
MIERCURI | 23 APRILIE 2014 | anul XVII, nr. 76 (4283) | 12 pagini | 1 leu

CLUJ-NAPOCA

180C Detalii în pagina 2M
ET

EO

1

PUBLICITATE

 = 4.4660 LEI

ACTUALITATE

BT redevine bancă 
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Pachetul de acţiuni deţinut anterior de 
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Consilieri locali 
pierduţi pe drum
Din 2012 până în prezent au avut loc şase 

modifi cări de componenţă în Consiliul Lo-
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După şase ani 
de aşteptări
Guvernul a decis care vor fi medica-

mentele compensate pentru pacienţii 

cu boli rare. Pagina 5
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Şomeri mofturoşi
De ce refuză şomerii clujeni atât cursurile 

de formare profesională, cât și locurile de 
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Fany sfidează legea și autoritățile !
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

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

Introducerea pachetelor de bază a suferit numeroase termene de amânare, din diverse motive, iar începând 
cu prima zi a lunii mai se pare că acest proiect va fi în sfârşit implementat. Pagina 10

Noul „pachet de bază” de servicii medicale intră în vigoare din 1 mai

Cât de „gratuită”
rămâne sănătatea ?

ADMINISTRAȚIE

Când vor fi reluate lucrările 
la Autostrada Transilvania?

ÎNVĂŢĂMÂNT

Elevii revin la şcoală. 
Ce îi aşteaptă în continuare?

Compania Naţională de Au-
tostrăzi şi Drumuri Naţionale 
din România (CNADNR) a so-
licitat Consiliului Judeţean Cluj, 
certifi catul de urbanism pentru 
un sector al Autostrăzii Transil-
vania. Preşedintele Consiliului 
Judeţean Cluj, Horea Uioreanu, 
a semnat certifi catul de urba-
nism pentru autostrada Transil-
vania, sectorul 3A Gilău-Mihă-
ieşti. CNADNR a mai solicitat 
anterior certifi catul de urba-
nism şi pentru sectorul Ogra – 
Câmpia Turzii. „Mă bucur că 
am putut semna certifi catul de 
urbanism pentru un nou sector 
al Autostrăzii Transilvania, ca 
un prim pas în direcţia conti-
nuării lucrărilor la acest obiec-
tiv de investiţii de o importan-
ţă majoră pentru judeţul Cluj 
şi pentru întreaga regiune. Tot-

odată, m-aş bucura dacă CNAD-
NR ar reuşi să obţină cât mai 
repede avizele necesare şi să 
depună la Consiliul Judeţean 
Cluj cererea de autorizare a lu-
crărilor. În acelaşi timp, sper ca 
nu peste mult timp certifi cate-
le de urbanism pe care le-am 
semnat pentru cele două secţi-
unii ale Autostrăzii Transilva-
nia, Ogra–Cîmpia Turzii şi Gi-
lău-Mihăieşti să fi e urmate de 
continuarea propriu-zisă a lu-
crărilor de construcţie la acest 
element de infrastructura ruti-
eră imperios necesar atât pen-
tru a facilita drumul locuitori-
lor din zonă şi al turiştilor spre 
sudul ţării şi, respectiv, spre 
graniţa de vest, cât şi pentru 
dezvoltarea economică a între-
gii Transilvanii”, a declarat Ho-
rea Uioreanu.  G.D.

Elevii se întorc la şcoală astăzi, 
după vacanţa de primăvară, iar în 
partea a doua a semestrului, mai 
precis în luna mai, vor fi  organi-
zate, în premieră, evaluări la cla-
sele a II-a, a IV-a şi a VI-a, după 
modelele testelor internaţionale.

Evaluarea naţională a tuturor 
elevilor din clasele a II-a, a IV-a şi 
a VI-a este programată în perioa-
da 6-29 mai. Cei care vor absen-
ta, din motive întemeiate, vor fi  
evaluaţi într-o a doua sesiune. No-
tele obţinute de elevi la aceste eva-
luări nu vor fi  trecute în catalog.

Tot în luna mai, în perioada 17-
30, elevii din clasele a XII-a şi, re-
spectiv, a XIII-a care fac parte din 
loturile naţionale de pregătire pen-
tru competiţiile internaţionale sau 
care participă la olimpiade inter-
naţionale în 2014 vor susţine ba-
calaureatul într-o sesiune specială.

Examenele la limba română şi 
matematică de la evaluarea naţi-
onală pentru elevii clasei a VIII-
a vor avea loc între 23 şi 25 iu-
nie. Ca o noutate pentru acest an 
şcolar, la admiterea în liceu, pon-
derea mediei de la evaluarea na-
ţională creşte la 75 la sută, faţă 
de 50 la sută cât a fost până acum, 
iar media notelor din ciclul gim-
nazial scade cu 25 la sută.

Probele din prima sesiune a 
examenului de bacalaureat vor fi  
susţinute de absolvenţii claselor a 
XII-a în perioada 10 iunie - 7 iulie.

Cursurile pentru elevii care 
termină liceul anul acesta se în-
cheie în 30 mai, iar pentru cei 
din clasa a VIII-a, în 13 iunie. 
Elevii din celelalte clase vor in-
tra în vacanţa de vară în 21 iu-
nie, iar anul şcolar 2014-2015 va 
începe în 15 septembrie.

Monitorul demarează campania „Mândru că-s Clujean”
În vreme ce unii se străduie din răsputeri să denigreze Clujul, noi încercăm 
să arătăm de ce îl iubim. Noi și clujenii adevărați, născuți sub Dealul Feleacului 
sau veniți din toate cele patru zări pentru că aici s-au simțit acasă.

Nu contează de unde ești, nu ne pasă dacă ești român, ungur, neamț, evreu 
sau de altă etnie, nici la ce fel de icoană te închini. 

Dacă iubești Clujul, scrie-ne pe redactia@monitorulcj.ro de ce ești mândru 
că ești clujean și de ce crezi că merităm titlul de Capitală Culturală Europeană.

CĂ-SCĂ-S

CLUJEAN!CLUJEAN!

MÂNDRUMÂNDRU

După ce și-a sfidat clienții prin condițiile precare oferite, conducerea transportatorului clujean sfidează acum 
autoritățile, refuzând să se conformeze deciziilor administrative. Pagina 3
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Institutul Oncologic prof. 

dr. Ion Chiricuţă şi 

Clinica Maxilo-Facială a 

Spitalului Clinic Judeţean 

de Urgenţă Cluj vor primi 

fi ecare câte 500.000 lei.

Primăria Cluj-Napoca va 

aloca 3,5 milioane lei din bu-

getul local pentru spitalele 

din municipiu. Cei mai mul-

ţi bani, 1 milion lei, vor mer-

ge către Institutul Oncologic 

prof. dr. Ion Chiricuţă şi Cli-

nica Maxilo-Facială a Spita-

lului Clinic Judeţean de Ur-

genţă Cluj. Alte spitale vor 

primi sume cuprinse între 

50.000 şi 325.000 lei, majo-

ritatea banilor fi ind utilizaţi 

pentru reparaţii sau achiziţi-

onare de aparatură modernă.

Alocarea celor 3,5 milioa-

ne lei va fi  supusă votului con-

silierilor locali în cadrul şedin-

ţei de Consiliu Local de luni, 

28 aprilie. Din totalul sumei, 

500.000 lei vor fi  alocaţi pen-

tru ambulatoriul stomatologic 

al Clinicii Maxilo-Faciale din 

cadrul Spitalului Clinic Jude-

ţean de Urgenţă Cluj. Vor fi  re-

alizate lucrări de reparaţii, de 

refaţadizare a clădirii şi va fi  

cumpărat şi montat un lift. Tot 

500.000 lei vor merge către In-

stitutul Oncologic prof. dr. Ion 

Chiricuţă pentru realizarea 

unui sistem de arhivare şi vi-

zualizare imagistică şi pentru 

cumpărarea unui ecograf mul-

tidisciplinar cu accesorii.

325.000 lei 
pentru Spitalul de Copii

O sumă importantă, 

325.000 lei, va fi  alocată Spi-

talului Clinic de Urgenţă pen-

tru Copii, bani care vor fi  fo-

losiţi pentru reparaţii curen-

te la secţia de pe strada Câm-

peni şi cumpărarea de apa-

ratură: procesor ţesuturi pen-

tru laboratorul de anatomie 

patologică, un aparat pentru 

încălzit sânge pentru terapie 

transfuzională, două telescoa-

pe optice pentru ORL şi un 

skin graft mesher pentru com-

partimentul de chirurgie plas-

tică şi reparatorie.

Institutul Inimii va primi 

200.000 lei pentru achiziţiona-

rea de aparatură, Clinica de Ob-

stetrică-Ginecologie din cadrul 

Spitalului Clinic Judeţean de Ur-

genţă Cluj va primi tot 200.000 

lei pentru igienizarea şi moder-

nizarea etajului II al clădirii, iar 

Universitatea de Medicină şi Far-

macie va avea tot 200.000 lei 

din bugetul local pentru progra-

mul privind promovarea sănă-

tăţii orale prin creşterea accesi-

bilităţii populaţiei defavorizate 

la servicii stomatologice.

Bani şi pentru 
Spitalul CFR

Printre spitalele care vor 

primi bani din bugetul local 

se numără şi Spitalul CFR că-

ruia i se vor aloca 100.000 lei 

pentru cumpărarea unui eco-

graf. 170.000 lei vor merge că-

tre SMURD pentru cumpăra-

rea de combustibil, 150.000 lei 

pentru Spitalul de Recupera-

re, bani necesari pentru repa-

rarea sistemului de comandă 

a liftului pentru transportul 

pacienţilor şi pentru reparaţii 

capitale şi montare centrală 

termică în corpul I de clădire.

De asemenea, vor fi  alo-

caţi 150.000 lei pentru Spita-

lul Clinic de Boli Infecţioase, 

100.000 lei pentru Institutul 

Regional de Gastroenterolo-

gie şi Hepatologie şi mai mul-

te clinici ale Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă Cluj.

3,5 milioane de lei, 
bani pentru spitale

PUBLICITATE

Majoritatea spitalelor din municipiu au cerut, Primăriei Cluj-Napoca, 
bani pentru reparaţii şi cumpărare de aparatură medicală.
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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

Pachetul de acţiuni de 

10% deţinut anterior de 

Bank of Cyprus la Banca 

Transilvania a fost cumpă-

rat de investitori români, 

în urma unei tranzacţii 

neaşteptate derulate chiar 

în Vinerea Mare.

Bank of Cyprus a vândut vi-

neri pe bursă 10% din acţiunile 

Băncii Transilvania (BT). Valoa-

rea tranzacţiei s-a ridicat la 368 

milioane de lei (82,5 mil. euro).

Printre cumpărători se nu-

mără SIF Moldova, care a pre-

luat 3,5% din titluri, cu 128,9 

milioane lei. În urma opera-

tiunii, participaţia SIF Moldo-

va a crescut la 8,53% din ac-

ţiunile Băncii Transilvania.

Un alt investitor este SIF 

Muntenia, care a cumpărat de 

la banca cipriotă 4% din ac-

ţiunile Banca Transilvania, 

plătind 150,3 milioane de lei, 

potrivit unui comunicat de 

presă transmis Bursei de Va-

lori Bucureşti. La fi nalul anu-

lui trecut, SIF Muntenia deţi-

nea 0,21% din capitalul băn-

cii cu sediul central la Cluj.

Horia Ciorcilă, preşedinte-

le şi fondatorul Băncii Tran-

silvania, a declarat că şi re-

stul pachetului de acţiuni a 

fost cumpărat tot de investi-

tori de pe piaţa autohtonă. 

„Acţiunile au fost cumpăra-

te de investitori instituţionali 

români. Astfel, nu va mai 

exista discuţia dacă Banca 

Transilvania este sau nu ban-

că românească“, a declarat 

Horia Ciorcilă.

Acţiunile Băncii Transilva-

nia au fost vândute pe piaţa 

„deal”, unde tranzacţiile se 

negociază în prealabil, la pre-

ţul de 1,67lei /titlu, cu toate 

că preţurile înregistrate la BVB 

în ultimele zile a fost de cir-

ca 1,8 lei/titlu. 

BT redevine bancă românească
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Hackerul arestat preven-

tiv săptămâna trecută 

pentru 30 de zile, acuzat 

că a spart site-ul 

Preşedinţiei, a contestat 

decizia judecătorilor.

Judecătorii Curţii de Apel 

Cluj au decis ieri ca Teodor 

Borş să rămână în continua-

re după gratii. Acesta a con-

testat măsură luată de Tribu-

nalul Cluj joia trecută prin ca-

re a fost arestat preventiv pen-

tru infracţiuni informatice, 

sperând că va fi  pus în liber-

tate. „În urma şedinţei desfă-

şurate în Camera de consiliu 

în 22 aprilie Curtea de Apel 

Cluj a respins contestaţia for-

mulată de inculpatul B.S.T., 

afl at în arestul IPJ Cluj, împo-

triva încheierii penale a Tri-

bunalului Cluj. Hotărârea es-

te defi nitivă”, arată Curtea de 

Apel Cluj.

În faţa judecătorilor de la 

Tribunalul Cluj, care l-au ares-

tat preventiv pentru 30 de zi-

le, acesta a declarat că nu a 

spart site-ul administraţiei 

prezidenţiale şi niciun alt si-

te aparţinând vreunei institu-

ţii publice. „Nu sunt vinovat”, 

a spus Teodor Borş. Avocatul 

hackerului, Ioan Mihai Giur-

gea, a declarat că Teodor Borş 

nu a recunoscut nicio faptă 

de care este acuzat şi că nu 

sunt dovezi considerabile la 

dosar. Avocatul mai spune că 

la domiciliul clientului său 

s-a găsit un singur card, nu 

carduri.

Ce a făcut şomerul 
cu 9 clase?

Teodor Borş a construit mai 

multe pagini de internet iden-

tice cu cele ale marilor bănci, 

pe care le-a trimis utilizatori-

lor de sisteme informatice. 

Datele a mii de români au 

ajuns la reţelele de crimă or-

ganizată din Rusia. Hackerul 

Teodor Borş, nu a terminat li-

ceul şi este un autodidact, sus-

ţin anchetatorii care, timp de 

un an, au lucrat zi şi noapte 

pentru a afl a identitatea şi lo-

cul de unde operează „cel mai 

temut” hacker român. Borş 

are 37 de ani şi doar nouă cla-

se. „Nu a terminat o faculta-

te şi nici liceul. Ştie la perfec-

ţie limbaje de programare fo-

losite în Linux sau altele. Es-

te un autodidact şi tot ce a 

construit, a făcut de unul sin-

gur”, spun anchetatorii.

Ancheta procurorilor DII-

COT Cluj a scos la iveală lu-

cruri incredibile şi anume că 

datele a 3.449 de români au 

ajuns în reţelele de crimă or-

ganizată din Rusia. Hackerul 

lucra pe două planuri, cu pri-

mul făcea bani, iar cu al doi-

lea se distra. Principala lui 

sursă de amuzament era să 

spargă site-uri ofi ciale.

Ancheta a scos la iveală 

slăbiciunile sistemelor infor-

matice de protecţie a datelor 

bancare, de tip e-banking sau 

a conturilor bancare. Teodor 

Borş a construit mai multe 

pagini de internet identice cu 

cele ale marilor bănci din Ro-

mânia, pe care le-a trimis uti-

lizatorilor de sisteme infor-

matice. Prin atacul de tip 

„phishing”, clujeanul le-a ce-

rut celor care aveau conturi 

bancare să îşi comunice da-

tele contului, banca, precum 

şi codul CVV.

Anchetatorii clujeni sus-

ţin că Borş inspecta fi ecare 

cont bancar la care avea ac-

ces, după care, cele care erau 

„doldora” de bani erau vân-

dute în Rusia, unor reţele de 

hackeri, contra unor sume 

care puteau ajunge şi până 

la 3.500 de euro. Ruşii îi tri-

miteau lui Borş sau femeii 

implicate, numita U.A., ba-

nii prin intermediul Western 

Union sau Money Gram.

A sperat la o minune în a treia zi de Paşti

Cluj-Napoca ar putea crea 

legături cu oraşele france-

ze Lille sau Marsilia care 

au obţinut deja titlul de 

Capitală Culturală 

Europeană, pentru a 

benefi cia de experienţa 

acestora.

Ambasadorul Franţei, Phi-

lippe Gustin a declarat, ieri, 

că municipiul Cluj-Napoca 

are numeroase atuuri pentru 

a câştiga titlul de Capitală 

Culturală Europeană. „Clu-

jul are numeroase atuuri, 

printre care multiculturalita-

tea şi multilingvismul, pen-

tru câştigarea titlului de Ca-

pitală Culturală Europeană 

în 2021. Este un oraş euro-

pean, conectat cu Europa. 

Cred că vom avea posibilita-

tea de a crea o legătură a 

Clujului cu oraşele franceze 

care au obţinut, deja, acest 

titlu, cum sunt Lille şi Mar-

silia, de a face schimburi de 

experienţă încrucişate la ni-

vel de tehnicieni şi de admi-

nistraţie pentru a cunoaşte 

atuurile, procesul şi avanta-

jele care le-au permis aces-

tora să devină capitale euro-

pene ale culturii”, a afi rmat 

Gustin, într-o conferinţă de 

presă susţinută împreună cu 

primarul Emil Boc.

Boc a declarat că niciun 

alt ambasador nu este mai 

implicat decât Gustin în pro-

blemele României. „Am un 

respect enorm pentru amba-

sadorul Franţei în România 

şi nu cred că mai există un 

alt ambasador care să fi  vi-

zitat toate judeţele ţării, să fi  

fost în toate cele 42 de reşe-

dinţe de judeţ din România 

şi să se fi  implicat, şi cu su-

fl etul, în problemele Româ-

niei. Domnul Gustin cunoaş-

te realităţile româneşti”, a de-

clarat primarul Emil Boc.

Philippe Gustin a făcut, 

ieri, la Cluj-Napoca, ultima 

vizită din mandatul de amba-

sador al Franţei. La fi nalul 

conferinţei de presă, diploma-

tul francez a primit o diplo-

mă de excelenţă şi o plache-

tă din partea primarului Emil 

Boc în semn de recunoaştere 

a angajamentului său în pro-

movarea relaţiilor de priete-

nie şi cooperare dintre Cluj-Na-

poca şi Franţa.

Ambasadorul Franţei crede
în șansele Clujului 
de a deveni Capitală 
Culturală Europeană

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Reprezentanţii societăţii 

Fany Prestări Servicii SRL 

au declarat că vor conti-

nua să îşi îndeplinească 

obligaţiile prevăzute şi să 

presteze serviciul public 

pentru care au fost licen-

ţiaţi. Ei au precizat că 

retragerea licenţelor este 

ilegală. Mai mult, compa-

nia a atacat în instanţă 

decizia de retragere a 

licenţelor.

Cu patronul în arest, fi r-

ma Fany încă se războieşte 

în instanţă cu autorităţile pu-

blice şi vrea înapoi traseele 

de transport persoane pier-

dute. Firma de transport Fany 

a fost „decapitată” prin ares-

tarea patronului Ştefan Ero-

nim Cadar şi a soţiei acestu-

ia, Olezia Cadar, pentru da-

re de mită în câştigarea lici-

taţiilor pentru transportul in-

trajudeţean. La data de 9 apri-

lie, Agenţia Teritoriala A.R.R. 

Cluj a emis o adresă prin ca-

re compania a fost înştiinţa-

tă cu privire la retragerea a 

12 licenţe de traseu.

„Această adresă nu cu-

prinde motivele de fapt şi de 

drept care să justifi ce legal 

adoptarea acestei măsuri, 

arătându-se doar că aceasta 

a fost solicitarea Consiliului 

Judeţean Cluj din data de 1 

aprilie. Motivarea actului ad-

ministrativ este o condiţie 

de bază a legalităţii acestu-

ia, o garanţie a eradicării ar-

bitrariului şi abuzului de 

drept în activitatea autorită-

ţilor publice. Dreptul parti-

cularului de a fi  informat cu 

privire la motivele pentru ca-

re se aduc atingeri drepturi-

lor şi intereselor sale este un 

drept prevăzut de Constitu-

ţia României, recunoscut atât 

pe plan intern, cat si la ni-

vel comunitar”, arată repre-

zentanţii Fany.

Fany: Licitaţia am 
câştigat-o corect

Aceştia au mai arătat fap-

tul că au atacat deja măsu-

ra retragerii licenţelor de tra-

seu, pe care o consideră ne-

legală. „Vrem să ne apărăm 

drepturile câştigate legal în 

cadrul unei proceduri publi-

ce şi concurenţiale şi am so-

licitat în faţa instanţei de ju-

decată suspendarea execută-

rii acestei măsuri abuzive şi 

nelegale, cerere care va fi  so-

luţionată în procedura de ur-

genţă. Măsura de retragere 

a licenţelor de traseu produ-

ce efecte după trecerea a 60 

de zile de la data înştiinţă-

rii, în această perioadă ope-

ratorul fi ind obligat să pre-

steze serviciul de transport. 

Acest termen este impus im-

perativ de textul legal, scur-

tarea sau înlăturarea acestui 

termen nefi ind la latitudinea 

Agenţiei Teritoariale A.R.R. 

Cluj sau a altei autorităţi. O 

astfel de măsură reprezintă, 

vădit, o încălcare gravă a le-

gii, neproducătoare de efec-

te juridice în sarcina noas-

tră”, mai arată compania de 

transport.

Fany sfidează legea şi autorităţile
Transportatorul ameninţă că va continua să opereze pe traseele unde a câştigat licitaţiile, considerând că 
retragerea licenţelor ar fi ilegală.

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 69/2012 privind stabilirea 
încălcărilor prevederilor Regulamentului Parlamentului 
European de stabilire a unor norme privind condiţiile care trebu-
ie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de trans-
port rutier, efectuarea transportului rutier fără a deţine licenţă 
de transport este considerată o încălcare foarte gravă care se 
sancţionează cu amendă între 14.000 și 18.000 de lei, precum 
și suspendarea dreptului de utilizare a parcului auto, reţinerea 
plăcuţelor de înmatriculare și a certifi catului de înmatriculare.

Ce riscă Fany dacă nu se conformează

Începând cu data de 25 
aprilie CTP va prelua urmă-
toarele trasee de transport 
operate de Fany: 031 Cluj-
Napoca – Florești- Luna de 
Sus, 045 Cluj-Napoca – 
Florești, 046 Cluj-Napoca 
– Florești – Tăuţi, 047 Cluj-
Napoca – Florești Polus 
Center, 071 Cluj-Napoca – 
Florești Cetatea Fetei.

Ce trasee 
a pierdut Fany
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Un consilier local PNL va 

fi  înlocuit, săptămâna 

viitoare, de o altă per-

soană desemnată de PSD. 

Aceasta nu este prima 

modifi care a componen-

ţei Consiliului Local 

Cluj-Napoca.

Componenţa Consiliului 

Local Cluj-Napoca se schim-

bă din nou. Din 2012 până 

în prezent, mai mulţi consi-

lieri au renunţat la funcţiile 

câştigate în urma alegerilor. 

Toate schimbările au avut 

loc în rândul consilierilor 

USL. Majoritatea acestora au 

renunţat la Consiliul Local 

după ce au câştigat funcţii 

în guvern sau în conducerea 

unor instituţii ale statului.

Cea mai recentă modifi -

care vizează înlocuirea con-

silierului local PNL, Ioana 

Borza cu Flavius Milăşan din 

partea PSD. Schimbarea com-

ponenţei va fi  votată în ca-

drul şedinţei de Consiliu Lo-

cal de luni 28 aprilie. Ioana 

Borza şi-a anunţat demisia 

la sfârşitul lunii martie. 

„Având în vedere că înce-

pând cu luna martie, sunt 

implicată pe plan profesio-

nal în proiecte care presu-

pun deplasări frecvente atât 

în ţară cât şi în străinătate, 

am decis să mă retrag din 

Consiliul Local al municipiu-

lui Cluj Napoca. Am întâlnit 

oameni valoroşi, cărora le 

mulţumesc pentru colabora-

re şi le doresc succes”, a de-

clarat atunci Ioana Borza.

Flavius Milăşan a fost ur-

mătorul pe listele USL de la 

alegerile din 2012. El este di-

rector adjunct la Casa de Cul-

tură a Studenţilor Cluj-Na-

poca.

Şase USL-işti nu au mai 
vrut Consiliul Local

Din 2012 până în prezent, 

au renunţat la funcţiile de 

consilieri locali, USL-iştii Mir-

cea Jorj, Steluţa Cătăniciu, 

Elena Uioreanu, Gheorghe 

Vuşcan, Anca Mureşan şi Ioa-

na Borza. Toţi au renunţat 

pentru alte posturi: Cătăni-

ciu şi Uioreanu pentru pos-

turi de deputat, Mircea Jorj 

pentru funcţia de secretar de 

stat, Vuşcan pentru funcţia 

de prefect al judeţului Cluj, 

Anca Mureşan pentru con-

ducerea Agenţiei de Dezvol-

tare Regională Nord-Vest, iar 

Ioana Borza pentru alte pro-

iecte profesionale.

Locul Steluţei Cătăniciu a 

fost luat la momentul respec-

tiv de Dan Tarcea, iar al Ele-

nei Uioreanu de Irimie Emil 

Popa. Schimbările au fost re-

glementate printr-o hotărâ-

re de Consiliu Local din ia-

nuarie 2013.

În locul lui Mircea Jorj a 

fost desemnat Dan Morar, 

Gheorghe Vuşcan a fost în-

locuit de Adrian Mureşan, 

iar în locul Ancăi Mureşan 

a venit Ioan Bîldea.

Consilierii locali din Cluj 
care s-au „pierdut” pe drum
Din 2012 până în prezent au avut loc şase modificări de componenţă
în Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca.

Astăzi va avea loc trage-

rea la sorţi a locurilor pe 

panourile de afi şaj elec-

toral din oraş.

„Conform prevederilor Le-

gii nr.33/2007, privind orga-

nizarea şi desfăşurarea alege-

rilor pentru Parlamentul Eu-

ropean, invităm partidele po-

litice, alianţele electorale, or-

ganizaţiile cetăţenilor aparţi-

nând minorităţilor naţionale 

care au candidaţi la alegerile 

pentru membrii din România 

în Parlamentul European, pre-

cum şi candidaţii indepen-

denţi să participe, miercuri, 

23 aprilie 2014, ora 11, la tra-

gerea la sorţi a locurilor pe 

panourile de afi şaj electoral 

,care vor fi  amplasate în 16 

puncte din municipiul Cluj-Na-

poca”, anunţă reprezentanţii 

Biroului Mass-Media din ca-

drul Primăriei Cluj-Napoca.

În municipiul Cluj-Napoca 

au fost stabilite 16 locuri spe-

ciale pentru afi şaj electoral pen-

tru alegerile pentru Parlamen-

tul European din 25 mai 2014, 

după cum urmează: 1.Calea 

Moţilor (staţia C.T.P.-sensul de 

urcare înspre Calea Mănăştur);

2. Str.Izlazului (staţia C.T.P. 

– sensul de coborâre înspre 

str.Câmpului); 3.Intersecţia 

străzilor Mirăslău şi Paul Ioan 

(în zona supermarket Profi ); 

4. Str.Alexandru Vlahuţă (sta-

ţia C.T.P.- sensul de coborâre 

înspre centru); 5. Str.Primă-

verii (zona parkingului); 6. 

Intersecţia stăzilor L.Pasteur 

şi Zorilor; 7. Str.Observatoru-

lui (staţia C.T.P.-zona Spita-

lului de Recuperare, sensul de 

coborâre înspre centru); 8. 

Piaţa Ştefan cel Mare (vis a 

vis de Inspectoratul Şcolar Ju-

deţean Cluj, pe trotuarul din 

spatele Bastionului Croitori-

lor); 9. Complex Hermes – 

cartier Gheorgheni; 10. Inter-

secţia dintre B-dul N. Titules-

cu cu str.Bistriţei (staţia 

C.T.P.); 11. B-dul 21 Decem-

brie 1989 (staţia C.T.P.— vis 

a vis de piaţa agroalimentară 

Mărăşti); 12. Str. Alexandru 

Vaida Voevod (staţia C.T.P.-–

în zona Iulius Mall, sensul de 

coborâre spre str.T.Mihali); 13 

.Piaţa Avram Iancu;  14. Str.

Aurel Vlaicu (staţia C.T.P.de 

lângă podul IRA- sensul de 

coborâre spre centru); 15. Pia-

ţa Gării; 6. Intersecţia străzi-

lor Giordano Bruno cu Mara-

mureşului. G.D.

Începe cursa pentru cel mai bun loc de afişaj

Asfalt pentru strada Fabricii de Zahăr

Pericol de accidente
pe strada Abrudului

Clujenii cer sens giratoriu nou
pe Calea Turzii

Un tronson al străzii Fabrica de Zahăr din carti erul Mărăști  
va intra în reparaţii: cel cuprins între strada Fabricii și 
strada Ialomiţei.
Pentru aprobarea începerii lucrărilor de modernizare a 
străzii, în ședinţa de Consiliu Local de luni, 28 aprilie va fi  
votat un proiect de hotărâre. „Strada nu dispune de o 
îmbrăcăminte corespunzătoare care să asigure o circulaţie 
ruti eră fl uentă, în condiţii de siguranţă și confort a 
autovehiculelor și a pietonilor. Strada nu dispune de o 
îmbrăcăminte corespunzătoare care să asigure o circulaţie 
ruti eră fl uentă, în condiţii de siguranţă și confort a 
autovehiculelor și a pietonilor”, se arată în proiectul de 
hotărâre privind modernizarea străzii. Asfaltul este degradat 
atât pe partea carosabilă cât și pe trotuare. Valoarea 
lucrărilor este de 2 milioane lei și vor fi  realizate în trei luni 
de asocierea Kiat-Diferit. G.D.

Un clujean a sesizat faptul că la ieșirea de pe strada 
Abrudului în strada Tribunul Vlăduţiu există o porţiune 
periculoasă unde se pot produce în orice moment 
accidente ruti ere.
“Locuiesc pe strada Abrudului și în calitate de șofer vreau să 
fac o sesizare cu privire la necesitatea montării unei oglinzi 
la ieșirea de pe această stradă pentru că este foarte greu să 
ieși de aici fi ind foarte multe mașini parcate și o ușoară 
diferenţă de nivel. Practi c nu vezi mai nimic de aceea ar fi  
foarte uti lă montarea unei oglinzi”, scrie clujeanul într-o 
sesizare adresată primarului Emil Boc. Reprezentanţii 
Primăriei Cluj-Napoca au declarat că vor monta o oglindă în 
intersecţia respecti vă pentru a crește vizibilitatea. G.D.

Lucrările de modernizare a arterei Calea Turzii prevăd, 
printre altele, realizarea unei zone verzi mediane, 
modernizarea trotuarelor și a sensului giratoriu de la 
intersecţia cu strada Făgetului.
Clujenii solicită Primăriei Cluj-Napoca realizarea unui sens 
giratoriu nou ca urmare a creșterii numărului de locuitori 
din carti erul Bună Ziua ceea ce a dus la o circulaţie mult mai 
intensă. “Pentru intersecţia străzii Calea Turzii cu strada 
Bună Ziua este prevăzut un sens giratoriu în lucrările care se 
vor efectua în această vară? Doresc să subliniez faptul că pe 
strada Calea Turzii s-au construit, în ulti ma perioadă, multe 
ansambluri rezidenţiale, astf el ieșirea către oraș de pe 
partea cu numerele pare sau intrarea în curte venind 
dinspre centru pe partea cu numerele impare se face foarte 
difi cil”, scrie un clujean într-o sesizare adresată Primăriei 
Cluj-Napoca, prin intermediul unui site specializat în sesizări 
și reclamaţii la adresa autorităţilor locale. Clujeanul mai 
scrie că în momentul de faţă, multe mașini trec linia dublă 
conti nuă, în zonă având loc mai multe accidente din aceasta 
cauză. De asemenea, mașinile îngreunează circulaţia intrând 
prin benzinărie pentru a întoarce. Potrivit celui care i-a scris 
primarului, în intersecţia respecti vă ar fi  nevoie de 
exproprierea unori parcele de teren pentru a fi  posibilă 
această soluţie. „S-a luat în calcul această variantă? Ar fi  o 
risipă de ti mp și bani publici ca după ce se termina lucrările 
curente să se strice din nou pentru a rezolva această 
problemă”, încheie clujeanul. G.D.

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

Oraşul pe o coloană
Mărăşti

Mărăşti

Zorilor
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Mai sunt doar câteva zile 

până când vor intra în 

vigoare pachetele de 

bază, potrivit ministrului 

Sănătăţii, Nicolae 

Bănicioiu. Introducerea 

pachetelor de bază a sufe-

rit numeroase termene de 

amânare, din diverse 

motive. În prima zi a 

lunii mai se pare că acest 

proiect va fi , în sfârşit, 

implementat.

În cadrul pachetelor de 

bază vor fi incluse consul-

taţii, investigaţii de preven-

ţie şi servicii dentare. Toa-

te aceste servicii medicale 

vor fi gratuite. Medicul de 

familie îl va evalua periodic 

pe pacient pentru a fi depis-

tate bolile de inimă, cance-

rul sau depresia.

Pacienţii vor avea drep-

tul la un control medical 

odată la trei ani. Cei peste 

40 de ani vor fi consultați o 

dată pe an, iar cei 

diagnosticați cu boli croni-

ce, o dată la trei luni.

Depresia copiilor, 
monitorizată

Medicii de familie îi vor su-

praveghea atent pe copii pen-

tru a depista dacă aceştia ris-

că să devină obezi sau dacă 

au semne ale unei pubertăţi 

precoce. Şi depresia la copii 

va fi  în atenţia medicilor. Ado-

lescenţii, după ce vor împlini 

vârsta de 12 ani, vor fi  verifi -

caţi de eventualele semne ale 

unei depresii. Totodată, li se 

vor face analize care să de-

pisteze posibile infecţii cu 

transmitere sexuală.

Analize pentru 
depistarea cancerului

Problemele psihice au de-

venit o problemă majoră în 

ţara noastră în ultimii ani. 

Din acest motiv, se doreşte 

ca odată cu introducerea pa-

chetelor de bază, atât bărba-

ţii cât şi femeile, să intre în 

programul de screening pen-

tru depresie.

Adulţii vor trebui evalu-

aţi periodic de către medicii 

de familie în ceea ce priveş-

te glicemia, colesterolul şi 

tensiunea arterială. Totoda-

tă, femeile vor fi  trimise la 

analize pentru depistarea 

cancerului de col uterin, de 

sân şi colorectal.

Colonoscopie obligatorie 
pentru vârstnici

O atenţie mărită pentru pre-

venţia bolilor este îndreptată 

în special către persoanele în 

vârstă. Persoanele care au de-

păşit vârsta de 50 de ani vor 

fi  obligate să-şi facă o colo-

noscopie o dată la cinci ani. 

Asiguraţii care au depăşit vâr-

sta de 65 de ani vor fi  testaţi 

pentru depistarea fracturilor, 

a problemelor de auz şi a os-

teoropozei.

Pachetele de bază, desti-

nate persoanelor asigurate, 

vor intra în vigoare începând 

cu data de 1 mai, dată la ca-

re va fi  semnat şi noul con-

tract-cadru dintre medicii de 

familie şi Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate.

Ce va cuprinde pachetul 
de bază în sănătate?
Potrivit noilor reglementări din sănătate, pachetele de bază sunt destinate 
oricărei persoane asigurate şi vor intra în vigoare începând cu luna mai.

Problemele psihice au devenit o problemă majoră în ţara noastră în ultimii ani

Andreea LEDER
social@monitorulcj.ro

După şase ani de aştepta-

re, pacienţii care sunt dia-

gnosticaţi cu boli rare vor 

putea benefi cia de medi-

camente compensate.

Veste bună pentru cei 7.000 

de pacienţi din România care 

sunt diagnosticaţi cu boli ra-

re. Reprezentanţii Ministeru-

lui Sănătăţii şi-au îndreptat 

atenţia şi către ei şi au anun-

ţat că pe noua listă a compen-

satelor se vor regăsi şi medi-

camente „orfane”, adică me-

dicamente care se folosesc 

pentru a trata boli care sunt 

foarte rare.

Aceşti bolnavi aşteaptă de 

şase ani actualizarea medica-

mentelor compensate pentru 

a putea benefi cia de tratamen-

te compensate.

Totodată, de ajutoare bă-

neşti şi de medicamente de la 

stat vor benefi cia şi persoane-

le care au suferit atacuri cere-

brale, după ce această afecțiune 

a fost scoasă de pe lista tipu-

rilor de handicap, în urmă cu 

şapte ani, de către reprezen-

tanţii Ministerului Muncii.

17 medicamente „orfane”

Pe noua listă a compensa-

telor se vor găsi şi 17 medica-

mente orfane, fără echivalent 

terapeutic, care se adresează 

pacienţilor care suferă de for-

me rare ale unor boli precum 

epilepsia, bolile endocrine, on-

cologice, leucemia, boli neu-

rologice degenerative, hiper-

tensiune pulmonară, sindro-

mul de imunodefi cienţă pri-

mară şi transplant medular.

Noua listă a compensatelor 

urmează să intre în vigoare lu-

na viitoare, dacă nu va mai su-

feri amânări aşa cum s-a în-

tâmplat de nenumărate ori pâ-

nă în prezent. Lista compen-

satelor nu a mai fost actuali-

zată de şase ani.

Înfrânţi de sistemul sanitar

În ultimii ani, foarte pu-

ţini pacienţi, care sufereau 

de forme rare ale anumitor 

boli, au putut fi  salvaţi. De-

oarece nu aveau acces la tra-

tamente în România. Acest 

lucru este recunoscut de mi-

nistrul Sănătăţii, Nicolae Bă-

nicioiu.

„Din păcate pentru aceşti 

pacienţi în aceşti şase ani de 

când este aşteptată această 

decizie nu s-a putut face mai 

nimic. O parte dintre ei au 

fost trimişi în străinătate în 

baza acelor formulare de la 

casa de asigurări. Foarte pu-

ţini au fost salvaţi în aceşti 

ani. Dacă facem un calcul 

noi, astăzi, economisim niş-

te bani. Salvăm nişte vieţi dar 

şi economisim bani”, a de-

clarat ministrul.

Nedreptate reparată 
după 7 ani

De suferit în ultimii ani, 

de pe urma sistemului sani-

tar românesc, au avut şi per-

soanele care au avut atacuri 

cerebrale. Începând cu anul 

2007, atacul cerebral a fost 

scos de pe lista tipurilor de 

handicap de conducerea Mi-

nisterului Muncii de atunci.

Acum însă, într-un proiect 

comun al Ministerelor Mun-

cii şi Sănătăţii, se prevede că 

accidentul vascular cerebral 

să fi e reintrodus pe lista bo-

lilor care pot genera handi-

capuri grave.

Astfel, pacienţii care sunt 

diagnosticaţi cu aceste tipuri 

de boli pot primi indemniza-

ţii care pot varia între 40 şi 

300 de lei, în funcţie de gra-

dul de handicap. Ei ar putea 

benefi cia de medicamente gra-

tuite şi dispozitive medicale. 

Totodată, ar putea să nu plă-

tească impozit pe venituri din 

salarii şi ar putea fi  scutiţi de 

plata impozitului pe clădiri şi 

a taxei auto.

În România, în fi ecare an 

peste 71.000 de români sufe-

ră atacuri cerebrale, iar mai 

mult de jumătate dintre ei 

mor din cauza acestei sufe-

rinţe grave a creierului.

Medicamente compensate pentru pacienţii cu boli rare
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Pe listele pentru alegerile 

europarlamentare au pri-

mit locuri eligibile chiar şi 

eurodeputaţii care în acest 

mandat nu au scos niciun 

cuvânt şi nu au depus 

niciun raport în 

Parlamentul European. Cu 

toate acestea, unii dintre ei 

îşi mai doresc un mandat.

De departe, europarlamen-

tarul cu cea mai importantă ac-

tivitate, democrat-liberala Mo-

nica Macovei ocupă locul pa-

tru în topul eurodeputaţilor cu 

rapoarte întocmite, cu 40 de 

astfel de iniţiative, scrie digi24.

ro. Cea mai semnifi cativă rea-

lizare constă în directiva sa 

adoptată de PE privind confi s-

carea bunurilor provenite din 

infracţiuni de corupţie.

În acest clasament, Macovei 

este urmată de social-democra-

ta Adriana Ţicău. Dar, chiar da-

că a avut 1.439 luări de cuvânt 

în plen, 176 întrebări parlamen-

tare şi 379 de rapoarte amenda-

te, acest lucru nu a împiedicat 

conducerea PSD să o elimine 

pe de pe lista candidaţilor.

Comparativ, cel mai leneş 

eurodeputat PSD, Claudiu Tă-

năsescu, ocupă locul 12 pe lis-

ta de partid. Exemple similare 

găsim şi la PDL, acolo unde Pe-

tru Luhan, cu aproape 900 de 

activităţi, şi Rareş Niculescu 

(873), au avut aceeaşi soartă.

În schimb, listele sunt pre-

sărate cu chiulangii. În topul 

absenteismului este peremistul 

Corneliu Vadim Tudor şi libe-

ralul Eduard Hellvig. Acestora 

li se adaugă liberalul Ovidiu Si-

laghi şi Dan Zamfi rescu. Mai 

mult, Dan Zamfi rescu a fost 

ironizat de „Der Spiegel” pen-

tru că votează în favoarea ori-

cărei propuneri, chiar dacă une-

le se bat cap în cap.

Codașii mai vor un mandat

Premierul Victor Ponta a 

ajuns marţi în satul Beiu 

din judeţul Teleorman, 

unde, împreună cu vice-

premierul Liviu Dragnea, 

a vizitat, cu barca, mai 

multe zone inundate.

Premierul a anunţat anteri-

or că se va afl a în judeţul Te-

leorman pentru a stabili modul 

în care Guvernul poate interve-

ni în zonele afectate de inunda-

ţii, arătând că este nevoie de in-

tervenţia Administraţiei Apele 

Române şi de sprijin fi nanciar 

deoarece problemele sunt pro-

vocate de diguri care au cedat.

Şi ministrul Administraţiei 

Publice, vicepremierul Liviu 

Dragnea a mers în Teleorman, 

anunţând că specialiştii Ape-

lor Române vor decide dacă 

şi unde poate fi  spart digul în 

zona localităţilor afectate de 

inundaţiile din ultimele zile, 

din Teleorman, pentru ca ape-

le să se retragă, având în ve-

dere ce miercuri şi joi sunt 

prognozate noi ploi.

„Am vrut să văd care sunt 

soluţiile pentru ca în viitor să 

nu se întâmple la fel. Soluţia 

tehnică a fost explicată de di-

rectorul general de la Apele 

Române. O să alocăm banii 

necesari pentru sistematiza-

re. Tot ce reparăm şi repară 

oamenii măcar să fi e pentru 

mult timp. O să dăm banii şi 

o să vin să văd dacă sunt fo-

losiţi pentru ceea ce trebuie. 

15 milioane lei, cât e necesar 

atât vom aloca. La sfârşitul 

lunii august se vor termina 

lucrările la sistematizare. În 

august vin aici să vedem”, a 

spus primul ministru.

Bilanţul inundaţiilor pro-

vocate de revărsarea râurilor 

Teleorman, Burdea, Tecuci, 

Vedea şi Câinelui şi a afl uen-

ţilor acestora arată că 131 de 

case au fost inundate în loca-

lităţile Tătărăştii de Jos, Nec-

şeşti, Ciolăneşti, Beuca Vîr-

toape, Balaci, Dobroteşti, Si-

liştea Gumeşti şi Frumoasa.

Ponta, cu barca prin Teleorman

Un studiu IRES arată că 

62% dintre români cred că 

un politician ateu nu are ce 

să caute în viaţa politică. 

Pe de altă parte, o analiză 

caleaeuropeana.ro arată că 

şeful Comisiei Europene va 

avea apartenenţa catolică 

(Juncker-PPE, 

Schulz-Socialisti, 

Verhovstadt-liberali). 

Potrivit National Catholic 

Register, Schulz s-ar fi  auto-

declarat ateu.

Mai mult de trei sferturi din-

tre români calcă regulat pra-

gul unei biserici şi se roagă, 

iar un procent semnifi cativ 

consideră că religia ar trebui 

să devină materie obligatorie 

în şcoli. Deşi 98% dintre ro-

mâni cred în divinitate, unul 

din doi îşi consultă horosco-

pul sau crede în forţe supra-

naturale. Românii cred, în pro-

porţie covârşitoare, că Biseri-

ca ar trebui să stea departe de 

politică şi să se concentreze 

pe teme precum infi delitatea, 

transplantul de organe de la 

persoane în moarte cerebrală 

sau avortul. Jumătate din cei 

intervievaţi susţin că Biserica 

ar trebui să discute despre eu-

tanasie sau şomaj.

Homosexualitatea, 
subiect tabu

Opiniile românilor sunt egal 

împărţite în ceea ce priveşte 

homosexualitatea. Jumătate 

din populaţie consideră că nu 

este o temă demnă a fi  abor-

dată de către feţele bisericeşti, 

în timp ce un procent aproxi-

mativ similar sunt de părere 

că biserica ar trebui să deschi-

dă un dialog pe acest subiect.

Politicienii atei nu au 
şanse la funcţii publice

În ochii românilor, un po-

litician care nu crede în Dum-

nezeu nu ar avea prea multe 

şanse să ocupe o funcţie. Pes-

te 60% cred că un astfel de 

om politic este nepotrivit să i 

se încredinţeze o demnitate 

publică, în timp ce doar 26% 

cred că ar fi  în măsură să de-

ţină o funcţie în stat.

Peste un sfert din români 

participă de câteva ori pe an 

la slujbe sau evenimente re-

ligioase, cel mai probabil la 

marile sărbători creştine. În 

schimb, 40% din români trec 

săptămânal sau lunar pe la 

biserică, iar mai puţin de 10% 

calcă pragul bisericilor de mai 

multe ori pe săptămână.

Mai mult de jumătate din 

români îşi duc copiii la biseri-

că şi aproape trei sferturi cred 

că religia ar trebui să fi e o ma-

terie obligatorie în şcoli.

85% din români se decla-

ră de religie ortodoxă, 5% ro-

mano-catolică, 3% protestan-

tă. Procentul de neoprotes-

tanţi, greco-catolici şi atei es-

te acelaşi, de 1%.

Studiul a fost realizat în 

perioada 16-17 aprilie, pe un 

eşantion de 1380 de subiecţi, 

folosind metoda CATI, cu o 

eroare de plus-minus 2,7%.

Credeți în Dumnezeu, 
domnule candidat?
Potrivit unui studiu sociologic, cei mai mulţi români cred 
că Biserica ar trebui să nu se amestece în viaţa politică.

În 1996, la întâlnirea televizată fi nală pentru prezidențiale, Emil Constantinescu își aneantiza adversarul 
direct cu întrebarea: „Credeți în Dumnezeu, domnule Iliescu?”
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PIAŢA VALUTARĂ

Săptămâna trecută, moneda na-

ţională a avut o evoluţie mai 

agitată în faţa celei europene, la 

aceasta contribuind situaţia foar-

te tensionată din Ucraina dar şi 

ultimele declaraţii ale preşedin-

telui Rezervei Federale america-

ne, Janet Yellen.

Cursul a urcat luni la 4,4695 

lei, a doua zi el coborând la 

4,4646 lei. Exacerbarea violen-

ţelor din Ucraina, acolo unde ar 

putea apare o nouă secesiune a 

regiunilor din Est, a provocat 

deprecierea leului la jumătatea 

săptămânii, cotaţiile din piaţă 

crescând la 4,48 lei, iar media 

fi ind stabilită la 4,4762 lei, ma-

ximul ultimelor trei săptămâni. 

Ultimele două şedinţe au fost 

mai calme, astfel că vineri cur-

sul a coborât la 4,4607 lei, ni-

vel foarte apropiat de cel de la 

fi nalul săptămânii precedente.

Faptul că pieţele fi nanciare 

occidentale au fost închise, cu 

prilejul sărbătorilor de Paşti, au 

limitat foarte multe volumele de 

tranzacţionare. La închidere co-

taţiile erau de 4,46 – 4,4630 lei.

În piaţa la termen de la Sibiu, 

euro a fost tranzacţionat pentru 

jumătatea anului la 4,488 lei. Do-

larul american a crescut în pri-

ma parte a săptămânii la 3,2342 

lei, a coborât joi la 3,2233 lei 

pentru ca vineri media să fi e de 

3,2281 lei. După o creştere la 

3,6797 lei, francul elveţian a scă-

zut vineri la 3,6578 lei.

Perechea euro/dolar s-a sta-

bilizat pe pieţele internaţionale 

în apropierea pragului de 1,38 

dolari. La Sibiu, euro s-a tran-

zacţionat pe iunie la 1,38 – 1,3863 

iar pe decembrie la 1,3782 – 1,39 

dolari. (Analiza cuprinde peri-

oada 14 – 18 aprilie)  R.G.

Euro a coborât de Paşti la 4,46 lei

În judeţul Cluj, câştigul sala-

rial mediu nominal brut rea-

lizat în luna februarie 2014 a 

fost de 2.309 lei şi cel net de 

1.680 lei, cu 3,8% mai mare 

faţă de aceeaşi lună din anul 

2013, arată cele mai recente 

date furnizate de Direcţia 

Judeţeană de Statistică Cluj.

În paralel, rata infl aţiei, de-

terminată pe baza indicelui pre-

ţurilor de consum , pe ansam-

blu, a crescut luna trecută cu 

1,21% comparativ cu luna de-

cembrie 2013, potrivit datelor 

statistice. Cele mai mari creş-

teri de preţ faţă de luna men-

ţionată s-au înregistrat la măr-

furile nealimentare (+1,32%), 

în timp ce produsele alimenta-

re s-au scumpit cu 1,04% iar 

serviciile cu 1,26%.

În ceea ce priveşte preţul ali-

mentelor comparativ cu luna 

februarie 2014, în martie s-au 

ieftinit uşor legumele şi conser-

vele de legume (-0,46%), car-

tofi i (-2,27%), uleiul comestibil 

(-0,77%), ouăle (-6,83%) şi za-

hărul (-1,31%). În paralel, s-au 

scumpit fructele proaspete 

(+0,75%) şi citricele (+1,83%).

La cât a ajuns salariul 
mediu în Cluj?

Andreea Popa
economic@monitorulcj.ro

Din cei aproape 12.500 de 

şomeri din judeţul Cluj, doar 

28 vor benefi cia, începând 

de luna viitoare, de cursuri 

de formare profesională din 

cauza interesului extrem de 

scăzut al benefi ciarilor.

La sfârşitul lunii februarie, 

în judeţul Cluj, erau înregistraţi 

12.482 de şomeri, potrivit da-

telor centralizate de Direcţia 

Judeţeană de Statistică Cluj. 

Potrivit statisticilor Agenţiei Na-

ţionale pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă (ANOFM), din cei 

aproape 12.500 de şomeri clu-

jeni, circa 11.800 de persoane 

din Cluj benefi ciau la sfârşitul 

lunii martie de serviciile de me-

diere a locurilor de muncă va-

cante, iar aproape 6.000 de per-

soane de serviciile de informa-

re şi consiliere personală. Cu 

toate acestea, la 31 martie, ni-

ciun şomer din Cluj nu era în-

registrat în programul de acor-

dare de consultanţă şi asisten-

ţă pentru începerea unei acti-

vităţi independente sau pentru 

înfi inţarea unei afaceri.

Cursuri pentru un număr 
nesemnifi cativ de şomeri

Din cei aproape 12.500 de 

şomeri din judeţul Cluj, doar 

28 vor benefi cia de cursuri de 

formare profesională, înce-

pând cu luna viitoare. Agen-

ţia Judeţeană pentru Ocupa-

rea Forţei de Muncă (AJOFM) 

Cluj va susţine un curs pen-

tru cofetari (14 locuri) şi unul 

pentru sudori (14 locuri). În 

alte judeţe numărul benefi ci-

arilor este cu mult mai mare 

faţă de judeţul Cluj. De exem-

plu, în Iaşi vor fi  instruiţi 250 

de şomeri, în Bihor, 244, iar 

în Dolj, 182.

La nivel naţional, ANOFM 

va organiza începând de lu-

na viitoare 178 de programe 

gratuite de formare profesio-

nală pentru 3.700 persoane.

Cum explică AJOFM Cluj 
numărul mic de cursuri

Daniel Don, directorul AJO-

FM Cluj, explică numărul mic 

de cursuri atât prin prisma bu-

getului alocat altor agenţii pen-

tru ocuparea forţei de muncă 

din ţară, dar şi prin dezintere-

sul arătat de şomerii clujeni 

pentru astfel de cursuri. „Sunt 

deja persoane care s-au înscris 

la aceste două cursuri, dar ce-

rerea nu este foarte mare. Pâ-

nă la urmă, în Cluj sunt puse 

la dispoziţia şomerilor posturi 

cu califi care, dar nici acelea nu 

se ocupă”, spune Daniel Don.

Şomerii, dezinteresaţi 
de locurile de muncă

Potrivit conducerii AJOFM 

Cluj, şomerii din judeţ nu sunt 

dezinteresaţi doar de cursurile 

de formare profesională ci şi de 

locurile de muncă oferite de 

agenţie. Peste 2.000 de locuri 

de muncă sunt în prezent va-

cante în judeţ, iar Clujul se si-

tuează astfel pe primul loc la 

nivel naţional în ceea ce priveş-

te numărul slujbelor puse la bă-

taie. „În Cluj situaţia e atipică 

faţă de restul ţării. Se simte clar 

un dezinteres al persoanelor fă-

ră loc de muncă în ceea ce pri-

veşte posturile libere oferite prin 

AJOFM Cluj. Singura explicaţie 

pe care o găsesc eu pentru acest 

lucru este fi e că salariile oferite 

de angajatori sunt considerate 

prea mici de majoritatea şome-

rilor, fi e că, în realitate, mulţi 

dintre şomerii clujeni au alte 

surse de venit, despre care noi 

nu ştim, sau lucrează la negru”, 

explică Daniel Don.

Șomeri 
mofturoși
De ce refuză şomerii clujeni atât 
cursurile de formare profesională, cât 
și locurile de muncă oferite de AJOFM?
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
ultracentral, la casă, construcţie 
din cărămidă, în supr. de 56 mp, 
ultracentral, zona P-ţa Mihai Vi-
teazul, aproape de mijloacele de 
transport în comun, de spital și 
piaţă, termopan, faianţă, par-
chet, ușă metalică, pretabil pen-
tru cabinete, sediu fi rmă, depozit 
sau locuit, preţ 56000 euro. Tel. 
0762-258062. (2.7)

¤ Vând ap. cu 3 camere, confort 
sporit, supr. 90 mp, str. Nicolae 
Titulescu nr. 147 (Pata), P/4, ter-
mopan, balcon închis, parchet, 
ușă metalică, centrală, sau 
schimb cu casă sau teren. Tel. 
0744-219124. (2.7)

P.F. vând apartament în 
cart. Gheorgheni, str. 

Băişoara nr.1 et. 3, supr. 
utilă 75 mp, compus din 4 

camere, 2 băi, cămară, 
balcon închis, şi este dotat 
cu centrală termică nouă, 

geamuri termopan, 
faianţă, gresie, bloc izolat 
termic, loc parking, zona 
verde, preţ 75.000 euro.

Inf. suplimentare la tel. 
0745-335419. 

¤ Vând apartament cu 4 came-
re, decomandate, în zonă liniş-
tită, cart. Gheorgheni, bloc ter-
moizolat, et. 3. Inf. şi relaţii 
suplimentare la tel. 
0264-530173 sau 0744-260 
707, între orele 8:00-10:00 şi 
20:00 – 22:00.

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

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând urgent casă veche, ane-
xe, în satul Crișeni, com Mociu, 
teren intravilan, în supr. de 2100 
mp, întabulat, utilităţi, central, 
preţ 22000 euro, negociabil. Inf. 
la tel. 0740-183181. (1.7)

¤ Cumpăr casă la ţară, în jud. 
Cluj, cu grădină, curte, teren, cu 
C.F., plata în rate, 100 euro/lu-
nă, până la achitare, acte la no-
tar. Sunaţi la tel. 0752-631819. 
(1.7)

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.

TERENURI

P.F. vând teren la Dealu Negru, 
spre Beliș, 3 ha de teren, aproa-
pe de șoseaua principală, jumă-
tate cu pădure de brad și mes-
teacăn. Se poate intra cu mași-
na, acte în derulare, zonă exce-
lentă, preţ informativ 7 euro/
mp, ușor negociabil. Inf. la tel. 
0751-415337. (2.7)

¤ 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. (3.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pă-
șune în judeţele. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (3.5)

¤ 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., P+2 sau case înșiruite, cu 
toate utilităţile pe teren, preţ 
negociabil. Inf. la tel. 
0741-100529. (3.7)

¤ Vând grădină în Feleacu, supr. 
1400-3500 mp, preţ negociabil. 
Relaţii la 0742-665208. (5.7)

¤ Vând teren pe str. Republicii, 
în supr. de 380 mp, front la 
stradă și la drum lateral 4 m. 
Accept variante la schimb. Su-
naţi la tel. 0744-219124. (5.7)

¤ Vând teren în Făget, sup. 970 
mp, str. Liviu Rusu, preţţ40 eu-
ro și 6000 mp, zona “La Stâni”, 
preţ 20 euro/mp. Inf. suplimen-
tare la tel. 0742-66508 sau 
0745-108915. (5.5)

¤ Vând teren în Coruș, supr. 
2200 mp, preţ 10 euro/mp, toa-
te utilităţile, 2800 mp, la 6 euro/
mp și 5800 mp în Popești Vale, 
supr. 1000-1200 mp, preţ 10-22 
euro/mp. Tel. 0745-108915, 
0742-665208. (5.5)

¤ Vând teren în Borhanci, în 
supr. de 4000-9500 mp, preţ 6 
euro/mp, cu utilităţi la 400 m 
și 1200-5800 mp, preţ 28 eu-
ro/mp. Tel. 0742-665208. (5.7)

¤ Vând 6 ha teren intravilan/
extravilan, str. Giuseppe Verdi, 
cart. Iris, teren compact, carte 
funciară, cadastru, front la 
drum 90 m, curent electric, bun 
pentru construcţii de anvergu-
ră, preţ 12 euro/mp. Inf. la tel. 
0744-653097. (6.7)

Vând TEREN

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 

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

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

Vând garaj din beton, în spate la 
BRD, str. Buftea nr. 9. Inf. suplimen-
tare la tel. 0757-993587. (2.7)

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Caut de închiriat garsonieră 
modestă pentru o familie de 
două persoane. Inf. la tel. 
0264-454257. (7.7)

SPAŢII

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial în supr. de 300 mp, sau 
parţial 60-90-180 mp, pe B-dul 
Eroilor, vitrină mare la stradă. Inf. 
la tel. 0766-239803. (2.7)

Dau în chirie în cart. Mărăști, 
peste drum de P-ţa Mărăști, vitri-
nă la stradă, în supr. de 80 mp, 
între Farmacia Remedium și casa 
de schimb valutar. Tel. 
0766-297057. (2.7)

Dau în chirie spaţiu comercial în 
Mărăști, supr. 22 mp, cu vitrină 
la stradă, în staţia de autobus, 
zona Loto-Prono, Cimena Mă-
răști. Relaţii suplimentare la tel. 
0744-219124. (2.7)

¤ Dau în chirie spaţiu comercial 
pe str. Baba Novac (între Cinema 
Victoria și Prefectură), vitrină la 
stradă, 25-50 mp sau suprafeţe 
mai mari, în curte. Inf. suplimen-
tare la tel. 0756-158360. (2.7)

¤ Dau în chirie în P-ţa Mihai Vi-
teazul, spaţiu comercial în supr. 
de 50 mp, în același spaţiu Car-
mangeria CINA, între Banca Tran-
silvania și Fierul, Germanos. Inf. 
la tel. 0756-158360. (2.7)

PF închiriez spaţiu comercial, 
parter, 50 mp, 2 camere 

decomandate, termopane, 
centrală termică, gresie, 
contorizare individuală, 

strada Decebal.
Preţ 390 de Euro. 

Telefon 0733101986.

SCHIMBURI

APARTAMENTE

¤ Schimb ap. cu 3 camere, su-
pr. 90 mp, str. Nicolae Titules-
cu, parter înalt, P/4, centrală 
termică, parchet, balcon închis 
cu termopan, cu casă. Inf. la 
tel. 0744-219124. (5.7)

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

LOCURI DE MUNCĂ

S.C. DE CONSTRUCŢII
angajeză în condiţii avantajoase:

- instalatori reţele exterioare

-  maistrii reţele edilitare
(fi bră optică)

- mecanic utilaje (buldoexcavator)

Inf. la tel. 0740-151.506, 
0743-096.874. (4.11*)

¤ Tânără, caut loc de muncă în 
domeniul gastronomic, experi-
enţă de 3 ani, cu diplomă, în 
hoteluri sau pensiuni, numai în 
Cluj-Napoca. Ofer și rog seriozi-
tate. Tel. 0753-913845.

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

¤ Caut de lucru ca ŞOFER, expe-
rienţă 18 ani (şi pe comunitate), 
cat. B şi C, cunoscător al lb. ger-
mane şi engleze. Rog şi ofer se-
riozitate. 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

¤ Fizioterapeută, brunetă, 
drăguţă, efectuez masaje 
și presopunctură, în centru.
Tel. 0753-436377. (1.3)

¤ Tineri căsătoriţi, îngrijim o per-
soană, contra locuinţă. Cerem se-
riozitate! Sunaţi la tel. 
0740-876853. (1.3)

¤ P.F. efectuez transport mărfuri 
generale cu “Ford Tranzit” 
decapotabil,de 1500 kg, la cele 
mai mici preturi, materiale de 
construcţii, molozi, cherestea la 
rampa de gunoi Pata-Rât. Preţ 
mic, negociabil, al orice oră. Su-
naţi la tel. 0741-100529. (3.5)

¤ Curăţenie în beciuri, poduri, 
garaje, pivniţe, curţi, demolări 
anexe, cu recuperarea și sortarea 
materialelor, contra plată sau în 
compensare, preţ la înţelegere. 
Sunaţi la tel. 0752-631819. (3.4)

¤ P.F.A. execut reparaţii de orice 
fel la calculatoare, laptopuri, 
etc., la domiciliul solicitantului. 
Deplasare gratuită. Reducere 
50% pentru studenţi și pensio-
nari. Tel. 0747-624111 sau 
0364-801410. (5.5)

¤ 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. (5.5)

¤Topografi e, întabulări, planuri 
topografi ce, cadastru, proiectare 
arhitectură, proiecte case, studii 
geotehnice și peisagistică, la pre-
ţuri foarte bune. Tel. 
0742-022913. (5.5)

¤ Desfund canalizări, montez elec-
trovalve și detectoare gaze, modi-
fi c instalaţii gaze, montez obiecte 
sanitare, aragazuri, centrale termi-
ce, repar, modifi c, modernizez (so-
luţii efi cientizare costuri). Sunaţi la 
tel. 0752-631819. (5.5)

¤ Execut fi nisaje interioare (par-
chet, gresie, faianţă, zugrăvit, 
gletuit, reparaţii, rigips), orice. 
Tel. 0745-079135. (5.5)

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO

¤ Vând „Dacia 1300”, în stare 
bună, ţinută în garaj, preţ 2500 
RON. Inf. la tel. 0748-910040 
sau 0264-541648. (6.7)

PIESE AUTO

¤ Vând piese ”Ford Capri 
Sport”, an 1969, rămase după 
vânzarea autoturismului. Inf. la 
tel. 0746-487686. (2.7)

MOBILIER

Vând canapea fi xă pentru un hol 
la o casă elegantă sau bloc, dim. L 
= 1,4 h și l = 1,1 h, la spătar 1.1, 
stofă plușată, preț la aprecierea 
cumpărătorului. Inf. suplimentare 
la tel. 0740-323779. (2.7)

¤ Vând mobilă (corpuri de bu-
cătărie) cu chiuvetă de inox, 
preţ 300 RON, masă TV cu 100 
RON, birou + scaun cu 300 
RON, cuirer cu oglindă, preţ 
150 RON și dulap de metal. Inf. 
la tel. 0748-193982. (7.7)

¤ Vând ușă de stejar de intrare 
în apartament, cu 5 chei Yale. 
Inf. la tel. 0746-297102. (7.7)

¤ Vând două canapele extensi-
bile, canapea din sofă + 2 foto-
lii, canapea din piele la preţul 
de 1200 RON, dulap haine cu 3 
uși, masă rotundă. Inf. la tel. 
0264-454257. (7.7)

UZ CASNIC

¤ Vând urgent mașină de cusut po-
loneză „Lusmik”, cusătură dreaptă, 
cusătură zig-zag, în stare bună de 
funcţionare, preţ 250 RON, negoci-
abil. Tel. 0755-920694. (3.7)

¤ Vând mașină de cusut electrică, 
în stare bună de funcţionare, preţ 
negociabil. Inf. la tel. 0754-708973 
sau 0364-418678. (5.7)

¤ Vând sobe de teracotă, coloare 
maro, verde și galben, le puteţi 
vedea în P-ţa Mihai Viteazul. Inf. 
suplimentare la tel. 
0744-219124. (5.7)

¤ Vând roabă de metal, preţ 40 
RON, menghină, preţ 150-250 
RON, aparat de sudură cu 300 
RON, butelie de aragaz, la preţul 
de 100 RON. Inf. la tel. 
0748-193982. (7.7)

¤ Vând mașină de cusut. Inf. supli-
mentare la tel. 0748-193982. (7.7)

ELECTRO

¤ Vând aparat foto clasic ”Yashi-
ca”, model MF-2 super, japonez, 
cu blitz, obiectiv Yashica lens 38 
mm (1:3.8), , husă, curea umăr, 
stare foarte bună, negru. Tel. 
0752-631819. (2.7)

¤ Vând reportofon cu microca-
setă ”Sanyo”, model M-5799 și 
reportofon digital ”Panasonic”, 
model RR-US320, 105 minute. 
Inf. la tel. 0752-631819. (2.7)

¤ Vând discuri pick-up 33, 45 tu-
raţii, muzică ușoară populară și 
simfonică, stare bună, preţ ne-
gociabil. Inf. la tel. 
0755-920694. (6.7)

¤ Vând TV ”Goldstar” și radio, ambe-
le vechi. Relații la tel. 0364-881964.

¤ Vând copiator ”Canon”, preţ 
150 RON, video ”Panasonic”, 
preţ 200 RON, magnetofon cu 
70 RON, 3 pick-up-uri la 70 RON, 
radio ”VEF” la 50 RON. Inf. la tel. 
0748-193982. (7.7)

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

DIVERSE

¤ Vând pomi fructifi eri, ţuică de 
pere, caise, legume, fructe 
en-gros, asigur consultanţă și 
plantare, preţ la înţelegere. Tel. 
0747-598374. (1.7)

¤ Vând feliator mezeluri ”Greif”, 
inox greu, reglabil, 0-15 mm, 
tip EH-170T, 220 V, 50 Hz, 170 
W, stare perfectă. Inf. suplimen-
tare la tel. 0752-631819. (2.7)

¤ Vând rochie de mireasă, albă 
cu trandafiri albaștri, nouă, Sa-
lon Promesis, două piese, mări-
mea 42-44. Inf. suplimentare la 
tel. 0746-487686. (2.7)

¤ Vând fitinguri PVC, portoca-
liu, Ø 125, Ø 160, Ø 200 și 12 
buc pal hidrofugat de 1200 10 
grosime, noi. Tel. 
0752-631819. (2.5)

¤ Doresc detector de metale 
pentru adâncimea de max. 2 
m, în compensare execut de-
molări manuale, săpături, in-
stalaţii sanitare și încălzire cen-
trală, lucrez cu ziua, la curte 
sau orice altceva, la înţelegere. 
Tel. 0755-920694. (3.7)

¤ Vând marmură spartă, la cel 
mai mic preţ, 12 RON/mp. Inf. su-
plimentare la tel. 0745-339528 
sau 0264-436753. (4.7)

¤ Vând cablu de oţel de ø 9 
mm, flexibil, 6 x 37, 40 ml. Inf. 
la tel. 0746-297102. (7.7)

¤ Vând tapet preţ 2 RON/sul, 100 
kg bitum, preţ 20 RON, orgă ”Alta-
rus 3000”, la preţul de 15000 
RON. Tel. 0748-193982. (7.7)

¤ Primesc materiale de con-
strucţii folosite de care nu mai 
aveţi nevoie, de la case demo-
late, etc. Inf. la tel. 
0740-240238.

¤ Vând diferite covoare. Inf. la 
tel. 0748-193982. (6.7)

¤ Vând aparat expresso cafea, 
cu pastille, “DeLonghi” (Itali-
an), 15 atmosfere, în cutie, 
puţin folosit. Inf. suplimentare 
la tel. 0752-631819. (6.7)

¤ Cumpăr cântar electronic Ba-
lanţa Sibiu, la preţ avantajos, 
să cântărească 500 kg. Sunaţi 
la tel. 0741-100529. (6.7)

¤ Vând palton din piele, ne-
gru, mărimea 54, la preţ con-
venabil. Inf. la tel. 
0728-061570. (6.7)

¤ Cumpăr tocător de sfeclă fu-
rajeră, la preţ negocaibil. Su-
naţi la tel. 0741-100529. (5.7)

¤ P.F. cumpăr recipient de 
1000 l din plastic, cu cadru de 
aluminiu. Vă ofer preţul pieţii. 
Tel. 0741-100529. (5.7)

¤ Vând ţuică de prune din jud. 
Bihor, de cea mai bună calitate. 
Inf. la tel. 0740-323779. (6.7)

¤ Vând expresoar automat de 
cafea Delonghi Magnifi că, func-
ţionează atât cu cafea boabe cât 
și cu cafea măcinată, 15 atm 
pompa, necesită curăţare după 
14 cafele. Tel. 0745-350775. 
Ofer garanţie 3 luni. (4.7)

¤ Vând vin roșu, preţ 7 RON/l, 
miez de nucă la 30 RON/kg. Inf. 
la tel. 0264-424005 sau 
0745-300323. (4.7)

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

MATRIMONIALE

¤ Domn, 65/176/90, doresc să 
cunosc d-nă suplă, cu vârsta între 
55-62, tandră, iubitoare, fi e și de 
la ţară. Sunaţi al tel. 
0740-135098. (5.5)

COLECŢIONARI

¤ Vând mașină de cusut marca 
”Singer”, foarte veche, în stare 
bună de funcţionare, pentru co-
lecţionari sau pentru cusut, preţ 
1000 euro, negociabil. Inf. la tel. 
0755-920694, Viorel. (1.7)

¤ Vând colecţie de timbre, colec-
ţie de ceasuri de buzunar, noi, cu 
lanţ, marca “Heritage”, brichete 
cu gaz, pixuri. Inf. la tel. 
0759-020427. (3.5)

¤ Colecţionari! Vând casete au-
dio, video, discuri, benzi magne-
tofon. Tel. 0755-920694. (3.5)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (ta-
blou, icoană veche, mașină de 
scris, radio, râșniţă, ceas cu pen-
dulă, monede, mojar, etc). Ofer 
5-30 ron. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (3.5)

ANIMALE

¤ Vând urgent 70 de oi ţurcane, 
preţ negociabil. Inf. tel. 
0740-183181. (1.7)

¤ Vând o familie de găini de ra-
să 2+1 “Brahma Potarniche”, și 
2 iepuri de rasă. Inf. la tel. 
0747-650919. (5.5)
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon şi veţi beneficia GRATUIT de 
două anunţuri de mică publicitate! Anunţurile pt. rubricile 
„Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ 

şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 
str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS (standul de 
ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13 (lângă „alimentara sănătăţii“)
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Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanță pentru acuratețea sau conținutul anunțurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparține exclusiv autorilor anunțurilor.
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ANUNŢ LICITAŢIE

Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA SPRL 
cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, etaj 6, 
jud. Cluj, în calitate de administrator judiciar al S.C. ABIALEX 
S.R.L – în reorganizare, in judicial reorganisation, en 
redressement, organizează licitaţie publică cu strigare pentru 
vânzarea activelor:

1. Activ imobiliar Turda, str. Morii – preţ de strigare 
1.048.566 lei + TVA. Imobilul se afl ă în Turda, Poiana, str. 
Morii nr. 1, jud. Cluj și cuprinde: construcţie și terenul aferent 
înscris în CF 4850, Poiana de sub A+3, nr. Top. 1162/2/2, 
1163/2, 1164/2, 107/1/2, 108/1/2;

2. Activ imobiliar Sănduleşti – preţ de strigare 92.594 
lei + TVA. Imobilul se afl ă în Săndulești, în apropiere de 
Turda (8 km). Acesta cuprinde: construcţie (magazin 
universal) înscrisă în CF 50001 (conversie 849) Turda, 
Săndulești cu Sc=157,44 mp și Sd=314,88 mp; terenul în 
suprafaţă de 660 este în proprietatea statului român;

Licitaţia va avea loc în 06.05.2014, ora 13:00, la sediul 
Casei de Insolvenţă Transilvania SPRL Cluj-Napoca și se va 
face separat pentru fi ecare activ, în ordinea de prezentare 
din anunţ. În cazul nevalorifi cării se vor organiza licitaţii noi 
în data de 13.05.2014 și 20.05.2014 în același condiţii, 
locaţie și oră.

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

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 
0721-296.938, 0735-307.631 și pe site-ul http://sales.citr.
ro, cod de licitaţie CIT386.

ANUNŢ DE ANGAJARE
S.C. Q-DOZ S.R.L., angajează conducători auto 

profesioniști în următoarele condiţii:

Sarcini specifi ce postului:
- Respectarea timpilor legali de lucru conform normelor AETR
- Se asigură 12 000 km/lună
- Transportul de mărfuri pe rute, internaţionale și 
intracomunitare
- Comunicarea permanentă cu dispeceratul privind 
desfășurarea transportului și eventuale incidente

Cerinţe:
- Atestat șofer profesionist transport marfă [C, E];
- Card tahograf digital;
- Atestat ADR (mărfuri periculoase)
- Aviz medical, aviz psihologic, fi sa de aptitudine
- Cazier în original
- Minim 2 ani experienţă în conducerea autovehiculelor 
40 t, în trafi c intern și internaţional;
- Disponibilitate de lucru în Europa pentru perioade de 
timp între 8–10 săptămâni cu pauză de 2 săptămâni.

Date contact: Bianca@q-doz.eu, tel. 0369-439.331.

ANUNŢ LICITAŢIE

Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA SPRL, 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, etaj 6, lichidator 
judiciar a SC INDY GO SRL – în faliment, in bankruptcy, en 
faillite – comuna Florești, Str. Avram Iancu nr. 107, jud. 
Cluj, CUI 11302322, J12/1980/1998, organizează licitaţie 
publică cu strigare, pentru valorifi carea următoarelor bunuri 
din patrimoniul societăţii:

• Imobil “Spaţii comerciale și birouri”, compus din teren 
980mp și contrucţie P+2E în suprafaţă de 926mp, situat în 
Florești, str. Avram Iancu, nr. 109 preţ 260.100 EURO plus 
TVA. Se va aplica cota TVA din momentul vânzării.

Licitaţia va avea loc în 30.04.2014, ora 15:00, la sediul 
Casei de Insolvenţă Transilvania SPRL Cluj-Napoca. În cazul 
nevalorifi cării se vor organiza licitaţii în data de 07.05.2014, 
14.05.2014, 21.05.2014 la același preţ, locaţie și oră.

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

Pe toată durata licitaţiilor se vând în regim magazin 
deschis stocurile din patrimoniul debitoarei, constand din 
materiale de fi nisaje. Preţ total stocuri 8.963 LEI fără TVA.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare și informaţii 
la tel 0737.888.997.

ASTĂZI LA TV
TVR 1

13:00 Opre Roma (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care mun-
cesc în România (rep.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Convieţuiri (doc.)
16:40 Zeul războiului (sud cor., 
2012, s. dr., episodul 67-68)
18:00 Premiile Europene "Dinco-
lo de Frontiere", 2014 (reluare)
18:40 Clubul celor care mun-
cesc în România (rep.)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care mun-
cesc în România (rep.)
21:00 Dosar România (2013, 
emis. info.)
22:00 O ţară mai bună
22:30 Biziday (2013, talk 
show) (live)

ANTENA 1

13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live)
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Acces direct (talk show) 
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special 
(2012, emis. info.) (live)
20:30 Serviciul Român de Co-
medie: Happy Show (2014, di-
vertisment)
22:00 Mr. Bean (engl., 1990, 
s. com.)
22:30 Un show păcătos (diver-
tisment) (live)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV
14:00 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, episodul 4705)
15:00 Iarna bobocilor (rom., 
1977, com.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (div.)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Jumper: Oriunde, ori-
când (sua, 2008, avent. f)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 Psihologia minciunii 
(sua, 2009, s. poliţist, sezonul 
3, episodul 11)

KANAL D

13:15 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
15:00 Teleshopping (promo)
15:45 Vacanţă și terapie 
(2013, reality show)
16:45 Teo Show (2013, div.)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Deschide Camera Como-
rilor (2014, emis. con.)
21:15 Fetele lu' dom' Profesor 
(rom., 2014, s. com.)
22:15 WOWbiz (2012, div.)

ACASĂ TV

13:30 Doamne de poveste 
(rep., col., a-n) (reluare)
14:30 Intrigi și seducţie (tur., 
2010, s. tv)
15:30 Abisul pasiunii (mex., 
2012, s. dr.)
16:30 Poveștiri adevărate 
(2006) (reluare)
17:30 Chemarea inimii (sua, 
2013, s. rom.)
18:30 Cununa de lacrimi 
(mex., 2012, s. dr.)
19:30 Santa Diabla (sua, 
2013, s. poliţist)
20:30 Regina (rom., 2008, s)
22:30 Poveștiri de noapte 
(2007, divertisment)
23:00 Cancan.ro (emis. de div.)
23:30 Engaged and Underaged 
(sua, 2007, s. reality show)

TRANSILVANIA

13:00 Celebrity (2012) (reluare)
14:00 România de la A la Z 
(2013, emis. mag.) (reluare)
15:00 Tonik Show (2012, di-
vertisment) (reluare)
16:00 Știri Look TV (2013) (live)
16:30 Business Expres (2013) 
17:00 Ziua bună (2013, mag.)
18:30 Știri Look TV (2013) (live)
19:30 România de la A la Z 
(2013, emis. mag.) (live)
20:30 Alice face legea (can., 
2004, com., sez. 3, episodul 3)
21:30 Știri Look TV (2013) (live)
22:00 Tonik Show (2012, di-
vertisment) (live)
23:00 El Capo - Ep. 48

ANUNŢ IMPORTANT

Primăria oraşului Huedin, în conformitate cu prevederile oug nr. 34/2013, privind 
organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente, h.g nr. 1064/2013 de 
aprobare a normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 34/2013, a ordinului 
437/2013 privind aprobarea contractelor cadru de concesiune și închiriere a suprafeţelor de 
pajiști, a ordinului nr. 407/2013 a m.d.r.a pentru aprobarea contractelor cadru de concesiune 
și închiriere a suprafeţelor de pajiști, a ordinului nr.544/2013 a M.A.D.R privind metodologia 
de calcul a încărcăturii optime de animale cât și a prevederilor hotărârii CJC nr. 396/2013 
privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora vor fi  stabilite 
veniturile din arendă pe anul 2014 și a H.C.L nr. 30/2014, H.C.L nr. 53/2014, 59/2014

Organizează licitaţie
în data de 28.04.2014 ora 10,00 pentru închirierea suprafeţei de 391,41 ha,
Licitaţia va avea loc la data și ora menţionată în sala de ședinţe a Primăriei orașului 

Huedin camera nr. 8.

Caietul de sarcini în care sunt cuprinse toate informaţiile cu privire la licitaţie, poate fi  
cumpărat contra cost de la compartimentul registrul agricol din cadrul Primariei Huedin, 
camera 16, zilnic de la orele 8,00 – 16,00.

Persoanele care îndeplinesc condiţiile și doresc să participe la licitaţie vor depune toate 
documentele prevăzute în caietul de sarcini până la cel târziu 25.04.2014 orele 12,00.

Nr.
Trup

Denumirea Observaţii

Destinaţia pe
Specii de animale

Menţiuni
Pășune fără vegetaţie forestieră care face 

obiectul închirierii(ha)

1 Trup păşune Bolic Bovine, Cabaline 48,67 
2 Trup păşune Pălăştag Bovine, Cabaline 40
3 Trup Fârta -A Dâmbul juncilor Bovine, Cabaline 78,82
4 Trup Fârta -B Ovine, Caprine 223,92

Total Trup (1+2+3+4) - 391,41
Total General Huedin - 391,41

Abonează-te la

monitorul

¤  plăteşti doar 
20 lei pe lună

¤  citeşti 
cele mai fierbinţi 
ştiri din Cluj

¤  participi 
la concursuri 
cu premii 
în fiecare lună

Azi la TV:  Te cunosc de undeva! (rom., 2013, concurs)                         ora 20 30            Pag. 9

Ce îţi prezic astrele?     Pag. 10

                

Cel mai vechi ceas de turn din Cluj are aproape 275 ani şi este unul dintre cele mai vechi din țară. 

Ceasul nu mai este funcţional din anii ’30, însă, dacă vor fi alocate sumele necesare în bugetul 

județului pentru 2014, el ar putea readus la viață. 
Pagina 3

E bătrân de trei veacuri, a amuțit de 75 de ani, însă ar putea da, din nou, ora exactă

Reporniți ceasul!
CLUJ-NAPOCA
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PUBLICITATE

 = 4.4684 LEI

ACTUALITATE

Wi-fi rural
Şcolile de la ţară aşteaptă cu nerăbdare in-

ternetul promis de minister. Pagina 2

SOCIAL

Ilegalitate cu 

semnalizare publică
Primăria Apahida anunţă public că va în-

călca legea, organizând licitaţie pentru 

vânzarea produselor de tip fast-food în 

curtea şcolii. 
Pagina 4

ECONOMIE

Aeroportul va fi legat 

de calea ferată
Aeroportul din Cluj-Napoca se pregăteşte 

să facă faţă unui trafi c de 3 milioane de 

călători pe an. Pagina 5
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CULTURĂ

Spectacole live de la Scala 

din Milano, la cinema Victoria

JUSTIŢIE

Pedepse aspre în dosarul 

„privatizărilor strategice“

SOCIAL

Medicii turdeni vor parcări 

şi locuinţe de serviciu

Fostul ministru al Econo-

miei Codruţ Şereş a fost con-

damnat marţi de Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie la şase 

ani închisoare cu executare în 

dosarul privatizărilor strategi-

ce, iar fostul ministru al Co-

municaţiilor şi Tehnologiei In-

formaţiei Zsolt Nagy a fost 

condamnat la cinci ani de de-

tenţie, însă decizia nu este de-

fi nitivă.
Alte condamnări: Michal 

Susak (cetăţean ceh) – 10 ani 

închisoare (patru ani şi zece 

luni pentru iniţierea unui 

grup infracţional transnaţio-

nal şi zece ani de închisoare 

pentru complicitate la spio-

naj); Mircea Călin Flore (se-

nior director CSFB Europe 

Ltd. Londra, cetăţean româ-

no-englez) – 9,6 ani închisoa-

re (patru ani şi zece luni de 

închisoare pentru iniţierea 

unui grup infracţional trans-

naţional şi nouă ani şi şase 

luni de închisoare pentru 

complicitate la spionaj). Con-

sultantul internaţional Vadim 

Benyatov a fost condamnat 

la 10 ani închisoare pentru 

spionaj, iar Stamen Stanchev 

a primit pedeapsa cea mai 

mare din acest dosar, respec-

tiv 11 ani de închisoare.

Mihai Radu Donciu, fost 

consilier al ministrului Comu-

nicaţiilor şi Tehnologiei Infor-

maţiei a primit şapte ani de 

închisoare; Mihai Dorinel Mu-

cea, fost adjunct al şefului 

OPSPI, a fost condamnat la 

şase ani de închisoare, Gabor 

Kerekes – cinci ani de închi-

soare, iar cetăţeanul turc Mus-

tafa Oral a fost condamnat la 

cinci ani închisoare.

Grupul era concentrat pe 

obţinerea de date şi informa-

ţii secrete referitoare la priva-

tizarea unor societăţi strategi-

ce româneşti din domeniile 

energetic şi de comunicaţii.

În cadrul şedinţei de con-

siliu de la Turda, atât consili-

era PSD, Dora Arion, cât şi 

Daniela Florea de la PDL, au 

transmis executivului câteva 

dintre doleanţele exprimate de 

cadrele medicale de la spita-

lul din Turda cu ocazia întâl-

nirii avute cu reprezentanţii 

forului deliberativ.

Consilierul Dora Arion a 

sugerat să se găsească spaţii 

locative, în regim locuinţă de 

serviciu, pentru medicii ca-

re fac naveta la Turda. Aceas-

ta a fost completată de cole-

ga sa Daniela Florea care a 

spus că şI profesorii merită 

acest lucru, aceeaşi situaţie 

fi ind valabilă pentru cadrele 

didactice, ca o formă de sti-

mulare, să rămână să profe-

seze la Turda.

În replică primarul Tudor 

Ştefănie a spus ca există o 

variantă ca acest lucru să fi e 

pus în practică, în momen-

tul în care Blocul O va fi  re-

abilitat.
„Reabilitarea Blocului O 

din Piaţa Romană este prevă-

zută la capitolul investiţii în 

anul 2014. Am putea lua în 

calcul repartizarea unor locu-

inţe de serviciu de acolo”, a 

arătat primarul.

Tot în cadrul interpelării, 

Daniela Florea a vorbit despre 

necesitatea organizării unor 

parcări pentru personalul me-

dical de la spital, pentru că în 

incinta instituţiei nu mai este 

permis acest lucru.

Un alt subiect de discuţii în 

şedinţa Consiliului local al mu-

nicipilui Turda a fost creşterea 

infracţionalităţii din oraş. Un 

consilier a dat exemplul fostei 

gări – sau gara mică, cum mai 

este ea cunoscută –, clădire 

afl ată în pragul prăbuşirii din 

cauza furturilor masive de fi er 

vechi şi de materiale de con-

strucţii.  Daciana Derda

Cinematograful Victoria 

din Cluj-Napoca va transmite 

live, prin satelit, spectacolele 

care deschid stagiunea 

2013-2014 de la Scala din Mi-

lano şi Opera Naţională din 

Paris.
Transmisiunea de la Mila-

no a Traviatei, cu care Scala 

din Milano începe noul sezon, 

se va realiza sâmbătă, 7 de-

cembrie, iar cea a spectacolu-

lui Frumoasa din pădurea 

adormită, de la Opera din Pa-

ris, la mijlocul lunii decembrie.

Potrivit unui comunicat 

transmis marţi Agerpres, da-

ta de 7 decembrie este tradi-

ţională pentru începerea noii 

stagiuni la Scala, deoarece 

atunci este sărbătorit sfântul 

Ambrosie, ocrotitorul oraşu-

lui Milano.
Opera aleasă are, la rândul 

său, o semnifi caţie aparte, 

având în vedere că anul aces-

ta se împlinesc 200 de ani de 

la naşterea lui Verdi, iar Sca-

la a ales să-l celebreze pe ma-

estrul liric italian montând 

această operă.

Din distribuţia Traviatei fa-

ce parte şi soprana germană 

Diana Damrau, interpreta Vi-

olettei, care şi-a început stu-

diile de operă la Universitatea 

de Muzică din Würzburg, sub 

îndrumarea sopranei român-

ce Carmen Hanganu.

Baletul în trei acte „Fru-

moasa din pădurea adormi-

tă”, pe muzica lui P.I. Ceai-

kovski, care deschide stagiu-

nea Operei Naţionale din Pa-

ris, va putea fi  vizionat în di-

rect luni, 16 decembrie, de la 

ora 20.30, tot la Cinema Vic-

toria. Atât reprezentaţia din 

seara de gală cu ‚„La Travia-

ta”, cât şi celelalte reprezen-

taţii, se vor juca cu casa în-

chisă. Preţul unui bilet, pen-

tru aceste spectacole, la Cine-

ma Victoria, este de 40 de lei.

0264.59.77.00

ANUNŢ PUBLIC

S.C. AGROMEC APAHIDA S.A. anunţă publicul 
interesat asupra declanșării etapei de încadrare în vederea 
obţinerii avizului de mediu conform H.G. 1076/2004 pentru 
„PUD pentru Modernizare şi extindere magazii, construcţie 
hala de producţie, sistematizări verticale şi amenajări 
exterioare“, în comună Apahida, sat Apahida, str. Libertăţii, 
nr. 59-61, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată în 
Cluj-Napoca, B-dul Muncii, nr. 18A, la sediul Ikon Ideea 
S.R.L., începând cu data de 16.04.2014, între orele 900-1400.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 07.05.2014, la Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, str. Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, 
cod 400609, fax 0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.
ro în zilele de luni între orele 900-1630, marţi-vineri între 
orele 9:00-14:00.
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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

Moneda naţională a 

României a împlinit ieri 147 

de ani de la prima apariţie.

La 22 aprilie 1867, în tim-

pul domniei regelui Carol I, a 

fost promulgată Legea Mone-

tară a României, care stabilea 

leul drept monedă naţională.

În 1868 a fost emisă prima 

monedă românească de aur, 

având valoarea de 20 de lei 

(„pol”), într-un tiraj redus: 

200 de piese. Majoritatea au 

fost dăruite politicienilor ro-

mâni şi diplomaţilor străini ai 

vremii, dar şi unor suverani 

europeni. Câteva zeci ar fi  fost 

zidite la temelia Castelului Pe-

leş din Sinaia.

Primele monede de circu-

laţie mai largă, de 1, 2, 5 şi 

10 bani, au fost bătute în An-

glia, la Birmingham, în 1867.

Din 1870, monedele au fost 

emise de către Monetăria Sta-

tului Român. După primul răz-

boi mondial, leul românesc a 

intrat într-o perioadă de de-

clin, fi ind la acea vreme una 

dintre cele mai slabe monede 

din Europa.  C.O.

Leul românesc a împlinit 147 de ani

Uniunea Europeană a 

cerut, ieri, aplicarea rapi-

dă a Acordului de la 

Geneva, pentru detensio-

narea situaţiei din 

Ucraina.

„Cerem tuturor părţilor să 

respecte termenii şi condiţiile 

Acordului de la Geneva. (...) 

Toate prevederile Acordului 

trebuie aplicate”, a declarat 

Michael Mann, purtătorul de 

cuvânt al Serviciului European 

de Acţiune Externă (foto).

„Aşteptăm să vedem apli-

carea Acordului pe teren. Am 

văzut deja semne că s-ar apli-

ca, ceea ce este bine”, a sub-

liniat ofi cialul UE.

Acordul de la Geneva, sem-

nat între SUA, UE, Rusia şi 

Ucraina, prevede retragerea in-

surgenţilor proruşi din institu-

ţiile pe care le ocupă, dezar-

marea grupărilor ilegale şi des-

centralizarea administrativă.

Preşedintele ucrainean, Olek-

sandr Turcinov, a declarat, ieri, 

că acţiunile insurgenţilor pro-

ruşi din estul Ucrainei anulea-

ză Acordul de la Geneva.

Vicepreşedintele Statelor 

Unite, Joseph Biden, a cerut 

Rusiei să retragă trupele de la 

frontierele Ucrainei.

UE cere aplicarea rapidă 
a Acordului de la Geneva

Cristina OLTEAN
redactia@monitorulcj.ro

După alipirea Crimeei la 

Rusia, Republica Moldova şi 

NATO s-au declarat îngrijo-

rate să vadă acest teritoriu 

cu 500.000 de locuitori deve-

nind un nou punct fi erbinte 

la porţile Uniunii Europene. 

Aproximativ 1.500 de mili-

tari ruşi staţionează aici de 

mai mulţi ani în pofi da 

dorinţei Chişinăului.

Confl ictul din Ucraina pro-

voacă angoasă, a constatat o 

echipă a AFP care a putut mer-

ge în acest teritoriu unde acce-

sul presei străine este restrâns.

„Ne este teamă”

„Suntem foarte îngrijoraţi. 

Mulţi dintre noi avem familia 

în Ucraina. Suntem foarte de-

pendenţi de această ţară pentru 

tot felul de produse”, sublinia-

ză Elena Rotari, o localnică ce 

vinde legume în piaţa centrală.

„Ne este tuturor teamă de 

război”, afi rmă Olga Zagujel-

skaia, în vârstă de 49 de ani, 

o profesoară întâlnită la pos-

tul de frontieră Kuciurgan-Per-

vomaisk, principalul punct de 

trecere, încă deschis, între 

Ucraina şi Transnistria.

Potrivit Tiraspolului, ucrai-

nienii au înăsprit controalele de 

teama unor infi ltrări proruse.

„Dar Republica noastră, la 

nivel de stat, nu se va implica 

în afacerile interne din Ucrai-

na”, susţine preşedintele Trans-

nistrirei Evgheni Şevciuk într-un 

interviu exclusiv pentru AFP.

În această enclavă care nu-

mără 30% ruşi, 28% ucraini-

eni şi 40% moldoveni, confl ic-

tul din Ucraina trezeşte amin-

tiri dureroase privind războiul 

civil care a provocat moartea 

a 800 de persoane în 1992.

„Ştim ce este războiul. Este 

trist să vedem fraţi luptând unii 

împotriva altora în Ucraina”, 

susţine Zagujelskaia.

Surori „inamice”

Republica Moldova şi Trans-

nistria sunt separate de Nistru.

Pe malul drept, Republica 

Moldova se pregăteşte să sem-

neze un Acord de Asociere cu 

Uniunea Europeană.

Pe malul stâng, Tiraspolul 

visează la o uniune vamală 

cu Moscova. Statuia lui Le-

nin tronează în faţa „Sovie-

tului Suprem” (Parlamentul), 

iar serviciile de securitate 

foarte active sunt în continu-

are numite KGB.

„Presa pe care o primim aici 

este rusă sau prorusă, aceasta 

infl uenţează opinia”, mărturi-

seşte şi o tânără locuitoare sub 

acoperirea anonimatului.

O ţară care nu există

Săptămâna trecută, Tiraspo-

lul a cerut Moscovei şi ONU re-

cunoaşterea independenţei, vo-

tată printr-un referendum de 

97% din populaţie în 2006.

Pentru Galina Mihailova, 

tânără juristă într-un ONG de 

ajutor social, „fi e că este stat 

independent, fi e că este cu 

R.Moldova sau Rusia de care 

eu mă simt mai aproape, im-

portant este să fi e recunoscut, 

fi xat. Altfel, oamenii vor con-

tinua să plece pentru că s-au 

săturat să trăiască într-o ţară 

care nu există în ochii lumii”.

Sătui să trăiască 
într-o „ţară care 
nu există”
Locuitorii Transnistriei, regiune separatistă prorusă 
din Republica Moldova, vor o recunoaştere a 
independenței teritoriului lor.

Transnistria este o pretinsă țară în care simbolurile comuniste sunt 
prezente la tot pasul
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PROMOVARE

CONVOCATOR

Consiliul de Administraţie al

UNIMET CUG S.A.,

cu sediul în Cluj-Napoca, B-dul. Muncii, nr. 18, Jud. Cluj, 
înregistrată la O.R.C. sub nr. J12/39/1991, având C.U.I. 
RO 203005, în temeiul Legii nr. 31/1990, convoacă 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

pentru data de 26.05.2014, ora 10, la sediul societăţii, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la 
sfârșitul zilei de 16.05.2014, cu următoarea ordine de zi:

1. Discutarea, aprobarea sau modifi carea bilanţului 
contabil pentru exerciţiul fi nanciar 2013, după prezentarea 
raportului administratorilor și al auditorului fi nanciar extern.

2. Aprobarea descărcării de gestiune a administratorilor 
pentru anul 2013.

3. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 
anul 2014 și a programului de investiţii.

4. Aprobarea prelungirii mandatului membrilor Consiliului 
de Administraţie pentru o perioadă de 4 ani, începând cu 
data de 29.05.2014 și până la data de 29.05.2018, având 
un mandat cu titlu gratuit.

5. Aprobarea prelungirii cu un an a duratei contractului 
auditorului extern MDA Global Audit S.R.L., începând cu 
data de 1.06.2014 și până la data de 1.06.2015.

6. Aprobarea începlinirii formalităţilor de radiere din 
evidenţele Ofi ciului Registrului Comerţului de pe lângă 
Tribunalul Cluj a auditorul fi nanciar Dragoș Mircea Expertiză 
și Consultanţă S.R.L.

Începând cu data convocării, documentele, procurile 
speciale și informaţiile referitoare la problemele incluse pe 
ordinea de zi a ședinţei se pot consulta și procura de la 
sediul societăţii. Reprezentarea acţionarilor în adunările 
generale se poate face și prin alte persoane decât acţionarii, 
cu excepţia administratorilor, pe bază de procuri speciale 
care se vor depune la sediul societăţii până la data de 
23.05.2014.

În cazul în care la prima convocare nu vor fi  întrunite 
condiţiile de prezenţă, a doua convocare se face pentru 
data de 27.05.2014, în același loc, la aceeași oră, având 
aceeași ordine de zi.

Preşedinte C.A.,
dl. Stanişte Gheorghe

CONVOCATOR

Societatea Comercială

COMPANIA DE SALUBRITATE 
BRANTNER-VEREŞ S.A.,

înmatriculată la Ofi ciul Registrului Comerţului de pe 
lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/3956/1991, având cod 

unic de înregistrare RO 201322, cu sediul social în 
Cluj-Napoca, str. Ploiești, nr. 1, ap. 3, jud. Cluj.

Consiliul de administraţie al societăţii comerciale 
"COMPANIA DE SALUBRITATE BRANTNER-VEREŞ" S.A. 

Cluj-Napoca, prin preşedinte EUGEN VEREŞ

CONVOACĂ

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor
la data de 27.05.2014 orele 15,30

La sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în 
Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei de 26.05.2014, 
considerată dată de referinţă.

În caz de neîndeplinire a condiţiilor de cvorum, adunarea 
generală se va ţine la data de 28.05.2014 în acelaşi loc de 
la ora 10,00 şi cu aceeaşi ordine de zi.

Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare
este următoarea:

1. Aprobarea bilanţului contabil cu toate anexele, contul 
de profi t și pierdere repartizarea profi tului net, a Raportului 
Consiliului de Administraţie și a Raportului de Auditare a 
conturilor anuale pentru anul 2013;

2. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 
anul 2014 și execuţia bugetului de venituri și cheltuieli 
pentru anul 2013;

3. Aprobarea bugetului de investiţii aferent anului 2014;
4. Înlocuirea d-nului administrator Dostal Georg cu d-na 

lonutiu Olga în calitate de administrator în Consiliul de 
Administraţie;

5. Diverse.
Acţionarii, persoane juridice, sunt invitaţi să depună la 

sediul societăţii, până la data de 27.05.2014, orele 15,00, 
mandatul persoanelor care îi vor reprezenta. Până la aceeași 
dată, vor fi  depuse și procurile speciale de reprezentare ale 
acţionarilor persoane fi zice.

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
PREŞEDINTE: EUGEN VEREŞ

PUBLICITATE

PUBLICITATE PUBLICITATE

PUBLICITATE

Marele maestru iranian 

Seyed Jamaleddin 

Nekoofar, 9 dan, multiplu 

campion în proba de kata 

şi kumite versiunea WKF, 

va participa la stagiul de 

pregătire organizat la 

Cluj-Napoca în perioada 

25-27 aprilie, a anunţat 

Federaţia Romană de 

Karate WKC.

Seyed Jamaleddin Nekoo-

far este acum expert al fede-

raţiei mondiale WUKF. El a 

răspuns pozitiv invitaţiei con-

ducerii FRK WKC în vederea 

efectuării unui stagiu tehnic 

de pregătire în stilul shoto-

kan, al lotului naţional al FRK 

WKC, care se antrenează pen-

tru Campionatul European 

WUKF 2014.

Acest stagiu este oferit de 

FRK WKC tuturor practican-

ţilor de karate, stilul shoto-

kan, indiferent de clubul sau 

federaţia la care sunt afi liaţi.

Multiplu campion la kata și kumite, în Cluj-Napoca

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Surpriză în organigrama 

Universităţii Cluj. George 

Buşcă (foto – rândul de 

jos, al patrulea de la stân-

ga la dreapta), fi ul fi nan-

ţatorului Florian Walter, 

este noul director general 

al clubului. 

Despre fi ul lui Walter, toţi 

cei care îl cunosc au numai 

cuvinte de laudă, fi ind descris 

ca un băiat modest şi cu foar-

te mult caracter, scrie numaiu.

ro. Atât foştii colegi cât şi pu-

ţinii prieteni pe care îi avea 

la Cluj susţin că, atunci când 

tatăl său a hotărât plecarea la 

Ploieşti, George Buşcă s-a 

opus vehement, pe motiv că 

s-a ataşat de club.

Deşi Petrolul i-a propus şi 

lui un contract, la fel ca şi ce-

lorlalţi jucători, Buşcă a refu-

zat să semneze, ceea ce l-a 

determinat să Walter să îi ru-

pă contractul pe care îl avea 

cu „U”. Din acel moment, 

George Buşcă nu a mai fost 

legitimat nicăieri, fi ind obli-

gat să se lase de fotbal.

Certurile din familie pe te-

ma „U” au continuat mult timp 

după aceea, fi ul lui Walter în-

cercând prin mai multe meto-

de să-şi înduplece tatăl să-l la-

se în continuare, într-o formă 

sau alta, să rămână lângă club.

„U” a urcat pe locul 12

U Cluj a învins cu 2-1 pe 

ACS Poli, într-un meci din eta-

pa a XXVIII-a a Ligii I, şi a fă-

cut un pas mare spre salvarea 

de la retrogradare. Golurile în-

vingătorilor au fost marcate de 

Lungu '52 şi Max Nicu '83, în 

timp ce pentru gazde a înscris 

Popovici, în minutul 2. În ur-

ma acestui rezultat, "U" Cluj 

urcă pe locul 12 în clasament 

cu 33 de puncte. În minutul 

90, mijlocaşul Ovidiu Petre a 

suferit o accidentare la umăr 

şi ACS Poli Timişoara a evolu-

at în inferioritate numerică, 

deoarece antrenorul Dan Ale-

xa efectuase toate înlocuirile.

Walter Jr., noul 
director general la „U”
În vârstă de 30 de ani, George Buşcă se întoarce la „U”, unde a fost 
legitimat ca jucător până la exodul spre Ploieşti.
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Premieră pentru 
România la tenis
Echipa feminină de tenis a 
României a învins Serbia cu sco-
rul de 4-1, la Arenele BNR din 
București, în meciul de baraj 
pentru Grupa Mondială II a Fed 
Cup, după ce perechea sârbă 
Jovana Jaksic/Nina Stojanovic a 
abandonat la scorul de 2-1 în 
primul set pentru româncele 
Monica Niculescu/Irina Begu.
România își asigurase promova-
rea în Grupa Mondială II, după 
ce Sorana Cîrstea a câștigat în 
trei seturi în fața jucătoarei 
Bojana Jovanovski, cu 6-3, 6-7 
(7), 6-3. România a revenit în 
Grupa Mondială II a Fed Cup du-
pă o pauză de 15 ani.

Pe scurt

SPORT

Walter Jr. 
uns şef la „U“
Surpriză în organigrama Univer-
sităţii Cluj. Fiul fi nanţatorului 
Florian Walter este noul director 
general al clubului. Pagina 11

Un mare maestru 
la Cluj-Napoca
Multiplul campion la kata şi kumi-
te Seyed Jamaleddin Nekoofar va 
participa la un stagiu de pregătire 
organizat la Cluj. Pagina 11
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Alpinistul Ticu Lăcătuşu, 

primul român care a 

cucerit Everestul şi singu-

rul care a cucerit cele mai 

înalte vârfuri de pe cele 

şapte continente, va încer-

ca escaladarea în premie-

ră mondială a vârfului 

himalayan Tsartse, înalt 

de 6.346 m.

Din expediţia condusă de 

Ticu Lăcătuşu, care se va des-

făşura în perioada 22 apri-

lie-26 mai, fără şerpaşi de al-

titudine, mai fac parte alpi-

niştii Viorel Amzăroiu, Cristi 

Gruia şi Sebi Paulenco.

Vârful virgin Tsartse fa-

ce parte din masivul Mukut, 

grupul Sanndache Himal, 

regiunea himalayană Dha-

ulagiri, fiind situat în nor-

dul Nepalului, în apropie-

rea graniţei cu Tibetul. Vâr-

ful este în acest moment în-

că neurcat de om deşi a fost 

încercat în ultimii ani de 

alpinişti din Japonia, Fran-

ţa, SUA, Germania, Roma-

nia, Australia. Constantin 

Lăcătuşu, împreună cu ger-

manii Frank Meutzner şi 

Goetz Wiegand, a încercat 

acest vârf de trei ori, în 

2006, 2012 şi 2013, dar vâr-

ful a rămas necucerit.

În cursul acestor tentative, 

Lăcătuşu şi cei doi colegi ger-

mani au urcat în premieră ab-

solută vârful botezat Europa 

(6.403 m, cel mai înalt din 

masiv), dar şi Tashi Kang 

(6.386 m, al doilea pisc din 

masiv, Tsartse fi ind al treilea). 

Ultima tentativa aparţine unei 

echipe australiene, în toamna 

anului trecut. Tsartse este în-

conjurat din toate părţile de 

versanţi stâncoşi difi cili care 

îl apără aidoma unei fortăre-

ţe inexpugnabile.

Tehnicianul David Moyes 

nu mai este antrenorul 

echipei Manchester 

United, a anunţat, marţi, 

pe site-ul ofi cial, gruparea 

engleză, care nu a dat 

publicităţii alte detalii. 

Ryan Giggs (foto) va asi-

gura interimatul.

Mijlocaşul galez Ryan Gi-

ggs va asigura interimatul pe 

banca tehnică a echipei Man-

chester United, după plecarea 

tehnicianului David Moyes, a 

anunţat, marţi, clubul englez.

„După despărţirea de Da-

vid Moyes, Manchester Uni-

ted anunţă că Ryan Giggs, ju-

cătorul cel mai titrat al clubu-

lui, se va ocupa de pregătirea 

echipei până la numirea unui 

antrenor permanent”, se ara-

tă într-un comunicat al gru-

pării din Manchester.

Ryan Giggs, în vârstă de 40 

de ani, a debutat la Manches-

ter United în martie 1991, iar 

în acest sezon a fost jucător 

şi antrenor secund.

David Moyes a fost adus 

la Manchester United la înce-

putul sezonului, după ce Alex 

Ferguson a decis să se retra-

gă din activitate.

Antrenorul scoţian în vâr-

stă de 50 de ani semnase un 

contract pe şase ani cu Man-

chester United.

Manchester United se afl ă 

în prezent pe locul 7 în cla-

samentul campionatului An-

gliei şi riscă să rateze în se-

zonul viitor participarea în cu-

pele europene pentru prima 

dată după 1990.

Ticu Lăcătuşu încearcă escaladarea în premieră 
mondială a vârfului himalayan Tsartse

Ryan Giggs, antrenor interimar la Man Utd

Principalul favorit al BRD 

Năstase Ţiriac Trophy, 

Grigor Dimitrov, locul 16 

ATP, a declarat, marţi, într-

o conferinţă de presă, că 

speră să ajungă o legendă a 

sportului din Bulgaria, pre-

cum fostul fotbalist Hristo 

Stoicikov.

"E plăcut să nu mai auzi «ba-

by Federer», pentru că am tot 

auzit-o. La început era haios, 

dar apoi nu mai era plăcut. Sper 

ca la un moment dat să ajung 

o legendă ca Stoicikov. Nu e ni-

mic mai plăcut decât să repre-

zinţi o ţară mică precum Bulga-

ria", a spus Dimitrov, citat de 

Mediafax. Grigor Dimitrov a afi r-

mat că se simte bine că are po-

sibilitatea de a juca într-o ţară 

apropiată de Bulgaria. "Prima 

oară nu a fost cea mai bună ex-

perienţă a mea, am pierdut din 

primul tur. Mă simt bine să joc 

aproape de ţara mea, mă simt 

ca acasă. Sunt mulţi jucători 

buni în acest turneu. Trebuie să 

iei fi ecare meci în parte ca şi 

cum ar fi  ultimul. Trebuie să fi i 

pregătit să joci fi ecare meci", a 

completat Dimitrov.

Sportivul bulgar a menţionat 

că deşi a ajuns pe locul 14 al 

ierarhiei mondiale mai trebuie 

să îmbunătăţească multe aspec-

te în jocul său. "Am avut me-

ciuri bune, rezultate bune, dar 

am muncit mult ca să ajung aici. 

Mai trebuie să fac multe, să îm-

bunătăţesc multe, dar nu mă 

voi opri aici. Am crescut pe zgu-

ră, deşi îmi place să joc pe hard. 

Totuşi, sezonul trecut am avut 

rezultate bune pe zgură", a ex-

plicat Dimitrov.

Întrebat ce jucători de tenis 

cunoaşte din România, Dimi-

trov a răspuns: "O ştiu pe Sora-

na Cîrstea, cu care am jucat la 

juniori, pe Marius Copil, pe Ho-

ria Tecău. Cum am putut uita 

de Simona Halep, care e pe lo-

cul 5?! Am câştigat împreună 

Campionatul European sub 16 

ani din Rusia şi ştiam că va ajun-

ge o jucătoare foarte bună".

Grigor Dimitrov, care a stat 

în primul tur, îl va întâlni pen-

tru un loc în sferturile de fi na-

lă ale competiţiei bucureştene 

pe cehul Jiri Vesely, care a tre-

cut cu scorul de 7-6 (7/3), 6-0, 

de francezul Jeremy Chardy.

Grigor Dimitrov: Sper să ajung 
o legendă ca Stoicikov
Jucătorul de tenis bulgar Grigor Dimitrov se află pe locul 16 al ierarhiei mondiale.

Grigor Dimitrov a declarat că se simte bine în România, afl âdu-se aproape de ţara în care s-a născut

Partidele care s-au disputat 
marţi de la ora 15.00 la 
Arenele BNR din Capitală, în 
cadrul BRD Năstase Ţiriac 
Trophy, au fost întrerupte 
din cauza ploii.
Meciurile care au fost între-
rupte sunt următoarele: 
Carlos Berlocq (Argentina) - 
Andreas Seppi (Italia, cap de 
serie numărul 6), scor 6-0, 
2-6, 2-4; Matthew Ebden 
(Australia) - Robin Haase 
(Olanda), scor 3-4; Nikoloz 
Basilașvili (Georgia, jucător 
venit din califi cări) - Ricardas 
Berankis (Lituania, jucător 
venit din califi cări), scor 1-2.
Marţi, s-au încheiat urmă-
toarele partide: Lukas Rosol 
(Cehia) - Filippo Volandri 
(Italia), scor 6-1, 7-6 (6); 
Denis Istomin (Uzbekistan) - 
Thomaz Bellucci (Brazilia), 
scor7-6 (6), 7-6 (6); Jamie 
Murray/John Peers (Marea 
Britanie/Australia, nr.4) - 
Tomasz Bednarek/Mate 
Pavici (Polonia/Croaţia), 
scor 6-3, 6-4.

Partide întrerupte 
din cauza ploii


