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POLITICĂ

Macovei: „Sunt 
un spirit tânăr!”
Europarlamentarul Monica Macovei a 
acordat ziarului Monitorul de Cluj un in-
terviu în exclusivitate despre imperativele 
acestui moment istoric. Pagina 6

ACTUALITATE

Cristian Matei, despre 
proiectele de succes 
ale CAA Turda
Compania de Apă Arieş are în palmares 
câteva reuşite notabile şi în acest an care 
se apropie de sfârşit.  Pagina 2

ADMINISTRAŢIE

Cum va prelua RADP 
lucrările predecesorilor
12 străzi din municipiu mai sunt în lucru 
după expirarea termenului legal pentru 
Kiat-Diferit. Pagina 4

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

Pentru că ne-o amintim cu tot mai mare greutate şi tot mai plictisiţi, un grup de tineri actori 
ne-a propus un alt fel de comemorare a Revoluţiei de la Cluj. Pagina 3

Clujenii au putut retrăi ieri revoluția într-un mod cu totul special

Revoluția artiștilor

MAPAMOND

Statul Islamic a executat jihadişti 
străini care voiau să dezerteze

ACTUALITATE

Traian Băsescu a petrecut ieri într-o 
berărie din Herăstrău, cu liderii PMP

Statul Islamic (SI) a executat 
100 dintre combatanţii săi stră-
ini care încercau să părăsească 
oraşul sirian Raqqa (nord), a 
afi rmat în ediţia de sâmbătă a 
cotidianului Financial Times 
(FT) un militant care se opune 
regimului din Siria şi Statului 
Islamic, relatează AFP.

Militantul, care a ţinut să-şi 
păstreze anonimatul şi despre 
care FT susţine că-l „cunoaşte 
bine”, explică în cotidianul eco-
nomic că „a verifi cat cele 100 
de execuţii” efectuate în rândul 
jihadiştilor străini care încercau 
să dezerteze.

Potrivit unor membri ai SI 
din Raqqa, a fost înfi inţată o po-
liţie militară pentru a se ocupa 
de combatanţii străini care în-
cearcă să dezerteze.

Presa britanică afi rma la ju-
mătatea lunii octombrie că cinci 
britanici, trei francezi, doi ger-
mani şi doi belgieni care voiau 
să se întoarcă în ţările lor de o-
rigine, după ce s-au plâns că 
luptă mai degrabă împotriva 
unor grupuri rebele decât îm-
potriva forţelor regimului lui Ba-
shar Al-Assad, au fost făcuţi pri-
zonieri de către SI.

În total, între 30 şi 50 de bri-
tanici ar dori să se întoarcă, dar 
se tem că vor fi  închişi la în-
toarcerea lor în ţară, potrivit 
unor estimări.

De la lansarea, în august, a 
campaniei de lovituri aeriene 
întreprinse de coaliţia condusă 
de SUA, Statul Islamic a pierdut 
teren şi numărul membrilor săi 
ucişi a crescut considerabil.

Preşedintele Traian Băsescu a 
petrecut, ieri, alături de soţie şi 
mai mulţi lideri din PMP, în frun-
te cu Elena Udrea, la o berărie 
din Herăstrău, el fi ind întâmpi-
nat la intrare de Udrea, cu un 
buchet de fl ori, şi aplaudat de 
cei afl aţi în incintă.

Preşedintele a fost întâmpinat 
cu aplauze, în momentul în ca-
re a intrat în berărie. El s-a aşe-
zat la masă alături de soţia sa şi 
de Aurelian Pavelescu, şi faţă în 
faţă cu liderul PMP Elena Udrea.

Întrebat de presă dacă are vre-
un regret, Băsescu a răspuns: 
„De ce să fi u supărat, omule? 
Am revenit la condiţia pe care 
mi-am dorit-o şi când eram pre-
şedinte, să fi u om liber, să pe-
trec cu cine vreau”, a spus Bă-
sescu, râzând.

Fostul preşedinte s-a urcat pe 
un scaun, în berărie şi le-a spus 
celor prezenţi: „Zece ani au spus 
că de ce mă duc în restaurant, 
dar nu îi spuneau restaurant, îi 
spuneau cârciumă. Astăzi, am 
revenit la calitatea de om nor-
mal, dar şi zece ani, cât am fost 
preşedinte, tot om eram”, fi ind 
aprobat cu aplauze.
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de zile de când prefectul Gheorghe Vușcan a luat act de 
demisia președintelui Consiliului Județean Horea Uioreanu. 

CÂND ORGANIZAȚI ALEGERILE 
PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN ?

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

Câştigă o TABLETĂ! 
CONCURS

cu aplauze

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

Ieri, la Cotroceni, Traian Băsescu şi Klaus Iohannis au făcut schimb de mandate. Ce a spus fiecare puteţi citi în pagina 7
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Filiala Cluj a Crucii Roşii 

Române a adunat mii de 

kilograme de alimente 

pentru ajutoarea familii-

lor nevoiaşe.

Acţiunea Crucii Roşii Cluj 

s-a derulat atât cu ocazia Săr-

bătorilor de Iarnă, cât şi cu al-

te prilejuri din anul în curs.

„Societatea Naţională de 

Cruce Roşie din România Fi-

liala Cluj, în preajma Sărbă-

torilor de Crăciun, vine în spri-

jinul familiilor defavorizate 

din judeţul Cluj. În acest sens, 

voluntarii Crucii Roşii Cluj au 

fost prezenţi în hipermarket-

urile şi centrele comerciale 

clujene partenere în Campa-

nia «Banca de Alimente». În 

urma acţiunii desfăşurate, vo-

luntarii Crucii Roşii Cluj au 

reuşit să colecteze 1.850 kg 

de alimente neperisabile sau 

greu perisabile. Alimentele au 

fost distribuite de voluntari la 

110 familii, din patru comune 

(Geaca, Ţaga, Cătina şi Mo-

ciu) şi municipiul Turda”, se 

menţionează într-un comuni-

cat transmis, vineri, de Cru-

cea Roşie Cluj.

Potrivit comunicatului, în 

cadrul proiectului „Banca de 

Alimente”, pe parcursul anu-

lui, în Cluj au fost colectate şi 

distribuite 6.850 kg de alimen-

te pentru 625 de familii din 30 

de localităţi clujene.

Directorul general al 

Compania de Apă Arieş 

(CAA), Matei Cristian 

ne-a oferit câteva explica-

ţii cu privire la activitatea 

companiei.

Reporter: Care sunt priori-
tăţile companiei de apă?
Matei Cristian: Oferim cetă-

ţenilor constant informaţii des-

pre modul în care işi desfă-

şoară CAA activitatea. Avem 

transparenţă totală şi dispo-

nibilitate în comunicarea cu 

clienţii deserviţi. Utilizăm toa-

te căile de comunicare cu cli-

enţii – informări săptămâna-

le în mass media, conferinţe 

de presă, site-ul CAA, pagină 

facebook, pliante şi broşuri, 

puncte de relaţii cu clienţii şi 

telefonul ALBASTRU pus la 

dispoziţie de CAA pentru cli-

enţi. Pentru noi, a ne informa 

utilizatorii este O OBLIGAŢIE.

Rep.: – Care ar fi  reuşitele 
anului 2014?
M.C.: – Finalizarea proiectu-

lui pe fonduri europene afe-

rent bugetului UE 2007-2013 

în proporţie de 99.91%

În momentul de faţă, la toa-

te contractele, cu excepţia Sta-

ţiei de Epurare, s-a realizat re-

cepţia fi nală a lucrărilor, pro-

iectul nostru fi ind considerat 

un succes şi un exemplu de 

bune practici la nivel naţional.

Până la fi nalul lunii ianu-

arie va fi  atribuit şi contrac-

tul „Reabilitare Clădiri şi Spa-

ţii Operaţionale” – acest con-

tract face şi el parte integran-

tă din proiectul major de in-

vestiţii “Extinderea şi reabili-

tarea sistemelor de apă şi a-

pă uzată în regiunea Tur-

da-Câmpia Turzii”, dar este 

fi nanţat din surse proprii.

Demararea Aplicaţiei de fi -

nanţare pentru proiectul de 83 

de milioane de euro aferent bu-

getului UE 2014-2020. Compa-

nia de Apă Arieş face toate efor-

turile necesare pentru a deveni 

primul operator din România 

care acceseaza noi proiecte.

La ora actuală specialiştii din 

cadrul CAA, împreună cu cei ai 

consultantului şi cu reprezen-

tanţii primăriilor din arealul de-

servit, fi nalizeaza listele de in-

vestiţii la nivel de detaliu; con-

comitent s-au demarat studiile 

de teren, urmând ca, în cel mai 

scurt timp, să se stabilească şi 

soluţiile tehnice optime.

În urma unei munci asidue 

şi a rezultatelor bune ale primu-

lui proiect major, Compania de 

Apă Arieş a reuşit să depună şi 

o aplicatie de fi nanţare interme-

diara -„din economii” – şi ast-

fel, în data de 14.11.2014 CAA 

a fost declarată ca fi ind încă 

odată în topul celor mai perfor-

manţi operatori din ţară.

Aceasta aplicaţie are o va-

loare de peste 6,2 milioane 

euro + TVA. Investiţiile pre-

văzute sunt: achiziţii utilaje 

şi echipamente de ultimă ge-

neraţie, două contracte de lu-

crări şi nu în ultimul rând, un 

contract pentru achiziţiona-

rea şi montarea a peste 16.000 

contoare noi cu telecitire.

Rep.: – Ce urmează?
M.C.: – Urmează să fi e depu-

să „forma fi nală” a aceste ce-

reri de fi nanţare. La începutul 

anului viitor, împreună cu ADI 

„ Apa Văii Arieşului” şi cu fi e-

care comunitate locală din are-

alul deservit de CAA, se vor 

depune documentele instituţi-

onale necesare aprobării aces-

tei cereri de fi nanţare.

Datorită acestor investiţii 

din fondurile europene, dar şi 

din sursele proprii ale CAA, 

a crescut numărul clienţilor.

Totodată, în luna ianuarie a 

anului viitor, se va pune în func-

ţiune sistemul de management 

integrat, care va optimiza sem-

nifi cativ fl uxurile interne în ca-

drul CAA, ajutând la realizarea 

unui management modern.

Contorizarea în proporţie 

de aproape 100% la branşa-

mentele din arealul de deser-

vire al CAA; eeducerea pier-

derilor de apă; acreditarea RE-

NAR a Laboratorului de ape; 

fi nalizarea lucrărilor de mon-

taj a echipamentelor ce au fost 

achiziţionate, prin cele două 

contracte respectiv ,,Achiziţi-

onare Sistem SCADA’’ şi ,,De-

bitmetrie zonală” sunt alte 

obiective importante.

Rep.: – Ce au vizat campa-
niile CAA?
M.C.: – Educarea şi conştien-

tizarea tinerei generaţii pri-

vind resursele de apă şi eli-

minarea risipei „Preţuind a-

pa, preţuieşti viaţa!” ( au fost 

în vizită la obiectivele CAA 

peste 500 copii de grădiniţa, 

elevi şi studenţi 2013-2014).

„Din grijă pentru comunita-

te!”- CAA vine în sprijinul co-

munităţii: a fost instalată reţea 

wi-fi  gratuită şi camere de su-

praveghere în parcuri şi zona 

pietonală centrală dinTurda.

„Pentru mediu, pentru să-

nătate!”, are ca obiectiv infor-

marea clienţilor CAA cu privi-

re la utilizarea efi cientă şi co-

rectă a celor două servicii: a-

pa şi canalul, cu scopul de a 

proteja mediul înconjurător.

Prin campaniile de conştien-

tizare şi educare, CAA şi-a pro-

pus să fi e permanent aproape 

de clienţii săi şi să le ofere cât 

mai multe informaţii referitoa-

re la felul în care gestionează 

serviciile de apă şi canal.

Alimente pentru familiile nevoiaşe

Compania de Apă Arieş
 – proiecte de succes şi
model de bune practici
Compania de Apă Arieş are în palmares câteva reuşite notabile şi în acest an.

CRISTIAN OCTAVIAN MATEI | director general al CAA
 „Pentru că este folosită în multe scopuri – casnice, 
agricole sau industriale – apa este o resursă din ce în ce 
mai rară. De aceea, este de datoria companiilor de apă 
să o gestioneze raţional şi să o păstreze generaţiilor 
viitoare. Toate proiectele pe care le demarez, sunt 
gândite pentru a fi  în benefi ciul cetăţeanului“
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Preşedintele Klaus 

Iohannis a declarat IERI, 

la recepţia privată oferită 

la Palatul Cotroceni cu 

ocazia învestirii sale în 

funcţie, că „în istorie, 

lucrurile nu vin aproape 

niciodată de azi pe mâine” 

şi a evocat momentul de 

exact acum 25 de ani când 

Revoluţia română „a făcut 

posibilă această evoluţie 

neaşteptată pentru mulţi”.

În acest context, şeful sta-

tului le-a propus participan-

ţilor la recepţie un moment 

de reculegere în cinstea ce-

lor care s-au jertfit în zilele 

Revoluţiei Române.

De asemenea, noul pre-

şedinte al României le-a 

mulţumit celor prezenţi la 

evenimentul de duminică 

după-amiaza pentru ‘impli-

carea în parcursul care a fă-

cut posibilă ziua de astăzi’.

„Fiecare dintre dumnea-

voastră, fiecare dintre cei 

din sală v-aţi implicat fie-

care în felul lui. Vă felicit, 

aţi reuşit! Soţia mea, Car-

men, şi cu mine suntem 

foarte bucuroşi că avem 

ocazia să vă salutăm aici, 

cu ocazia acestui eveni-

ment. Dar în istorie, lucru-

rile nu vin aproape nicio-

dată de azi pe mâine. În-

totdeauna există evenimen-

te care anunţă o evoluţie, 

întotdeauna există eveni-

mente care prefigurează 

parcursul istoriei. Şi, cred 

că, în acest moment, şi poa-

te chiar cu ocazia acestei 

întruniri de bucurie, este 

bine să ne amintim că, exact 

acum 25 de ani, Revoluţia 

română a făcut posibilă a-

ceastă evoluţie neaştepta-

tă pentru mulţi dar, în ace-

laşi timp, cred că este bi-

ne să ne amintim că oa-

meni s-au jertfit pentru ca 

noi astăzi să putem să ne 

bucurăm’, a spus Iohannis, 

la această recepţie.

Totodată, în discursul 

său, noul preşedinte le-a 

urat celor prezenţi la eve-

niment „sărbători fericite”.

Momentul fusese anun-

ţat încă de vineri chiar de 

către Klaus Iohannis, pe pa-

gina sa de Facebook.

Ce a spus proaspătul preşedinte Iohannis despre revoluţie

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Un grup de studenţi la 

Facultatea de Teatru a pus 

în scenă evenimentele din 

21 decembrie 1989 care au 

avut loc în faţa hotelului 

Continental când au fost 

împuşcaţi mai mulţi clu-

jeni. La eveniment a fost 

prezent şi fotograful 

Răzvan Rotta, care a reali-

zat fotografi ile Revoluţiei 

de la Cluj. Reconstituirea 

a durat aproximativ o 

jumătate de oră.

În cadrul evenimentului 

au participat studenţii anu-

lui trei de la Facultatea de 

Teatru şi Televiziune. Spec-

tacolul face parte dintr-un 

proiect care promovează ar-

ta în spaţiul public.

„Pe mine mă macină po-

vestea asta de câţiva ani de 

zile şi acum am avut oportu-

nitatea să o pun în scenă. Idea 

initială a venit din cartea scri-

să de Victor Lungu – «Împuş-

caţi-i că nu-s oameni» şi do-

rinţa mea a fost să completez 

un proces verbal scris la do-

uă ore de la momentul în ca-

re s-a tras care au identifi cat 

cadavrele aşa cum au rămas 

urmele lor acum şi care se ter-

mină cu un paragraf care spu-

ne că în acel moment din ca-

uza unei lipse de echipe care 

nu era echipată corespunză-

tor nu s-au putut efectua fo-

tografi i judiciare. Am vrut să 

completez simblolic acel mo-

ment cu acele fotografi i pe ca-

re o să le vedeţi ulterior”, a 

declarat organizatorul eveni-

mentului, Ciprian Butnaru.

Când protestatarii au înce-

put să scandeze tot mai pu-

ternic au venit soldaţii care 

s-au aliniat în faţa lor, mo-

ment în care au început să 

tragă în oameni.

Un grup de cinci artişti, ca-

re i-au reprezentat pe soldaţi, 

au fost îmbrăcaţi în negru şi 

au purtat o mască pe faţă. 

Aceştia au „tras” în protesta-

tari şi i-au dus pe marginea 

drumului. „Sperăm că a ieşit 

bine. Suntem foarte curioşi să 

vedem fi lmările. Am urmărit 

foarte multe fi lmări pe care le 

avem pe internet sau reviste, 

discursuri, discuţii cu revolu-

ţionarii. Am repetat în ultime-

le două săptămâni în fi ecare 

seară. Fiecare a avut rolul lui 

şi am încercat să reconstitu-

im cât mai real ce s-a întâm-

plat în 21 decembrie 1989”, a 

precizat Marius Popa, unul 

dintre actorii care i-au inter-

pretat pe soldaţi.

Studenta Oana Marcu a in-

terpretat rolul unei revoluţio-

nare şi crede că nu i-ar fi  plă-

cut să fi e atunci în Piaţa Li-

bertăţii. „Ciprian a căutat per-

soane care nu au apucat re-

voluţia. Eu am 22 de ani şi 

sincer nu ştiu dacă mi-ar fi  

plăcut să fi u atunci acolo”, a 

spus studenta Oana Marcu.

Reprezentanţii autorităţilor 

locale din Cluj au participat 

la comemorarea eroilor Revo-

luţiei din 1989. A fost organi-

zată o slujbă religioasă, s-au 

despus coroane şi jerbe de 

fl ori, iar la fi nal a avut loc 

marşul până Cimitirul Eroilor.

Cum a fost ucisă ancheta 
procuraturii

În luna aprilie 1990, colone-

lul procuror militar şef al Parche-

tului Miliţa Cluj, după ce cere 

avizul ministrului Apărării Naţi-

onale şi îl obţine, dispune ares-

tarea câtorva ofi ţeri M.Ap.N. im-

plicaţi în represiunea de la Cluj.

Au venit de la Bucureşti ge-

neralul Vasile Ionel şi colone-

lul Mugurel Florescu. Aceştia 

s-au dus la Comandamentul 

Armatei a IV-a şi au discutat 

cu factorii de răspundere.

După aceste discuţii Mugu-

rel Florescu a preluat dosarul, 

a sistat cercetarea penală în ca-

zul Cluj şi a dispus neîncepe-

rea procedurii de arestare a ce-

lor pentru care se emiseseră 

mandate, relatează autorul vo-

lumului „Împuşcaţi-i că nu-s 

oameni”, Victor Lungu.

Revoluţia de la Cluj, văzută de artişti
Un grup de studenţi a reconstituit, cu mijloace artistice, desfăşurarea Revoluţiei din Cluj din decembrie 1989.



ADVERTORIAL

4 administratie.monitorulcj.ro luni, 22 decembrie 2014

PUBLICITATE

Cu sediul în Tg.Mureş, str. Salcâmilor nr.23

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

licitaţie publică pentru vânzare de
ŢEAVĂ UZATĂ

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

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

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

Pentru bugete generoase 

sau modeste, pentru 

ficele, soţiile, cumnatele, 

norele sau chiar

bunicuţele noastre.

 Serviciu de masă din por-

ţelan englezesc – 799 lei

Set de 26 piese, modele înfl o-

rate sau elegante, aurii sin cel 

mai fi n porţelan din lume

 Cutie bijuterii – 59 lei

Chabby chic la maxim: sen-

zual, feminin, romantic din 

lemn pictat

 Set tacâmuri inox – 239 lei

Din cel mai rezisten materi-

al inox, diverse modele ele-

gante şi calitate garantată 

pentru 20 ani

 Set ceai din porţelan engle-

zesc – 129 lei

Translucid, uşor, delicat şi fe-

minin, cu trandafi ri – set pen-

tru a servi ceaiul preferat.

 Rama foto – 29 lei

Decorativ, din lemn alb. Se 

poate personaliza introdu-

cand patru fotografii cu cei 

dragi.

 Set vase inox – 399 lei

Masiv, rezistent, potrivit pen-

tru toate tipurile de aragaz 

(inclusiv plitelor cu inducţie). 

Datorită mănerului de silicon 

uşor de manevrat.

 Faţă de masă – 35 lei

Brodate cu modele discrete, co-

lorate sau clasice, pentru a ser-

vi masa cu bun gust

 Aparat universal de măci-

nat din colecţia Bucătăria in-

teligentă – 95 lei

Practic, ergonomic, cu funcţii 

de mărunţire, măcinare şi fe-

liere, design modern. Nu con-

sumă curent electric.

 Set 6 recipiente din lemn şi 

plastic – 129 lei

Decorativ, practic, uşor de 

manevrat

Gift card Nobila Casa – pen-

tru a alege produsul preferat 

pentru living, dining, dormitor 

sau bucătărie.

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Cele două firme de salu-

britate, Rosal şi 

Brantner Vereş mai asi-

gură serviciile de cură-

ţenie şi deszăpezire în 

Cluj-Napoca doar pe 

baza unui contract pre-

lungit, fără licitaţie.

Rosal şi Brantner Vereş cer 

şi anul acesta majorarea tari-

felor pentru curăţenie strada-

lă şi deszăpezire, cu toate ce-

le două fi rme mai lucrează 

doar pe baza unui contract 

prelungit cu Primăria Cluj-Na-

poca până când se va stabili 

un câştigător la licitaţia pen-

tru aceste servicii. Contractul 

cu Rosal şi Brantner Vereş tre-

buia să se încheie în 2013, 

adică în anul în care a fost or-

ganizată licitaţia pentru salu-

brizare stradală şi deszăpezi-

re. Dar din cauza contestaţii-

lor şi a proceselor în instan-

ţă, nici acum nu a fost stabi-

lit un câştigător. Primăria 

Cluj-Napoca trebuie să reia, 

în 2015, licitaţia pentru salu-

brizarea stradală şi deszăpe-

zire, dar până la desemnarea 

unui câştigător contractul cu 

Rosal şi Brantner Vereş mer-

ge mai departe. În aceste con-

diţii, cele două fi rme solicită 

majorarea tarifelor care au 

fost aprobate deja de o comi-

sie de specialitate din cadrul 

Primăriei Cluj-Napoca. Mai 

trebuie să treacă doar de con-

silierii locali care vor discuta 

mâine proiectul de hotărâre 

care prevede creşterea preţu-

rilor pentru serviciile practi-

cate de Rosal şi Brantner Vereş.

Pentru măturat/aspirat me-

canizat Rosal vrea un tarif mai 

mare cu 32 de bani (de la 

12,93 lei fără TVA la 13,25 lei 

fără TVA), pentru măturat stra-

dal pe timp de zi solicită mai 

mult cu 31 de bani (de la 12.68 

lei fără TVA la 12.99 lei fără 

TVA), pentru curăţat manual 

zăpadă şi gheaţă cere o ma-

jorare a tarifului cu 4,41 lei 

(de la 180,75 lei fără TVA la 

185,16 lei fărăm TVA).

Brantner Vereş solicită o creş-

tere a tarifului pentru măturat 

mecanizat cu 22 de bani (de la 

8.94 lei fără TVA la 9.16 lei fă-

ră TVA), pentru măturat stra-

dal pe timp de zi cere o majo-

rare cu 20 de bani (de la 8.15 

lei fără TVA la 8,35 lei fără 

TVA), pentru curăţarea manu-

ală a zăpezii şi gheţii, o creşte-

re cu 3,42 lei (de la 139,97 lei 

fără TVA la 143,39 lei fără TVA).

Primăria Cluj-Napoca plă-

teşte în fi ecare an aproxima-

tiv 5 milioane euro pentru am-

bele fi rme. 

Rosal şi Brantner cer tarife mai mari
ca să spele străzile şi să cureţe zăpada

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

12 străzi mai sunt în 

lucru după expirarea ter-

menului legal pentru 

Kiat-Diferit.

Din 1 ianuarie 2015, străzile 

din Cluj-Napoca nu vor mai fi  

modernizate de asocierea Ki-

at-Diferit, acest serviciu fi ind 

preluat de Regia Autonomă a 

Domeniului Public (RADP) 

Cluj-Napoca. În şedinţa de Con-

siliu Local de luni, consilierii 

vor vota proiectul de hotărâre 

privind aprobarea preţurilor 

practicate de RADP. Pentru mo-

dernizarea trotuarelor cu dale, 

RADP va primi aproximativ 150 

lei/mp, un podeţ cu o lungime 

de 6 metri va costa 3.500 lei, o 

gură de scurgere nouă va fi  re-

alizată pentru 545 lei, iar o plom-

bare gropi cu asfalt turnat cos-

tă aproape 900 lei. Întreţinerea 

drumurilor de pământ va fi  fă-

cută pentru 14 lei/100mp, refa-

cerea pavajelor vechi costă 18 

lei/mp. Potrivit proiectului de 

hotărâre, tarifele au fost apro-

bate în urma unor negocieri.

Pe lângă preluarea gestiunii 

directe a serviciului public de ad-

ministrare a drumurilor şi stră-

zilor din Cluj-Napoca, RADP pri-

meşte din bugetul 1 milion lei 

pentru achitarea datoriilor şi a 

obligaţiilor către bugetul statu-

lui. În acest sens, tot în şedinţa 

de Consiliu Local de luni va fi  

aprobat un proiect de hotărâre.

Cine încheie lucrările 
lăsate neterminate de Kiat

13 decembrie 2014 a fost 

ultima zi când asocierea Ki-

at-Diferit a avut dreptul legal 

să se ocupe de modernizarea 

şi întreţinerea străzilor. Până 

la acea dată, nu a încheiat toa-

te lucrările de reparare a stră-

zilor pentru care a semnat con-

tracte câştigate prin licitaţie 

publică. Încă sunt în lucru mai 

bine de 12 străzi, potrivit da-

telor furnizate de reprezentan-

ţii Primăriei Cluj-Napoca. Re-

prezentanţii Primăriei Cluj-Na-

poca dau asigurări că cele 12 

străzi afl ate în pline lucrări de 

modernizare nu vor fi  lăsate 

de izbelişte. „Dacă nu vor fi  

încheiate anul acesta, lucrări-

le vor fi  realizate pe parcursul 

anului viitor tot de asocierea 

Kiat-Diferit. Nu vor rămâne 

neterminate”, au precizat re-

prezentanţii Biroului Mass-Me-

dia din cadrul Primăriei.

Cele 12 străzi care au ca 

termen de fi nalizare anul 

2015 sunt următoarele: Ale-

ea Peana, Antonio Gaudi nr. 

1- 45, Ilie Măcelaru, Nicolae 

Bălcescu, Mioriţei, Bisericii 

Ortodoxe, Romul Ladea, ale-

ea Cioplea, Gurghiu, strada 

Gheorghe Marinescu, Câm-

peni, Dacia.

Valoarea contractului din-

tre Primărie şi asocierea Ki-

at-Diferit a fost de aproxima-

tiv 130 milioane euro pentru 

perioada 2010-2014.

Cât primeşte RADP Cluj pentru 
repararea străzilor din oraş
Până în 13 decembrie, asocierea Kiat-Diferit s-a ocupat de modernizarea străzilor din Cluj-Napoca.

10 idei de cadou pentru Ea
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNȚ DE PRESĂ

”Sprijin pentru consultanţă pentru fi rma SC SIMACEK CLEANING, 
prin achiziţia de studiu de management pentru proiectele de investiţii 

pe următorii 3 ani„

Locaţia: Cluj Napoca, data: 22.12.2014

SC SIMACEK CLEANING SRL cu sediul în Cluj Napoca, str. Inău, nr. 18, judeţul 
Cluj a derulat, începând cu data de 24.06.2014 proiectul “Sprijin pentru consultanţă 
pentru fi rma SC SIMACEK CLEANING, prin achiziţia de studiu de management pentru 
proiectele de investiţii pe următorii 3 ani“, co-fi nanţat prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională, în baza contractului de fi nanţare încheiat cu Ministerul Fondurilor 
Europene prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism 
Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice.

Valoarea totală a proiectului este de 21.440,90 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă este de 11.123,74 lei.

Proiectul s-a implementat în localitatea Cluj Napoca, str. Inău, nr.18 pe o durată de 
6 luni.

Obiectivul proiectului este creşterea competivităţii economice a fi rmei SIMACEK 
CLEANING prin achiziţionarea de servicii de consultanţă externă- realizarea unui 
studiu de management pentru planul de investiţii al fi rmei pe o perioadă de 3 ani.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact Tóth Szilárd
Funcţie: Manager de proiect
Tel. 0758248418, Fax: 0264402781, e-mail: sz.toth@simacek.ro

Săptămâna trecută a fost 

una de consolidare pentru 

euro la pragul de 4,47 lei, 

pentru scurt timp, fi ind 

testat pragul de 4,50 lei.

Maximul ultimelor nouă 

luni, de 4,4788 lei, a fost atins 

la începutul săptămânii, atunci 

când cotaţiile au crescut până 

la 4,4940 lei. Deprecierea pu-

ternică a leului se datora pră-

buşirii rublei ruse, care atin-

gea noi minime istorice faţă 

de euro şi dolar, în condiţiile 

în care preţul barilului de pe-

trol cobora spre 50 de dolari.

O presupusă intervenţie a 

BNR a temperat creşterea eu-

ro, care a revenit spre 4,47 

lei, astfel că marţi şi mier-

curi media acestuia a stag-

nat la 4,4738 lei.

Revenirea petrolului pes-

te pragul de 60 dolari/baril 

şi decizia băncii Rusiei de 

creştere a dobânzii sale che-

ie la 17%, măsura la care 

s-au adăugat vânzări de mi-

liarde de dolari, au asigurat 

joi o scădere a cursului eu-

ro la 4,4705 lei.

Ultima şedinţă a săptămâ-

nii a fost una foarte stabilă, 

în care tranzacţiile s-au rea-

lizat într-un culoar foarte în-

gust, 4,47 – 4,4790 lei, ceea 

ce a făcut ca media să fi e sta-

bilită la 4,4750 lei.

Cursul dolarului ameri-

can a scăzut la începutul 

perioadei la 3,5818 lei dar 

a crescut la fi nalul ei la 

3,6474 lei, un curs mai ri-

dicat, de 3,6611 lei, fi ind 

atins în 16 august 2012.

Cursul francului elveţian 

a coborât de la 3,7286 lei, 

maximul ultimilor doi ani, 

la 3,7175 lei, deprecierea 

datorându-se şi deciziei băn-

cii centrale a Elveţiei de a 

aduce în teritoriu negativ 

dobânzile la depozitele ca-

re sunt plasate la ea de băn-

cile comerciale.

În perioada următoare, 

volatilitatea raportului eu-

ro/leu va fi  una mai ridica-

tă de cea din acest an, ca o 

consecinţă a condiţiilor ex-

terne, impuse de evoluţia 

perechii euro/dolar, majo-

ritatea analiştilor anticipând 

aprecierea puternică a mo-

nedei americane.

Reamintim că, conform 

prognozei de toamnă a Co-

misiei Naţionale de Progno-

ză, media euro de anul vi-

itor şi 2016 va fi  una de 4,42 

lei iar cea a dolarului de 

3,40 lei.

Perechea euro/dolar a 

scăzut de la 1,2525 dolari, 

la începutul perioadei, la 

1,2221 dolari, la fi nalul ei, 

cotaţie care nu mai fostb 

atinsă de la începutul lui 

august 2012. La închiderea 

pieţelor americane cotaţia 

era de 1,2227 dolari.

Aprecierea dolarului a în-

ceput miercurea trecută, ime-

diat după încheierea întâlni-

rii Comitetului de politică 

monetară a Rezervei Federa-

le americane. Declaraţiile pre-

şedintelui Rezervei Federale 

americane, Janet Yellen, au 

lăsat de înţeles că dobânzile 

din SUA ar putea începe să 

crească din al doilea trimes-

tru al anului viitor, măsură 

care va avea ca efect apreci-

erea dolarului.

Analiza cuprinde perioada 

15 – 19 decembrie. (R.G.)

Cursul euro s-a stabilizat la 4,47 lei
PIAŢA VALUTARĂ

18 decembrie 19 decembrie

Euro 

4.4705 4.4750 

Dolar 

3.6250 3.6474

100 Forinţi maghiari 

1.4220 1.4161

Francul elveţian 

3.7137 3.7175

Lira sterlină 

5.6721 5.7112

Gramul de aur 

141.1476 140.3926

Tot mai mulţi turişti 

români şi străini aleg 

să-şi petreacă Crăciunul 

şi Revelionul în pensiuni-

le din zonele specifi ce 

turismului rural, cât mai 

departe de urbanizare, în 

locuri cu programe de 

promovare a tradiţiilor 

locale, a declarat pentru 

Agerpres Maria Stoian, 

preşedinte fondator al 

Asociaţiei Naţionale de 

Turism Rural, Ecologic şi 

Cultural (ANTREC).

„În ceea ce priveşte zone-

le tradiţionale petrecerii săr-

bătorilor de iarnă, tendinţa 

turiştilor nu s-a modifi cat în 

mare măsură. Aceştia prefe-

ră zonele specifi ce turismu-

lui rural, cât mai departe de 

urbanizare, zone montane 

sau subcarpatice în care na-

tura este ofertantă. În peri-

oada sărbătorilor, turismul 

rural este forma de turism 

cea mai căutată de români şi 

străini. Noutăţile vin din di-

versitatea ofertelor pensiuni-

lor, foarte apreciate fi ind pen-

siunile cu farmec, cum ne 

place să le denumim, în ca-

re plusul de confort este asi-

gurat dar şi poziţionarea pen-

siunii reprezintă un atu. A-

ceste pensiuni şi-au persona-

lizat ofertele atât pentru cei 

mari, cât şi pentru cei mici. 

Nu lipsesc mesele tradiţiona-

le din Ajun şi de Crăciun, 

grupurile de colindători, dar 

se mai adaugă petreceri tip 

carnaval, foc de tabără cu 

prepararea vinului fi ert la cea-

un, ateliere de vopsit globuri 

şi turtă dulce pentru cei mi-

ci, împodobirea bradului”, 

afi rmă Maria Stoian.

Tarife pentru
sărbătorile de iarnă

În astfel de pensiuni, de la 

trei la cinci margarete, tarife-

le pornesc de la 700 lei/per-

soană (3 nopţi, demipensiu-

ne, masa festivă) ajungând 

până la 1.200 lei/persoană. În 

tarif sunt incluse şi alte ser-

vicii precum SPA sau jocuri 

de societate. Astfel de pensi-

uni se regăsesc în zona Mă-

gurilor Brănene (sat Peştera – 

Moieciu), zona Olteniei de 

sub Munte (Gorj, Vâlcea), 

Dâmboviţa, dar şi în zonele 

Bucovinei şi Neamţului.

Cei mai mulţi turişti aleg 

pentru sărbătorile de Crăciun 

şi de Revelion zone precum 

Bran-Moieciu-Fundata, Ru-

căr-Dâmbovicioara-Dragosla-

vele-Lereşti, Botiza, Sighetu 

Marmaţiei, Durău, Vama, Va-

tra Dornei, Băile Balvanyos, 

Mărginimea Sibiului, Arieşeni, 

Albac, Buzău.

Trei nopţi de sărbători

„În medie, turiştii optează 

pentru pachete de 3 nopţi cu 

demipensiune şi masa festivă 

(valabilă atât pentru Crăciun 

cât şi pentru Revelion). Pache-

tele de Crăciun pornesc de la 

550 lei — 600 lei la pensiuni 

de 2-3 margarete crescând în 

funcţie de numărul de marga-

rete şi de serviciile dorite. De 

Revelion, tarifele pornesc de la 

750 lei de persoană. Ca şi în 

anii trecuţi căutam să eviden-

ţiem ofertele pensiunilor care 

pun accentul pe programele de 

promovare ale tradiţiilor loca-

le. Nu vor lipsi nici anul aces-

ta: tăierea porcului, pregătirea 

bunătăţilor de Crăciun alături 

de gazde precum coacerea co-

zonacului, primirea colindăto-

rilor, «Brezaia sau Capra rucă-

reană», «Dansul măştilor», «Vi-

zita lui Moş Crăciun», plimbări 

cu sania”, spune Maria Stoian.

De asemenea, turiştii stră-

ini aleg zonele cu accent pus 

pe programele de tradiţii, ce-

le mai căutate zone fi ind Ma-

ramureşul, Bucovina, Sibiul 

şi Braşovul, dar şi zonele mon-

tane care au pârtii de schi în 

apropiere.

„Peste 3.000 de pensiuni 

îşi aşteaptă turiştii în acest 

sfârşit de an. Majoritatea tu-

riştilor străini provine din ţă-

rile vecine — Ungaria, Repu-

blica Moldova şi, în număr 

mai mic, din Franţa, Israel, 

Marea Britanie şi Germania”, 

precizează Maria Stoian.

Unde ne petrecem sărbătorile?
Turiştii aleg să-şi petreacă Crăciunul şi Revelionul în zonele specifice turismului rural.
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– Având în vedere experienţa dumneavoastră politică, v-aţi luat mă-
suri de precauţie pentru a evita o eventuală destrămare prematură a 
partidului? Mă refer şi la diviziunile interne, dar şi la calitatea pro-
fesională a membrilor de partid.

– În primul rând luăm măsuri pentru a verifica pe cei care intră în 
partid sau asociaţie și au drept de vot. În ceea ce privește rebeliunile, 
cine vrea alte lucruri în afara obiectivelor pentru ţară, poate să nu vi-
nă de la început. Dacă vine cineva și constatăm că are obiective per-
sonale imorale, are să plece.

– Cum se explică simpatia generaţiilor tinere faţă de Monica Macovei?

– Mă simt foarte bine între tineri. Chiar în ziua votului, mergeam prin 
secţiile de votare, și mă tot întâlneam cu studenţi care voiau să se fo-
tografieze, să vorbim... Observ că rezonăm. Și eu sunt un spirit tânăr, 
și tot așa am să rămân. Chiar dacă am fost în partid, mulţi tineri 
m-au văzut ca pe un dizident, pentru că întotdeauna am spus lucruri-
lor pe nume.

„Tinerii m-au văzut ca pe un dizident”

Afl ată în vizită de lucru 

la Cluj-Napoca, Monica 

Macovei a vorbit cu 

Monitorul de Cluj despre 

starea României la 25 de 

ani de la revoluţie, rezul-

tatul alegerilor prezidenţi-

ale şi continuarea proiec-

tului său politic.

Reporter: – Cum aţi întâm-
pinat rezultatele alegerilor 
din toamnă?
Monica Macovei: – Este foar-

te bine pentru România că Vic-

tor Ponta nu a câştigat, pen-

tru că ar fi  menţinut la putere 

toată această reţea de crimă 

organizată numită PSD. Exis-

ta şi riscul dictaturii, pentru 

că atunci când ai şi o majori-

tate în parlament, şi guvern şi 

preşedenţie, te poţi trezi într-o 

dictatură. Iar în cazul PSD-ului 

şi al lui Ponta era vorba de stă-

pâni care să fure de pe moşie. 

Eu dau şanse şi credit preşe-

dintelui Iohannis, dar în ace-

laşi timp urmăresc cu mare 

atenţie ceea ce se întâmplă, 

mai ales în legătură cu cele ze-

ce principii pe care Iohannis 

şi le-a asumat între cele două 

tururi, în urma scrisorii pe ca-

re i-am trimis-o. Eu l-am su-

nat înainte, i-am spus ce cu-

prinde şi a fost de acord.

R.: Credeţi că semnarea, 
sau respingerea aşa numi-
tei legi „Big Brother”, care 
a trecut de curând prin Se-
nat şi este în prezent foarte 
criticată, va fi  un prim test 
pentru noul preşedinte?
M. M.: Sigur, dacă această le-

ge este intruzivă în ceea ce 

priveşte viaţa privată. Fie că 

este vorba de corespondenţă. 

Fie că e comunicare electro-

nică, e necesar un mandat 

pentru a pătrunde în sfera vie-

ţii private.

R.: Alina Gorghiu vi se pare 
o soluţie fericită pentru PNL?
M. M.: Îi doresc succes doam-

nei Gorghiu şi voi urmări ca 

PNL să facă toate eforturile pen-

tru a pune în aplicare cele ze-

ce puncte pe care Iohannis le-a 

acceptat între turul unu şi doi.

„Sunt chestiuni
care nu ţin ideologie,
ci de normalitate”

R.: Având în vedere că aţi 
avut alegători atât din zona 
electoratului de dreapta, cât 
şi de stânga, ne puteţi spune 
cum va arăta doctrina parti-
dului pe care îl veţi înfi inţa?
– Sigur că da. Lucrurile aces-

tea sunt foarte clare şi con-

secvente cu obiectivele şi pro-

gramul meu politic din cam-

pania electorală. Ţin la ches-

tiuni de bază, precum liber-

tatea economică. Fără aşa ce-

va, nu există o societate libe-

ră şi puternică. Dar mă gân-

desc la ce e nevoie în Româ-

nia: ne trebuie autostăzi, şco-

li fără veceuri în curte, copii 

care să nu mergă kilometri pe 

jos ca să înveţe... sunt ches-

tiuni care nu ţin de stânga sau 

dreapta, ci de normalitate. Şi 

aici sunt zone în care statul 

trebuie să intervină.

R.: Vă gândiţi aşadar să nu 
impuneţi atât o ideologie, 
cât un set de principii sau 
de obiective comune?
– Da, obiective pentru oameni, 

care să le facă viaţa mai bu-

nă. Sigur că te uiţi şi la mij-

loace, şi ele pot fi  catalogate 

de stânga sau de dreapta. Si-

gur că nu trebuie să dăm asis-

tenţă socială aceluia care a 

obţinut un certifi cat fals. Dăm 

cui are nevoie în mod real. În 

România, doctrinele sunt în 

mare parte vorbe, iar faptele 

sunt despre bani.

R.: Care va fi  raportul din-
tre asociaţia şi partidul pe 
care le înfi inţaţi?
– Se vor sprijini reciproc. De 

asemenea, asociaţia va avea 

în anumite domenii şi putere 

de control asupra partidului. 

De exemplu, va avea de spus 

un cuvânt hotărâtor în ceea 

ce priveşte anumite persoane. 

Oamenii din teritoriu vor şti 

mult mai bine despre persoa-

na X care vrea să intre în par-

tid, cine este, de unde vine şi 

ce poate face.

R.: Cât de democratic va fi  
acest partid-alternativă?
– Asociaţia se va auto-organi-

za în cercuri profesionale: u-

nii sunt interesaţi de proiecte 

locale, alţii de mediu, sau de 

proiecte naţionale. Dar eu sunt 

pentru proiectele mici, care se 

pot face bine şi repede, şi ca-

re ajută la nivel local pe în-

treaga comunitate. Oamenii se 

vor asocia între ei şi vor cre-

ea grupuri de lucru. La partid 

vor fi  platforme diferite de de-

cizie. Vor fi  decizii care se iau 

de către toţi şi decizii luate de 

reprezentanţi.

„Tinerii vor competenţă 
la ei acasă”

R.: Cu ce va fi  diferit acest 
partid faţă de celelalte?
– Avem de 25 de ani pe scena 

politică aceleaşi partide care s-au 

rotit la putere, iar acum au ajuns 

la osifi care, sunt încremenite. 

Iată, nici unul dintre ele nu a 

introdus votul electronic. Noul 

partid va fi  altfel, pentru că se 

adresează în primul rând ace-

lora care sunt dezamăgiţi de a-

ceastă clasă politică şi nu mai 

merg la vot de ani de zile. Pe o 

parte din ei i-am scos acum la 

vot, dar trebuie să le oferim o 

platformă organizaţională, şi 

proiecte care să le placă. Dar 

trebuie să dovedim că facem ce-

ea ce spunem. Sunt convinsă 

că această legătură formată va 

continua, pentru că ne gândim 

numai la interesul oamenilor.

R.: Va fi  un partid al tinerilor?
– Va fi  un partid al prezentului 

şi al viitorului, al unui prezent 

care se schimbă în fi ecare zi. 

Mizăm şi pe oameni cu experi-

enţă, dar care înţeleg că trebu-

ie să ne uităm şi spre viitor, că 

România trebuie să se schimbe, 

şi trebuie să vedem încotro mer-

gem. Jumătate din votanţii mei 

sunt tineri, între 18 şi 34 de ani. 

De aceea am zis să-i întrebăm 

pe ei: „ Ce fel de partid vreţi, ce 

fel de partid veţi vota?”.

Trebuie să afl ăm de la ei ca-

re va fi  programul ţării, ce vor 

să facă în România în următo-

rii ani, sau cum vor să se po-

ziţioneze în plan internaţional?

Din discuţiile pe care le-am 

avut cu mulţi tineri, am afl at 

că sunt interesaţi de un loc 

de muncă decent în România, 

vor compentenţă la ei acasă. 

Vor servicii de sănătate, vor 

educaţie, iar dintre cei care 

studiază în străinătate, cei mai 

mulţi vor să se întoarcă să lu-

creze acasă. Până la urmă nu 

pretind nimic ieşit din comun.

„Tranziţia a creat o clasă 
de politicieni corupţi”

R.: S-a spus în ultima vre-
me că românii sunt dezbi-
naţi şi că România trebuie 
unită. Sunteţi de acord cu 
aceste afi rmaţii?
– Nu cred că românii sunt dez-

binaţi, dar unii politicieni în-

cearcă să insufl e această idee 

şi să-i dezbine. Nu suntem dez-

binaţi, până la urmă vrem ace-

leaşi lucruri: să ştim că copilul 

merge la o şcoală bună, să ştim 

că suntem trataţi ca oameni la 

doctor. Avem şi obiective co-

mune şi suferim din cauza ace-

lorlaşi probleme. Dar toate se 

îndeplinesc construind ceva, 

nu stând degeabea. Eu nu în-

curajez statul degeaba.

R.: Cum arată cea mai prefe-
rabilă formă de guvernământ?
– Avem nevoie de un stat mi-

nim pe umerii oamenilor; nu-ţi 

trebuie mai mult de şase, şap-

te ministere. Aparatul birocra-

tic trebuie redus. Totul stă pe 

umerii celor care muncesc, iar 

povara e inutilă. O administra-

ţie redusă, totul informatizat. 

Fisc-ul ar trebui să aibă tot in-

teresul pentru asta. Toate ins-

tutuţiile statului să fi e informa-

tizate şi în legătură directă u-

nele cu altele. Nu noi, cu fi e-

care dintre ele. Iar arhitectura 

guvernământului are nevoie de 

principii morale, fără de care 

nu pot fi  legitime şi nu pot ser-

vi libertăţii oamenilor. Valorile 

morale sunt baza transformă-

rii României, şi libertatea noas-

tră se edifi că în jurul lor. Exis-

tă valori veşnice, precum drept-

atea, fără de care nu există o 

societate bine închegată.

R.: Ce am câştigat după 25 
de ani de la revoluţie?
– Am câştigat libertate, dar am 

primit o perioadă de tranziţie 

care a fost foarte lungă, plină 

de schimbări de legislaţie şi al-

te transformări. Trecerea de la 

economia de stat la cea de pia-

ţă, care a implicat trecerea unor 

bunuri de stat foarte valoroase, 

trecute în mâna privaţilor prin 

fraudă. Toate acestea la un loc, 

lipsite de o legislaţie bună şi in-

stituţii slabe, au creat o clasă 

politică plină de corupţi şi lip-

sită de valori morale. E timpul 

să terminăm cu tranziţia şi prin 

intermediul schimbării clasei 

politice.

R.: Credeţi că un muzeu al 
comunismului ar îndeplini 
o funcţie pedagogică pen-
tru români?
– Obiectivul acesta se afl ă şi în 

programul politic cu care m-am 

înscris în cursa electorală. Gene-

raţiile de azi şi cele de mâine tre-

buie să ştie ce înseamnă o dic-

tatură, altfel riscă să ajungă în 

cine ştie ce fundătură, că s-o nu-

mi comunism, sau altfel.

 A consemnat Albert MARCU

Monica Macovei: „Şi eu sunt un 
spirit tânăr şi tot aşa am să rămân”
Europarlamentarul Monica Macovei a acordat ziarului Monitorul de Cluj un inrterviu în exclusivitate 
despre activitatea sa politică şi despre imperativele acestui moment istoric.
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Klaus Iohannis şi soţia sa, 

Carmen, au sosit ieri la 

Palatul Cotroceni. 

Regimentul de gardă i-a 

dat onorul noului preşe-

dinte, în cadrul unei cere-

monii militare.

Ulterior, Iohannis a fost în-

tâmpinat în holul Palatului 

Cotroceni de Traian Băsescu 

şi soţia acestuia, Maria.

După acest moment a avut 

loc ceremonia predării co-

lanului. Astfel, la încheie-

rea mandatului, Traian Bă-

sescu, care a exercitat în a-

ceastă perioadă calitatea de 

cap al Ordinului Naţional 

„Steaua României” — cea 

mai veche şi mai înaltă din-

tre decoraţiile ţării noastre, 

simbol al suveranităţii naţi-

onale — a transmis preşe-

dintelui în exerciţiu, Klaus 

Iohannis, Colanul de aur al 

Ordinului.

Preşedintele anunţă 
consultări politice

Preşedintele Klaus Iohan-

nis a anunţat, ieri, în discur-

sul din Parlament, că în cel 

mai scurt timp va chema la 

consultări partidele politice 

pentru a decide împreună ce 

obiective de ţară îşi asumă şi 

un calendar cu etape şi acţi-

uni „pentru a trece de la vor-

be la fapte”.

Iohannis a făcut această 

precizare după ce a arătat că 

un capitol esenţial care trebu-

ie reconstruit este „acela al 

marilor sisteme publice”.

„Va trebui să ne uităm în 

perspectivă cum facem ca e-

le să funcţioneze, nu doar 

acum, ci peste una sau două 

generaţii”, a spus el.

Iohannis a declarat că toţi 

spun că educaţia este o pri-

oritate şi că se vrea reforma 

sistemului sanitar şi a siste-

mului de pensii. „Deşi toţi 

afi rmăm că ni le dorim, to-

tuşi de ce nu le avem?”, a 

spus el.

Băsescu: 
Incompatibilitatea
nu-l mai poate afecta
pe Iohannis

Preşedintele Traian Băses-

cu a susţinut, sâmbătă, că man-

datul de şef de stat al lui Kla-

us Iohannis nu se poate între-

rupe, odată ce acesta va fi  de-

pus jurământul, indiferent de 

decizia pe care ÎCCJ o va lua 

cu privire pe procesul de in-

compatibilitate al acestuia.

„Cu privire la procesul dom-

nului Iohannis, indiferent ca-

re va fi  decizia Curţii, manda-

tul preşedintelui nu se poate 

întrerupe pentru că există în 

Constituţie descrise situaţiile 

în care mandatul preşedinte-

lui se poate întrerupe. (...) Pre-

şedintele poate să-şi piardă 

funcţia în două situaţii: dacă 

are încălcări grave ale Consti-

tuţiei, drept pentru care e sus-

pendat de Parlament şi pe ur-

mă, prin referendum, îl desti-

tuie poporul şi a doua situaţie 

e cea în care e acuzat de înal-

tă trădare şi ÎCCJ decide că es-

te vinovat”, a spus Băsescu.

El a precizat că, potrivit 

Constituţiei, numai acestea 

sunt situaţiile în care preşe-

dintele îşi poate pierde man-

datul.

Klaus Iohannis a preluat mandatul 
de şef al statului de la Traian Băsescu
Preşedintele Klaus Iohannis a preluat mandatul de şef al statului, ieri, la Palatul Cotroceni.

VEZI CINE E KALUS IOHANNIS VEZI CINE E TRAIAN BĂSESCU
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 1 cameră, se poa-
te modifi ca în 2 camere, cart. 
Mănăștur, bloc nou, et. 2, cu lift, 
supr. 41 mp + 13 mp terasă, zo-
nă bună. Inf. suplimentare la tel. 
0744-299678. (2.7)

¤ Persoană fi zică, vând ap. cu 2 
camere, confort, et. ¼, geamuri 
spre curte închisă de 550 mp, 
central. Inf. la tel. 
0751-271474. (7.7)

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

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

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, ultracentral, supr. 70 mp, str. 
Croiltorilor nr. 16, etaj 1/2, înalt, 
spaţion, luminos, la două minu-
te de staţiile de autobus, terase 
și cluburi, excepţional pentru ca-
binet medical, notar, avocatură, 
birouri, dar și pentru locuit, 
vis-à-vis de Medicala III, preţ 
85000 euro. Eventual se poate 
da în chirie. Inf. la tel. 
0745-429546. (4.7)

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă/vilă cu un singur 
nivel în Grigorescu (P-ţa 14 iulie, 
Donath, E. Grigorescu, O. Goga), 
Gheorgheni (Arieșului, Artelor, V. 
Lupu, T. Ionescu, Albinii), Bulga-
ria (P-ţa 1848, Clujana), suprafa-
ţa utilă între 100-150 mp, pod, 
garaj, teren/grădină min. 400 
mp, front minim de 16 m, aproa-
pe de mijloacele de transport în 
comun. Tel. 0748-111295. (1.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pășu-
ne, în jud. Alba, Cluj, Mureș. Su-
naţi la tel. 0740-876853. (1.7)

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.

¤ 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 
toate utilităţile pe teren, cu C.F. 
+ C.U. # P2 sau case înșiruite, 
preţ negociabil. Inf. suplimenta-
re la tel. 0741-100529. (7.7)

¤ Vând 6 ha teren, în cart. Iris, 
str. Giuseppe Verdi, la intrare în 
sat Valea Fânaţelor, compact, ca-
dastru, front la drum 90 m, cu-
rent electric, pretabil pentru con-
strucţii agro-zootehnice, fermș, 
sere, culturiintensive de plante, 
etc, preţ 11 euro/mp. Tel. 
0744-653097. (7.7)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii, str. Dealul Fânaţelor, la 
100 m de autobuzul nr. 39, în 
supr. de 6200 mp, front la stra-
dă 160 m, cu toate utilităţile pe 
teren, preţ negociabil. Tel. 
0741-100529. (7.7)

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

Tureni. Exclus agenţii.

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

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea 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. suplimen-
tare 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 su-
plimentare 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 utili-
tăţi, apă, curent, cu C.F. în regu-
lă. Inf. suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

¤ Vând teren în zona Tetarom 2 
(fosta livadă de pomi – IAS), cen-

tura spre Apahida. Inf. şi relaţii 
suplimentare la tel. 
0264-416242, după ora 20, Fam. 
Molnar.
¤ Cumpăr teren în supr. de 500 
mp 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, Do-
nath, O. Goga), Gheorgheni 
(Arieșului, Artelor, V. Lupu, T. Io-
nescu, Albinii), Bulgaria (P-ţa 
1848, Clujana), front min. 16 m, 
aproape de mijloacele de trans-
port în comun. Tel. 
0748-111295. (3.7)

SPAŢII

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

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 came-
re, ultracentral, supr. 70 mp, si-
tuat în Cluj-Napoca, str. Croiltori-
lor nr. 16, vis-à-vis de Medicala 
III, spaţion, luminos, la două mi-
nute de staţiile de autobus, tera-
se și cluburi, bun pentru cabinet 
medical, notar, avocatură, biro-
uri, dar și pentru locuit, preţ 
75000 euro. Inf. la tel. 
0745-429546. (7.7)

¤ Închiriez apartament cu 2 ca-
mere, et. 2/4, lift, Borhanci, mo-
bilat + 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

¤ Vine iarna! Închiriez garaj sub-
teran în cart. Bună Ziua, str. Mir-
cea Zaciu nr. 18, cu uăș automa-
tă, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-0288813. (7.7)

SCHIMBURI

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

¤ 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.

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștințe WIN-
MENTOR. Sunați la tel. 0745-
430079.

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

¤ Caut de lucru ca ŞOFER, expe-

rienţă 18 ani (şi pe comunitate), 
cat. B şi C, cunoscător al lb. ger-
mane şi engleze. Rog şi ofer se-
riozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 
0745-501314.

Angajăm specialist 
cu experienţă în 

producţia industrială 
de chebab. 

+40.361.405.433. 
(14.15)

SERVICII

¤ Tineri căsătoriţi, serioși, îngri-
jim o persoană, contra locuinţei 
în Cluj-Napoca. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (1.7)

¤ Depanare TV la domiciliul cli-
entului, cu garanţie. Tel. 
0264-547523, 0744-877328.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând motocicletă ”Aprilia”, de 
125 cmc, preţ 1000 euro. Inf. su-
plimentare la tel. 0743-579

¤ Vând CART 270 cmc, stare 
perfectă, motor HONDA, înscris 
în circulaţie, se poate circula pe 
drumuri accidentate, preţ 750 
euro. Inf. suplimentare la tel. 
0751-044086. (7.7)

¤ VÂND SUPERNOVA asigurare 
și revizie tehnică la zi, an fabrica-
ţie 2001, km reali 79.000, mo-
tor 1,4, injecţie benzină (Renault 
Clio), tinichigeria și vopsitul fă-
cută recent. Preţ 1.200 Euro. In-
formaţii la telefon 
0766-484.462.

PIESE AUTO

¤ Vând o pereche de cauciucuri 
auto de iarnă, 185 x 60 R, 148 
27 radial, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0740-323779. (1.7)

ELECTRO

¤ Vînd foarte ieftin: contactori în-
tre 10-400 A, ISOL-uri de 16-630 
A, strea triunghi 63 A, AC 3, 40 A, 
motoare mici de 
0,55-0,75/1500; 1,5/1000, de 
380 V, manometru cu contact 
0-600 bari. Tel. 0722-886013. 
(2.7)

¤ Vând orgă ”Altarus 3000”, vi-
deo ”Panasonic”, 3 buc 
pick-u-urip, aparate radio, 6 kg 
de cositor, fi er pătrat, ţeavă de 
cupru, casete audio-video, preţ 
foarte bun. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0748-193982. 
(2.7)

¤ Vând /donez TV color marca 
”Nipon”, DVD nou, ceas cu cuc și 
ceas de buzunar mecanic. Inf. la 
tel. 0745-569336. (3.7)

¤ Vând convector, necesită 
reparație. Inf. și relații suplimen-
tare la tel. 0264-454257. (4.7)

¤ Vînd TV color “Camakrown 
WN”, cu diag. 54 cm, culoare nea-
gră, cu farfurie parabolică satelit 
“Dolce”, reciver ”Dolce”, cablu 
coaxial 40 m, telecomandă, toate 
în stare bună de funcţionare, preţ 
negociabil. Inf. la tel. 0744-479172 
sau 0374-930918. (7.7)

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

MOBILIER

¤ Vând canapea ”Madrigal” și 
sufragerie ”Mona”, ambele cu 
sculptură. Inf. suplimentare la 
tel. 0751-271474. (4.7)

¤ Vând dulap haine cu trei uși, 
masă ovală extensibilă, culoare 
albă, canapea nouă, tapiţată. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0264-454257. (4.7)

UZ CASNIC

¤ Cumpăr calorifere. Sunaţi la 
tel. 0740-876853. (1.7)

¤ VÂND frigider ”Arctic”, conge-
latorul sus, în perfectă stare de 
funcţionare, preţ 5500 RON, ne-

gociabil. Inf. suplimenatre la tel. 
0364-882575. (4.7)

¤ Vând convenabil unei persoa-
ne interesate și serioase, diferite 
scule așchietoare, cuţite strung, 
fi liere, burghie, freze, scule de 
prindere, etc, cu dispozitive de 
prindere pentru ele, la preţ con-
venabil. Inf. la tel. 0743-330440. 
(4.7)

DIVERSE

¤ Vând patine pe bocanci, nr. 40 
. Inf. la tel.0740-323779. (1.7)

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

¤ Vând ţuică de prune calitate 
garantată, pentru consumatori 
pretenţioși, pentru ocazii, reuni-
uni familiale, de sărbători, preţ 
40 lei/l. Cantitatea de vânzare, 
până la 20 l. nf. suplimentare la 
tel. 0264-440637 sau 
0744-485224. (2.7)

¤ Vând URGENT două perechi de 
patine role din piele nr. 38 și 40, 
ghete din piele, noi, preţ negociabil. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (2.7)

¤ Vând serviciu de inox de 16 
piese, capace cu termostate, noi, 
capacitate 6,3 l; 3,1 l; 2,9 l; 2,2 l; 
1,6 l, construite în 7 straturi, preţ 
550 RON, negociabil. Foarte bun 
pentru cadou. Inf. suplimentare 
la tel. 0751-367181. (2.7)

¤ Vând damigene de 10 l, fi er 
forjat (bibliotecă). Inf. suplimen-
tare la tel. 0264-440637 sau 
0744-485224. (2.7)

¤ Vând blană de astrahan, cu-
loare neagră, mărimea 42-44 și 
blană de nutrie, mărimea 50, 
ambele noi. Inf. suplimentare la 
tel. 0749-366446. (2.7)

¤ Vând căsuţe de lemn din dife-
rite zone, plante aloe vera de la 
1 an la 4 ani. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0264-454257. 
(4.7)

¤ Vând blană astrahan, nr. 
42-46. Inf. suplimentare la tel. 
0751-271474. (4.7)

¤ Vând vin de casă, altoi, alb și 
roșu, demisec, producţie pro-
prie, natural, preţ negociabil. 
Sunaţi la tel. 0722-515094. 
(7.7)

¤ Vând palton de piele ¾ , băr-
bătesc, nr. 50-52, culoare maro, 
stare foarte bună, preţ negocia-
bil. la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (7.7)

¤ Vând URGENT covor cu dim. 3 
x 2,5 m, culoare vernil, carpetă 
și covor lucrat manual din lână 
cu dim. 3 x 2,50 m, preţ negoci-
abil. Inf. la tel. 0264-591965. 
(7.7)

¤ 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. (7.7)

¤ Vând coniac de 47°, rachiu de 
fruncte de 53° și vin roșu și alb, 
preţ 30 RON, 25 RON, respectiv 
8 RON. Calitate superioară. Pen-
tru vin comandă mare. Sunaţi la 
tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând baloţi de lucernă din 
2014, dreptunghiular, calitate 
superioară, neploat, din șopron. 

Inf. suplimentare la tel. 
0741-100529. (7.7)

¤ Vând serviciu de inox de 16 pie-
se, capace cu termostate, noi, ca-
pacitate 6,3 l; 3,1 l; 2,9 l; 2,2 l; 1,6 
l, construite în 7 straturi, preţ 550 
RON, negociabil. Foarte bun pen-
tru cadou. Inf. suplimentare la tel. 
0751-367181. (7.7)

¤ Vând două paltoane de damă, 
nr. 40-50, paltoane de bărbaţi, 
un cojoac cu guler de blană, ta-
lia 52-54, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0264-591965. (7.7)

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

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

ANIMALE

¤ Vând 10 porci pentru tăiat, la 
90-180 kg, pe ales, hrăniţi cu ce-
reale și lucenă, în cart. Gheor-
gheni, preţ negociabil. Asigur loc 
de sacrifi care. Inf. la tel. 
0751-095924. (7.7)

¤ Vând 2 porci grași pentru tăiat 
, calitate extra, între 130-150 
kg, preţ 10 RON/kg hrăniţi cu ce-
reale fără concentrat, cart. So-
por. Asigur loc de sacrifi cat în 
Cluj0-Napoca. Inf. la tel. 
0741-100529. (7.7)

MATRIMONIALE

¤ Aș dori să-mi găsesc perechea. 
Prefer din zodia berbecului. Eu 
din 1971, cu aspect fi zic plăcut 
(fără copil). Pentru răspuns su-
naţi la tel. 0748-945-449. (9.10)

COLECŢIONARI

¤ 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 
negociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (2.5)

¤ Cumpăr cartonașe de bere, 
suc, băuturi, apă, cartoane pe 
care se servesc și se pun pahare-
le în locale. Tel. 0749-174082. 
(2.7)

¤ Cumpăr colecţii de fotografi i, 
insigne, decoraţii medalii vechi 
românești. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (2.7)

¤ Colecţionar serios, cumpăr 
obiecte promoţionale Marlboro 
(brelocuri, brichete, scrumiere, 
reclame, afi șe, etc.) Sunaţi la tel. 
0749-174082. (2.5)

PIERDERI

¤ S.C. TIPEX S.R.L., 
J12/1601/2009, CUI 25876740, 
sediul social in Cluj-Napoca, str. 
Plevnei, nr. 172, ap. 3, jud. Cluj, 
declar pierdut certifi cat constata-
tor emis de O.R.C. Cluj pentru 
punctul de lucru din Apahida, 
str. Borom nr.1, jud. Cluj. Se de-
clar nul. (1.1)



¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul
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ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:20 România.ro (emis. info.)
12:30 În grădina Danei (mag. li-
fe-style) (r)
13:00 Germana...la 1 (emis. info.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Maghiara de pe unu 
(emis. mag.)
16:55 După 25 de ani. Dreptul 
la memorie. (doc.)
17:00 Huligani post-mortem 
(1999, autor Diana Trocmaier)
17:30 In memoriam 1989
18:00 Cântecele Revoluţiei (r)
18:35 Clubul celor care muncesc 
în România
18:45 Black Harbour (can., 
1996, ser., ep. 25)
19:40 Sport
19:59 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România
21:10 Vorbește liber! (emis. info.) 
22:50 Stare de fapt (rom., 
1996, f. dr.)

ANTENA 1

13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show)  - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Acces direct (talk show)
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special (emis. 
info.) 
20:30 Iadul Bucătarilor (emis. 
con.)
23:30 Inamicul invizibil (sua, 
2007, acţiune)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV
13:45 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr., ep. 70)
15:00 Magia Crăciunului 
(sua-can., 2011, f. dr.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (div.)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 MasterChef (emis. con., 
ep. 24)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 Arma secretă (sua-can., 
2002, acţiune)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine (rea-
lity show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Testul de rezistenţă (div.) 
(reluare)
17:15 O mărit pe mama soacră! 
(div.) (r)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Trădarea (tur., 2010, s. 
dramă)
22:30 Iosif (engl.-ger.-it., 1995, 
f. dr.)

ACASĂ TV

11:45 Regina inimilor (sua, 
2014, ser.) (r)
12:45 Teleshopping (promo)
13:00 Îngeri păzitori (sua, 
2012, ser.) (r)
14:30 Complicea (mex., 2014, 
ser.) (r)
15:30 Cununa de lacrimi (mex., 
2012, s. dr.)
16:30 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, ep. 4893)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Pasiune interzisă (sua, 
2013, s. tv)
19:30 Regina inimilor (sua, 
2014, ser.)
20:30 Îngeri păzitori (sua, 
2012, ser.)
22:00 Complicea (mex., 2014, 
ser.)
23:00 Terra Nostra (braz., 1999, 
s. tv)

LOOK TV

12:00 Casa Poporului (2013, 
talk show) (r)
12:30 Cinema Live (emis. mag.) (r)
13:30 Celebrity (r)
14:30 Poveștile României (r)
15:30 Minunile Lui Tămaș (div.) (r)
17:30 Gala Fantasticii Fanatik 
(talk show) (r)
19:30 Știri Look TV (emis. info.) 
20:00 Minunile Lui Tămaș (div.) 
(reluare)
22:00 Big Boletus (div.) (r)
23:00 Cinema Live (emis. mag.) 
(reluare)
23:30 Ocolul Pământului în 
bikini (sua, 2003, s. reality 
show, ep. 36)

Cabinet veterinar

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

UTILAJE profesionale
pentru

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

Cluj-Napoca
Str. Partizanilor 

nr. 120

CONTACT:
e-mail: servicetransauto@yahoo.com

0729.308.116

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

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

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

ANUNŢ DE VÂNZARE

Lichidatorul judiciar al S.C. DORACALI S.R.L. Turda vinde 
prin negociere directă următoarele autovehicule: Man LE 
180 C an fabricaţie 2002, Man 8174 LC an 2000, Man LE 
12.220 an 2003, Audi A6 an 2005, Ford Focus an 2005, Ford 
Fiesta an 2007, Ford Connect T 220 an 2004, Dacia 1037 
Double Cab an 2003, Iveco Eurotech 430 an 2001, Krone 
SDP 27 an 1996, Daewoo Matiz an 2004, Ford Transit an 
2003, Mercedes Benz Atego 818 an 2003, Volkswagen LT 
35 an 2003, Ford Transit an 2003, Ford Transit an 2005, 
Mercedes Benz Sprinter 416 an 2001.

Ofertele se pot depune la sediul lichidatorului judiciar din 
Cluj-Napoca, str. Ciocârliei, nr. 31, jud. Cluj în perioada 
29.12.2014 – 09.01.2015, perioada pentru supraofertare 
12.01.2015 – 16.01.2015, negociere cu oferta cea mai mare: 
19.01.2015. Informaţii detaliate și regulamentul de valorifi care 
la tel. 0729.006396 sau la sediul lichidatorului judiciar.

ACUM ŞI ÎN ORAŞUL DVS.

PRODUSE 
TRADIŢIONALE 

DIN MANGALIŢA
DE LA FIRMA 

SC TOTO SRL.
DATE CONTACT :  LOC. LĂPUȘEL, 

STR. NUCULUI NR. 1, JUD. MARAMUREȘ;

CONTACT : TEL.0722613194
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Apel de selecţie Măsura: Sprijin pentru documentarea 
dezvoltării spaţiului rural
- Data publicării – 22.12.2014;
- Data lansării apelului de selecţie – 22.12.2014
- Măsura lansată prin apelul de selecţie – cu tipurile de benefi ciari eligibili:
- Măsura lansată: Sprijin pentru documentarea dezvoltării spaţiului rural
Benefi ciarii: – Comunele, de pe teritoriul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Lider 
Cluj, prin reprezentanţii lor legali conform legislaţiei naţionale în vigoare;
-Asociaţiile de dezvoltare intercomunitare (ADI) realizate între două sau mai multe 
comune, înfi inţate conform legislaţiei naţionale în vigoare şi care au sediul pe teritoriul 
Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Lider Cluj; ATENŢIE! Reprezentantul legal al 
comunei este primarul (poate fi  şi Administratorul public pentru Comune şi Asociatii 
de Dezvoltare Intercomunitare, în conformitate cu Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale cu modifi cările şi completările ulterioare).
- Fondul disponibil alocat sesiunii de depunere a proiectelor –36.474 Euro
- Suma maximă nerambursabilă care poate fi  acordată pentru fi nanţarea unui 
proiect – 18.237 Euro/proiect
- Valoarea totală eligibilă a unui proiect este de maximum: 18.237 Euro/proiect.
- Data limită de primire a proiectelor / locul depunerii proiectelor;
Data limită de depunere a proiectelor – 20.01.2015 ora 12:00. Depunerea 
proiectelor pentru Măsura Sprijin pentru documentarea dezvoltării spaţiului rural se 
va face la sediul la sediul Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Lider Cluj, Comuna 
Floreşti, str. Eroilor Nr. 256, Bloc 13M, Ap. 18, judeţul Cluj, în intervalul orar 
09:00-12.00, zile lucrătoare.
- Precizarea că informaţii detaliate privind accesarea şi derularea măsurii sunt 
cuprinse în Ghidul Solicitantului şi se face trimitere la site-ul GAL.

- Solicitantul de fi nanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi 
eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri publicat 
pe site-ul www.gallidercluj.ro Procedura de selecţie este afi şată pe site-ul www.
gallidercluj.ro
- Date de contact pentru informaţii suplimentare;
-Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii Sprijin pentru 
documentarea dezvoltării spaţiului rural în cadrul Programului LEADER, la nivelul 
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Lider Cluj sunt cuprinse în „GHIDUL 
SOLICITANTULUI” şi în Apelul de selecţie accesibil pe pagina www.gallidercluj.
ro şi la sediul GAL, Comuna Floreşti, str. Eroilor Nr. 256, Bloc 13M, Ap. 18, judeţul 
Cluj, e-mail lidercluj@yahoo.com. De asemenea, la sediul GAL, sunt disponibile 
informaţii detaliate aferente măsurii pe suport tipărit şi pe CD/DVD. Programul de 
lucru al Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Lider Cluj este de luni până vineri, 
între 09:00 şi 12:00, zile lucrătoare.
Alte link-uri utile:MADR, Programul LEADER

Grupul de ac  
Flore

 
 

PROGRAMUL DE TRANSPORT AL COMPANIEI DE TRANSPORT PUBLIC 
CLUJ – NAPOCA S.A. IN PERIOADA 24.12.2014 – 04.01.2015

–  In ziua de 24.12.2014 – Ajun de Craciun, transportul public in municipiul Cluj-Napoca 
si in zona metropolitana se va desfășura între orele 5,00 – 22,30, iar în 31.12.2014 – 
Ajun de An Nou – între orele 5,00 – 21,30, conform programului pentru zilele 
lucratoare;

–  In zilele de 25 – 28.12.2014, respectiv 01 – 04.01.2015, transportul urban si 
metropolitan se va desfășura între orele 6,00 – 23,00, conform programului de 
transport pentru zilele de duminică;

–  Programul de functionare a punctelor de vanzare bilete-abonamente va fi  
corespunzator cu programul de transport in comun;

–  In perioada 24.12.2014 – 04.01.2015 vor fi  introduse curse de noapte pe linia 25 
(autobuze). Acestea se vor efectua, din 30 in 30 de min., intre orele 23,00 si 1,00 
(0,30 ultimele plecari din Bucium si Iulius Mall). In 24.12.2014 – Ajun de Craciun, 
linia 25 de autobuze va circula intre orele 22,30 – 24,00 iar in 31.12.2014 – Ajun de 
An Nou intre orele 21,30 – 23,00;

–  In 24.12.2014 si 31.12.2014 liniile spre Polus center (24B, 28B, 43P si linia gratuita 
Bucium – Polus) vor circula pana la ora 16,30, iar in 25.12.2014 si 01.01.2015 aceste 
linii vor fi  suspendate, fi ind suplimentat transportul pe liniile 24,28 si 43.

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, Compania de Transport Public 
Cluj-Napoca S.A. urează publicului călător „CRACIUN FERICIT“ 

şi un călduros „LA MULŢI ANI !“

C.T.P. Cluj-Napoca

ANUNŢ

În data de 22.12. 2014 , între orele 11.00-12.00, la Monumentului Eroilor afl at în faţa 
Casei de Cultură din P-ţa 1 Decembrie 1918 din municipiul Turda, va avea loc 
festivitatea dedicată comemorării Revoluţiei Române din 22 Decembrie 1989.

Programul va cuprinde :
-intonarea Imnului Naţional al Romaniei;
-slujbă religioasă;
-alocuţiuni privind semnifi caţia zilei;
-depuneri de coroane și jerbe de fl ori;
-defi larea gărzii militare de onoare;

Pentru desfășurarea în siguranţă a evenimentelor, circulaţia autovehiculelor în zona centrală 
a municipiului, în data de 22 decembrie 2014, între orele 10.30 şi 12.20 se va închide.

Circulaţia autobuzelor pe direcţia MICRO III-TURDA NOUĂ se va face pe str. Dr. I. Raţiu 
cu următoarele staţii de îmbarcare/ debarcare temporare:
-str. Dr. Ioan Raţiu nr. 26, în faţa Căminului Militar de Garnizoana Turda;
-str. Dr. Ioan Raţiu nr.66,vis-a-vis de Gradiniţa cu program prelungit “Dr. Ioan Raţiu“;
-str. Dr. Ioan Raţiu nr.110, în dreptul S.C. “OPEN DOR”,

iar pe direcţia TURDA NOUĂ –MICRO III pe strada G-ral Dragalina cu staţii la adresele:
- str. Avram Iancu, nr. 5, în faţa magazinului de piese auto „Unix“;
 -str. Horea intersecţie cu străzile Bariţiu și G-ral Dragalina (lângă C.N.M.V);
- str. Gen. Dragalina nr. 105, intersecţia str. Gen. Dragalina + str. Vasile Alecsandri;
-str. General Dragalina nr. 1, în faţa blocului S1, scara III(lângă Poliţie);

Pe sensul de mers spre cartierul Băi, liniile 15,15B și 17 autobuzele vor opri în staţia 
temporară situată pe str. Avram Iancu, la nr. 5, în faţa magazinului de piese auto „Unix“;

SEF S.D.P.I.
GINEL CALUGAR

Preşedintele rus, Vladimir 

Putin, a declarat sâmbătă 

că nicio ţară nu va reuşi 

să „intimideze, să domine 

sau să izoleze” Rusia, asi-

gurând că este pregătit să 

„treacă prin unele difi cul-

tăţi” pentru a garanta 

suveranitatea ţării, afecta-

tă de sancţiuni din cauza 

crizei ucrainene.

„În mod evident, nimeni 

nu va reuşi să ne intimideze, 

să domine sau să izoleze Ru-

sia. Nimeni nu a reuşit vreo-

dată acest lucru şi nimeni nu 

va reuşi”, a afi rmat Putin 

într-un discurs susţinut cu 

ocazia Zilei angajaţilor agen-

ţiilor de securitate.

Amintind că tentative si-

milare împotriva Rusiei au fost 

făcute de mai multe ori de-a 

lungul istoriei, Vladimir Pu-

tin a adăugat că ţara ar trebui 

„să fi e pregătită să treacă prin 

unele difi cultăţi şi să ofere un 

răspuns adecvat tuturor ame-

ninţărilor la adresa suverani-

tăţii, stabilităţii şi unităţii so-

cietăţii”.

Occidentalii au impus vi-

neri noi sancţiuni împotriva 

Moscovei, Statele Unite inter-

zicând toate schimburile co-

merciale cu Crimeea, anexa-

tă de Rusia în primăvară, în 

timp ce Canada a interzis in-

trarea pe teritoriul său a 20 

de ofi ciali politici ruşi şi se-

paratişti ucraineni, vizând sec-

toarele petrolului şi gazelor.

„Rusia plăteşte scump po-

ziţia sa independentă şi sus-

ţinerea pentru compatrioţii 

din Crimeea, Sevastopol, şi 

uneori parcă doar pentru sim-

plul fapt că existăm”, a decla-

rat preşedintele rus.

Anexarea Crimeei şi con-

fl ictul dintre forţele ucraine-

ne şi rebelii proruşi în estul 

Ucrainei au provocat cea mai 

gravă deterioriare a relaţiilor 

dintre Moscova şi Occident de 

la sfârşitul Războiului Rece.

Noi sancţiuni occidentale

Sâmbătă, Statele Unite şi-au 

suspendat schimburile comer-

ciale cu Crimeea pentru a pro-

testa faţă de alipirea acestei 

peninsule ucrainene la Rusia, 

a anunţat vineri preşedintele 

Barack Obama.

Decretul prezidenţial sus-

pendă schimburile de „bunuri, 

tehnologii şi servicii” america-

ne înspre şi dinspre această re-

giune, a anunţat preşedintele 

american Barack Obama.

„Fac apel din nou către Ru-

sia să înceteze ocuparea şi ten-

tativele sale de a anexa Crime-

ea”, a declarat preşedintele ame-

rican, citat într-un comunicat.

La rândul ei, Uniunea Eu-

ropeană a adoptat joi noi sanc-

ţiuni vizând Crimeea, prin ca-

re interzice toate investiţiile 

europene, precum şi croazie-

rele, pentru a-şi exprima opo-

ziţia faţă de „anexarea ilega-

lă”, în martie, a acestei penin-

sule ucrainene de către Rusia.

Putin, în corzi!
Preşedintele rus susţine că nimeni nu va reuşi
„să întimideze sau să izoleze” Rusia.
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Fostul preşedinte Traian 

Băsescu consideră că este 

incorect ca brandul 

„Steaua” să nu mai fi e 

deţinut de echipa de fot-

bal a lui George Becali.

El a precizat că la câte in-

vestiţii a făcut Gigi Becali la 

acest club ar fi  incorect să-i 

ia numele si sigla.

„Mi se pare incorect. Lasă-l, 

frate! La câţi bani a băgat Be-

cali în Steaua acolo, te apuci 

acum să-i iei emblema, nume-

le... Mi se pare incorect. Aş fi  

lăsat-o aşa”, a susţinut fostul 

şef de stat, ieri, afl at într-o vi-

zită în redacţia ziarului „Liber-

tatea”, potrivit Agerpres.

Băsescu a apreciat că aceas-

tă decizie este o „mizerie”.

„La cât a cheltuit Becali cu 

echipa asta nu merita să-i faci 

mizeria asta. E o mizerie! Eu 

nu spun că legal nu se putea 

să... Şi se vede, instanţa a spus 

că aparţine Armatei. Dar ce a 

făcut Armata pentru Steaua 

de 25 de ani?”, a arătat el.

Judecătorii de la Înalta Cur-

te de Casaţie şi Justiţie au ad-

mis acţiunea Clubului Spor-

tiv al Armatei Steaua (CSA) 

şi au decis ca brandul „Stea-

ua” să nu mai fi e deţinut de 

echipa din Ghencea.

CSA a dat în judecată so-

cietatea care deţine echipa de 

fotbal Steaua Bucureşti, Aso-

ciaţia Fotbal Club Steaua, dar 

şi SC Fotbal Club Steaua Bu-

cureşti SA, SC FCSB Market-

ing SRL (fosta SC Durby Sports 

Business SRL) şi SC Ostrovit 

SA, susţinând că acestea de-

ţin ilegal marca „Steaua”.

Procesul prin care CSA Stea-

ua a revendicat marca „Stea-

ua” a fost deschis pe 25 mai 

2011, însă acţiunea a fost res-

pinsă atât de Tribunalul Bucu-

reşti, cât şi de Curtea de Apel 

Bucureşti, însă decizia fi nală 

a aparţinut Înaltei Curţi, care 

a dat câştig de cauză CSA.

CSA Steaua susţine în ce-

rerea de chemare în judecată 

că George Becali a dobândit 

marca „Steaua” în mod ilegal, 

acest brand fi ind înregistrat 

în 1996, ulterior Becali folo-

sind numele pentru echipa sa 

fără acordul Clubului Sportiv 

al Armatei.

Băsescu despre Steaua: 
„Mi se pare incorect. 
Lasă-l, frate!”

Naţionala feminină de 

handbal a României va 

înfrunta formaţia Serbiei, 

vicecampioana mondială, 

în barajul pentru califi ca-

rea la Campionatul 

Mondial din 2015.

Potrivit tragerii la sorţi efec-

tuate, ieri, la Budapesta, par-

tida tur va avea loc pe 6 sau 

7 iunie, în Serbia, iar returul 

se va disputa în România, pe 

13 sau 14 iunie.

Preşedintele Federaţiei Ro-

mâne de Handbal a declarat 

că se aştepta la un baraj cu o 

echipă naţională puternică.

„Serbia este o echipă care 

a făcut multe lucruri bune la 

ultimul Campionat Mondial, 

dar care a avut o evoluţie mai 

scăzută la acest European. Ne 

aşteaptă un baraj cu o naţio-

nală foarte puternică, va fi  un 

duel pe care trebuie să-l tra-

tăm cu toată seriozitatea”, a 

declarat Alexandru Dedu, po-

trivit prosport.

La EURO 2014, România a 

ocupat locul 9, după ce s-a 

clasat pe cinci în grupa prin-

cipală, însă Serbia nu a reu-

şit să treacă din prima fază a 

grupelor (19-22 cu Muntene-

gru, 16-27 cu Franţa şi 21-23 

cu Slovacia), încheind pe pen-

ultimul loc în competiţie (15). 

România a fost cap de serie 

la tragerea la sorţi.

În total 18 echipe europene 

vor juca baraje pentru CM 2015, 

care va fi  găzduit de Danemar-

ca, în perioada 5-20 decembrie 

anul viitor. Danemarca este ca-

lifi cată în calitate de gazdă, iar 

Norvegia sau Spania în calita-

te de campioană europeană, la 

turneul de 24 de echipe.

Cele două baraje europene 

pentru CM 2015 sunt: Franţa 

– Slovenia; Germania – Rusia; 

Serbia – România; Olanda – 

Cehia; Ucraina – Polonia; Mun-

tenegru – Islanda; Austria – 

Ungaria; Spania/Norvegia – 

Slovacia; Croaţia – Suedia.

România va înfrunta Serbia
la barajul de calificare la CM 2015

A 47-a ediţie a „Trofeul 

Carpaţi” are şanse mari să 

se defăşoare în 2015 la 

Cluj-Napoca. Informaţiile au 

fost oferite în exclusivitate 

pentru Monitorul de Cluj de 

către o sursă din cadrul 

mediului sportiv clujean.

„Încercăm să aducem anul 

viitor „Trofeul Carpaţi” din nou 

la Cluj. Este o ambiţie proprie 

şi am toată susţinerea din par-

tea federaţiei şi a Primăriei 

Cluj-Napoca. Am vorbit cu dom-

nul Dedu (n.r. Alexandru De-

du, preşedintele FRH) şi ianu-

arie va trebui să prezentăm do-

sarul în fază fi nală. Vrem să 

aducem naţionala Braziliei, na-

ţionala Ungariei şi alte echipe 

naţionale nordice. Este foarte 

complicat să organizăm o ast-

fel de competiţie dar sunt sigur 

să vom reuşi să aducem anul 

viitor din nou la Cluj această 

competiţie de tradiţie, mai ales 

că în 2015 Cluj-Napoca este ca-

pitala europeană a tineretului”, 

a precizat sursa.

Naţionala de handbal fe-

minin a efectuat mai multe 

antrenamente în noua Sală 

Polivalentă din Cluj-Napoca 

înainte de Campionatul Euro-

pean de handbal EURO 2014 

unde au obţinut locul 9. Tot 

aici Alexandru Dedu împreu-

nă cu Gheorghe Tadici au pre-

zentat lotul echipei naţionale 

pentru acest campionat.

Contactat de reporterul Mo-

nitorul de Cluj, preşedintele 

Federaţeiei Române de Hand-

bal, Alexandru Dedu, a con-

fi rmat faptul că există discu-

ţii pentru a aduce „Trofeul 

Carpaţi” la Cluj-Napoca.

La Cluj s-au organizat, de-a 

lungul timpului, 11 ediţii ale aces-

tui trofeu internaţional, în 1967, 

1969, 1999-2002 şi 2004-2008.

Competiţie cu tradiţie
în România

„Trofeul Carpaţi” la handbal 

feminin este o competiţie amica-

lă de handbal rezervată senioa-

relor organizată de Federaţia Ro-

mână de Handbal şi la care par-

ticipă, pe bază de invitaţie, diver-

se selecţionate naţionale. „Trofe-

ul Carpaţi” este un turneu perio-

dic, înscris în calendarul Federa-

ţiei Internaţionale de Handbal.

Prima ediţie a competiţiei a 

avut loc în 1959, la iniţiativa 

lui Lucian Grigorescu, preşe-

dintele Federaţiei Române de 

Handbal de la acea vreme, şi 

s-a numit mai întâi „Cupa Ora-

şului Bucureşti”. La această edi-

ţie au luat parte echipe de club 

şi selecţionate ale oraşelor, nu 

echipe naţionale. Începând cu 

a treia ediţie, turneul şi-a schim-

bat numele în „Trofeul Carpaţi”.

Până în 1967, la competiţie 

au participat în proporţie co-

vârşitoare selecţionate ale unor 

oraşe sau chiar provincii, dar 

în spatele acestora se ascun-

deau de multe ori selecţionate 

naţionale. De-a lungul anilor, 

„Trofeul Carpaţi” s-a desfăşu-

rat cu precădere spre sfârşitul 

sezoanelor competiţionale, în 

lunile octombrie-decembrie. 

Din cauza programului încăr-

cat şi suprapunerii cu campio-

natele mondiale şi europene în-

să, ediţia din 2013 a fost mu-

tată în luna martie.

În martie 2013, „Trofeul Car-

paţi” a ajuns la a 46-a ediţie. 

Competiţia nu are un format 

precis, de-a lungul anilor par-

ticipând un număr variabil de 

echipe. Mai mult, la primele 

ediţii nu au participat echipe 

naţionale, ci echipe de club sau 

selecţionate ale oraşelor parti-

cipante. Cea mai numeroasă 

participare s-a înregistrat la edi-

ţiile a 10-a, din 1969, a 11-a, 

din 1970, şi 35-a, din 2000, când 

la turneu au luat parte opt echi-

pe naţionale. Cu toate acestea, 

în ultimii ani s-a menţinut un 

format în patru echipe, com-

pus din două selecţionate na-

ţionale ale României, denumi-

te România A şi România B, 

precum şi alte două echipe na-

ţionale invitate.

„Trofeul Carpaţi” revine la Cluj
După şase ani de absenţă, trofeul de tradiţie a României se reîntoarce Cluj-Napoca.
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Împreună pentru 
copii
La iniţiativa dejeanului Paul 
Papp, 16 sportivi de la diferite 
cluburi, printre care Claudiu 
Keșeru, Leo Grozavu și Sergiu 
Buș, au participat la un meci de-
monstrativ cu scop caritabil pen-
tru 100 de copii proveniţi din fa-
milii defavorizate. La acest eve-
niment au luat parte și doi spor-
tivi de la echipa Universitatea 
Cluj, Raul Costin și Dan Bucșa. 
Paul Papp a demonstrat tot tim-
pul că nu a uitat de unde a ple-
cat și a dorit ca în preajma aces-
tor sărbători de iarnă să ofere 
ceva copiilor necăjiţi din zona 
orașului său natal. Evenimentul 
caritabil de la Dej se va repeta 
peste o săptămână la Oradea, 
unde Claudiu Keșeru este gazda 
unui alt meci cu scop caritabil 
dedicat tot copiilor proveniţi din 
familii defavorizate.

Pe scurt

SPORT

„Trofeul Carpaţi” 
revine la Cluj
După şase ani de absenţă, trofe-
ul de tradiţie a României se re-
întoarce Cluj-Napoca. Pagina 11

România, la 
baraj cu Serbia
Naţionala feminină de handbal 
a României va înfrunta formaţia 
Serbiei, în barajul pentru califi -
carea la Campionatul Mondial 
din 2015.  Pagina 11

Vel Pitar vă urează

SĂRBĂTORI 
FERICITE!

Jucătorul echipei de bas-

chet U-Banca 

Transilvania, Curtis 

Millage a dăruit cadouri 

copiilor din localitatea 

clujeană Şardu.

Weekend-ul trecut jucăto-

rul de origine americană, Cur-

tis Millage, s-a deplasat la co-

piii susţinuţi de Fundaţia Co-

rabia din localitatea Şardu, 

comuna Sânpaul, unde a îm-

părţit cadouri şi jocuri pentru 

stimularea minţii.

Baschetbalistul echipei 

U-BT, Curtis Millage a decla-

rat că a vrut să ofere puţină 

dragoste celor care nu au fost 

atât de norocos ca el. Millage 

spune că deşi este baschetba-

list profesionist este un om 

obişnuit şi nu uită să ajute oa-

menii din jurului lui.

„Am vrut să acord un mic 

ajutor şi puţină dragoste co-

piilor mai puţin norocoşi ca-

re nu au familie, să le arăt 

că celorlalţi le pasă de ei, că 

nu contează etnia, sexul sau 

meseria omului. Ca baschet-

balist profesionist, sunt bi-

necuvântat să fac ceea ce fac, 

dar sunt un om obişnuit şi 

încerc să îi ajut pe cei din ju-

rul meu, să îi fac să zâm-

bească şi să aibă încredere 

în ei. Viaţa este grea, însă 

trebuie să luptăm pentru vi-

sele noastre, să nu ne lăsăm 

niciodată bătuţi. Nu fac a-

ceste lucruri pentru publici-

tate, ci pentru că am o ini-

mă mare şi îmi pasă şi dacă 

pot să ajut, voi face tot ce 

îmi stă în putinţă să o fac!”, 

a declarat Curtis Millage.

Curtis Millage are o şcoa-

lă de baschet în Statele Unite 

ale Americii, prin care desfă-

şoară acţiuni similare.

„Ajut jucători din licee, dar 

şi adulţi în pregătirea baschet-

balistică, atât individual, cât 

şi în grupuri. Sloganul nostru 

este «Minte, Corp, Credinţă»!”, 

a mai spus jucătorul U-BT.

Copiii de la Fundaţia Co-

rabia au fost invitaţi de jucă-

torul echipei clujene să parti-

cipe la meciul cu BC Mureş, 

care va avea loc marţi, 23 de-

cembrie, de la ora 18:45 în 

Sala Polivalentă.

Curtis Millage: „Deși sunt baschetbalist 
profesionist sunt un om obișnuit”

Clubul Sportiv 

Universitatea Cluj împreu-

nă cu Federaţia Română 

de Box şi Primăria Gilău, 

au organizat fi nala Cupei 

României de cadeţi la box.

Galele s-au desfăşurat în 

perioada 15-19 decembrie în 

sala de sport a Liceului „Ge-

lu Voievod” din Gilău şi au 

participat peste 60 de spor-

tivi de la 30 de cluburi din 

ţară, distribuiţi pe 16 catego-

rii de concurs. CS „U” Cluj a 

fost reprezentată de trei pu-

gilişti, campionii naţionali Sa-

muel Şanta (categoria 36 kg) 

şi Alin Bodea (categoria 54 

kg) şi vicecampionul Tudor 

Pascu (categoria 56 kg), an-

trenori Hercz Iosif şi Matiş 

Octavian.

Sportivul clujean Alin Bo-

dea a obţinut la categoria 54 

kg o medalie de aur, ceilalţi 

sportivi de la CS „U” Cluj, 

Şanta Samuel şi Pascu Tudor, 

obţinând fi ecare câte o meda-

lie de bronz, la categoria 38,5 

kg, respectiv 59 kg.

Au venit cu trei medalii
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În ultimul meci din acest 

an, disputat sâmbătă, 

fetele antrenate de Dănuţ 

Ciontoş au fost învinse de 

echipa ACS Penicilina 

Iaşi, pe teren propriu, cu 

scorul de 0-3 (21-25, 

20-25, 20-25).

CS „U” Cluj vine după un 

tur al sezonului în care a re-

uşit doar două victorii, cu CSM 

Lugoj şi CSM Satu Mare, şi în 

care mai multe jucătoare au 

suferit accidentări grave.

Antrenorul echipei CS U-

niversitatea Cluj, Dănuţ Cion-

toş a declarat că spera să re-

uşească o victorie dar că spe-

ră ca din returul sezonului să 

mai fi e aduse câteva jucătoa-

re pentru a le înlocui pe cele 

accidentate.

„Din păcate ne-am consoli-

dat locul 12. Dacă reuşeam o 

victorie 3-0, 3-1 puteam să ur-

căm până pe locul 9 şi ne mai 

scăpa de unele griji. Dar avem 

multe accidentări din păcate şi 

nu am reuşit cu fetele care erau 

rezerve să facem un lot cât mai 

competitiv. Dar ăsta e sportul, 

sunt învinşi şi învingători. Spe-

răm ca pe viitor, din retur, să 

ne organizăm mai bine şi să 

jucăm cu mai multă dorinţă. 

Din păcate o jucătoare din ca-

re este accidentată, este vorba 

de Carmen Grama, nu mai poa-

te fi  recuperată nici pentru re-

tur. Suplinirea ei cu un centru 

ar fi  binevenită deşi ca să reîn-

tregim lotul ne-ar trebui şi în-

că un secund, avem probleme 

destul de grave şi cu Ariton ca-

re a încercat dar din păcate ope-

raţia mai veche la genunchi nu 

a lăsat-o să joace la capacitate 

maximă”, a declarat Dănuţ 

Ciontoş.

ACS Penicilina Iaşi mai a-

re de disputat un meci restant 

cu CSM Bucureşti înainte de 

fi nalul acestui an, acesta fi -

ind amânat deoarece se su-

prapunea cu meciul pe care 

l-a disputat echipa din Bucu-

reşti în preliminariile Ligii Eu-

ropene.

Pentru clujence urmează o 

perioadă de vacanţă, până pe 

17 ianuarie când vor reveni 

în teren pentru returul Divi-

ziei A1. Primul meci din 2015 

se va disputa pe teren propriu 

şi vor întâlni echipa de pe lo-

cul 4, CS Dinamo Romprest 

Bucureşti.

Clujencele și-au consolidat 
poziția de codașe
Voleiul feminin clujean încheie anul cu o înfrângere și cu consolidarea poziției codașe în clasament.


