cabinetului său de avo-

catură „William Brinză” şi 

încă unul de 6.000 euro, des-

chis, tot în 2013, la Bancaja 

Europesa – Spania.

William Brînză are însă 

şi multe datorii: are credi-

te totale de 650.000 de eu-

ro. În 2007 a luat un credit 

de 200.000 euro de la Ban-

caja Europesa – Spania, sca-

dent în 2047, în 2011 a fă-

cut un împrumut de 300.000 

euro de la Millenium Bank, 

scadent în 2026, şi tot în 

2011 a contractat un credit 

de 150.000 euro, de la o 

persoană fizică, scadent în 

2026.

PNL Cluj îl atacă pe prefect

Ce averi au Wil
şi Mirel Mircea
Monitorul de Cluj vă prezintă, în serial, averile candidaţilo
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Alianţa Naţională a 

Organizaţiilor Studenţeşti 

din România (ANOSR) a 

trimis ieri o scrisoare des-

chisă prin care le cere celor 

14 candidaţi la alegerile 

prezidenţiale din 2 noiem-

brie să îşi spună opinia des-

pre sistemul educaţional şi 

problemele cu care se con-

fruntă tinerii din România.

Scrisoarea face parte din 

campania „Nu votezi, Nu con-

tezi!”, lansată zilele trecute de 

ANOSR, prin care studenţii şi 

tinerii sunt chemaţi să îşi ex-

prime părerea despre candida-

ţii la cea mai înaltă poziţie din 

stat. La mai puţin de 24 de ore 

de la lansarea campaniei, aproa-

pe 4000 de studenţi şi tineri 

şi-au anunţat deja intenţia de 

a participa la vot pe un site de 

socializare folosit de campanie.

Tinerii nu merg la vot

Deşi România are peste 2,5 

milioane de tineri cu vârste cu-

prinse între 18 şi 26 de ani, to-

tuşi procentul de tineri care vo-

tează este unul extrem de mic, 

tinerii fi ind principala categorie 

de vârstă care a absentat la vot 

în ultimii ani. Argumentele prin-

cipale pentru care tinerii nu merg 

la vot sunt în general asociate 

cu lipsa de încredere pe care 

aceştia o au faţă de clasa poli-

tică şi de faptul că cei care can-

didează nu le oferă soluţii la 

problemele lor.

Deşi neprezentarea la vot a 

fost de multe ori folosită de ti-

neri ca o formă de sancţiune a 

lipsei de viziune şi potenţial a 

clasei politice, efectele acestui 

fenomen s-au întros direct asu-

pra lor prin faptul că nevoile şi 

interesele lor nu au fost priori-

tizate de politicieni, interesaţi 

mai degrabă să mulţumească 

şi să obţină sprijin de la gru-

purile sociale care alcătuiesc 

electoratul cel mai prezent la 

vot şi care infl uenţează cel mai 

mult rezultatele fi nale ale ale-

gerilor. Acest lucru poate fi  cel 

mai uşor sesizat prin lipsa de 

mesaje adresate studenţilor sau 

tinerilor de către candidaţii la 

prezidenţiale sau prin lipsa unei 

abordări complexe, lipsite de 

superfi cialitate şi mesaje pur 

clişeice, a problemelor pe care 

le au tinerii şi pe care le are sis-

temul educaţional.

Toate informaţiile despre 

campanie, inclusiv scrisoarea 

deschisă, informaţii despre mo-

dul în care studenţii şi tinerii 

pot vota, precum şi argumente 

care să îi convingă să participe 

la vot pot fi  găsite pe site-ul cam-

paniei, www.voteaza.anosr.ro .

„Toţi politicienii se plâng sau 

ne atrag atenţia în discursuri 

pompoase de faptul că studen-

ţii şi tinerii nu se prezintă la 

vot şi nu îşi exprimă opinia des-

pre viitorul României. Cu toa-

te acestea, niciunul dintre can-

didaţii la prezidenţiale din acest 

an nu ne-au spus care este opi-

nia lor despre educaţie şi pro-

blemele pe care le au tinerii la 

început de drum, în afara unor 

mesaje sterile, superfi ciale şi 

care nu abordează problemele 

de fond. Pe noi nu ne mai miş-

că mesajele clişeice care de fapt 

nu ne spun nimic, iar prin scri-

soarea deschisă pe care am tri-

mis-o azi candidaţilor le cerem 

să ne dea motive să credem că 

ei sunt cu adevărat o alegere 

bună pentru noi şi pentru Ro-

mânia şi că ar trebui să îi vo-

tăm. Nu vrem să fi m o altă ge-

neraţie afundată în dezamăgiri 

faţă de lipsa de interes pentru 

cetăţeni a clasei politice, dar 

pentru asta avem nevoie de so-

luţii la problemele noastre şi 

vrem să vedem interes din par-

tea candidaţilor pentru noi şi 

potenţialul pe care îl avem”, 

spune Cristi Popescu, preşedin-

tele ANOSR.

Studenţii le cer candidaţilor 
motive pentru a ieşi la vot

Preşedintele PSD, Victor 

Ponta, a anunţat, ieri, 

după şedinţa Biroului 

Permanent Naţional, că 

Dan Şova, Marian 

Vanghelie şi Sebastian 

Ghiţă sunt suspendaţi 

din toate funcţiile deţi-

nute în partid.

Preşedintele PSD,Victor 

Ponta, a fost întrebat, ieri, în-

aintea şedinţei conducerii PSD, 

ce sancţiuni se impun în ca-

zul social-democraţilor a că-

ror discuţie a fost surprinsă 

în stenograme, el replicând: 

„Deocamdată facem un pic de 

ordine şi disciplină”, infor-

mează Mediafax.

„Mă bucur că aţi revenit 

la PSD, trebuia să trec şi eu 

mai des pe aici în ultima vre-

me”, le-a mai spus Ponta jur-

naliştilor, după care a intrat 

în sediul PSD.

Dan Şova a fost dus cu ma-

şina până la uşa din spatele 

clădirii, pe unde a intrat, evi-

tând astfel jurnaliştii.

Calitatea de membru PSD 

se pierde prin excludere sau 

demisie şi încetează prin au-

tosuspendare, care e o de-

cizie personală, în timp ce 

suspendarea, care e una din-

tre sancţiuni, este luată pe 

timp limitat şi vizează func-

ţia într-un organ de condu-

cere a partidului, dar şi ca-

litatea de membru.

Astfel, potrivit art. 27, ali-

neatul (1) din Statutul PSD, 

calitatea de membru al PSD 

se pierde prin demisie, radi-

ere, excludere sau înscriere 

în alt partid.

Şova, Vanghelie, Ghiţă 
– suspendaţi din toate 
funcţiile de partid

În 2013, Brînză a realizat 

venituri de aproape 6.000 lei, 

ca lector la Universitatea Creş-

tină „Dimitrie Cantemir” şi 

30.000 euro, ca avocat.

În declaraţia de avere, can-

didatul PER la preşedinţie a 

adăugat şi uzufructul pentru 

perioada 2012-2017 de 20.000 

euro pentru un imobil din 

Ploieşti şi 19.125 euro pe lu-

nă obţinuţi din închirierea 

unor spaţii comerciale.

Candidatul fară bunuri

Mirel Mircea Amariţei 

(Partidul Prodemo) este can-

didatul care nu are bunuri. 

Potrivit declaraţiei sale de 

avere, Amariţei nu are tere-

nuri, imobile, maşini, con-

turi sau depozite bancare. A 

încasat venituri de la biroul 

de avocatură – 81.000 de lei, 

iar soţia, angajată pe postul 

de consilier principal ANS-

VSA, venituri din salarii în 

valoare de 32.400 lei.

Amariţiei nu are averi, în-

să a reuşit să se facă remar-

cat prin altceva. Numele său 

apare în dosarul privind in-

solvenţa Realitatea Media. 

Amariţei este acuzat că, ală-

turi de Maricel Păcuraru şi So-

rin Ionuţ Barbu, a antedatat 

contracte de cesiune, pentru 

a prejudicia societatea.

tul Vuşcan

lliam Brînză
a Amariţei

or la alegerile prezidenţiale.

1 milion de euro pe fereastră, 

că nu aruncă de la ei din bu-

zunare şi organizează alegeri 

anticipate în 20 ianuarie, că 

sunt pe valul victorie cum s-ar 

zice. Nu le iese faza cu pre-

şedinţia, se agaţă prin toate 

mijloacele şi tertipurile de pu-

tere, forţând legile şi interpre-

tându-le în folos personal.

Cum ar fi  dacă cheltuielile 

pentru aceste alegeri, neorga-

nizate aşa cum s-a cerut de că-

tre majoritatea partidelor în 

timpul turului doi de scrutin al 

prezidenţialelor, ar fi  suporta-

te din buzunarele apoliticului 

prefect Ioan “Grătărel” Vuşcan 

şi nu din cele ale clujenilor?“, 

spune Seplecan.
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Proprietar, vând ap. cu 3 ca-
mere, în Gheorgheni, str. Nicolae 
Titulescu (Pata), P/4, t confort 
sporit, supr. 90 mp, termopan, 
centrală termică , balcon închis 
cu termopan, parchet, ușă meta-
lic. Tel. 0744-219124. (2.2)

¤ Vând casă, grajd și teren în 
supr. de 752 mp, în Florești, str. 
Avram Iancu, are racordate toa-
te utilităţile, apă, gaz, curent, 
zona de case. Relaţii la tel. 
0742-813005 sau 
0742-097455. (4.7)

¤ Vând casă în Chinteni, con-
strucţie 2003, se afl ă pe drumul 
principal, 3 camere, un dormi-
tor, baie, bucătărie, cămără, do-
uă beciuri, centrală, gaz + cen-
trală termică, lemne, garaj, în-
călzire + 1000 mp, grădină cu 
pomi și legume. Inf. la tel. 
0749-548801. (4.7)

¤ P.F. vând apartament cu 2 ca-
mere, conf, et. ¼, curte închisă 
de 550 mp, central. Inf. supli-
mentare la tel. 0264-431115, 
dimineața și seara. (5.7)

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

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

CASE/CABANE

¤ Urgent! Vând casă la munte, 
Valea Ierii, cu toate dotările la 
9999 euro. Inf. la tel. 
0736-5770606. (2.5)

¤ Cumpăr casă/vilă cu un singur 
nivel în Grigorescu (P-ţa 14 iulie, 
Donath, E. Grigorescu, O. Go-
ga), Gheorgheni (Arieșului, Ar-
telor, V. Lupu, T. Ionescu, Albi-
nii), Bulgaria (P-ţa 1848, Cluja-
na), suprafaţa utilă între 
100-150 mp, pod, garaj, teren/
grădină min. 400 mp, front mi-
nim de 16 m, aproape de mij-
loacele de transport în comun. 
Tel. 0748-111295. (6.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând 6 ha teren în supr. de 
58000 mp, în cart. Iris, str. Giu-
seppe Verdi, la intrare în sat Va-
lea Fânaţelor, front la drum 90 
m, curent electric, apă, carte 
funciară, cadastru, preţ 12 eu-
ro/mp. Tel. 0744-653097. (1.7)

¤ Vând teren în supr. de 12200 
mp în Mărișel, zona centrală, 
front la drum principal 100 m, 
zonă centrală, carte funciară, ca-
dastru, curent electric, apă pota-

bilă, preţ 12 euro/mp. Inf. la tel. 
0744653097. (1.5)

¤ P.F. vând 620 mp teren intravi-
lan în Cluj-Napoca, în spatele bi-
sericii de pe str. Primăverii. Rela-
ţii la tel. 0756-091346. (1.7)

¤ P.F. vând teren livadă în supr. 
de 700 mp, în Cluj-Napoca, str. 
Donath nr. 20. terenul se afl ă si-
tuat pe deal, în spatele blocului 
Turn II, la cca 70 m de aceasta, 
accesul pe lângă grădiniţă, preţ 
15 euro/mp. Inf. la tel. 
0762-689193. (1.7)

¤ Cumpăr teren agricol, pășune 
extravilan. Informaţii la tel. 
0741-244133. (2.7)

¤ Vând teren pentru construcţii 
în supr. de 3600 mp, front 23 
m, situat în cart. Gheorgheni, 
str. Soporului, la cca 400 m de 
la capătul troleiului nr. 3, toate 
utilităţile în faţa terenului. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0364-262314 sau la 
0756-406578. (5.7)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii, str. Dealul Fânaţelor, la 
100 m de autobuzul nr. 39, su-
pr. 6200 mp, front la stradă 160 
m, cu toate utilităţile pe teren, 
preţ negociabil. Tel. 
0741-100529. (6.7)

¤ Cumpăr 500 mp teren pentru 
construcţie vilă sau de 1500 mp 
pentru construcţie case înșiruite, 
liber sau cu casă demolabilă, în 
zona Grigorescu (P-ţa 14 Iulie, 
E. Grigorescu, Donath, O. Go-
ga), Gheorgheni (Arieșului, Ar-
telor, V. Lupu, T. Ionescu, Albi-
nii), Bulgaria (P-ţa 1848, Cluja-
na), front min. 16 m. Tel. 
0748-111295. (6.7)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii în Cluj-Napoca, str. Becaș 
nr. 34, supr. 3900 mp, cu front 
de 19,5 m și 200 m lungime, cu 
C.F. + C.U., P2 sau case înșirui-
te, cu toate utilităţile pe teren, 
preţ negociabil. Inf. suplimenta-
re la tel. 0741-100529. (6.7)

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

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

0723-172514.

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

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

Sibiu, lângă motelul 
Dracula, intravilan, 1.175 

mp, deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

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

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

Terenul este plan, situat într-o 
poiană.

Informații la tel. 
0756-091346.

SPAŢII

¤ Proprietar, în chirie spaţiu co-
mercial în supr. de 50 mp, P-ţa 
Mihai Viteazul, în același maga-
zin cu Carmangeria CINA, între 
Banca Transilvania și Magazinul 
Fierul, Germanos. Inf. la tel. 
0756-158360. (2.2)

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

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial pe B-dul Eroilor, în su-
pr. de 306 mp, sau parţial, cu 
vitrină mare la stradă. Inf. supli-
mentare la tel. 0766-239803. 
(2.2)

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

¤ P.F. vând două garaje subte-
rane, în cart. Bună Ziua, str. M. 
Zaciu nr. 10-18, cu C.F. în regu-
lă, cu ușă automată, primul pro-
prietar, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (6.7)

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

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

Caut de închiriat 
garsonieră,

mobilată, de preferinţă 
zona FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SPAŢII

¤ P.F. închiriez garaj subteran, 
în cart. Bună Ziua, str. M. Zaciu 
nr. 10-18, cu C.F. în regulă, cu 
ușă automată, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0741-100529. (6.7)

¤ P.F. vând garaj subteran, în 
cart. Bună Ziua, str. M. Zaciu nr. 
18, cu C.F., preţ negociabil. Inf. 
la tel. 0741-100529. (6.7)

SCHIMBURI

¤ Schimb apartament cu 3 ca-
mere, supr. 100 mp, cu casă cu 
2 camere de 50 mp + cu grădi-
nă, în Cluj. Sunaţi la tel. 
0749-410684. (6.7)

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

S.C. ALPINA SHOE 
PRODUCTION REGHIN 

S.R.L.
din Reghin, str. Ierbus nr. 10, 
jud. Mureș, producătoare de 
încălţăminte,

ANGAJEAZĂ:
INGINERI CONFECŢII PIELE 

– CU EXPERIENŢĂ SAU 
TINERI ABSOLVENŢI – 

PENTRU
POSTURI ÎN CADRUL 

DEPARTAMENTULUI TEHNIC 
ŞI ANUME:

TEHNOLOGI, CREATORI 
(proiectare pe calculator), 

COORDONATOR CTC.
Informaţii la numerele de 
tel. 0265-511.802 fax 
0265-511425 sau la mail

office@alpina.ro.

Deasemenea C.V.-urile se vor 
trimite pe adresa de mail 
mentionată. (1.4*)

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

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

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate 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, expe-
rienţă 18 ani (şi pe comunita-
te), cat. B şi C, cunoscător al lb. 
germane şi engleze. Rog şi ofer 
seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 
0745-501314.

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

SERVICII

¤ Reparaţii la domiciliul clientu-
lui: frigidere congelatoare, vitri-
ne frigorifi ce, clime auto. Depla-
sări în afara loc. Cluj-Napoca, re-
duceri pentru pensionari și stu-
denţi, garanţie. NON-STOP! Inf. 
și relaţii suplimentare la tel. 
0755-367251. (4.5)

¤ Execut croitorie de lux pentru 
bărbaţi, ultima modă, pentru 
toate vârstele, costume de mire, 
fracuri, blezere, etc., fac și trans-
formări. Execuţie ireproșabilă, 
tarif accesibil. Fost maistru spe-
cialist la “Casa de Modă”. Inf. la 
tel. 0364-882575. (4.5)

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer şi ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.
¤ Depanare TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-547523, 0744-877328.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

Vând ”Renault 
Megane“, an de 

fabricaţie 2000, dotări 
aer condiţionat, 

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

oglinzi reglabile, radio 
casetofon cu comenzi 

pe volan, motor 
excepţional de 1,6 pe 

benzină.
Preţ negociabil.

Tel. 0744-702473.

¤ Vând CART. Inf. la tel. 
0741-244133. (2.7)

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

nă, înmatriculată, vopsită, 
instalație electrică nouă. Preț 
2300 RON. 
Tel. 0722-241065. (3.10)

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

PIESE AUTO

¤ Vând 4 cauciucuri de iarnă-va-
ră, cu jante de aluminiu, pentru 
autoturism ”Opel Corsa”. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0742-770358. (2.7)

UZ CASNIC

¤ Vând aspirator ultramodern, 
dotat cu fi er de călcat, adus din 
străinătate, nou, bun pentru vi-
le, hoteluri, preţ 1300 RON, ne-
gociabil. Inf. suplimentare la tel. 
0740-323779. (2.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, capacitate mare. Sunaţi la 
tel. 0751-044086. (2.7)

¤ Vând mașină de tricotat nouă, 
marcă germană ”Brother”, cu 
un pat, preţ la aprecierea cum-
părătorului. Inf. suplimentare la 
tel. 0740-323779. (2.7)

ELECTRO

¤ Vând orgă ”Altarus 3000”, 
două cutii electrolizi, 6 kg cosi-
tor, preţ foarte bun. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 
0748-193982. (4.7)

¤ Vînd foarte ieftin: contactori 
între 10-400 A, ISOL-uri de 
16-630 A, strea triunghi 63 A, 
AC 3, 40 A, motoare mici de 
0,55-0,75/1500; 1,5/1000, de 
380 V, manometru cu contact 
0-600 bari. Tel. 0722-886013. 
(4.7)

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

MOBILIER

¤ Vând canapea elegantă pen-
tru birou, preţ 2000 RON. Inf. 
suplimentare la tel. 
0740-323779. (2.7)

¤ Vând pat dublu pe arcuri cu 
saltele confor-zone, un tobogan 
pentru copii de h = 1 m, măsuță 
furnir, toate albe, nouă, toate în 
perfectă stare, preț foarte bun. 
Inf. suplimentare la tel. 0741-
386266, între orele 8-21. (5.7)

¤ Vând masă pliabilă, culoarea 
cireșului, nouă, pentru 8 persoa-
ne, preț 200 RON. Inf. suplimen-
tare la tel. 0768-133992. (7.7)

DIVERSE

¤ Vând cergă de maramureș, 
din lână groasă. Sunaţi la tel. 
0744-605935. (2.7)

¤ Vând plasă din sârmă, folosi-
te, cu ochiuri 5/5 cm, grosimea 
sârmei 3 mm, 60 ml. Inf. supli-
mentare la tel. 0744-605935. 
(2.7)

¤ Vând două perechi de rotile 
pe bocanci, nr. 40-41, preţ 50 
RON/buc, negociabil. Sunaţi la 
tel. 0740-323779. (2.7)

¤ Vând stâlpi de gard din mestea-
căn, 3 m lungime, preţ 6 RON/ 
buc. Tel. 0747-700044. (2.5)

¤ Vând urgent răcitor lapte, 430 
litri, la preţul de 900 euro. Inf. 
la tel. 0736-577060. (2.5)

¤ Vând o pereche de rotile pe 
bocanci, nr. 40, nou, preţ 50 
RON. Inf. la tel. 0740-323779. 
(2.7)

¤ De vânzare struguri pentru 
vin, soiul Isabella, preţ 1,5 
RON/kg.
Trebuie cules de pe vie. Inf. și 
relaţii la tel. 0765-756950. (4.5)

¤ Vând 500 kg polietilenă tare 
(MB084), material injectabil. 
Inf. la tel. 0749-725785. (4.7)

¤ Vând blană astrahan frumoa-
să. Inf. suplimentare la tel. 
0264-431115, dimineaţa și sea-
ra. (5.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, cu 6 role, pe curent 220 
V, nou, marcă străină, aparatul 
este nou. Preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (6.7)

¤ Vând dovlecei (ludăi) de cali-
tate extra, la 10-15 kg, în canti-
tate de 1000 kg, în Cluj-Napoca, 
cart. Gheorgheni. Preţ negocia-

bil. Sunaţi la tel. 
0741-0741-100529. (6.7)

¤ Vând 10 feţe de plapumă, de 
pernă mari și mici, cearceafuri, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (6.7)

¤ Vând baloţi pătraţi de lucer-
nă, calitate superioară din 
2014, cart. Ghoergeni. Inf. supli-
mentare la tel. 
0741-0741-100529. (6.7)

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

COLECŢIONARI

¤ Colecţionar serios, cumpăr 
obiecte promoţionale ”Malboro”, 
brichete, afi șe, scrumiere, brelocuri 
(orice pe ce scrie ”Malboro”). Rog 
sunaţi la tel. 0749-174082. (1.7)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (tablou, 
icoană veche, mașină de scris, ra-
dio, râșniţă, ceas cu pendulă, mo-
nede, mojar, etc). Ofer 5-30 ron. 
Sunaţi la tel. 0740-876853. (1.5)

¤ Vând trofee de vânâtoare căpri-
or (ţap) și colţi de mistreţi, preţ ne-
gociabil. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0264-591965. (5.5)

¤ Cumpăr mașină de scris ve-
che, culoare neagră. Sunaţi la 
tel. 0751-044086. (2.7)

¤ Vând benzi de magnetofon 
(BASF, AGFA, SONY) înregistrate 
o singură dată, 360/540 m, 
muzică ușoară. Tel. 
0755-920694. (2.5)

¤ Colecţionar cumpăr colecţii de 
insigne românești, cartonașe de 
bere, suc, băuturi, apă, cartoa-
ne pe care se pun paharele în 
localuri. Tel. 0749-174082. (2.7)

ANIMALE

¤ Vând curcani la 10-12 kg, 16 
lei/kg, crescuţi fără concentrat, 
hrănit cu cereale și lucenă, cart. 
Gheorgheni. Sunaţi la tel. 
0741-100529. (6.7)

¤ Vând 2 porci de tăiat sau pen-
tru crescut, calitate extra, diferi-
te greutăţi, crescuţi fără concen-
trat, hrănit cu cereale și lucenă, 
în cart. Gheorgheni-Sopor, pe 
ales din 10 buc la preţul de 10 
RON/kg. Asigur loc de sacrifi ca-
re. Inf. la tel. 0751-095924. 

DONAŢII

¤ Primesc prin donaţie o sobă 
de gătit pentru o familie nevoia-
șă, pentru iarnă. Vă rog mult su-
naţi la tel. 0741-100529. (6.7)

PIERDERI

¤ Pierdut certifi cat constatator 
S.C. RO CLUB IMPEX S.R.L., str. 
Dâmboviţei, nr. 43, ap. 41, 
Cluj-Napoca. Îl declar nul. (1.1)

¤ Pierdut permisul de armă se-
ria B, numărul 027767, eliberat 
de către IPJ Cluj, la data de 
21.10.2009, pe numele CHIRA 
TITU FABIAN. Îl de clar nul. (1.1)

AUTORIZAŢII DE MEDIU

¤ În conformitate cu O.U.G. 
195/2005 privind protecţia me-
diului, aprobat prin Legea 
265/2006, cu modifi cările și com-
pletările ulterioare și Ord. 
1798/2007, Asociaţia de Dezvol-
tare Intercomunitară Microregiu-
nea Vlădeasa – Huedin anunţă 
începereademersurilor în vederea 
obţinerii autorizaţiei de mediu 
pentru obiectivul „Alimentare cu 
apă a localităţii Călata“, nr. F.N., 
comuna Călăţele, jud. Cluj. Even-
tualele sugestii și reclamaţii se vor 
depune la sediul A.P.M. Cluj, Ca-
lea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele 
de luni între orele 9.00-16.30, 
marţi-joi: 9.00-14.00 și vineri: 
09-12.00. (1.1)

¤ În conformitate cu O.U.G. 
195/2005 privind protecţia me-
diului, aprobat prin Legea 
265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și Ord. 
1798/2007, Asociaţia de Dezvol-
tare Intercomunitară Microregi-
unea Vlădeasa-Huedin anunţă 
începerea demersurilor în vede-
rea obţinerii autorizaţiei de me-
diu pentru obiectivul „Canalizare 
menajeră inclusiv staţie de epu-
rare din localitatea Călata“, nr. 
F.N., comuna Călăţele, jud. Cluj. 
Eventualele sugestii și reclamaţii 
se vor depune la sediul A.P.M. 
Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, 
în zilele de luni între orele 
9.00-16.30, marţi-joi: 9.00- 
14.00 și vineri: 09- 12.00.
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Denumirea benefi ciarului privat: S.C. Competiţia Prod S.R.L.

Cod unic de înregistrare: 28506823

Adresă: loc. Gilău, Ferma7, Hala 12, jud. Cluj

Telefon/E-mail: 0756-858277, 0731-376631, ioa_87@yahoo.com

INVITAŢIE DE PARTICIPARE

La procedura de selecţie de oferte pentru „ATELIER PENTRU 
PRODUCŢIE MOBILIER DIN FIER FORJAT “.

S.C. Competiţia Prod S.R.L. vă invită să prezentaţi oferta 
dumneavoastră pentru produsele din cererea de ofertă, pentru 
realizarea unui proiect de investiţii fi nanţat prin FEADR, măsura 
312 cu denumirea „ATELIER PENTRU PRODUCŢIE MOBILIER 
DIN FIER FORJAT“ din localitatea Gilău, judeţul Cluj.

-  Cererea de oferta se va ridica de la sediul societăţii în data 
de 27.10.2014, între orele 09:00 – 15:00.

- Procedura aplicată este cerere de oferte/selecţie de oferte.

- Criteriul de selecţie – preţul cel mai mic.

-  Ofertanţii trebuie să aibă înscris în certifi catul constatator 
codul CAEN 4662-Comerţ cu ridicata al mașinilor-unelte, 
4669-Comert cu ridicată a altor mașini și echipamente, 
necesare obiectului achiziţiei.

-  Obiectul contractului va consta în achiziţia de echipamente pentru 
realizarea și implementarea proiectului menţionat anterior.

- Tip contract: contract achiziţie bunuri

- Termenul limită de depunere a ofertelor: 14.11.2014 ora 12:00.

- Data și ora deschiderii ofertelor: 14.11.2014 ora 13:00.

-  Valoarea supusă licitaţiei: 210.710 Euro fără TVA – cheltuieli 
eligibile, 0 – cheltuieli neeligibile.

Instrucţiunile pentru ofertanţi și specifi caţiile tehnice pentru 
bunuri se regăsesc în Cererea de ofertă care va fi  pusă la 
dispoziţia operatorilor economici interesaţi, ca urmare a 
solicitării acestora, pe bază de proces verbal de predare-primire.

Persoana de contact: Florea Ioana

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL, în calitate de lichidator 
judiciar al S.C. PROARDEAL S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, 
en faillite, organizează licitaţie publică cu strigare pentru 
vanzarea următoarelor bunuri:

1.  Imobil constând în teren + construcţie, situat în 
Cluj-Napoca, str. Sitarilor, nr. 56, jud. Cluj, preţ de 
pornire: 466.363,92 lei

2.  Autoturism VW Polo, an fabricaţie 2002, preţ de 
pornire: 5.690,61 lei

în data de 24.10.2014, in Cluj Napoca, str. Emil Racoviţă 
nr. 38 ap.1. Documentaţia de înscriere va putea fi  depusă 
până la ora 13:00, în ziua anterioară licitaţiei. În caz de 
neadjudecare, licitaţia se va repeta în datele de 31.10.2014, 
07.11.2014 și 14.11.2014, la aceeași oră și în aceleași condiţii.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel : 0766 33 66 78

ANUNŢURI PUBLICE

S.C. Duncan Real Estate S.R.L., în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra luării de către A.P.M. Cluj a deciziei 
de a nu solicita evaluarea impactului asupra mediului, în 
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul „Desfi inţare construcţii existente şi elaborare 
P.U.D., construire imobil mixt rezidenţial, comerţ, servicii 
S+P+8E+1R“, propus a fi  amplasat în Str. Herculane, nr. 1, 
mun. Cluj-Napoca, judeţul Cluj. Proiectul deciziei de încadrare 
și motivele care o fundamentează pot fi  consultate la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele de luni, între 
orele 9.00-16.30, marţi-joi, între orele 9.00-14.00 și vineri 
între orele 9.00-12.00, precum și la următoarea adresă de 
internet http://arpmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ.

MOSZNY CECILIA ERNA, în calitate de titular, anunţă 
publicul interesat asupra luării de către A.P.M. Cluj a deciziei 
de a nu solicita evaluarea impactului asupra mediului, în 
cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, 
pentru proiectul „Construire două corpuri din ansamblul 
studiat în P.U.D. – Ansamblu rezidenţial, dotări şi servicii, 
2D+P+10Estr. Tulcea fn., aprobat cu H.C.L. nr.26 din 
13.01.2009“, propus a fi  amplasat în Str. Dunării, f.nr., mun. 
Cluj-Napoca, judeţul Cluj. Proiectul deciziei de încadrare și 
motivele care o fundamentează pot fi  consultate la sediul 
APM Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99 în zilele de luni, între 
orele 9.00-16.30, marţi-joi, între orele 9.00-14.00 și vineri 
între orele 9.00-12.00, precum și la următoarea adresă de 
internet http://arpmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ.

S.C. PROMTINTER EXPERT S.R.L. titular al proiectului 
„EXTINDERE HALĂ DE PRODUCŢIE“, anunţă publicul interesat 
asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia 
pentru Protecţia Mediului Cluj de a nu solicita efectuarea 
evaluării impactului asupra mediului în cadrul procedurilor 
de evaluare a impactului asupra mediului și continuarea 
procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru 
proiectul „EXTINDERE HALĂ DE PRODUCŢIE“, propus a fi  
amplasat în loc. Huedin, str. Fildului, nr. 23/b, jud. Cluj.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul Agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, în zilele 
de luni, între orele 9.00-16.30 și marţi-joi între orele 9.00-12.00 
și vineri între orele 9.00-12.00, precum și la următoarea 
adresă de internet offi ce@apmcj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ.

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:30 Europa mea (emis. info.) 
(reluare)
13:00 Opre Roma (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Convieţuiri (doc.) (live)
16:55 Discover România (emis. info.)
17:10 Se zice că... (divertisment) 
18:15 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
18:20 Legendele palatului: Picto-
rul de la curte (sud cor., 2008, s. 
rom., episodul 31-32)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
21:00 Președinte pentru România 
(talk show) (live)
22:00 Biziday (2013, talk show)
22:50 Starea naţiei (reality show)
23:50 Timp liber (fra., 2001, f. dr.)

ANTENA 1

13:00 Observator (emis. info.) (live)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) (live)
17:00 Acces direct (talk show) (live)
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Observator special (2012, 
emis. info.)
20:30 Serviciul Român de Comedie 
- Fun Factory (2014, divertisment)
22:00 X Factor (2014, emis. con.) 

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV
13:45 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr., episodul 28)
15:00 Bonneville (sua, 2006, com.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 S.W.A.T. - Schimb de focuri 
(sua, 2011, acţiune)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 În mintea criminalului (sua, 
2008, s. poliţist, sezonul 5, episo-
dul 18)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine (2010, 
reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (2013, divertis-
ment) (reluare)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 KIDSing (2014, emis. con.)
22:30 WOWbiz (2012, divertis-
ment)
0:30 Știrile Kanal D (emis. info.) 
(reluare)

ACASĂ TV

13:00 Culorile iubirii (mex., 2014, 
ser.) (reluare)
14:30 Complicea (mex., 2014, 
ser.) (reluare)
15:30 Minciuna (mex., 1998, ser.)
16:30 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, episodul 4832)
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.) (reluare)
20:30 Culorile iubirii (mex., 2014, ser.)
22:00 Complicea (mex., 2014, ser.)
23:00 Casa de alături (sua, 2011, 
s. de acţ.)

LOOK TV

13:00 Sinteza etapei (emis. sport)
13:30 Liga 1: FC Rapid București - 
FC Brașov (emis. sport) (reluare)
15:30 Liga Magazin (emis. mag.) 
(reluare)
16:30 Petru cel Mare. Urzeala 
unui imperiu (rus., 2011, mini-s., 
episodul 1) (reluare)
17:30 Fanatik Show (talk show) 
19:30 Știri Look TV (2013, emis. 
info.) (live)
20:00 Big Boletus (2012, divertis-
ment)
21:00 Academia de frumuseţe 
(2014, emis. con.)
22:00 Tonik Show (2012, divertis-
ment)
23:00 Liga Magazin (emis. mag.) 
(reluare)

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

spectacole

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

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

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

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

Teatrul Naţional

Colegiul Academic

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

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

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

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

Opera Naţională

Casa de Cultură a Studenţilor

UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

ANUNŢ DE ANGAJARE

S.C. CARTOPACK S.R.L.
ANGAJEAZĂ

2 (DOUĂ) MUNCITOARE

pe mașini de confecţionat cutii din carton ondulat.

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

Relaţii la tel. 0740-3145.44.
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Fostul sportiv Oscar 

Pistorius a fost condam-

nat pentru omuciderea 

din culpă a iubitei sale, 

Reeva Steenkamp.

Este de aşteptat ca Pisto-

rius să fi e dus la închisoarea 

Kgosi Mampuru II. După afl a-

rea sentinţei a fost dus într-o 

închisoare din apropierea tri-

bunalului, iar mai târziu a fost 

transportat la penintenciar ală-

turi de alţi deţinuţi.

Un ofi cial din rândul Ser-

viciilor de Corecţie a sugerat 

ca Pistorius să fi e plasat în 

spitalul penitenciarul, în loc 

să fi e încarcerat alături de cei-

lalţi deţinuţi.

Până în acest moment Au-

toritatea de Stat nu a decis 

dacă va face apel împotriva 

condamnării pentru omor din 

culpă.

Comitetul Paralimpic Inter-

naţional a anunţat imediat du-

pă afl area sentinţei că nu-i va 

permite lui Pistorius să parti-

cipe la competiţia din 2016.

Judecătoarea l-a condamnat 

de asemenea pe atlet la o sen-

tinţă de trei ani cu suspendare 

pentru o contravenţie legată de 

utilizarea armelor. „Ar fi  o zi 

tristă pentru această ţară dacă 

s-ar fi  creat o impresie că a exis-

tat o lege pentru cei săraci şi 

dezavantajaţi, şi o altă lege pen-

tru cei bogaţi si cunoscuţi”, a 

declarat judecătoarea Masipa.

Unchiul lui Pistorius a spus 

că acceptă sentinţa şi a de-

scris perioada procesului drept 

una „obositoare”. „Acceptam 

judecata. Oscar va îmbrăţişa 

această ocazie. Astăzi un nou 

sezon începe pentru noi ca 

familie”, a declarat unchiul 

lui Pistorius.

Pistorius a fost condamnat la 5 ani de închisoare

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Comisarul european 

desemnat pentru trans-

port, slovena Violeta Bulc, 

a făcut o impresie foarte 

bună la audierea avută 

luni, 20 octombrie, în faţa 

eurodeputaţilor.

Victoria Bulc a fost ultimul 

candidat audiat. Ea a fost alea-

să de primul ministru sloven 

Miro Cerar, în locul Alenkăi 

Bratušek, care a fost conside-

rată nepotrivită pentru acest 

post. Audierea Violetei Bulc 

a fost văzută cu ochi buni de 

întreaga Comisie Europeană, 

condusă de Jean-Claude 

Juncker, care urmează să fi e 

votată în plen miercuri, 22 oc-

tombrie. În acest fel adminis-

traţia Juncker îşi va începe ac-

tivitatea din 1 noiembrie.

Comisia Europeană este 

compusă din 27 de comisari 

europeni propuşi de fi ecare 

ţară în parte a Uniunii Euro-

pene. Fiecare comisar repre-

zintă interesele Uniunii Euro-

pene într-un anumit dome-

niu. Înainte de a deveni co-

misari europeni candidaţii tre-

buie să fi e aleşi de premierul 

ţării pe care o reprezintă, să 

aibă un curriculum vitae con-

vingător şi să treacă de audi-

eri, unde trebuie să convingă 

juriul că înţeleg rolul funcţiei 

pe care o vor ocupa.

Preşedintele Comisiei Eu-

ropene este propus de Consi-

liul European şi este numit în 

funcţie de Parlamentul Euro-

pean. El îşi formează ulteri-

or Comisia care trebuie să 

treacă de audierile eurodepu-

taţilor.

Cine sunt noii comisari

Fostul premier fi nlandez 

Jyrki Katainen va răspunde 

de „locuri de muncă şi creş-

tere”, în timp ce letonul Val-

dis Dombrovskis va coordo-

na politicile privind „euro” 

şi „dialogul social”. Italian-

ca Federica Mogherini a fost 

desemnată în prealabil şefă 

a diplomaţiei europene, şi 

bulgăroaica Kristalina Ghe-

orghieva, fostă responsabilă 

cu ajutorul umanitar, însăr-

cinată cu coordonarea „bu-

getului şi resurselor umani-

tare”.

Jean-Claude Juncker şi-a 

desemnat în premieră o mâ-

nă dreaptă, vicepreşedinte al 

preşedintelui CE, în persoana 

olandezului Frans Timmer-

mans. Spaniolul Miguel Ari-

as Canete a primit energia şi 

combaterea schimbărilor cli-

matice, suedeza Cecilia Mal-

mstrom comerţul, iar daneza 

Margrethe Vestager portofo-

liul concurenţei.

Poloneza Elzbieta Bien-

kowska este însărcinată cu 

piaţa internă şi industria, în 

timp ce belgianca Marian-

ne Thyssen va avea în gri-

jă ocuparea forţei de mun-

că şi afacerile sociale. Por-

tughezul Carlos Moedas va 

deveni comisarul european 

pentru „cercetare, ştiinţă şi 

inovare”.

Grecul Dimitris Avramo-

poulos a fost la rândul său 

numit comisar pentru imi-

graţie şi afaceri interne. Un-

gurul Tibor Navracsics a pri-

mit portofoliul educaţiei, cul-

turii şi cetăţeniei. Agricultu-

ra, un sector zguduit în pre-

zent de embargoul rus asu-

pra produselor alimentare 

europene, a fost încredinţa-

tă irlandezului Phil Hogan, 

iar politica regională român-

cei Corina Creţu. Maltezul 

Karmenu Vella a fost numit 

în fruntea comisiei pentru 

mediu, afaceri maritime şi 

pescuit.

CE va primi astăzi 
votul de învestitură
Noul executiv european a trecut cu bine de audierile candidaților, iar astăzi 
urmează să primească votul de învestitură din partea eurodeputaţilor.
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Jucătoarea de tenis 

Simona Halep, locul 4 

WTA, joacă astăzi, de la 

ora 11.00, împotriva ame-

ricancei Serena Williams, 

locul 1 WTA, în etapa a 

doua a Grupei Roşii de la 

Turneul Campioanelor, 

competiţie care se desfă-

şoară la Singapore.

Primele jucătoare care vor ju-

ca miercuri sunt Alla Kudriavţe-

va / Anastasia Rodionova (Ru-

sia / Australia) – Ekaterina Ma-

karova / Elena Vesnina (Rusia), 

de la ora 08:30, cu partida de 

dublu, după care va continua cu 

meciul Williams – Halep.

Cele două sportive s-au mai 

întâlnit de trei ori până în pre-

zent, de fi ecare dată impunân-

du-se Williams. Ele au jucat 

prima dată una împotriva ce-

leilalte în 2011, în turul doi al 

turneului de la Wimbledon, 

când Serena Williams a câşti-

gat în trei seturi, scor 3-6, 6-2, 

6-1. Următoarele două partide 

au avut loc în 2013 şi s-au în-

cheiat cu scorul de 6-3, 6-0, în 

semifi nalele turneului de la 

Roma, şi cu scorul de 6-0, 6-4, 

în sferturile de fi nală ale tur-

neului de la Cincinnati.

Simona Halep a afi rmat du-

pă meciul cu Eugenie Bou-

chard că se bucură de faptul 

că este susţinută de prieteni 

şi de români.

„I-am auzit pe toţi. Sunt 

oameni deosebiţi, vin mereu 

lângă mine, mă ajută, înseam-

nă mult să-i am aproape. Şi 

nu mă refer doar la familia 

mea şi prietenii mei, ci la toţi 

românii care au fost astăzi la 

meci. Bănuiesc că şi cei din 

România m-au susţinut din 

faţa televizorului şi vreau să 

le mulţumesc”, a spus Halep 

la Dolce Sport.

La Singapore, Serena Wil-

liams şi Simona Halep au de-

butat cu câte o victorie. Ha-

lep a învins-o, luni, cu scorul 

de 6-2, 6-3, pe canadianca Eu-

genie Bouchard, locul 5 WTA, 

iar Serena Williams pe spor-

tiva sârbă Ana Ivanovici, lo-

cul 7 WTA, scor 6-4, 6-4.

BNP Paribas WTA Finals, 

a 44-a ediţie a Turneului Cam-

pioanelor, reuneşte cele mai 

bune opt jucătoare şi cele mai 

bune opt perechi de dublu în 

anul în curs, care se întrec 

pentru premii de 6,5 milioa-

ne de dolari.

Halep și Williams joacă 
astăzi la Singapore Fostul fotbalist Toni Doboş 

a ajuns ieri la sediul cen-

tral al DNA, unde i s-a 

comunicat că are calitatea 

de suspect într-un dosar 

disjuns din cel cunoscut 

cu numele de „Valiza”, în 

care este cercetat pentru 

luare de mită.

Surse din cadrul DNA au 

precizat că anchetatorii au re-

luat, recent, investigaţiile şi 

procedurile judiciare din do-

sarul lui Doboş şi l-au chemat 

pe acesta la Direcţia Naţiona-

lă Anticorupţie (DNA), pen-

tru a-i aduce la cunoştinţă în-

vinuirea – luare de mită, po-

trivit Mediafax

Potrivit rechizitoriului în-

tocmit de procurorii antico-

rupţie, în 11 mai 2006, fi nan-

ţatorul FC Steaua ar fi  pro-

mis fi ecărui jucător al clubu-

lui Gloria 1922 Bistriţa sume 

de bani cuprinse între 5.000 

şi 10.000 de euro pentru ca 

aceştia să îşi îndeplinească 

atribuţiile de serviciu prevă-

zute în contractele de mun-

că, Regulamentul intern al 

clubului şi în Regulamentul 

Federaţiei Române de Fotbal. 

Practic, fotbaliştilor de la Bis-

triţa li se cerea să-şi apere co-

rect şansele şi să obţină un 

rezultat favorabil în meciul 

cu Rapid Bucureşti din 12 mai 

2006.

Doi ani mai târziu, în pe-

rioada 4-7 mai 2008, Becali 

ar fi  oferit suma de 1.700.000 

de euro jucătorilor de la Uni-

versitatea Cluj afl aţi pe foa-

ia de joc pentru meciul din 

etapa a 34-a Campionatului 

Naţional de Fotbal – Liga I – 

aproximativ 100.000 de euro 

pentru fi ecare -, aceştia ur-

mând, la fel ca în cazul pre-

cedent, să îşi îndeplinească 

îndatoririle de serviciu, să-şi 

apere corect şansele şi să câş-

tige meciul cu CFR 1907 Cluj, 

preciza DNA.

În 30 august 2008, fostul 

preşedinte al clubului Univer-

sitatea Cluj, Toni Doboş a fost 

implicat într-un grav accident 

de circulaţie în Cluj-Napoca, 

în urma căruia a fost trans-

portat de urgenţă la Spitalul 

Judeţean din Cluj. Doboş a 

fost transferat ulterior la Spi-

talul de Neurochirurgie Cluj, 

unde i s-a descoperit un he-

matom, fi ind supus unei in-

tervenţii chirurgicale.

Toni Doboș din nou la DNA în cazul „Valiza”

Fostul antrenor al lotului 

feminin de gimnastică, 

Octavian Bellu, a decla-

rat, ieri, că obiectivul 

pentru ediţia din 2016 a 

Jocurilor Olimpice de la 

Rio de Janeiro este obţi-

nerea unei medalii în 

proba pe echipe.

„Lucrurile se complică anul 

viitor şi nici nu vreau să mă 

gândesc că echipa României 

va fi  vreodată în istorie în si-

tuaţia de a nu se califi ca la 

Jocurile Olimpice. Obiective-

le, dincolo de entuziasmul de 

moment creat după acest Cam-

pionat Mondial, sunt foarte 

clare pentru mine şi au fost 

foarte clare: România nu tre-

buie să coboare de pe podi-

um la echipe. De zece ediţii, 

România s-a afl at pe podium 

la Jocurile Olimpice. Trebuie 

stat aproape de aceste fetiţe 

din toate punctele de vedere 

şi eu cred că perspectiva Jo-

curilor Olimpice este dătătoa-

re de speranţe. Într-adevăr, te 

lupţi cu nişte coloşi, dar niş-

te coloşi care au şi zile mai 

bune şi zile mai puţin bune. 

Sunt şi ei oameni şi pot avea 

şi ei difi cultăţi”, a spus Bellu.

Octavian Bellu a afi rmat că 

România ar mai avea nevoie 

de cel puţin o gimnastă apro-

piată ca valoare de Larisa Ior-

dache, o variantă posibilă fi -

ind Diana Bulimar, în cazul 

în care sportiva se va recupe-

ra după cea de-a treia opera-

ţie suferită la genunchi.

„Deocamdată o avem pe 

Larisa şi un grup de fetiţe ca-

re încearcă să facă mare per-

formanţă. Larisa să fi e sănă-

toasă în acest an şi jumătate 

şi să crească acolo unde mai 

este nevoie, însă trebuie să ai 

minim două vârfuri. Bulimar 

ar fi  o variantă, revine, are şi 

ea o perioadă în care poate 

creşte din punct de vedere va-

loric măcar la valoarea pe ca-

re o avea înainte de acciden-

tare, dar în momentul în ca-

re vii după trei operaţii la ace-

laşi genunchi trebuie să lu-

crezi cu foarte mare atenţie, 

trebuie să ai nişte priorităţi 

să vezi pe ce aparate va lu-

cra ea. Probabil la sărituri va 

fi  greu să o mai împingi să 

facă acel Yurchenko cu două 

şuruburi, pentru că s-a acci-

dentat de două ori la aceeaşi 

mişcare. Cred că ea poate fi  

folosită pe paralele, bârnă şi 

sol. Este tânără, este monta-

tă să îşi revină, a văzut că es-

te nevoie de ea, însă eu aş-

tept foarte mult de la celelal-

te, pentru că sunt copii care 

pot creşte valoric, pot obţine 

note mai mari la execuţie”, a 

completat Bellu.

Octavian Bellu s-a declarat 

mulţumit de faptul că echipa 

României a avut un staff me-

dical numeros la Campiona-

tele Mondiale de la Nanning.

„Pentru prima dată am avut 

un staff medical normal. A 

fost primul Campionat Mon-

dial la care România a avut 

un staff medical aşa cum au 

şi alţii. Rămân la părerea că 

eforturile de selecţie pe care 

le facem în momentul de fa-

ţă sunt extrem de importante 

tocmai privind acest moment 

Nanning, pentru că nu am 

avut de unde selecţiona. Nu 

am avut măcar una în plus să 

poţi apela la ea dacă era ne-

voie”, a subliniat Bellu.

Întrebat dacă va reveni în 

sala de gimnastică pentru a 

pregăti lotul olimpic, Octavi-

an Bellu a declarat că vor spri-

jini echipa dintr-o postură la 

care încă o caută.

„Deocamdată noi discutăm 

cu federaţia cum putem spri-

jini această echipă dintr-o pos-

tură pe care încă o căutăm. 

Este nevoie de sprijin. Eu zic 

că s-a terminat bine acest Cam-

pionat Mondial, dar sunt mul-

te lucruri de făcut, însă cred 

că avem perspectiva unei par-

ticipări onorabile la Jocurile 

Olimpice.”

Octavian Bellu a fost pre-

zent, marţi, la sediul Ministe-

rului Tineretului şi Sportului, 

unde au fost premiate com-

ponentele lotului feminin de 

gimnastică ce au concurat la 

Campionatele Mondiale de la 

Nanning (China), competiţie 

la care România a obţinut do-

uă medalii de argint, prin La-

risa Iordache.

Octavian Bellu şi Mariana 

Bitang au anunţat la 15 sep-

tembrie că nu mai sunt antre-

norii coordonatori ai lotului 

olimpic feminin de gimnasti-

că, fără a detalia motivele ca-

re au dus la această decizie.

Bellu: „România nu trebuie 
să coboare de pe podium la JO”
Octavian Bellu speră că va vedea echipa României pe podium și la Jocurile Olimpice de la Rio, din anul 
2016 și că o variantă posibilă la această competiție ar fi Diana Bulimar.



PUBLICITATE

SPORTSPORT.
miercuri, 22 octombrie 2014

Încă o finală pentru 
CS „U”
Peste 120 de cai au fost prezenţi 
în perioada 16-19 octombrie la 
Tâncăbești, comuna Snagov, un-
de a avut loc Finala 
Campionatului Naţional de Cai 
Tineri. Sportivul clujean legiti-
mat la CS Universitatea Cluj, 
Călin Nemeș a obţinut locul I pe 
nivelul D – calul Eros, locul III pe 
nivelul D – calul Eros, locul IV pe 
nivelul D – calul Funny Flight și 
locul V pe nivelul C – calul Eros. 
„A fost o fi nală extrem de grea, 
concurenţa a fost mare. Caii 
s-au comportat bine și suntem 
mulţumiţi de rezultatele obţinu-
te”, a declarat antrenorul secţiei 
ecvestre, Tudor Ciplea.

Pe scurt

SPORT

Bellu speră 
la medalii la JO
Octavian Bellu speră că va ve-
dea echipa României pe podium 
și la Jocurile Olimpice de la Rio, 
din anul 2016. Pagina 11

Halep o înfruntă 
pe Williams
Jucătoarea de tenis Simona Ha-
lep, locul 4 WTA, joacă astăzi 
împotriva americancei Serena 
Williams, locul 1 WTA. Pagina 11

Handbaliştii de la HC 

Potaissa Turda, HCM 

Constanţa şi Ştiinţa 

Municipal Dedeman 

Bacău şi-au afl at adver-

sarele din turul al trei-

lea preliminar al Cupei 

EHF la handbal mascu-

lin.

În urma tragerii la sorţi 

efectuate ieri la Viena, Potai-

ssa va înfrunta echipa croată 

RK Nexe (prima manşă în de-

plasare), vicecampioana Şti-

inţa Bacău va da piept cu da-

nezii de la Team Tvis Holste-

bro (primul meci în deplasa-

re), în timp ce campioana na-

ţională HCM Constanţa va în-

frunta echipa norvegiană El-

verum Handball Herrer, pri-

mul meci urmând să aibă loc 

pe teren propriu.

Primele partide sunt pro-

gramate pe 22-23 noiembrie, 

iar meciurile revanşă pe 29-30 

noiembrie.

Echipa croată RK Nexe evo-

luează doar în Cupa EHF şi 

Liga regională SEHA. În ulti-

mul meci din Cupa EHF cro-

aţii au reuşit să treacă cu sco-

rul de 40-25, respectiv 42-26 

de echipa kosovară KH BESA 

Famiglia, în timp ce în Liga 

regională SEHA se situează pe 

locul 9 din 10, cu doar o vic-

torie din 6 meciuri disputate.

În cazul unei califi cări, 

turdenii ar ajunge în grupe-

le EHF, urmând ca jocurile 

să le dispute la Cluj-Napo-

ca, probabil în noua sală a 

sporturilor care va fi  inau-

gurată la sfârşitul acestei 

luni.

HC Potaissa Turda - RK Nexe, în Cupa EHF

Futebol Clube do Porto – Abanca Ademar Leon

Team Tvis Holstebro – Știința Municipal Dedeman Bacau

RK Nexe – HC Potaissa Turda

Füchse Berlin – HBC Nantes

HC Kaustik Volgograd – Haslum Handballklubb

MT Melsungen – TATRAN Presov

IFK Kristianstad – HSV Hamburg

Alpla HC Hard – Balatonfüredi KSE

HCM Constanța – Elverum Handball Herrer

Grundfos Tatabanya KC – St. Petersburg HC

HK AGRO Topolcany – Pfadi Winterthur

Eskilstuna Guif – BM Huesca

Sporting Clube de Portugal – Fraikin BM. Granollers

Permskie medvedi – Gorenje Velenje

Skjern Handbold – Oroshazi FKSE-Linamar

HC Vojvodina – SKA Minsk

Meciurile din etapa a 3-a a Cupei EHF

Simone Tempestini și 

Florin Tincescu își conti-

nuă în acest weekend 

campania internațională 

începută în 2014. Simone 

Tempestini și Dorin 

Pulpea vor lua startul în 

WRC la Raliul Spaniei, iar 

Florin Tincescu și Iulian 

Nicolaescu vor concura în 

Junior ERC la Rallye 

International du Valais. 

Etapa care are cartierul ge-

neral la Salou face parte din pro-

gramul de pregătire pe asfalt, 

iar juniorul NRA va concura cu 

modelul Citroen DS3 R3.

„Orice experiență în mon-

dial este bine venită pentru 

noi. Mergem în Spania pen-

tru a acumula experiență în-

tr-un raliu difi cil care are o zi 

pe macadam și două zile pe 

asfalt. Pentru noi este impor-

tant să parcurgem câți mai 

mulți kilometri pentru a pu-

tea folosi experiența acumu-

lată și în viitor. Anul acesta 

raliul nu a fost inclus în Ju-

nior WRC dar sunt șanse mari 

ca în 2015 să facă parte din 

acest calendar. Raliul Spaniei 

este unul dintre cele mai im-

portante din calendar și mă 

bucur că pot lua startul aici”, 

a spus Simone Tempestini.

Raliul Spaniei este singura 

etapă mixtă din calendarul pe 

2014. Vineri, în prima zi, sunt 

programate 6 probe pe maca-

dam, una dintre ele având și 

o porțiune de asfalt, iar sâm-

bătă și duminică sunt progra-

mate specialele pe asfalt. 

Tot în acest weekend, Flo-

rin Tincescu și Iulian Nicolaes-

cu se afl ă în fața unei noi pro-

vocări din Junior ERC. Echipa-

jul Napoca Rally Academy va 

concura pe Citroen C2 R2 la 

Rallye International du Valais.

Juniorii NRA vor să 
acumuleze experiență

Penultima etapă din Cam-

pionatul European de Rali-

uri se desfășoară pe speci-

alele de asfalt din Elveția, 

fi nalul de sezon fi ind unul 

exclusiv pe această 

suprafață.

„Suntem în fața a două eta-

pe pe asfalt, în Elveția și apoi 

Corsica, iar obiectivul nostru 

este să terminăm fără proble-

me. Avem nevoie să parcur-

gem cât mai mulți kilometri 

posibil. A fost un sezon în ca-

re ne-am propus să adunăm 

cât mai multă experiență pen-

tru a pregăti sezonul 2015. În 

Elveția dictarea va juca un rol 

foarte important și sunt sigur 

că vom avea o experiență plă-

cută”, a spus și Florin Tin-

cescu.

Rallye International du 

Valais se desfășoară de joi 

până sâmbătă. În total sunt 

programate 19 probe speci-

ale cu o lungime de 260 ki-

lometri.

Juniorii raliului clujean 
pe specialele din Europa
Chiar dacă nu face parte din calendarul Junior WRC, Simone Tempestini și Dorin Pulpea 
vor lua startul la Raliul Spaniei, penultima etapă din Campionatul Mondial de Raliuri.

Echipajul Napoca Rally Academy va concura pe Citroen C2 R2 la Rallye International du Valais


