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UNIUNEA EUROPEANĂ

Parlamentul European a aprobat 
ieri Comisia Juncker

INTERNAŢIONAL

Atac terorist în faţa Parlamentului 
canadian, atribuit Statului Islamic

Parlamentului European a 
aprobat, ieri, Comisia Europea-
nă condusă de Jean-Claude 
Juncker, cu 423 de voturi „pen-
tru”, 209 voturi „împotrivă” şi 
67 de abţineri. Juncker a anun-
ţat, în aceeaşi zi, că îi atribuie 
comisarului desemnat de Unga-
ria, Tibor Navracsics, portofo-
liul Culturii, Educaţiei, Tinere-
tului şi Sportului.

Chiar dacă discuţiile au fost 
aprinse, Juncker fi ind acuzat de 
dictatură şi de lipsă de curaj, 
votul a fost unul previzibil, în-
trucât echipa luxemburghezu-
lui a benefi ciat de sprijinul prin-
cipalelor două grupuri politice 
din Parlamentul European, PPE 
şi S&D.

Comisiile de specialitate din 
PE au avizat pozitiv, marţi, can-
didaturile slovenei Violeta Bulc 
şi slovacului Maros Sefcovici 
pentru Comisia Europeană, în 

urma unei remanieri decise de 
Jean-Claude Juncker, deschi-
zând calea pentru organizarea 
votului de ieri.

Noua echipă a Comisiei Euro-
pene are un profi l politic mai pro-
nunţat decât al Comisiei în exer-
ciţiu conduse de Jose Manuel 
Barroso, în condiţiile în care prin-
tre membrii săi se afl ă trei foşti 
premieri (fi nlandezul Jyrki Katai-
nen, letonul Valdis Dombrovskis 
şi estonul Andrus Ansip), doi 
foşti miniştri de Externe (olande-
zul Frans Timmermans şi italia-
na Federica Mogherini) şi doi foşti 
miniştri ai Economiei (francezul 
Pierre Moscovici şi daneza Mar-
grethe Vestager).

Comisarul desemnat de Ro-
mânia este Corina Creţu, care a 
primit portofoliul Politică Regi-
onală.

Comisia Juncker îşi va înce-
pe mandatul la 1 noiembrie.

Focuri de armă au fost trase, 
ieri, în centrul oraşului Ottawa, 
în faţa Parlamentului şi la un 
memorial al eroilor, unde un 
militar a fost ucis, anunţă sur-
se citate de postul CBC. Premi-
erul Canadei, Stephen Harper, 
se afl a în Parlament în momen-
tul incidentului armat produs 
miercuri, dar a părăsit zona în 
siguranţă, anunţă surse citate 
de CBC.

Membri ai grupului terorist 
Stat Islamic au planuri privind 
comiterea de atacuri în Statele 
Unite şi Canada, anunţă Biroul 
Federal american de Investiga-
ţii (FBI), cerând autorităţilor să 
rămână mobilizate, pe fondul 
atacurilor de la Ottawa.

Potrivit FBI, serviciile secre-
te au interceptat de curând con-
versaţii ale unor membri ai gru-
pului terorist Stat Islamic care 
analizau posibilitatea comiterii 

unor atacuri la unităţi militare 
din Statele Unite şi Canada.

FBI a cerut autorităţilor ame-
ricane să fi e vigilente, precizând 
că oferă asistenţă serviciilor de 
securitate canadiene.

Un atacator a fost ucis în in-
teriorul Parlamentului canadi-
an după ce un soldat a fost îm-
puşcat la un memorial al eroi-
lor din Ottawa, relatează CBC 
News în pagina electronică.

Postul de televiziune susţi-
ne că are confi rmarea că unul 
dintre atacatori este mort, în-
să există temeri că ar fi  impli-
caţi mai mulţi. Poliţia şi mar-
torii oculari anunţă că au fost 
mai multe focuri de armă în 
mai multe zone din jurul Par-
lamentului.

Cel puţin 20 de focuri de ar-
mă au fost trase, ieri diminea-
ţă, în incinta Parlamentului Ca-
nadei, relatează AFP.
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Activitatea din camerele 

de gardă de la trei secţii 

din cadrul Spitalului 

Clinic Judeţean de Urgenţă 

Cluj-Napoca a fost oprită, 

după ce conducerea spita-

lului a considerat că inter-

nările din aceste secţii 

sunt foarte reduse spre 

inexistente, iar medicii nu 

prea aveau de lucru.

În secţiile şi compartimen-

tele Spitalului Clinic Judeţean 

de Urgenţă Cluj-Napoca func-

ţionau 44 de linii de gardă, din-

tre care 33 în secţiile cu paturi 

şi 10 în Unitea de Primire a Ur-

genţelor (UPU). Printr-un or-

din al ministrului Sănătăţii se 

prevede o linie de gardă la un 

număr de 70 de paturi.

„În cazul Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă Cluj-Na-

poca pentru un număr de 1542 

de paturi corespund 22 de li-

nii de gardă. Având în vede-

re organizarea pavilionară a 

Spitalului Clinic Judeţean de 

Urgenţă Cluj-Napoca, Minis-

terul Sănătăţii a aprobat, în 

mod excepţional, funcţiona-

rea a 33 de linii de gardă”, 

precizează conducerea Spita-

lului Clinic Judeţean de Ur-

genţă Cluj-Napoca.

Potrivit conducerii Spita-

lului Clinic Judeţean de Ur-

genţă Cluj-Napoca, au fost 

înfi inţate linii noi de gardă în 

servicii care asigură interven-

ţia de urgenţă cum sunt lini-

ile de gardă ATI Chirurgie II, 

care deserveşte secţiile clini-

ce Chirurgie Generală II, Chi-

rurigie Vasculară, ORL, Me-

dicină Internă II, III şi Reu-

matologie. „Prin înfi inţarea 

acestei linii de gardă se asi-

gură posibilitatea intervenţi-

ilor chirurgicale de urgenţă 

în secţia clinică Chirurgie Ge-

nerală II şi Chirurgie Vascu-

lară”, mai precizează condu-

cerea spitalului.

Alte linii noi de gardă ca-

re au fost înfi inţate sunt linia 

de gardă la domiciliu pentru 

Chirurgie plastică şi microchi-

rurgie reconstructivă, linie de 

gardă la domiciliu pentru chi-

rurgie vasculară, linie de gar-

dă pentru Cardiologie II – US-

TAC (Unitatea pentru Susţi-

nere şi Terapie Acută Cardia-

că), nou înfi inţată cu linie de 

gardă obligatorie.

„Deoarece numărul linii-

lor de gardă era deja mai ma-

re faţă de cel care rezultă din 

repartiţia pe număr de paturi 

(33 faţă de 22) şi cum Minis-

terul Sănătăţii a respins ide-

ea de a suplimenta numărul 

de linii de gardă, am analizat 

activitatea tuturor camerelor 

de gardă (număr consultaţii/

număr internări). În urma 

analizei s-a constatat că acti-

vitatea din camerele de gar-

dă de la secţiile clinice Dia-

bet şi Dermatologie, respec-

tiv compartimentul de Chirur-

gie Maxilo-Facială, consta în-

tr-un număr mare de consu-

lataţii ambulatorii, în majori-

tatea cazurilor fără bilet de 

trimitere sau pentru pacienţii 

neasiguraţi, consultaţii nede-

contate prin contractul cu 

CJAS, iar numărul internări-

lor de urgenţă din camerele 

de gardă era foarte redus”, a 

precizat Petre Şuşca, mana-

gerul Spitalului Clinic Jude-

ţean de Urgenţă Cluj-Napoca.

Pentru secţiile clinice de 

Diabet şi Dermatologie s-a de-

cis ca urgenţele majore (in-

ternate prin UPU sau transfe-

rate în cursul gărzii) să fi e in-

ternate în secţiile de Medici-

nă Internă II şi III, respectiv 

Medicină Internă I, urmând 

ca după stabilizarea de urgen-

ţă să fi e preluate de secţiile 

specifi ce.

Nimic urgent la Urgențe !
Conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj a desfiinţat 
serviciile de gardă din trei secţii.
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Consilierul judeţean Mihai 

Seplecan îl acuză pe vice-

preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj Ioan Oleleu 

că a semnat un CEC în 

valoare de 309.048,72 lei, 

necesar unor plăţi la 

Centrul de Management 

Integrat al Deşeurilor, 

„adică la celebra groapă 

de gunoi veşnic nefi naliza-

tă” către SC Confort SA, 

„fi rmă afl ată în insolvenţă 

şi cu o datorie substanţia-

lă faţă de CJ Cluj”.

„Interesele afaceriştilor din 

preajma PSD sunt mai presus 

decât interesele clujenilor. Nu 

înţeleg egalitatea plăţii în va-

loare de 309.048,72 lei făcu-

te către SC Confort SA, fi rmă 

afl ată în insolvenţă şi cu o da-

torie substanţială faţă de CJ 

Cluj. Conform expertului fi r-

mei care se ocupă de insol-

venţa SC Confort SA, CJ Cluj 

a depus la dosar o declaraţie 

de creanţă însumând 

177.902.099,24 lei. Ca urma-

re a verifi cărilor efectuate, ad-

ministratorul judiciar a înscris 

în tabelul preliminar cu drept 

de vot suma de 29.115.057,69 

lei reprezentând avansuri acor-

date în cadrul contractual şi 

daune de întârziere”, spune 

Seplecan.

Potrivit lui Seplecan, dife-

renţa până la suma solicitată 

a fost înscrisă în tabelul pre-

liminar sub condiţie până la 

momentul îndeplinirii sarci-

nilor asumate de debitoare.

„Prin sentinţă civilă jude-

cătorul sindic dispune înscri-

erea acestui creditor în tabe-

lul de creanţe cu suma de 

13.992.440,37 lei cu titlu de 

creanţă chirografară sub con-

diţie şi înlăturarea din tabelul 

definitiv a sumei de 

163.909.658,87 lei. Suma de 

13.992.440,37 lei este compu-

să din: 12.202.317,04 lei, avans 

acordat de CJ Cluj potrivit 

acordului contractual nr. 

1/116/05 .01 .2012  ş i 

1.790.123,33 lei, avans acor-

dat de CJ Cluj potrivit acor-

dului contractual nr. 

6/2454/10.02.2012. Adică fi r-

ma care ne-a lăsat în groapă 

cu Proiectul de Management 

Integrat al Deseurilor are o 

datorie faţă de CJ Cluj de 

13.992.440,37 lei, iar Ioan Ole-

leu se grăbeşte să adânceas-

că această datorie cu încă 

309.048,72 lei. În baza căror 

legi li se dau bani datornici-

lor, celor afl aţi în insolvenţă? 

Aceasta este întrebarea la ca-

re doresc să afl u un răspuns 

de la preocupatul domn Ioan 

Oleleu. De la el sau de la or-

ganele abilitate, că tare cred 

că s-a produs un abuz”, a mai 

precizat Seplecan.

Reprezentanţii PSD Cluj-Na-

poca au reacţionat dur la acu-

zaţiile lui Seplecan.

„Este ciudat că după mai 

mulţi ani, în care a promovat 

politica tăcerii în Consiliul Ju-

deţean Cluj şi a fost un apro-

piat al politicienilor locali ca-

re întreţineau blatul politic 

PD-PNL, domnul Seplecan a 

început dintr-o dată să fi e vo-

cal dorind să intre în graţiile 

şefi lor săi, Alin Tişe şi Marius 

Nicoară pentru a mai prinde 

un mandat de preşedinte in-

terimar de weekend. Îi suge-

răm domnului Seplecan să re-

nunţe la rolul de clovn poli-

tic în favoarea unor proiecte 

utile comunităţii noastre” a 

declarat Horia Nasra, preşe-

dintele TSD Cluj-Napoca.

Seplecan acuză Consiliul Judeţean
că dă bani unor firme în faliment
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Curtea de Apel Bucureşti 

a decis, ieri, punerea sub 

sechestru asigurător a 

garsonierei, a unei treimi 

din pensie şi a unor acţi-

uni ale lui Alexandru 

Vişinescu la mai multe 

societăţi de investiţii 

fi nanciare, în dosarul în 

care acesta este judecat 

pentru moartea a 12 deţi-

nuţi politici.

Instanţa Curţii de Apel Bu-

cureşti a instituit acest seches-

tru pentru „garantarea repa-

rării pagubei”, până la con-

curenţa sumei de 660.000 de 

euro.

Astfel, judecătorii au pus 

sechestru asupra garsonierei 

în care locuieşte Vişinescu, 

care este evaluată la 78.450 

de lei. Sechestru asigurător a 

fost pus şi pe 12 acţiuni deţi-

nute la SIF1 Banat-Crişana SA, 

10 acţiuni la SIF2 Moldova SA, 

64 de acţiuni la SIF3 Transil-

vania SA, 77 de acţiuni la SIF4 

Muntenia SA şi 21 de acţiuni 

deţinute la SIF5 Oltenia SA, 

precum şi pe dividendele la 

care acţiunile respective dau 

dreptul.

„Instituie, în acelaşi scop, 

poprire asiguratorie asupra 

unei cote de 1/3 din pensia, 

în valoare netă de 3.376 lei, 

încasată de inculpat de la Ca-

sa de Pensii Sectorială a Mi-

nisterului Afacerilor Interne, 

cu reţinerea acesteia de către 

terţul poprit”, se mai arată în 

decizia de ieri.

Tot miercuri, Curtea de Apel 

Bucureşti a decis ca statul ro-

mân, reprezentat de Ministe-

rul de Finanţe, Ministerul Afa-

cerilor Interne şi Administra-

ţia Naţională a Penitenciarelor 

să fi e părţi responsabile civil-

mente în dosarul lui Vişinescu, 

astfel încât dacă instanţa va 

dispune plata unor daune mo-

rale, cele trei instituţii vor plă-

ti şi ele, alături de Vişinescu.

Curtea de Apel Bucureşti 

a început în 24 septembrie ju-

decarea dosarului lui Alexan-

dru Vişinescu – acuzat de 

moartea a 12 deţinuţi politici 

în perioada în care a condus 

Penitenciarul Râmnicu Sărat.

Averea torționarului 
Vișinescu, sub sechestru

Cu ocazia Zilei Armatei, 

elevii de la Liceul 

Tehnologic Alexandru 

Borza din Cluj s-au întâl-

nit cu o parte a batalionu-

lui de cercetare 317 

Vlădeasa. Membrii arma-

tei au prezentat copiilor 

anumite echipamente şi 

armament militar, iar ele-

vii i-au provocat la între-

ceri sportive.

Pentru al doilea an conse-

cutiv, Liceul Tehnologic Ale-

xandru Borza din Cluj a ve-

nit în întâmpinarea zilei ar-

matei. Membri ai batalionu-

lui de cercetare 317- Vlădea-

sa au fost prezenţi miercuri 

în liceu şi au luat parte la di-

verse activităţi împreună cu 

elevii.

Copiii au învăţat să ocheas-

că, să armeze şi să ţină corect 

o armă în mâini. Militarii le-au 

permis acestora să se fotogra-

fi eze cu echipamentul din do-

tare, spre amuzamentul ele-

vilor. Fie băieţi sau fete, cei 

sfi oşi au fost puţini faţă de 

mulţimea curioasă.

Iniţiativa aparţine, şi anul 

acesta, profesoarei Eva Fene-

chiu. După ce anul trecut ele-

vii au vizitat batalionul la So-

meşeni, anul acesta a venit 

rândul militarilor să treacă 

porţile liceului.

„Cu gândul la însemnă-

tatea unei vieţi sănătoase, 

am decis să marcăm ziua 

astăzi printr-o cupă”, a de-

clarat Eva Fenechiu. Echipa 

armatei şi a şcolii s-a înfrun-

tat în meciuri de fotbal, de 

baschet şi de şah. În cadrul 

expoziţiei, tinerii adolescenţi 

au avut ocazia de a exami-

na îndeaproape puşti se-

mi-automate cu bătaie me-

die şi lungă, un aruncător 

de grenade, echipamente de 

protecţie şi altele

„Dorim ca prin această ac-

ţiune să apropiem copiii de in-

stituţia armatei şi încercăm să-i 

familiarizăm şi cu alte meserii, 

în speranţa că o parte din ei se 

vor orienta în viitor către arma-

tă”, a mai precizat organizatoa-

rea evenimentului. Ziua arma-

tei este sărbătorită în data de 

25 octombrie şi aminteşte de 

eliberarea Transilvaniei de nord 

de sub ocupaţia horthystă.

Ziua Armatei, sărbătorită la școală. 
„Arăt ca Rambo?”

Vicepremierul Liviu 

Dragnea, ministru al 

Dezvoltării Regionale şi 

Administraţiei Publice, 

a avut ieri, la 

Cluj-Napoca, o întâlnire 

cu episcopul Eparhiei 

Greco-Catolice de 

Cluj-Gherla, Florentin 

Crihălmeanu, ocazie cu 

care a vizitat Catedrala 

pe care comunitatea cre-

dincioşilor greco-catolici 

o construieşte din 1991.

Eparhia a primit zilele tre-

cute suma de un milion de 

lei de la Guvern, bani care 

vor fi  folosiţi pentru continu-

area lucrărilor la Catedrala 

„Martirilor şi Mărturisitorilor 

Secolului XX”.

„Am un scop precis de a 

spune că Guvernul a sprijinit 

construcţia catedralei şi va 

sprijini în continuare această 

construcţie. Am vrut să vin şi 

pentru a arăta respectul nos-

tru pentru Cluj, care este mo-

del de ecumenism, un model 

de convieţuire paşnică, mul-

tietnică. Este o clădire frumoa-

să, amplă, care va contribui 

la atractivitatea oraşului. Spri-

jinul pe care îl acordă Guver-

nul Bisericii Greco-Catolice 

este un mic gest reparatoriu 

şi apreciem contribuţia aces-

tei biserici la menţinerea iden-

tităţii naţionale”, a spus Liviu 

Dragnea.

Avatarurile catedralei 
greco-catolice

Piatra de temelie a lăcaşu-

lui de cult a fost pusă în ia-

nuarie 1991, iar proiectul ini-

ţial a fost realizat într-un stil 

extrem de modern şi futurist. 

Proiectul însă a depăşit pu-

terea fi nanciară a comunită-

ţii greco-catolice şi a Eparhi-

ei, astfel încât lucrările au în-

aintat foarte greu. Planurile 

au fost până în prezent schim-

bate de trei ori, pentru a adu-

ce catedrala la dimensiuni 

mai mici.

Construcţia efectivă a lă-

caşului a început în 1992, iar 

prima etapă a durat până în 

anul 2000. Şapte ani mai târ-

ziu a fost fi nalizată Capela 

„Sf. Iosif”, care se afl ă sub ca-

tedrală şi care de atunci este 

şi funcţională, aici fi ind ţinu-

te slujbe.

În cursul anului 2010 avut 

loc o reproiectare a catedra-

lei, care va modifi ca dimen-

siunile şi înălţimea de la 98 

de metri la 72. Potrivit aces-

tui ultim proiect, biserica are 

o capacitate de 1.500 de lo-

curi (redusă de la 2.500), 140 

de locuri în capelă şi 140 de 

locuri în Aula „cardinal Iu-

liu Hossu”. De asemenea, în 

interiorul catedralei se mai 

afl ă şi patru apartamente, în 

care funcţionează în prezent 

Asociaţia Caritas, ce deru-

lează proiecte sociale şi edu-

cative.

Cât va costa catedrala
În acest moment constru-

irea catedralei a ajuns în cea 

de-a patra fază din cele cinci 

în care a fost împărţit proiec-

tul. Până în prezent s-au chel-

tuit 1.390.000 de euro, ur-

mând ca cea de-a patra fază 

– cea actuală – să coste 326.000 

de euro. Ultima fază va avea 

o sumă necesară de 355.000 

de euro.

Ridicarea unei catedrale pen-

tru comunitatea greco-catolică 

a fost una dintre cele mai mari 

dorinţe ale cardinalului Iuliu 

Hossu, atunci când eparhia s-a 

mutat de la Gherla la Cluj, în 

perioada interbelică.

În urmă cu o săptămână, 

Guvernul a aprobat o alocare 

de 6 milioane de lei către mai 

multe lăcaşe de cult, dintre 

care două din Spania, mânăs-

tirea Lainici din judeţul Gorj 

şi catedrala greco-catolică din 

Cluj-Napoca.

Dragnea a arătat la Cluj cine-i „jupânul”
Vicepremierul a făcut o vizită la Catedrala greco-catolică, pentru a cărei construire Guvernul a dat un milion de lei.

INVESTIŢIE

2.071.000
de euro va costa, după estimările actuale, 
catedrala greco-catolică din Cluj-Napoca.
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Arhivele Naţionale ale 

României şi Arhivele 

Naţionale ale Ungariei au 

lansat primele volume din 

seria Ghidul fondurilor şi 

colecţiilor arhivistice pri-

vitoare la Transilvania, 

anterioare anului 

1918/1919.

În primele zile ale acestei 

săptămâni a avut loc la 

Cluj-Napoca întâlnirea Comi-

siei mixte româno-ungare pen-

tru redactarea şi publicarea 

„Ghidului fondurilor şi colec-

ţiilor arhivistice privitoare la 

Transilvania anterioare anu-

lui 1918/1919’, prezidate de 

directorul Arhivelor Naţiona-

le ale României, dr. Ioan Dră-

gan, şi de directorul general 

al Arhivelor Naţionale ale Un-

gariei, dr. Zsuzsanna Miko.

Potrivit unui comunicat trans-

mis ieri presei, cu această oca-

zie a avut loc o prezentare, în 

prezenţa autorilor, arhiviştilor, 

benefi ciarilor lor din mediul aca-

demic şi autorităţilor locale, a 

primelor volume din serie, ca-

re au fost fi nalizate.

‘Proiectul prevede publica-

rea a 20 de volume bilingve, 

cuprinzând descrierea tuturor 

fondurilor şi colecţiilor arhivis-

tice privind Transilvania până 

la 1918, existente în Arhivele 

Naţionale din România şi Un-

garia’, se arată în comunicat.

Începând cu anul viitor, 

cercetătorii români vor avea 

la dispoziţie, pentru prima oa-

ră, pe lângă un instrument 

perfecţionat de acces la arhi-

vele judeţene, un ghid în lim-

ba română al arhivelor din 

Ungaria privitoare la teritoriul 

actual al Transilvaniei. S-a 

convenit, de asemenea, pos-

tarea ghidurilor pe internet, 

după un interval de graţie de 

un an de la publicare.

A fost lansat „Ghidul fondurilor 
şi colecţiilor arhivistice”

Mihai CISTELICAN
Redactia@monitorulcj.ro

Pregătirile pentru votul 

de la alegerile prezidenţi-

ale au început deja. 

Autorităţile centrale au 

distribuit de luni, 20 

octombrie, materialele 

necesare în zece judeţe 

din România.

În judeţul Cluj există un 

total de 654 de secţii de vota-

re, din care 287 la nivel ur-

ban şi 367 la nivel rural.

Paza este organizată în Cluj 

de efective ale Poliţiei, Jan-

darmeriei şi ale altor structuri 

ale Ministerului Afacerilor de 

Interne(M.A.I.) într-un total 

de 1.071 de persoane: 563 efec-

tive de poliţişti şi alte struc-

turi M.A.I. şi 258 efective de 

jandarmi.

În Cluj-Napoca există un 

număr de 602.620 de alegă-

tori şi 662.956 buletine de vot. 

Există 5 ştampile pe fi ecare 

secţie de votare, într-un total 

de 3.270 de bucăţi.

„Ni s-a transmis să respec-

tăm calendarul stabilit prin 

hotărârea de guvern şi să pre-

întâmpinăm pe cât posibil ori-

ce situaţie mai puţin dorită. 

În Cluj o să avem o secţie de 

votare în plus faţă de alegeri-

le europarlamentare. Secţia 

de votare în plus vine la ni-

velul comunei Panticeu”, a 

declarat subprefectul judeţu-

lui Cluj, Dan Cristian Codrean.

Pentru alegerile prezidenţi-

ale se vor realiza peste 20 de 

milioane de buletine de vot şi 

un număr de aproximativ 

240.000 de ştampile de vot. 

Procesul de predare şi prelua-

re ale tuturor materialelor se 

face organizat de fi ecare pre-

fectură. În cursul zilei de luni, 

20 octombrie, au fost prelua-

te buletinele de vot de către 

primele zece judeţe: Arad, Gorj, 

Bistriţa-Năsăud, Botoşani, Ca-

raş Severin, Iaşi, Maramureş, 

Satu-Mare, Sălaj şi Suceva. Dis-

tribuţia materialelor va conti-

nua în aceste zile.

În cele două săptămâni de 

campanie electorală care au 

trecut până acum au fost apli-

cate 44 de sancţiuni. Amenzi-

le aplicate sunt în proporţie de 

60% pentru distrugerea afi şe-

lor, în valoare de 22.000 lei.

Pentru buna desfăşurare a 

alegerilor prezidenţiale vor fi  

mobilizaţi 30.000 de oameni, 

din care 10.000 sunt jandarmi.

Au început pregătirile pentru ziua alegerilor

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

În dealul Lomb va fi  con-

struit un centru regional 

de excelenţă pentru 

industrii creative, un cen-

tru de afaceri şi un orăşel 

al informaticienilor.

În următorii 20 de ani, pe 

un teren de peste 200 de hec-

tare va fi  construit un adevă-

rat oraş care cuprinde un cen-

tru de afaceri, un centru pen-

tru industrii creative cunoscut 

şi sub numele de „Buftea de 

Cluj” sau „Hollywood-ul pitic” 

şi un orăşel al informaticieni-

lor botezat Cluj Innovation Ci-

ty sau Silicon Valley de Cluj.

La Centrul de Dezvoltare a 

Afacerilor TEAM şi Buftea de 

Cluj se lucrează, şantierele fi -

ind în diferite etape la momen-

tul de faţă. Termenul de fi na-

lizare a acestor două proiecte 

este anul 2015. „Aici este lo-

cul unde se va extinde Clujul. 

Vorbim despre 100.000 de lo-

cuitori, cu peste 20.000 de lo-

curi de muncă în marele pro-

iect Cluj Innovation City. Fap-

tul că acest proiect nu este 

doar pe hârtie, ci şi o realita-

te, o demonstrează cele două 

proiecte care azi sunt în deru-

lare aici: Centrul de Dezvolta-

re a Afacerilor TEAM şi Cen-

trul Regional de Excelenţă pen-

tru Industrii Creative şi care 

reprezintă primele investiţii în 

centrul nou de dezvoltare a 

Clujului: Cluj Innovation Ci-

ty”, a declarat primarul Emil 

Boc, ieri, în timpul unei vizi-

te la şantierele din dealul Lomb.

Primăria contribuie
cu 50% din sumă

În cadrul acestor proiecte, 

Primăria are o cofi nanţare de 

50%. „Dacă în general, pe 

proiecte cu fonduri europene, 

partea pe care o pune Primă-

ria este între 2 şi 15%, aici, 

pe aceste proiecte, cofi nanţa-

rea Primăriei este de 50%. 

Ambele proiecte sunt într-o 

valoare de aproximativ 95 de 

milioane de lei, reunite. Ju-

mătate sunt bani puşi de Pri-

măria Cluj-Napoca, deci este 

un efort fi nanciar consistent 

pentru a se realiza aceste in-

vestiţii pentru locuri de mun-

că”, a adăugat Boc.

31 iulie 2015 este termenul 

de predare. “Anul viitor este 

termenul limită de terminare 

a proiectelor pe fonduri euro-

pene. După 31 decembrie 2015 

nici un leu nu se mai decon-

tează de la UE şi dacă un pro-

iect nu s-ar termina, de la 1 

ianuarie 2016 toţi banii rămaşi 

ar trebui plătiţi de la bugetul 

local sau naţional”, a preci-

zat primarul.

Hollywood-ul pitic,
50% gata

Lucrările la Buftea de Cluj 

se afl ă în stadiul de 50%. „Cen-

trul Regional de Excelenţă pen-

tru Industrii Creative (CREIC) 

se întinde pe o suprafaţă de 7 

hectare, are prevăzută o clădi-

re cu patru corpuri de 13.000 

mp utili, clădirea cuprinde 

studiouri de fi lmare, de înre-

gistrare audio, ateliere de pro-

ducţie şi spaţiu de birouri. De 

asemenea, vor fi  create 334 

locuri de parcare, din care 209 

vor fi  în subteran. O altă com-

ponent importantă este amfi -

teatrul verde care va fi  un ele-

ment important pentru orga-

nizarea de diferite evenimen-

te”, a spus Ovidiu Câmpean, 

manager de proiect.

Cluj Innovation City,
în faza de studiu
de fezabilitate

În ceea ce priveşte proiec-

tul Cluj Innovation City care 

se va întinde pe 200 de hec-

tare, lângă Centrul de Afaceri 

TEAM şi Buftea de Cluj, aces-

ta se afl ă în faza studiilor de 

fezabilitate. “Ei sunt acum în 

faza de pregătire a studiilor 

de fezabilitate, iar realizarea 

acestor proiecte îi ajută să ara-

te că lucrurile nu sunt doar 

pe hârtie. La Cluj Innovation 

City acum se lucrează la stu-

diile de fezabilitate şi prefe-

zabilitate şi se caută surse de 

fi nanţare împreună cu univer-

sităţile clujene”, a subliniat 

Emil Boc.

Silicon Valley de Cluj şi 
Hollywood-ul pitic prind contur
În Cluj-Napoca, pe un teren de peste 200 de hectare va fi realizat un proiect care cuprinde
peste 100.000 de locuitori şi 20.000 de locuri de muncă.

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

 „Drumul de acces spre Lomb este un drum pe patru 
benzi care încă nu este contractat, dar din 
economiile pe care le-am făcut la celelalte 
proiecte avem toate şansele să obţinem 
finanţarea lui, chiar dacă nu în integralitate, dar 
măcar o parte din banii europeni să îi primim pe 
acest proiect. El nu a fost prins în schema iniţială 
pentru că noi deja avem o supracontractare 
de 117% pe toate proiectele cu fonduri 
europene. Deja am făcut economii care să 
ne permită ca noul proiect să poată fi 
realizat din acest exerciţiu financiar“

oca
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CFR SA a programat, 

astăzi, la Bursa Română 

de Mărfuri (BRM), o nouă 

licitaţie pentru închirie-

rea de cale ferată, parte a 

infrastructurii feroviare 

neinteroperabile, încer-

când să găsească chiriaşi 

pentru 1.016,2 kilometri 

de cale ferată.

Licitaţia publică cu strigare 

vizează închirierea a 29 de sec-

ţii de cale ferată, aferente su-

cursalelor regionale Bucureşti, 

Craiova, Timişoara, Cluj, Bra-

şov, Iaşi, Galaţi şi Constanţa.

CFR SA a anunţat în iulie 

că vrea să închirieze aproape 

1.100 km de cale ferată, însă 

a atribuit doar trei secţii, în-

sumând 63,7 kilometri, pen-

tru care va încasa anual 

620.000 lei fără TVA, potrivit 

informaţiilor transmise Medi-

afax la vremea respectivă.

„Dacă până în prezent sec-

ţiile de cale ferată erau licita-

te grupat, începând cu luna 

octombrie, operatorii de trans-

port feroviar licenţiaţi vor pu-

tea depune oferte pentru una 

sau mai multe secţii neinte-

roperabile”, se arată într-un 

comunicat al administratoru-

lui reţelei feroviare publice.

Durata de valabilitate a con-

tractului de închiriere este de 

patru ani, iar criteriul de atribu-

ire va fi  preţul cel mai mare.

„Ne aşteptăm ca operato-

rii de transport să sprijine 

menţinerea transportului fe-

roviar pe aceste secţii neinte-

roperabile, mai ales că din 

această lună nu mai există 

obligativitatea de a licita mi-

nimum o grupă de secţii, ei 

având acum posibilitatea să 

participle la licitaţie doar pen-

tru o secţie de cale ferată”, a 

declarat directorul general al 

CFR SA, Macarie Moldovan.

Programul de închiriere a 

secţiilor de cale ferată neinte-

roperabilă este unul dintre an-

gajamentele asumate cu FMI.

CFR închiriază cale ferată!
ANRE a aprobat ieri un 

ordin legat de procedura 

de schimbare a furnizoru-

lui de electricitate, care 

prevede, printre altele, 

posibilitatea înlocuirii fi r-

mei de furnizare în orice 

zi calendaristică, scurta-

rea procedurii şi elimina-

rea condiţiei privind plata 

facturii.

„Documentul reprezintă o 

îmbunătăţire a procedurii pri-

vind schimbarea furnizorului 

de energie electrică aprobată 

prin Ordinul ANRE nr. 88/2009, 

cu modifi cările şi completări-

le ulterioare şi a fost elaborat 

în scopul armonizării reguli-

lor de schimbare a furnizoru-

lui aplicate în România cu le-

gislaţia Uniunii Europene”, se 

arată într-un comunicat al au-

torităţii de reglementare.

Printre modifi cările aduse 

în favoarea consumatorilor 

prin acest ordin sunt elimina-

rea posibilităţii suspendării 

procesului de schimbare a fur-

nizorului de energie electrică, 

ca urmare a neachitării factu-

rilor de energie electrică, pre-

cum şi prevederea explicită a 

faptului că procesul de schim-

bare a furnizorului este gra-

tuit, fi ind interzisă percepe-

rea oricăror taxe sau tarife le-

gate de parcurgerea etapelor 

specifi ce.

Comitetul de Reglementa-

re al ANRE a mai aprobat ieri 

alte două ordine, privind mo-

dalităţile de informare a cli-

enţilor fi nali de către furni-

zorii de gaze naturale cu pri-

vire la condiţiile comerciale 

de furnizare a gazelor natu-

rale, respectiv de stabilire a 

unor măsuri privind furniza-

rea gazelor naturale la clien-

ţii noncasnici în perspectiva 

eliminării preţurilor fi nale re-

glementate.

Acestea vizează instituirea 

unor măsuri care să asigure 

accesul clienţilor fi nali la in-

formaţiile privind condiţiile co-

merciale de furnizare a gaze-

lor naturale, având în vedere 

procesul de liberalizare a pie-

ţei interne de gaze naturale şi 

dezvoltarea concurenţei pe 

această piaţă, respectiv stabi-

lirea măsurilor de informare 

ce se impun în vederea libera-

lizării pieţei interne a gazelor 

naturale la data de 1 ianuarie 

2015 pentru clienţii noncas-

nici, în scopul asigurării con-

tinuităţii în furnizarea gazelor 

naturale a clienţilor noncas-

nici afl aţi în prezent în seg-

mentul reglementat.

Furnizorul de energie poate fi schimbat în orice zi

Doar circa 17.000 de con-

tracte de închiriere sunt 

înregistrate la 

Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Cluj, şi 

nici acestea nu se referă 

toate doar la apartamente.

Piaţa imobiliară clujeană a 

luat un nou avânt, existând 

tot mai multe persoane care 

cumpără apartamente, multe 

afl ate doar în fază de proiect, 

în apropierea facultăţilor din 

Cluj-Napoca. Agenţii imobili-

ari susţin că investiţia în imo-

biliare este din nou privită ca 

o alternativă mult mai profi -

tabilă a depozitelor bancare, 

având în vedere că, mai ales 

în ultimele luni, valoarea chi-

riilor a crescut. Astfel, tot mai 

multe persoane aleg să cum-

pere un apartament în zone-

le „fi erbinţi” ale oraşului pen-

tru ca mai apoi să-l închirie-

ze studenţilor. „Practic, oame-

nii au început să investească 

în ceva care să le aducă un 

profi t mai mare. Pentru că, la 

un apartament de 60-70.000 

de euro, o chirie e undeva la 

300-400 de euro pe lună. Şi 

atunci, într-un an de zile, sunt 

între 3.600 şi 4.800 de euro 

chirie pe an, ceea ce nu poţi 

să obţii dintr-o dobândă ban-

cară. Am avut clienţi care şi-au 

vândut acţiunile de pe Bursă 

sau şi-au stins depozitele şi 

au investit în imobiliare”, a 

explicat Marius Mărincean, 

director marketing al agenţi-

ei Welt Imobiliare, cu ocazia 

târgului „Casa de la A la Z” 

ce a a avut loc în weekendul 

care a trecut.

Puţini sunt cei care 
declară contractele

Pe de altă parte, pe hârtie, 

piaţa închirierilor din Cluj nu 

pare la fel de înfl oritoare. Con-

cret, la Administraţia Judeţea-

nă a Finanţelor Publice (AJFP) 

Cluj au fost înregistrate anul 

trecut, de către persoanele fi -

zice, 17.405 contracte de ce-

dare folosinţă bunuri (închi-

rieri). Iar asta în contextul în 

care, doar în Cluj-Napoca, nu-

mărul apartamentelor închi-

riate este mult mai mare de 

atât, potrivit agenţilor imobi-

liari. De altfel, luând în cal-

cul doar studenţii din Cluj-Na-

poca, numerele de pe hârtie 

nu par să refl ecte nici pe de-

parte realitatea din piaţă. În 

anul universitar 2012/2013, 

doar la Universitatea Ba-

beş-Bolyai (UBB) studiau în 

jur de 44.000 de studenţi, în 

timp ce Universitatea Tehni-

că din Cluj-Napoca (UTCN) 

avea în jur de 15.000 de stu-

denţi iar Universitatea de Şti-

inţe Agricole şi Medicină Ve-

terinară (USAMV) – circa 6.000 

de studenţi. Alţi 6.800 de ti-

neri învăţau la Universitatea 

de Medicină şi Farmacie „Iu-

liu Haţieganu” şi puţin peste 

1.000 la Universitatea de Ar-

te şi Design (UAD).

Plus studenţii înscrişi la 

universităţile private din Cluj, 

reiese că în Cluj-Napoca în-

văţau anul trecut peste 72.000 

de studenţi. Acestora le-au 

fost puse la dispoziţie, anul 

trecut, 12.000 de locuri în că-

mine. Deci circa 60.000 de 

studenţi au fost nevoiţi să ca-

ute o chirie. Chiar şi luând în 

calcul că unii dintre ei ar fi  

din Cluj-Napoca, că unii au 

reuşit să-şi achiziţioneze o lo-

cuinţă şi că mulţi stau câte 

2-3 în apartament, numărul 

chiriilor înregistrate la Finan-

ţe tot nu refl ectă numărul to-

tal de apartamente închiriate 

în realitate în Cluj-Napoca.

Statul ia „inuman”
de mulţi bani

Scuza proprietarilor care 

nu doresc să-şi declare la AJFP 

sumele provenite din închiri-

eri este că statul le-ar lua „in-

uman” de mulţi bani. „Am un 

apartament pe care îl dau în 

chirie de aproape cinci ani. 

Dacă ar fi  să declar contrac-

tul la Finanţe, ar însemna să 

pierd câteva sute de euro pe 

an, mai ales acum, că îmi cer 

să plătesc şi Sănătatea (CASS 

– n.r.) pe sumele astea. Păi, 

la ce salarii avem şi eu şi ne-

vastă-mea, de ce să dau câte-

va sute de euro la stat în fi e-

care an? E inuman să iei atâ-

ţia bani. Plus că nici pe stu-

denţi nu-i interesează dacă eu 

declar sau nu ceva la Finan-

ţe”, povesteşte un clujean ca-

re are un apartament dat în 

chirie.

Cât trebuie plătit la
o chirie de 200 de euro

Cei care îşi înregistrează 

totuşi contractele la AJFP 

plătesc la stat, anual, con-

travaloarea chiriei pe una 

sau două luni. Începând din 

2014, persoanele care reali-

zează venituri impozabile 

din cedarea folosinţei bunu-

rilor (chirii) plătesc, pe lân-

gă impozitul pe venit de 16%, 

şi contribuţia la asigurări so-

ciale de sănătate în cuantum 

de 5,5% din baza de calcul, 

indiferent dacă sunt sau nu 

contribuabili la sistemul de 

asigurări sociale de sănăta-

te (salariaţi, PFA, pensionari 

etc.). Baza de calcul repre-

zintă trei sferturi din valoa-

rea chiriei.

Să luăm exemplul unei per-

soane care obţine venituri din 

chirii de 200 de euro lunar 

(884 lei) şi este contribuabil 

la sistemul de asigurări de să-

nătate. Aplicând impozitul de 

16% şi CASS de 5,5% la ba-

za de calcul, reiese că respec-

tiva persoană ar plăti la stat 

circa 1.270 de lei pe an impo-

zit şi alţi circa 430 de lei – 

CASS. Deci 1.700 de lei pe an, 

ceea ce reprezintă chiria pe 

două luni.

În cazul în care persoana 

în cauză nu are alte venituri 

asupra cărora să se calculeze 

contribuţia, va plăti impozit 

şi CASS calculat la venituri de 

900 de lei (cât este în prezent 

salariul minim brut pe ţară), 

chiar dacă închiriază cu doar 

150 de euro pe lună.

Cele mai mari chirii
din ţară

Potrivit unei analize reali-

zate în luna septembrie, 

Cluj-Napoca este cel mai scump 

oraş după chiriile minime în-

registrate la garsoniere, apar-

tamentele cu două şi trei ca-

mere, acestea depăşind şi ni-

velurile din Bucureşti. În pre-

zent, în oraş, o garsonieră se 

închiriază în medie cu 180-200 

de euro, iar chiria pentru un 

apartament cu două camere 

începe în cele mai multe ca-

zuri de la 250 de euro.

Oficial, piaţa chiriilor
din Cluj abia se târăşte
Cât îi costă pe proprietari să-şi declare contractele de închiriere la Finanţe?

Pe foarte mulţi clujenii nu-i trage inima să-şi declare la Fisc apartamentele închiriate.
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Gheorghe Funar îşi dorea 

ca toţi candidaţii la preşe-

dinţie să declare dacă au 

fost sau nu ofi ţeri acoperiţi.

Curtea Constituţională a 

respins, ieri, cererea fostului 

primar al Clujului Gheorghe 

Funar de emitere a unei deci-

zii prin care cei 14 candidaţi 

la preşedinţie să fi e obligaţi 

să dea o declaraţie pe proprie 

răspundere în care să arate 

dacă au fost sau nu ofi ţeri sub 

acoperire.

Decizia Curţii Constituţio-

nale (CC) este defi nitivă, iar 

argumentaţiile reţinute în mo-

tivarea soluţiei vor fi  prezen-

tate în cuprinsul hotărârii, ca-

re se va publica în Monitorul 

Ofi cial.

Argumentele lui Funar

În sesizarea înregistrată 

marţi la Curtea Constituţiona-

lă, candidatul independent la 

Preşedinţie Gheorghe Funar a 

solicitat ca CC să adopte o de-

cizie în acest sens şi, totoda-

tă, cele 14 declaraţii ale can-

didaţilor să fi e confruntate cu 

informaţiile şi documentele 

solicitate şi primite de la in-

stituţiile statului.

„Pentru afl area adevărului, 

pentru respectarea Constitu-

ţiei şi a legilor, solicit CC să 

adopte o decizie prin care să-i 

oblige pe cei 14 candidaţi la 

funcţia de preşedinte al Ro-

mâniei să dea, până cel târ-

ziu în data de 25 octombrie, 

o declaraţie pe proprie răs-

pundere în care să precizeze 

dacă sunt sau nu ofi ţeri sub 

acoperire şi dacă au sau nu 

cetăţenia unui alt stat, al că-

rui stat, şi dacă au jurat cre-

dinţă statului respectiv. Cele 

14 declaraţii trebuie confrun-

tate cu informaţiile şi docu-

mentele solicitate şi primite 

de la instituţiile Statului Ro-

mân. Cu ocazia acestei veri-

fi cări s-ar putea ca să fi e des-

coperiţi şi alţi agenţi acope-

riţi. (...) Pe surse, am afl at că 

premierul Victor Viorel Pon-

ta este ofi ţer activ şi ca urma-

re îi este interzis, de Legea nr. 

80/1995, să candideze la func-

ţia de preşedinte“, a arătat Fu-

nar în documentul citat, po-

trivit Mediafax.

Acesta a menţionat că nu-

mai procedându-se astfel „se 

blochează alegerea ilegală în 

funcţia de preşedinte al Ro-

mâniei a unui candidat care 

este ofi ţer al unui Serviciu Se-

cret român sau străin şi care 

a jurat credinţă unui alt stat“.

„Este, de asemenea, posi-

bil ca unul dintre cei doi can-

didaţi maghiari să fi e ales pre-

şedinte al României. Dar can-

didaţii Kelemen Hunor şi Szi-

lagyi Zsolt au solicitat şi obţi-

nut cetăţenia Ungariei, au de-

pus jurământul de credinţă fa-

ţă de această ţară şi poporul 

ungar care acţionează pentru 

dezmembrarea teritorială a Ro-

mâniei şi anexarea Ardealu-

lui, pentru refacerea Ungariei 

mari. Din declaraţiile celor doi 

vor afl a toţi alegătorii români 

că aceştia sunt sau nu ofi ţeri 

ai Serviciilor Secrete din Un-

garia ori din alte state. Candi-

datul Zsolt Szilagyi a recunos-

cut public, zilele trecute, că 

are cetăţenia ungară şi a jurat 

credinţă Ungariei şi autorită-

ţilor revizioniste de la Buda-

pesta“, a mai arătat Gheorghe 

Funar în sesizare.

CCR a respins cererea lui Funar

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Constantin Rotaru 

(Partidul Alternativa 

Socialistă) şi Szilagyi 

Zsolt (Partidul Popular 

Maghiar din Transilvania) 

sunt alţi doi candidaţi 

mai puţin cunoscuţi 

publicului, însă cu averi 

considerabile.

Constantin Rotaru are 59 

de ani şi este om de afaceri. 

A candidat la alegerile pentru 

Parlamentul European din 25 

noiembrie 2007, iar în 2009 a 

candidat, de asemenea, la pre-

şedinţia României.

Rotaru: Apartamente 
şi terenuri

În 2012 a moştenit două te-

renuri agricole în judeţul Vâlcea 

cu o suprafaţă totală de 8.612 

mp, iar soţia sa a cumpărat în 

2008, tot în judeţul Vâlcea, un 

teren extravilan de 738 mp.

Constantin Rotaru mai de-

ţine 3 apartamente: unul cu 

o suprafaţă de 80,65 mp, în 

judeţul Vâlcea, unul în Bucu-

reşti de 36 mp cumpărat în 

2004 şi altul cumpărat în 2008, 

tot în Bucureşti, având o su-

prafaţă de 52 mp.

De asemenea, mai are în pro-

prietate o casă moştenită în 2012 

în judeţul Vâlcea, de 52 mp.

Constantin Rotaru nu de-

ţine niciun autoturism sau al-

te bunuri.

În ceea ce priveşte plasamen-

tele şi investiţiile directe, candi-

datul PAS la preşedinţie menţi-

onează un sold creditor de 

172.000 lei pe care îl are la SC 

Rotarexim SA Râmnicu Vâlcea.

În ultimul an fi scal înche-

iat, Constantin Rotaru a rea-

lizat venituri din salariu de 

24.850 lei de la Rotarexim SA. 

Rm. Vâlcea. Totodată, soţia sa 

a primit de la aceeaşi socie-

tate 17.030 lei.

Anul trecut el a mai obţi-

nut 18.000 lei din dividende 

de la Rotarexim şi a încasat o 

chirie de 1.428 lei.

Szilagyi: Case de 
vacanţă şi terenuri

Zsolt Szilagyi (PPMT) de-

ţine şase terenuri intravilane, 

în Oradea, patru, însumând 

aproximativ 4.600 mp cum-

părate, iar două, cu o supra-

faţă totală de 7.826 mp, pri-

mite donaţie de el si soţie.

Acesta are în proprietate 

un apartament de 38 mp în 

Oradea, cumpărat în 1996, do-

uă case în Oradea, una pe ca-

re o deţine singur, de 83,70 

mp, iar alta, împreună cu so-

ţia, de 107 mp. Cei doi soţi 

au, de asemenea, o casă de 

vacanţă, cumpărată în 2012, 

cu o suprafaţă de 50 mp.

Candidatul PPMT declară 

două autoturisme– o Skoda 

fabricată în 2002 şi un Seat 

din 2011.

Acesta menţionează că de-

ţine 16.000 lei la ING Româ-

nia, reprezentând fonduri de 

investiţii sau echivalente, de 

asemenea, are un cont la ING 

de 25.000 de euro, şi alţi 

15.000 de euro reprezentând 

fonduri de investiţii sau echi-

valente.

La Banca Transilvania are 

un depozit bancar de 18.500 

euro şi unul de 1.600 USD. 

Potrivit declaraţiei sale de ave-

re, anul trecut a realizat veni-

turi în valoare de 52.560 lei, 

ca asistent acreditat la Parla-

mentul European.

Ce averi au Constantin 
Rotaru şi Szilagyi Zsolt
Monitorul de Cluj vă prezintă, în serial, ce averi au candidaţii 
la preşedinţia României.
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
- co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!”

ANUNŢ DE PRESĂ

CLUJ-NAPOCA: 23.10.2014
Finalizarea proiectul de investiţii

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

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

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

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

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

cadru festiv şi o sală arhi-

plină, Clujul şi-a arătat 

preţuirea pentru elevii şi 

dascălii cu rezultate 

excepţionale în educaţie. 

Peste 400 de elevi şi pro-

fesori ai lor au fost premi-

aţi de autorităţile clujene.

Ca şi în anii trecuţi, oraşul 

Cluj îşi confi rma reputaţia pen-

tru educaţia de bună calitate. 

Ca ultimă dovadă, actuala edi-

ţie a galei va fi  împărţită în 

două zile, pentru a reuşi să 

acorde toate cele 462 de pre-

mii alocate. Sala Auditorium 

Maximum a Universităţii Ba-

beş-Bolyai a răsunat în apla-

uze pentru elevii clujeni pre-

miaţi la olimpiadele naţiona-

le şi internaţionale din anul 

şcolar 2013-2014. Nu au fost 

uitaţi nici profesorii care i-au 

pregătit. Domeniile şcolare 

pentru care au fost recompen-

saţi olimpicii sunt cel teore-

tic, tehnic, religii şi special.

„Faptul că elevii clujeni au 

fost printre primii la evalua-

rea naţională şi la BAC, fap-

tul că atât la defi nitivat cât şi 

la titularizare rezultatele au 

fost foarte bune-colegii noştri 

profesori fi ind pe locul întâi – 

dovedeşte încă o dată că este 

o relaţie directă între nivelul 

de pregătire a profesorilor şi 

rezultatele elevilor”, a decla-

rat directorul Inspectoratului 

Şcolar Cluj, Valentin Cuibus.

Premiile de acest an se ri-

dică la 250.000 lei, cu 50.000 

mai mult decât anul prece-

dent, iar organizatorii sunt 

hotărâţi ca anul viitor să plu-

seze sumele oferite.

462 de premianți la Gala 
excelenței în educație

Sistemul de sănătate a 

plătit, în 2012, 1,2 miliar-

de de lei pentru tratarea 

unor boli cauzate strict de 

fumat, din 4,3 miliarde de 

lei pentru tratarea bolilor 

asociate fumatului, potri-

vit primului Studiu de 

Impact Economic al 

Consumului de Tutun asu-

pra sistemului public de 

sănătate.

Fundaţia Medicală Pneu-

ma, Institutul de Pneumofti-

ziologie „Marius Nasta” şi Re-

ţeaua Europeană pentru Pre-

venirea Fumatului au prezen-

tat ieri, într-o conferinţă de 

presă, rezultatele primului 

Studiu de Impact Economic 

al Consumului de Tutun asu-

pra sistemului public de să-

nătate din România şi „Carta 

Albă a Consumului de tutun 

în România-context şi soluţii 

2014 – 2020”.

Primul Studiu de Impact 

Economic al Consumului de 

Tutun asupra sistemului pu-

blic de sănătate a evaluat chel-

tuielile pe care sistemul pu-

blic de sănătate din România 

le susţine pentru diagnosticul 

şi tratamentul principalelor 

categorii de boli asociate con-

sumului de tutun: bolile car-

dio-vasculare, bolile cere-

bro-vasculare, bolile respira-

torii, cancerul şi tuberculoza.

Rezultatele arată că, la ni-

velul anului 2012, sistemul 

public de sănătate a plătit 1,2 

miliarde lei drept cheltuieli to-

tale atribuibile fumatului. Ra-

portat la suma totală plătită 

pentru cele patru categorii de 

boli asociate fumatului – 4,3 

miliarde de lei -, fumatul es-

te responsabil pentru 27,8 la 

sută din aceste cheltuieli.

În anul 2012, cheltuielile 

totale pentru sănătate au fost 

în valoare de 22.075.623.000 

lei, din care suma cheltuită 

din cauza fumatului reprezin-

tă 5,7%.

Totodată, cheltuielile dato-

rate fumatului reprezintă 

38,4% din totalul cheltuieli-

lor pentru bolile respiratorii 

şi 14,2% pentru cele cardio-

vasculare, a arătat preşedin-

tele Fundaţiei Pneuma, Miron 

Bogdan.

La rândul său, şeful Repre-

zentanţei OMS în România, 

Victor Olszavsky, a declarat 

că „în România anului 2014, 

peste 40.000 de oameni mor 

din cauza bolilor atribuibile 

fumatului”.

„În România anului 2014, 

se fumează fără restricţii în 

locurile publice, încă indus-

tria tutunului interferează cu 

politicile publice în acest do-

meniu, încă serviciile de asis-

tenţă pentru renunţarea la fu-

mat nu sunt la un nivel co-

respunzător”, a spus Cornel 

Radu-Loghin, director de Po-

litici şi Strategii în cadrul 

ENSP.

Fumatul ucide anual pes-

te 6 milioane de oameni la 

nivel global, mai mult decât 

HIV/SIDA, tuberculoza şi ma-

laria combinate. Opiniile tu-

turor factorilor responsabili 

la nivel mondial arată clar 

că, în lipsa unor acţiuni şi 

măsuri energice şi congruen-

te , acest număr ar putea 

ajunge la peste 8 milioane 

anual în 2050.

Cât costă fumatul ?
Sistemul de sănătate a plătit 1,2 miliarde de lei 
în 2012 pentru boli cauzate de fumat.
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ P.F. vând apartament cu 4 ca-
mere, în cart. Mănăștur, et. 3, 
balcon, cu 2 băi, beci, preţ ne-
gociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0755-568802. (1.7)

¤ Vând casă, grajd și teren în 
supr. de 752 mp, în Florești, 
str. Avram Iancu, are racordate 
toate utilităţile, apă, gaz, cu-
rent, zona de case. Relaţii la 
tel. 0742-813005 sau 
0742-097455. (5.7)

¤ Vând casă în Chinteni, con-
strucţie 2003, se afl ă pe dru-
mul principal, 3 camere, un 
dormitor, baie, bucătărie, că-
mără, două beciuri, centrală, 
gaz + centrală termică, lemne, 
garaj, încălzire + 1000 mp, gră-
dină cu pomi și legume. Inf. la 
tel. 0749-548801. (5.7)

¤ P.F. vând apartament cu 2 ca-
mere, conf, et. ¼, curte închisă 
de 550 mp, central. Inf. supli-
mentare la tel. 0264-431115, 
dimineața și seara. (6.7)

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă la 60 km de Cluj, 
3 camere + hol + cămară + cur-
te în supr. de 500 mp. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0755-568802. (1.7)

¤ Urgent! Vând casă la munte, 
Valea Ierii, cu toate dotările la 
9999 euro. Inf. la tel. 
0736-5770606. (3.5)

¤ Cumpăr casă/vilă cu un sin-
gur nivel în Grigorescu (P-ţa 14 
iulie, Donath, E. Grigorescu, O. 
Goga), Gheorgheni (Arieșului, 
Artelor, V. Lupu, T. Ionescu, Al-
binii), Bulgaria (P-ţa 1848, Clu-
jana), suprafaţa utilă între 
100-150 mp, pod, garaj, teren/
grădină min. 400 mp, front mi-
nim de 16 m, aproape de mij-
loacele de transport în comun. 
Tel. 0748-111295. (7.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând teren în Făget, puţin 
mai sus de Restaurantul STIL, 
supr. de 4200, front la stradă 
42 mp, pentru construcţii, se 
poate vinde și jumătate sau 
parcela. Preș negociabil. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0745-3744986. (1.7)

¤ Vând 6 ha teren, în cart. Iris, 

str. Giuseppe Verdi, la intrare în 
sat Valea Fânaţelor, front la 
drum 90 m, curent electric, 
apă, carte funciară, cadastru, 
preţ 12 euro/mp. Tel. 
0744-653097. (2.7)

¤ Vând teren în supr. de 12200 
mp în Mărișel, zona centrală, 
front la drum principal 100 m, 
zonă centrală, carte funciară, 
cadastru, curent electric, apă 
potabilă, preţ 12 euro/mp. Inf. 
la tel. 0744653097. (2.5)

¤ P.F. vând 620 mp teren intra-
vilan în Cluj-Napoca, în spatele 
bisericii de pe str. Primăverii. 
Relaţii la tel. 0756-091346. 
(2.7)

¤ P.F. vând teren livadă în supr. 
de 700 mp, în Cluj-Napoca, str. 
Donath nr. 20. terenul se afl ă 
situat pe deal, în spatele blocu-
lui Turn II, la cca 70 m de 
aceasta, accesul pe lângă grădi-
niţă, preţ 15 euro/mp. Inf. la 
tel. 0762-689193. (2.7)

¤ Cumpăr teren agricol, pășune 
extravilan. Informaţii la tel. 
0741-244133. (3.7)

¤ Vând teren pentru construcţii 
în supr. de 3600 mp, front 23 
m, situat în cart. Gheorgheni, 
str. Soporului, la cca 400 m de 
la capătul troleiului nr. 3, toate 
utilităţile în faţa terenului. Inf. 
și relaţii suplimentare la tel. 
0364-262314 sau la 
0756-406578. (6.7)

¤ 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 te-
ren, preţ negociabil. Tel. 
0741-100529. (7.7)

¤ Cumpăr 500 mp teren pentru 
construcţie vilă sau de 1500 
mp pentru construcţie case înși-
ruite, liber sau cu casă demola-
bilă, în zona Grigorescu (P-ţa 
14 Iulie, E. Grigorescu, Donath, 
O. Goga), Gheorgheni (Arieșu-
lui, Artelor, V. Lupu, T. Ionescu, 
Albinii), Bulgaria (P-ţa 1848, 
Clujana), front min. 16 m. Tel. 
0748-111295. (7.7)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii în Cluj-Napoca, str. Be-
caș nr. 34, supr. 3900 mp, cu 
front de 19,5 m și 200 m lungi-
me, cu C.F. + C.U., P2 sau case 
înșiruite, cu toate utilităţile pe 
teren, preţ negociabil. Inf. su-
plimentare la tel. 
0741-100529. (7.7)

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

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

0723-172514.

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

maţii telefon: 0722-990855.

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

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

Sibiu, lângă motelul 
Dracula, intravilan, 1.175 

mp, deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

¤ 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

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

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

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

Caut de închiriat 
garsonieră,

mobilată, de preferinţă 
zona FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SPAŢII

¤ P.F. închiriez garaj subteran, 
în cart. Bună Ziua, str. M. Zaciu 
nr. 10-18, cu C.F. în regulă, cu 
ușă automată, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0741-100529. (7.7)

¤ P.F. vând garaj subteran, în 
cart. Bună Ziua, str. M. Zaciu 
nr. 18, cu C.F., preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0741-100529. (7.7)

SCHIMBURI

¤ P.F. schimb teren la 19 km de 
Cluj, în supr. de 2800 mp, cu 
garsonieră în Cluj, acte în regu-
lă. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0755-568802. (1.7)

¤ Schimb casă la 60 km de 
Cluj, 3 camere + hol + cămară 
+ curte în supr. de 500 mp, cu 
garsonieră în Cluj + diferenţă. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0755-568802. (1.7)

¤ Schimb apartament cu 3 ca-
mere, supr. 100 mp, cu casă cu 
2 camere de 50 mp + cu grădi-
nă, în Cluj. Sunaţi la tel. 
0749-410684. (7.7)

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

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

LOCURI DE MUNCĂ

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

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

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

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

¤ Caut de lucru ca ŞOFER, ex-
perienţă 18 ani (şi pe comuni-
tate), cat. B şi C, cunoscător al 
lb. germane şi engleze. Rog şi 
ofer seriozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 
0745-501314.

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

SERVICII

¤ Reparaţii la domiciliul clientu-
lui: frigidere congelatoare, vitri-
ne frigorifi ce, clime auto. De-
plasări în afara loc. Cluj-Napo-
ca, reduceri pentru pensionari 
și studenţi, garanţie. 
NON-STOP! Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0755-367251. 
(5.5)

¤ Execut croitorie de lux pentru 
bărbaţi, ultima modă, pentru 
toate vârstele, costume de mi-
re, fracuri, blezere, etc., fac și 
transformări. Execuţie ireproșa-
bilă, tarif accesibil. Fost maistru 
specialist la “Casa de Modă”. 
Inf. la tel. 0364-882575. (5.5)

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

Vând ”Renault 
Megane“, an de 

fabricaţie 2000, dotări 
aer condiţionat, 

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

oglinzi reglabile, radio 
casetofon cu comenzi 

pe volan, motor 
excepţional de 1,6 pe 

benzină.
Preţ negociabil.

Tel. 0744-702473.

¤ Vând CART. Inf. la tel. 
0741-244133. (3.7)

¤ Vând remorcă ”Padiș-
Salonta”, de 750 kg, în stare 
bună, înmatriculată, vopsită, 
instalație electrică nouă. Preț 
2300 RON. 
Tel. 0722-241065. (4.10)

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

PIESE AUTO

¤ Vând 4 cauciucuri de iar-
nă-vară, cu jante de aluminiu, 
pentru autoturism ”Opel Cor-
sa”. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0742-770358. (3.7)

UZ CASNIC

¤ Vând sobă de teracotă maro, 
formată din 8 rânduri, cu ușă 
metalică dublă, preţul sub cel 
de piaţă. Inf. la tel. 
0264-432680. (1.7)

¤ Vând aspirator ultramodern, 
dotat cu fi er de călcat, adus din 
străinătate, nou, bun pentru vi-
le, hoteluri, preţ 1300 RON, 
negociabil. Inf. suplimentare la 
tel. 0740-323779. (3.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, capacitate mare. Sunaţi 
la tel. 0751-044086. (3.7)

¤ Vând mașină de tricotat no-
uă, marcă germană ”Brother”, 
cu un pat, preţ la aprecierea 
cumpărătorului. Inf. suplimen-
tare la tel. 0740-323779. (3.7)

ELECTRO

¤ Vând orgă ”Altarus 3000”, 
două cutii electrolizi, 6 kg cosi-
tor, preţ foarte bun. Inf. și rela-
ţii suplimentare la tel. 
0748-193982. (5.7)

¤ Vînd foarte ieftin: contactori 
între 10-400 A, ISOL-uri de 
16-630 A, strea triunghi 63 A, 
AC 3, 40 A, motoare mici de 
0,55-0,75/1500; 1,5/1000, de 
380 V, manometru cu contact 
0-600 bari. Tel. 0722-886013. 
(5.7)

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

MOBILIER

¤ Vând canapea elegantă pen-
tru birou, preţ 2000 RON. Inf. 
suplimentare la tel. 
0740-323779. (3.7)

¤ Vând pat dublu pe arcuri cu 
saltele confor-zone, un tobogan 
pentru copii de h = 1 m, 
măsuță furnir, toate albe, no-
uă, toate în perfectă stare, preț 
foarte bun. Inf. suplimentare la 
tel. 0741-386266, între orele 8-
21. (6.7)

DIVERSE

¤ Vând conductă metalică cu 
diametru 75 mm, 6 buc x 9 m, 
preţul sub cel de piaţă. Inf. la 
tel. 0264-432680. (1.7)

¤ Vând cergă de maramureș, 
din lână groasă. Sunaţi la tel. 
0744-605935. (3.7)

¤ Vând plasă din sârmă, folosi-
te, cu ochiuri 5/5 cm, grosimea 
sârmei 3 mm, 60 ml. Inf. supli-
mentare la tel. 0744-605935. 
(3.7)

¤ Vând două perechi de rotile 
pe bocanci, nr. 40-41, preţ 50 
RON/buc, negociabil. Sunaţi la 
tel. 0740-323779. (3.7)

Vând URGENT bicicletă eliptică în 
stare perfectă, nefolosită.

Inf. suplimentare
la tel. 0723-172514. (1.7)

¤ Vând stâlpi de gard din mes-
teacăn, 3 m lungime, preţ 6 
RON/ buc. Tel. 0747-700044. 
(3.5)

¤ Vând urgent răcitor lapte, 
430 litri, la preţul de 900 euro. 
Inf. la tel. 0736-577060. (3.5)

¤ Vând o pereche de rotile pe 
bocanci, nr. 40, nou, preţ 50 
RON. Inf. la tel. 0740-323779. 
(3.7)

¤ De vânzare struguri pentru 
vin, soiul Isabella, preţ 1,5 
RON/kg. Trebuie cules de pe 
vie. Inf. și relaţii la tel. 
0765-756950. (5.5)

¤ Vând 500 kg polietilenă tare 
(MB084), material injectabil. 
Inf. la tel. 0749-725785. (5.7)

¤ Vând blană astrahan frumoa-
să. Inf. suplimentare la tel. 
0264-431115, dimineaţa și 
seara. (6.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, cu 6 role, pe curent 220 
V, nou, marcă străină, aparatul 
este nou. Preţ negociabil. Inf. 
la tel. 0741-100529. (7.7)

¤ Vând dovlecei (ludăi) de cali-
tate extra, la 10-15 kg, în canti-
tate de 1000 kg, în Cluj-Napo-
ca, cart. Gheorgheni. Preţ ne-
gociabil. Sunaţi la tel. 
0741-0741-100529. (7.7)

¤ Vând 10 feţe de plapumă, de 
pernă mari și mici, cearceafuri, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0264-591965. (7.7)

¤ Vând baloţi pătraţi de lucer-
nă, calitate superioară din 
2014, cart. Ghoergeni. Inf. su-
plimentare la tel. 
0741-0741-100529. (7.7)

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

COLECŢIONARI

¤ Colecţionar serios, cumpăr 
obiecte promoţionale ”Malbo-
ro”, brichete, afi șe, scrumiere, 
brelocuri (orice pe ce scrie 
”Malboro”). Rog sunaţi la tel. 
0749-174082. (2.7)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (ta-
blou, icoană veche, mașină de 
scris, radio, râșniţă, ceas cu 
pendulă, monede, mojar, etc). 
Ofer 5-30 ron. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (2.5)

¤ Cumpăr mașină de scris ve-
che, culoare neagră. Sunaţi la 
tel. 0751-044086. (3.7)

¤ Vând benzi de magnetofon 
(BASF, AGFA, SONY) înregistra-
te o singură dată, 360/540 m, 
muzică ușoară. Tel. 
0755-920694. (3.5)

¤ Colecţionar cumpăr colecţii 
de insigne românești, cartona-
șe de bere, suc, băuturi, apă, 
cartoane pe care se pun paha-
rele în localuri. Tel. 
0749-174082. (3.7)

ANIMALE

¤ Vând curcani la 10-12 kg, 16 
lei/kg, crescuţi fără concentrat, 
hrănit cu cereale și lucenă, cart. 
Gheorgheni. Sunaţi la tel. 
0741-100529. (7.7)

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

DONAŢII

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

PIERDERE

¤ Declar pierdut carnet de stu-
dent, legitimaţie de transport, 
pe numele de Iozan Denisa-Ma-
ria, studentă în cadrul Universi-
tăţii Tehnice Cluj-Napoca, Facul-
tatea de Ingineria Materialelor 
și a Mediului.

URBANISM

¤ S.C. DUNCAN REAL ESTATE 
S.R.L. anunţă iniţierea Planului 
Urbanistic de Detaliu pentru 
„Desfi inţare construcţii existen-
te şi elaborare P.U.D., construi-
re imobil mixt rezidenţial, co-
merţ, servicii S+P+8E+1R“, 
propus a fi  amplasat în Str. 
Herculane, nr. 1, mun. Cluj-Na-
poca, judeţul Cluj. Consultarea 
propunerii se poate realiza în 
cadrul Primăriei Cluj-Napoca, 
Serviciul Urbanism, cam. 62. 
(1.1)

¤ CRIŞAN FLORIN ALEXANDRU 
şi soţia BIANCA-MINERVA, în 
calitate de benefi ciari, anunţă 
intenţia de elaborare P.U.D. 
modifi cator pentru ”Construire 
ansamblu locuinţe şi spaţii co-
merciale, racorduri şi branşa-
mente la utilităţi, împrejmuire 
şi amenajări exterioare, str. 
Borhanciului nr. 76G, Cluj-Na-
poca“, cu încadrarea/respecta-
rea P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 
822/18.12.2007. (1.1)
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NOTIFICARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., în calitate de administrator 
judiciar al S.C. Promoterm Nord S.R.L. (în insolvenţă, in 
insolvency, en procédure collective), prin sentinţa civilă 
pronunţată în data de 06.10.2014, în dosarul nr. 
1085/1285/2013*, afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj

NOTIFICĂ
Toţi creditorii S.C. Promoterm Nord S.R.L. (Cluj-Napoca, 

str. Cîmpului, nr. 95, Jud. Cluj, J12/2435/2006, C.U.I. 18854812) 
că faţă de aceasta a fost deschisă procedura insolvenţei în 
formă generală prevăzută de Legea nr. 85/2006 și în consecinţă:

1. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere 
a creanţei asupra averii debitoarei este data de 21.11.2014;

4. Termenul limită de verifi care a creanţelor, întocmire, 
afi șare și comunicare a tabelului preliminar al creanţelor este 
data de 15.12.2014;

5. Termenul pentru înregistrarea eventualelor contestaţii 
la tabelul preliminar este de 5 zile de la publicarea acestuia 
în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă;

6. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
și afi șarea tabelului defi nitiv de creanţe este data de 28.01.2015.

Şedinţa adunării creditorilor va avea loc în data de 
18.12.2014, ora 14.30, la sediul administratorului judiciar 
din localitatea Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj.

ANUNŢ DE MEDIU

Regia Autonomă de Termofi care RA anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului 
de mediu pentru proiectul ”realizarea unui parc fotovoltaic 
amplasat în incinta Centralei Termice de Zonă, Cluj-Napoca 
str. Plevnei nr. 70.“

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la sediul 
A.P.M. Cluj – Cal. Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B, tel. 0264-410722 
și la sediul RA Termofi care Cluj Napoca, B-dul 21 Decembrie 
1989 nr. 79, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la A.P.M. Cluj, Cal. 
Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B, tel. 0264-410722, fax 0264-410716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro.

Regia Autonomă de Termofi care RA anunţă publicul 
interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a acordului 
de mediu pentru ”proiectul montare de panouri fotovoltaice 
pe terasa Centralei Termice 4 Grigorescu, Cluj-Napoca, str. 
Al. Vlahuţă bl. Lamă F”.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la sediul 
A.P.M. Cluj – Cal. Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B, tel. 0264-410722 
și la sediul RA Termofi care Cluj Napoca, B-dul 21 Decembrie 
1989 nr. 79, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la A.P.M. Cluj, Cal. 
Dorobanţilor nr. 99, bl. 9B, tel. 0264-410722, fax 0264-410716, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro.

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC SALICE COMPROD S.R.L.
cu sediul în Loc. Cluj Napoca, Str. Calea Baciului, nr. 2-4, Jud. 
Cluj, organizează concurs pentru următoarele posturi:

tâmplari, ingineri, manipulanţi, stivuitorişti, 
muncitori vopsitori, muncitori agregat 

debitare, operatori furniruire, operatori presă, 
operatori CNC, operatori maşină calibrat.

CV-urile se pot trimite pe adresa contact@salice.ro. Mai 
multe detalii se pot solicita la nr. de tel. 0264-406055 sau 
la sediul fi rmei, din Loc. Cluj Napoca, Str. Calea Baciului, nr. 
2-4. Personalul angajat va desfășura activitatea la Huedin, 
str. Fildului, nr. 15, jud. Cluj.

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

13:00 De joi până joi (emis. 
mag.) (live)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 9)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Akzente (program cult.) 
16:50 Discover România (emis. 
info.) - Ion Irimescu
17:00 Interes general (talk show)
18:00 Lozul cel mare (emis. con.)
18:30 Legendele palatului: Pic-
torul de la curte (sud cor., 2008, 
s. rom., episodul 33-34)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 9)
21:00 Președinte pentru Româ-
nia (talk show) (live)
22:00 Biziday (2013, talk show)
22:50 Starea naţiei (reality show)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live)
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 Next Star (2013, emis. con.)
23:30 Un show păcătos (diver-
tisment) (live)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV
13:45 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr., episodul 29)
15:00 Renunţă, Dorothy! (sua, 
2006, f. dr.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Las fi erbinţi (rom., 2011, 
s. com., sezonul 6, episodul 7-8)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 În mintea criminalului (sua, 
2008, s. poliţist, sez. 5, ep. 19)

KANAL D

13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (2013, divertis-
ment) (reluare)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Suleyman Magnifi cul: 
Sub domnia iubirii (tur., 2011, 
s. avent.)
22:30 WOWbiz (2012, div.)

ACASĂ TV

13:00 Culorile iubirii (mex., 
2014, ser.) (reluare)
14:30 Complicea (mex., 2014, 
ser.) (reluare)
15:30 Minciuna (mex., 1998, ser.)
16:30 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, episodul 4833) (r)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Pasiune interzisă (sua, 
2013, s. tv)
19:30 Pentru că te iubesc 
(mex., 2013, s. rom.)
20:30 Culorile iubirii (mex., 
2014, ser.)
22:00 Complicea (mex., 2014, ser.)
23:00 Casa de alături (sua, 
2011, s. de acţ.)
0:00 Clona (braz., 2001, s. tv) 
(reluare)

LOOK TV

13:00 Top Goluri. Top Ratări 
(2014, emis. sport) (reluare)
13:30 Minunile Lui Tămaș (di-
vertisment) (reluare)
15:30 Big Boletus (2012, diver-
tisment) (reluare)
16:30 Academia de frumuseţe 
(2014, emis. con.) (reluare)
17:30 Fanatik Show (talk show) 
19:30 Știri Look TV (2013, emis. 
info.) (live)
20:00 Blestemul familiei Kennedy 
(can., 2011, mini-s., episodul 2)
21:00 Celebrity (2012)
22:00 Tonik Show (2012, diver-
tisment)
23:00 Faci pariu? (2011, emis. 
info.)

PERFECT REFILL

www.reumplericartusecluj.ro
Tel.: 0731-322.790/0264-593.237

perfectrefi ll1994@yahoo.com

 REUMPLERE CARTUŞE IMPRIMANTĂ

 REPARAŢII IMPRIMANTE, FAXURI, MULTIFUNCŢIONALE

 CARTUŞE NOI, TUŞURI/TONERE

 PIESE DE SCHIMB CARTUŞE/IMPRIMANTE

B-dul. Eroilor, Nr. 20, Ap. 3
Orar: L-V: 9-17

spectacole

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

Luni 27 octombrie 2014 ora 19.00

Leul Deșertului – cu Radu Beligan și Maia Morgenstern
Luni 3 noiembrie 2014 ora 19.00

Tudor Gheorghe – Anotimpurile mele
Miercuri 5 noiembrie 2014 ora 19.00

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

Teatrul Naţional

Academia de Muzică „Gh. Dima“

Colegiul Academic

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

Requiem, Giuseppe Verdi
Duminică, 26 Octombrie 2014, ora 20.00

Serate Camerale, Cvartetul Transilvan
Joi 23 octombrie 2014 ora 19.00

Opera Naţională

UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838. Cluj-Napoca
Str. Partizanilor 

nr. 120

CONTACT:
e-mail: servicetransauto@yahoo.com

0729.308.116

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

S.C. CARTOPACK S.R.L.
ANGAJEAZĂ

2 (DOUĂ) MUNCITOARE

pe mașini de confecţionat cutii din carton ondulat.

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

Relaţii la tel. 0740-3145.44.

Concert extraordinar de închidere a festivalului
Vineri 24 octombrie 2014 ora 19.00
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O judecătoare federală a 

dispus marţi ca bărbatul 

care a pătruns în Casa Albă 

să fi e supus unei expertize 

psihiatrice, după ce o primă 

evaluare a conchis că aces-

ta este iresponsabil din 

punct de vedere penal.

Omar Gonzalez, plasat în de-

tenţie imediat după ce a fost ares-

tat în interiorul Casei Albe, a ple-

dat nevinovat, pe 1 octombrie, 

de pătrundere ilegală într-un edi-

fi ciu protejat, port de armă „pe-

riculoasă” şi deţinere ilegală de 

muniţie.

Un mare juriu american l-a in-

culpat pentru că a „atacat, a opus 

rezistenţă şi a obstrucţionat” exer-

citarea funcţiunii a doi agenţi din 

cadrul Secret Service, poliţia de 

elită însărcinată cu protecţia pre-

şedintelui Statelor Unite. 

Încarcerat într-o închisoare 

din Washington, fostul comba-

tant mobilizat în Irak a fost su-

pus pe 17 octombrie unei sim-

ple evaluări a stării mentale, ca-

re a conchis că „domnul Gonza-

les nu este responsabil penal”, 

a anunţat judecătoarea Collyer.

Însă „aceasta a fost doar o 

evaluare, nu o expertiză psihia-

trică deplină”, a adăugat ea, pre-

cizând că procedura a avut loc 

în perioada în care avocaţii apă-

rării încă mai puteau face apel.

În seara lui 19 septembrie, 

Gonzales, în vârstă de 42 de ani, 

a escaladat gardul de 2,30 me-

tri din partea de nord a Casei 

Albe, a parcurs peste 60 de me-

tri pe peluză, după care a fost 

urmărit şi somat să se opreas-

că de către un agent din cadrul 

Secret Service. 

Cu intrusul la psihiatru

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Situaţia democraţiei, sta-

tului de drept şi drepturi-

lor omului din Ungaria a 

fost abordată marţi seara 

într-o dezbatere în plenul 

Parlamentului European 

(PE) şi a provocat discuţii 

aprinse.

Eurodeputaţi din grupurile 

liberal, social-democrat şi al 

Verzilor au adresat întrebări 

referitoare la independenţa sis-

temului judiciar, libertatea pre-

sei şi taxarea publicităţii în Un-

garia. Intervenţii împotriva 

unor organizaţii civile au fă-

cut, de asemenea, obiectul 

unor dezbateri aprinse.

Deputaţi din grupul popu-

larilor europeni şi alţi repre-

zentanţi conservatori au afi r-

mat că stânga lansează acu-

zaţii la adresa Guvernului con-

dus de Viktor Orban din per-

spectiva înfrângerilor succe-

sive pe care le-au suferit în 

alegeri.

Eurodeputatul conservator 

britanic Timothy Kirkhope a 

apreciat că niciun stat mem-

bru UE nu este obligat să as-

culte lecţiile date de către PE.

Eurodeputaţii Istvan Ujhe-

lyi şi Gyorgy Schopfl in, din 

partea Fidesz, au fost impli-

caţi într-un schimb de replici 

dur. Schopfl in a obiectat faţă 

de eticheta socialistă de „re-

gim Orban”, insistând că Fi-

desz, care este departe de a 

fi  un regim, a obţinut în mod 

democratic victorii în alegeri.

Pe de altă parte, eurodepu-

tatul socialist Tibor Szanyi a 

interpelat marţi, în scris, Co-

misia Europene (CE), căreia 

i-a solicitat să spună dacă Uni-

unea Europeană va acţiona în 

legătură cu interdicţia impu-

să de către Statele Unite unor 

ofi ciali unguri, acuzaţi de co-

rupţie, de a pătrunde pe teri-

toriul american, informează 

Mediafax.

Şase ofi ciali guvernamen-

tali ungari suspectaţi de co-

rupţie sunt vizaţi de interdic-

ţii privind intrarea în Statele 

Unite, a anunţat Andre Goo-

dfriend, ataşatul cu afaceri al 

ambasadei americane din Bu-

dapesta. „Această situaţie, da-

că va continua în acest mod, 

va face imposibilă colabora-

rea ca aliaţi. Vrem să evităm 

ajungerea într-un astfel de 

punct”, a spus Goodfriend.

Mihai CISTELICAN
Redactia@monitorulcj.ro

Ucraina va avea alegeri 

parlamentare în 26 

octombrie în contextul în 

care incertitudinea gaze-

lor ruseşti pluteşte în aer.

Situaţia a fost creată după 

ce la întâlnirea de marţi din 

Bruxelles dintre Rusia, Uniu-

nea Europeană şi Ucraina ne-

gocierile au eşuat. Următoa-

rea întâlnire va avea loc în 29 

octombrie.

Ministrul rus al Energiei, 

Alexander Novak, a precizat 

într-o conferinţă de presă or-

ganizată în capitala Belgiei 

că principala problemă pri-

vind gazele o reprezintă pla-

ta celor 1,6 miliarde de do-

lari în avans pentru luna no-

iembrie şi decembrie. „Pro-

blema lichidităţilor Ucrainei 

trebuie studiată”, a precizat 

ministrul rus.

„Luaţi sau plătiţi”

Pe de altă parte, ministrul 

ucrainean Yuriy Prodan a spus 

că problema este încrederea. 

Rusia a schimbat preţul gazu-

lui în aprilie de la 285$ la 485$ 

după ce în Ucraina a început 

revoluţia pro-vest. Ofi cialul 

ucrainean a spus că „preţul a 

fost schimbat unilateral de gu-

vernul rus, deci acum vrem 

un document mai clar”.

El a adăugat că în cazul în 

care contractul vechi, din 2009, 

rămâne în vigoare pe timpul 

sezonului rece nu-i va opri pe 

cei de la Kremlin, invocând o 

clauză de „luaţi sau plătiţi”, 

să forţeze Kievul să plăteas-

că suplimentar pentru gaze 

care nu au fost comandate.

Comisarul european pen-

tru energie, Gunther Oettin-

ger, a precizat la rândul său 

că Ucraina trebuie să-şi plă-

tească obligatoriu facturile de 

gaz către Rusia. „Dacă te duci 

la măcelar şi nu-ţi plăteşti 

factura timp de şapte luni, 

evident ai o mare problemă”, 

a spus el.

Meteorologii spun că tem-

peraturile vor scădea cu 4 gra-

de celsius în Kiev în acest we-

ekend. Vor scădea cu 7 grade 

celsius în Sofi a, unul din ze-

cile de oraşe din sud-estul Eu-

ropei, care depind de gazul 

rusesc ce trece prin Ucraina, 

pentru a menţine fabricile de 

lucru şi casele încălzite.

Polonia şi Slovacia au vân-

dut gaz rusesc Ucrainiei. Ru-

sia a discutat problema cu Un-

garia pentru a renunţa la sche-

ma „ilegală” şi a redus volu-

mul de gaz livrat.

Slavism şi pro-ruşi
în Balcani

Situaţia din Balcani este 

destul de delicată. O mare 

partea a populaţiei din Bal-

cani se identifi că cu ruşii. Nu 

doar din motive istorice. Bul-

garii nu cred că au benefi ci-

at foarte mult de punctul de 

cotitură pe care l-a luat Eu-

ropa şi consideră că situaţia 

ţării lor s-a înrăutăţit în ulti-

mii 25 de ani. Slovenia şi Cro-

aţia nu au nimic împotriva 

lui Putin şi nu se declară mul-

ţumiţi de sancţiunile aplica-

le Moscovei. Serbia, care îşi 

doreşte să adere la Uniunea 

Europeană se identifi că cu 

Rusia. Lucrurile de acest gen 

se vor schimba greu într-un 

viitor apropiat. Angela Mer-

kel are probleme în Germa-

nia cu sancţiunile aplicate 

Rusiei din cauza opoziţiei din 

Germania care se opune. Ten-

dinţa pro-Putin din Europa a 

apărut după criza economi-

că din 2008.

Ungaria, pusă la colţ (şi) în Parlamentul European

Datoria comercială a Ucrainei către Rusia, constând în facturi de gaz 
neachitate, rămâne o problemă nerezolvată.

Gaz rusesc şi alegeri, 
formula explozivă
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Simona Halep a reuşit cea 

mai mare victorie din 

cariera ei, prima în faţa 

unei jucătoare din Top 3 

WTA, un succes de neui-

tat datorită scorului şi a 

manierei în care românca 

s-a impus. Acesta este al 

doilea meci al jucătoarei 

din România în Grupa 

Roşie de la Turneul 

Campioanelor, în prima 

întâlnire trecând de 

Eugenie Bouchard, cu sco-

rul de 6-2, 6-3.

Românca Halep a declarat 

după meci că a fost un meci 

foarte greu, că a aşteptat foar-

te mult acest meci şi că şi-a 

îndeplinit cel mai mare vis al 

ei, cel de a învinge pe una 

dintre surorile Williams.

„A fost cel mai mare meci 

din viaţa mea, nu pot să ex-

plic, sunt foarte fericită şi 

vreau să mă bucur. A fost vi-

sul meu să înving una dintre 

surorile Williams, sunt jucă-

toare foarte bune. Nu aş fi  pu-

tut să joc aşa fără ajutorul vos-

tru, al fanilor, al românilor 

mei şi al echipei. Trebuie să 

îmi văd mai departe de joc şi 

să continui pe această pantă. 

Serena poate că nu a fost în 

cea mai bună zi, însă eu am 

jucat agresiv, am luat mingea 

devreme, am deschis terenul, 

am servit bine. Am jucat foar-

te bine şi sunt extrem de fe-

ricită”, a spus Simona Halep 

după meciul câştigat în faţa 

Serenei Williams.

Prin victoria de miercuri, 

Halep şi-a asigurat un premiu 

de 406.000 de dolari şi 460 de 

puncte WTA. Ea va mai pri-

mi 70 de puncte pentru urmă-

toarea partidă din grupă, in-

diferent de rezultat, astfel că 

totalul este de 530 de puncte 

WTA.

Simona Halep va disputa 

vineri următorul său meci la 

Turneul Campioanelor de la 

Singapore, ultimul din grupă, 

cu sârboiaca Ana Ivanovic.

Simona Halep ocupă locul 

1 în Grupa Roşie, cu două vic-

torii în tot atâtea meciuri, şi 

este aproape de califi carea în 

semifi nale. Ea va juca, vineri, 

ultima partidă din grupă, cu 

sportiva sârbă Ana Ivanovici, 

locul 7 WTA.

Serena Williams a pierdut 

doar de opt seturi cu 0-6 în 

cariera sa. Cele care au reuşit 

să o învingă categoric pe cea 

mai bună tenismenă din lu-

me au fost: Balleret – 1997, 

Fernandez – 1999, Jankovic – 

2005, Henin şi Schnyder – 

2007, Venus Williams – 2008, 

Medina Garrigues – 2013 şi 

Simona Halep – 2014.

Cele două jucătoare de ieri 

s-au mai întâlnit de trei ori 

până în prezent, de fi ecare da-

tă impunându-se jucătoarea 

americană. Ele au jucat pri-

ma dată una împotriva celei-

lalte în 2011, în turul doi al 

turneului de la Wimbledon, 

când Serena Williams a câş-

tigat în trei seturi, scor 3-6, 

6-2, 6-1.

Următoarele două partide 

au avut loc în 2013 şi s-au în-

cheiat cu scorul de 6-3, 6-0, 

în semifi nalele turneului de 

la Roma, şi cu scorul de 6-0, 

6-4, în sferturile de fi nală ale 

turneului de la Cincinnati.

Victorie în faţa „invincibilei”
Jucătoarea româncă de tenis, Simona Halep, locul 4 WTA, a învins-o cu scorul de 6-0, 6-2, în 65 de minute, pe 
americanca Serena Williams, locul 1 WTA, în etapa a doua a Grupei Roşii a Turneului Campioanelor, de la Singapore.

1. Halep Simona 2

2. Ivanovic Ana 1

3. Williams Serena 1

4. Bouchard Eugenie 0

Clasamentul 
grupei roşii:

Serena Williams a recu-

noscut după meci că nu a 

mai văzut un aşa meci 

bine făcut de Halep şi a 

promis că se va antrena 

serios pentru următorul 

meci împotriva româncei.

Meciul de ieri în faţa ju-

cătoarei românce, pierdut cu 

scorul de 0-2 (0-6, 2-6) a lă-

sat-o fără cuvinte pe cea mai 

bună jucătoare de tenis din 

lume. Jucătoarea americană, 

Serena Williams a declarat la 

fi nalul partidei că românca 

are toate meritele şi a recu-

noscut că nu a văzut-o nici-

odată pe Simona Halep la ni-

velul la care a jucat astăzi.

„Cred că ea a jucat foarte 

bine, să fi u sincera. Personal, 

n-am văzut-o niciodata jucând 

aşa. Niciodată! Dar, evident, 

n-a avut nimic de pierdut aşa 

că a lovit fi ecare minge. A fă-

cut un meci foarte, foarte bun. 

M-am pregătit foarte bine pen-

tru azi, dar nu am jucat nici 

pe departe la fel de bine pre-

cum am lovit la antrenamen-

te. Ea a servit mult mai bine 

azi decât o văzusem. Am vă-

zut-o de multe ori jucând, dar 

nu ca azi. Bune servicii, şi pe 

primul, şi pe al doilea. A lo-

vit mingi direct câştigătoare, 

ceea ce nu-i jocul ei obişnu-

it, dar trebuie să te ridici la 

înălţimea momentului, ceea 

ce ea a făcut, eu nu”, a afi r-

mat Williams.

Serena Williams a declarat 

că îi este ruşine de meciul fă-

cut astăzi la Turneul Campi-

oanelor care a semănat mai 

multt cu unul de juniori.

„Serviciul meu a fost la ni-

vel de juniori azi. Cam ruşi-

nos. Ruşinos e un cuvânt ca-

re descrie cel mai bine. Fore-

handul a lipsit cu desăvârşi-

re, cred că şi-a luat vacanţă 

mai devreme. Dumnezeu ştie 

unde mi-o fi  serviciul”, a de-

clarat americanca.

Adversara de astăzi a Si-

monei Halep a promis că se 

va antrena şi că aşteaptă cu 

nerăbdare următorul meci cu 

jucătoarea româncă.

„M-am simţit bine fi zic, cred 

că m-am deplasat ok. Nu sunt 

la 100%, dar n-are nicio legă-

tură cum mă simt eu cu me-

ciul de azi. Cred că Simona a 

făcut cel mai bun meci al cari-

erei ei şi ca să fi u sincera, abia 

aştept să ne revedem, mă uit 

cu nerabdare către următorul 

nostru meci, pentru că m-a fă-

cut să-mi doresc să mă duc aca-

să şi să mă pregătesc din greu, 

şi în mod special să mă prega-

tesc pentru ea”, a spus Serena 

Williams după meciul de azi 

cu Simona Halep.

„Forehandul cred 
că şi-a luat vacanţă”
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Nova Vita învinge 
la Cluj

Baschetbalistele Universităţii 
Cluj, antrenate de Florin 
Covaciu, nu au reușit să le în-
vingă, pe teren propriu, pe ju-
cătoarele de la CS Nova Vita 
Târgu Mureș, acestea fi ind în-
vinse cu scorul de 54-65 (5-17, 
14-17, 12-19, 23-12). După un 
start dezastruos, clujencele au 
reușit să revină pe ultimul sfert 
dar fără a reuși să le învingă la 
total pe jucătoarele oaspete. 
Pentru echipa „U” Cluj au mar-
cat: Kristina – 19 p., Annie – 9 
p., Amber – 8 p., Cristina – 7 
p., Emese și Claudia câte 6 p. și 
Teodora – 2 puncte. În acest 
moment Universitatea Cluj se 
situează în clasament pe locul 
13, cu o victorie și cinci înfrân-
geri. Următorul meci va avea 
loc, în deplasare, sâmbătă, 25 
octombrie, pe terenul echipei 
SCM CSS Craiova.

Pe scurt

SPORT

Victorie în faţa 
„invincibilei”
Simona Halep a învins-o pe Se-
rena Williams, locul 1 WTA, la 
Turneul Campioanelor din Sin-
gapore. Pagina 11

UNIUNEA EUROPEAN GUVERNUL ROMÂNIEI Fondul Social European 
POSDRU 2007-2013

Instrumente Structurale 
2007-2013

GUVERNUL ROMÂNIEI
MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, 

IEI SOCIALE
I PERSOANELOR VÂRSTNICE

OIRPOSDRU REGIUNEA NORD-EST

INVESTEŞTE ÎN OAMENI!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional  Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 

2007-2013,  implementat de ASOCIAȚIA DORA D’ISTRIA și partenerii acesteia
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Biletele pentru meciul 

Universitatea Cluj – 

Viitorul Constanţa, de pe 

Cluj Arena, vor fi  puse în 

vânzare începând de 

mâine, la casele de la 

stadion.

Pentru meciul Universita-

tea Cluj – Viitorul Constan-

ţa de sâmbătă ofi cialii clu-

bului gazdă au pregătit o mi-

că surpriză. Astfel, fi ecare al 

100-lea cumpărător de bilet 

la jocul contra FC Viitorul va 

primi cadou un DVD cu do-

cumentarul, „Povestea U”, 

realizat de către Televiziunea 

Română.

Preţurile pentru meciul cu 

Viitorul sunt cele cu care v-am 

obişnuit, după cum urmează: 

Peluză – 10 lei, Tribuna a II-a: 

20 de lei, Tribuna I: 30 de lei, 

Zona VIP, etaj 4 – 50 de lei, 

Zona VIP, etaj 3 – 60 de lei, 

Zona VIP, etaj 2 – 100 de lei.

Începând cu acest sezon, 

elevii, studenţii şi pensiona-

rii benefi ciază de 50 la sută 

reducere, la tribunele I şi II, 

în sectoarele special amena-

jate: 2A2, respectiv 2S1. Re-

ducerea este valabilă exclusiv 

pe baza carnetului de elev/

student, vizat la zi, respectiv 

pe baza cuponului de pensie.

Totodată, copiii sub 7 ani 

vor benefi cia de acces gratu-

it în sectorul 2M2, de la tri-

buna a II-a, însoţiţi de un 

adult. În baza unui act dove-

ditor, copiii vor primi un bi-

let cu valoare zero de la casa 

de bilete de la Cluj Arena.

Partida dintre „U” şi FC Vi-

itorul va avea loc sâmbătă pe 

Cluj Arena, de la ora 18:30, 

şi contează pentru etapa a 

12-a a Ligii 1.

„U” Cluj le pregătește 
o surpriză suporterilor

Banii vor fi  utilizați în 

cazul unui număr de 600 

de copii din orașele Cluj-

Napoca, București, 

Timișoara și Voluntari. 

Nu este întâmplătoare 

alegerea acestor patru 

orașe, deoarece există 

cluburi sportive de crick-

et și astfel se va asigura 

un acces facil al elevilor 

către practicarea acestui 

joc.

Finanțarea face parte din 

programul Pierre de Couber-

tin, un fond special pe care 

MTS îl pune la dispoziția 

federațiilor sportive din Ro-

mânia. Programul poartă nu-

mele părintelui Jocurilor Olim-

pice moderne și președintele 

primului Comitet Olimpic 

Internațional, Pierre de Co-

ubertin.

Gabriel Marin, președintele 

Federației Române de Cricket 

a declarat că este încântat de 

această fi nanțare ți că acești 

bani vor ajuta să genereze in-

teres în rândul copiilor și al 

părinților.

„Suntem încântați că am 

primit această finanțare. 

Aceasta va ajuta cu siguranță 

creșterea gradului de informa-

re în rândul copiilor și al 

părinților asupra acestui joc 

minunat. Avem un program 

pentru începători care crește 

în popularitate în școli și acest 

lucru va ajuta să genereze in-

teres în continuare”, a afi rmat 

Gabriel Marin.

Campania de populariza-

re este compusă din 2 etape. 

Prima etapă este sub forma 

unei prezentări video, discuții 

și demonstrație practică, toa-

te prezentate de un antrenor 

calificat de Consiliul 

Internațional de Cricket, sau 

ICC, la care fi ecare elev va 

primi mici cadouri constând 

într-un tricou personalizat, 

un caiet dictando personali-

zat și alte materiale.

Fiecare oraș implicat în pro-

gram va înscrie câte o echipă 

în competiția fi nală care va 

avea loc în București în data 

de 15 noiembrie.

Ce este cricketul?

Cricket-ul este un sport de 

echipă foarte popular în Ma-

rea Britanie și în țările Com-

monwealth-ului. Primele 

mențiuni ale sale datează din 

secolul 16, dar a devenit im-

portant din secolul 18, primul 

meci ofi cial jucându-se în se-

colul 19. Cricketul se joacă 

între 2 echipe a câte 11 jucă-

tori. În timp ce o echipă ba-

te mingea, încercând să rea-

lizeze cât mai multe alergă-

turi (în engleză runs), un ju-

cător de la cealaltă echipă 

aruncă mingea (bowler), fă-

când asta astfel încât să i-o 

dea jucătorului care o prinde 

(din spatele celui care o ba-

te) și împiedicând echipa opo-

nentă să marcheze alergături. 

După un anumit număr de 

aruncături, care marchează 

un innig, echipele își schim-

bă rolurile. O joacă constă 

dintr-un anumit număr de in-

ning-uri și poate dura până 

la 5 zile. Forma terenului es-

te ovală (cricket fi eld), iar în 

mijlocul ei se afl ă o fâșie de 

pământ lungă de 20 metri 

(cricket pitch). Alergăturile 

se efectuează între construcțiile 

celor 2 capete ale fâșiei de 

pământ (numite wicket).

Cricketul este oarecum ase-

mănător cu baseball-ul nord-

american. Nu trebuie însă 

confundat cu croquetul, un 

alt joc sportiv de origine bri-

tanică, însă diferit.

Cricketul, sprijinit la Cluj-Napoca

Cricket-ul este un sport de echipă foarte popular în Marea Britanie și în țările Commonwealth-ului

Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) a acordat Federației Române de Cricket (FRC) primul său 
sprijin financiar de la înființarea acestei federații pentru introducerea jocului de cricket la oraș.


