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ADMINISTRAŢIE

Clujul așteaptă
noi investitori
Reprezentanţii autorităților şi ai fi rmei care 
construieşte Parcul Industrial Tetarom IV au 
semnat contractul pentru demararea lucră-
rilor, o investiție de 55 mil. lei.  Pagina 3

ADMINISTRAȚIE

Alte parkinguri 
în centrul orașului
Peste 700 de locuri de parcare vor fi  create în 
următorii doi ani în centrul orașului.Pagina 2

POLITICĂ

Băsescu a găsit încă un 
clujean prezidenţiabil
Clujeanul Daniel Morar se încadrează în 
portretul robot al viitorului președinte, 
în viziunea lui Traian Băsescu. Pagina 4

SĂNĂTATE

Dosarul Electronic 
de Sănătate a fost 
implementat
Dezvoltarea sistemului DES a durat un an, 
acesta fi ind cel mai complex proiect infor-
matic din domeniul sănătăţii implementat 
în România. Pagina 6

Doi oameni au murit arşi de vii 
pe centura ocolitoare

PUBLICITATE

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

Mahalagiul e pus la colț de doamnele politician din Cluj

Premierul Ponta, 
băiat de cartier !

ADMINISTRAȚIE

Delegaţie daneză din domeniul 
agricol, la Consiliul Judeţean Cluj

POLITICĂ

18.303.915 de cetăţeni 
cu drept de vot, pe listele electorale

Preşedintele Consiliului Jude-
ţean Cluj, Horea Uioreanu, îm-
preună cu vicepreşedinţii Ioan 
Oleleu şi Vakar Istvan, alături de 
conducerea Clusterului AgroFo-
odInd Napoca şi reprezentanţi 
ai unor societăţi comerciale din 
domeniul agro-alimentar clu-
jean, au primit ieri  vizita unei 
delegaţii din Danemarca forma-
te din membri ai Clusterului si-
milar din domeniul agricol da-
nez – SustainAgri. 

Ioan Oleleu a prezentat mem-
brilor delegaţiei daneze activi-
tatea Clusterului AgroFoodInd 
şi a subliniat că acesta este sin-

gurul de acest fel din România 
care a obţinut o fi nanţare euro-
peană nerambursabilă. De ase-
menea, Oleleu a făcut o trecere 
în revistă a celor mai importan-
te proiecte din domeniul agri-
culturii afl ate, în acest moment, 
pe lista de investiţii a Consiliu-
lui Judeţean Cluj. Este vorba, 
în special, de proiectul constru-
irii unui abator pentru sacrifi -
carea ovinelor, porcinelor şi bo-
vinelor, dar şi de amenajarea 
unui Centru pentru Colectarea 
Fructelor, investiţii care se gă-
sesc, în acest moment, în faza 
fi nalizării studiilor tehnice.

Autoritatea Electorală Perma-
nentă a stabilit că în listele elec-
torale permanente, întocmite la 
nivelul unităţilor administra-
tiv-teritoriale, sunt înscrişi 
18.303.915 cetăţeni cu drept de 
vot, informează Guvernul, după 
ce a analizat o informare privind 
stadiul pregătirii alegerilor euro-
parlamentare.

Executivul mai arată că Biro-
ul Electoral Central (BEC) a adop-
tat, săptămâna trecută, hotărârea 
privind interpretarea unor noţi-
uni şi expresii (număr total de 
voturi valabil exprimate, prag 
electoral, atribuirea mandatelor, 

calcularea câturilor, sistemul de 
atribuire al mandatelor şi conţi-
nutul listei candidaţilor supleanţi) 
şi decizia privind măsurile pen-
tru asigurarea ordinii publice în 
cadrul procesului electoral.

De asemenea, BEC a consta-
tat rămânerea defi nitivă a can-
didaturilor depuse de către 15 
partide politice, alianţe electora-
le şi organizaţii ale cetăţenilor 
aparţinând minorităţilor naţio-
nale, precum şi de către 8 can-
didaţi independenţi şi a stabilit 
ordinea pe buletinul de vot a lis-
telor de candidaţi şi candidaţi-
lor independenţi.

Pe centura Vâlcele-Apahida, două TIR-uri s-au ciocnit, iar șoferii au murit arşi de vii, prinşi între fiarele propriilor cabine.  Pagina 3

VEZI FOTOGRAFII ŞOCANTE AICI

În goană după imagine, premierul Victor Ponta a sărit din lac, în puț. A folosit un limbaj vulgar la adresa unei doamne, 
ministrul Apelor Doina Pană, apoi i-a întrebat, stupid, pe locuitorii satelor inundate cum au petrecut Paștile.  Pagina 4
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administratie@monitorulcj.ro

În Piaţa Mihai Viteazul, 

în faţa statuii, va fi  con-

struit un parking subte-

ran cu 700 de locuri, iar 

în Piaţa Ştefan cel Mare, 

lângă Casa Învăţătorului 

va fi  ridicat un alt par-

king subteran, cu lift, cu 

275 de locuri.

Autorităţile locale vor con-

strui până la urmă un par-

king subteran în Piaţa Mihai 

Viteazul, după ce iniţial pro-

iectul a rămas blocat din ca-

uza unei magistrale de apă 

care se afl ă sub acel teren, 

iar ulterior au apărut alte pro-

bleme legate de teren. Mai 

exact, Biserica Greco-Catoli-

că a revendicat terenul de 

6.000 mp din faţa statuii lui 

Mihai Viteazul.

În cele din urmă, biserica 

a renunţat la cererea de re-

vendicare astfel că Primăria 

poate declanşa procedurile 

pentru construirea unui par-

king în Piaţa Mihai Viteazul. 

„În urma negocierii cu Bise-

rica Greco-Catolică am obţi-

nut suprafaţa din faţa statu-

ii lui Mihai Viteazul pentru 

a putea fi  predată construc-

torului în vederea realizării 

parkingului”, a declarat, ieri, 

primarul Emil Boc.

Magistrala de apă 
a cauzat probleme

Potrivit conduceri Primă-

riei, iniţial, autorităţile loca-

le au concesionat 6000 mp, 

fără a include scuarul din fa-

ţa statuii. „Acel parking nu 

a putut fi  realizat din cauza 

magistralei care bloca par-

kingul. În aceste condiţii, 

pentru a putea realiza un 

parking de 500 locuri am 

pornit discuţii cu biserica 

Greco Catolică care avea un 

teren în faţa statuii, în scuar. 

În urma discuţiilor purtate 

mai multe luni, biserica a 

fost de acord să renunţe ofi -

cial şi legal la cererea de re-

trocedare. Vineri, am primit 

decizia prin care se ia act de 

renunţarea bisericii la retro-

cedare. Fără acel act nu pu-

team declanşa lucrările”, a 

completat Emil Boc.

Din cei 6000 mp se vor 

scădea cei 2 metri care sunt 

ocupaţi de magistrala de apă, 

astfel că parkingul se mută 

cu doi metri spre sud. Prima-

rul a mai spus că în termen 

de aproximativ doi ani ar pu-

tea fi  realizat parkingul.

Statuia va fi  
recondiţionată

Odată cu realizarea par-

kingului subteran de 500 de 

locuri, Primăria va recondi-

ţiona şi statuia lui Mihai Vi-

teazul, afl ată acum într-o 

avansată stare de degradare. 

Deocamdată, primarul nu a 

putut preciza dacă se vor fa-

ce şi alte modifi cări în ceea 

ce priveşte aspectul zonei sau 

dacă terenul din faţa statuii 

va fi  mai mic după realiza-

rea parkingului.

Emil Boc a mai spus că 

este posibil să introducă un 

proiect de hotărâre privind 

concesionarea terenului chiar 

în şedinţa de luni, 28 aprilie, 

ca punct suplimentar pe or-

dinea de zi.

Parking cu lift în Piaţa 
Ştefan cel Mare

După ce autorităţile loca-

le au câştigat “războiul” cu 

Biserica Greco-Catolică legat 

de terenul din Piaţa Mihai Vi-

teazul, Primăria a câştigat şi 

negocierile cu Sindicatul Li-

ber al Învăţământului Preu-

niversitar (SLIP) Clujean pen-

tru realizarea unui parking 

în Piaţa Ştefan cel Mare. Sin-

dicatul deţinea o fâşie îngus-

tă de teren care făcea impo-

sibilă construirea parkingu-

lui respectiv.

După negocieri care au du-

rat mai multe luni, consiliul 

SLIP şi-a dat acordul să ce-

deze terenul Primăriei 

Cluj-Napoca astfel că urmea-

ză demersurile fi reşti pentru 

construirea unui parking sub-

teran cu lift în Piaţa Ştefan 

cel Mare. Parkingul din Pia-

ţa Ştefan cel Mare va avea 

275 de locuri.

Alte parkinguri 
în centrul oraşului

PUBLICITATE

Peste 700 de locuri de parcare vor fi create în următorii doi ani 
în centrul oraşului prin construirea a două parkinguri subterane.
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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

Cu ocazia Zilei 

Internaţionale a Cărţii, ele-

vii de la liceul „Napoca” au 

invitat trecătorii din Piaţa 

Unirii să se oprească preţ 

de câteva minute pentru a 

răsfoi o carte.

Ziua Internaţională a Căr-

ţii a fost celebrată aşa cum se 

cuvine la Cluj-Napoca. Zeci de 

elevi de la Liceul Tehnologic 

„Napoca” şi-au alocat două 

ore din timpul lor liber şi s-au 

instalat în Piaţa Unirii pentru 

a-i invita pe clujeni să citeas-

că sau să răsfoiască o carte 

preţ de câteva minute.

Unii dintre elevi şi-au adus 

cărţi de colecţia lor proprie, 

iar alţii le-au împrumutat de 

la biblioteca şcolii. Cert este 

că trecătorii s-au arătat inte-

resaţi de iniţiativa elevilor, iar 

băncile din Piaţa Unirii au fost 

ocupate de clujenii care s-au 

oprit preţ de câteva minute 

pentru a răsfoi o carte.

„Celebrăm Ziua Internaţio-

nală a Cărţii prin încercarea de 

a promova, am spus noi sub 

sigla «cinci minute de lectură», 

ideea de carte, ideea de apro-

piere de lectură şi de apropie-

re de sinele nostru”, a precizat 

pentru Monitorul de Cluj Nico-

leta Opriş, profesoara de limba 

şi literatura română de la Co-

legiul Tehnic „Napoca”.

„Am observat că lumea se 

întoarce spre lectură. În ceea ce 

îi priveşte pe elevi, încercăm să-i 

apropiem de lectură chiar dacă 

o facem prin jocuri, prin atelie-

re, prin astfel de activităţi. Poa-

te că pe cei mici îi provocăm 

mai uşor. Pentru adolescenţi pro-

vocarea trebuie să vină sub for-

mă de tentaţie şi atunci cu si-

guranţă vor răspunde pozitiv”, 

a mai adăugat Nicoleta Opriş.

Alexandra Codreanu, o ele-

vă în clasa a XI-a a povestit că: 

„eu citesc. Îmi place să citesc. 

Câteodată pentru că e nevoie 

pentru şcoală, dar mai citesc şi 

lecturi personale”.  A.L.

Zi de lectură în Piaţa Unirii
VEZI FOTOGRAFII AICI
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33 de praguri de sol noi în Cluj-Napoca

O gură de canal, capcană 
pentru şoferi şi pietoni

Strada Colinei intră în reparaţii

Primarul Emil Boc a anunţat ieri că, începând de 
săptămâna viitoare, vor fi  montate 33 de praguri de sol din 
asfalt, cu înălţimea de 7cm, pentru limitarea vitezei. 
„Au fost montate pe baza solicitării cetăţenilor și Poliţiei. 
Aceste praguri sunt rezistente, nu se vor distruge după 
trecerea iernii”, a precizat Boc. Pragurile de sol vor fi  
amplasate pe următoarele străzi: Nicolae Iorga, zona 
Părculeţului Iris (două praguri), Nicolae Iorga între strada D. 
Bolinti neanu și strada D. Cantemir, strada Semenicului, 
Bistriţei, Băișoara - zona liceului Lucian Blaga înainte de 
intersecţia cu aleea Băiţa, inclusiv trecere de pietoni, 
Grigore Alexandrescu - Agricultorilor (zona grădiniţei 
„Dumbrava minunată”), Iancu de Hunedoara înainte de 
intersecţia cu str. Bela Bartok, în sensul de mers spre str. Al.
Vlahuţă, Aleea Băiţa nr. 3, str. Luceafărului nr. 3, str. Eugen 
Ionesco nr. 75, zona numerelor 94-106 și nr. 12-13, zona 
blocurilor, str. Meteor la intersecţia cu aleea spre Liceul de 
Informati că, Calea Turzii - bretea de coborâre, în zona 
intersecţiei cu str. Ady Endre, str. Slănic în zona trecerii de 
pietoni de la intersecţia cu str. N. Pascaly, str. Negoiu nr. 9 
respecti v 12, str. Mărășești  nr. 57-58, str. Septi miu Albini nr. 
125-130, str. Răsăritului nr. 102, 103 și pe tronsonul cuprins 
între nr. 1-24, str. Codru Drăgușanu nr. 19-24, str. Mălinului 
la intersecţia cu Alverna (două), str. Măceșului nr. 36, str. 
Victor Babeș în zona nr. 8, str. Gruia la intersecţia cu str. 
Vânătorului, str. Parti zanilor nr. 17 (două) lângă grădiniţă, 
str. Aurel Suciu în zona nr. 7 și 17 ( două praguri înaintea 
intersecţiei cu str. Traian Moșoiu).  G.D.

Pe strada Memorandumului, colţ cu Gheorghe Șincai se 
afl ă o gură de canal distrusă care nu a fost reparată, ci 
doar semnalizată cu bandă și cu un semn de circulaţie. 
Șoferii care au circulat miercuri dimineaţa în centrul 
orașului au avut parte de o surpriză neplăcută: pe strada 
Memorandumului, un capac de canal surpat, în loc să fi e 
reparat a fost doar semnalizat. Nici pietonii nu au fost prea 
încântaţi de lucrarea nereparată. “Și așa e îngustă strada 
asta și nu sunt atenţi nici șoferii, nici pietonii când circulă pe 
aici. Fix gura asta de canal mai lipsea decorată ca pomul de 
Crăciun. Sperăm doar să nu stea prea mult ti mp în stadiul 
acesta”, spune o femeie care aștepta la semafor.  G.D.

Strada Colinei din carti erul Mănăștur nu dispune de asfalt, 
totul arată mai rău ca la ţară, iar de iluminat public nici nu 
poate fi  vorba. 
Primăria Cluj-Napoca va moderniza, anul acesta, strada 
Colinei, iar lucrările vor viza atât partea carosabilă cât și 
trotuarele. În acest sens, în ședinţa de Consiliu Local de 
luni, 28 aprilie va fi  supus votului consilierilor un proiect de 
hotărâre. „Îmbrăcămintea pe carosabil este parţial din 
beton foarte degradat, parţial din pământ, iar trotuarele 
sunt din beton ce se afl ă în stare avansată de degradare și 
prezintă fi suri, crăpături, gropi, burdușiri, circulaţia fi ind 
astf el îngreunată”, se arată în proiectul de hotărâre privind 
modernizarea străzii. Lungimea străzii este de 555 metri, 
lucrările vor dura patru luni, costul investi ţiei fi ind de 
aproximati v 1 milion lei. Lucrările sunt realizate de 
asocierea Kiat-Diferit, iar fi nanţarea este asigurată din 
bugetul local.  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

Centru

Mănăștur

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Două TIR-uri s-au ciocnit 

frontal, ieri, în jurul orei 

14.15, pe centura 

Vâlcele-Apahida. În urma 

impactului, unul dintre 

autotrenuri a luat foc, iar 

cei doi şoferi au murit 

arşi de vii, prinşi între 

fi arele celor două cabine.

În accident a fost implicat 

şi un autoturism care a intrat 

în spatele unuia dintre TIR-uri 

din cauza vitezei. Atât auto-

trenul cât şi autoturismul au 

luat foc, fi ind distruse în to-

talitate. Martorii au spus că 

şoferul autoturismului a scă-

pat ca prin minune, fără ni-

cio zgârietură, după ce a re-

uşit să iasă din maşină pe gea-

mul din dreapta.

Echipajele Inspectoratului 

pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) 

Cluj au intervenit cu trei au-

tospeciale de descarcerare şi 

două maşini SMURD. „În au-

toturism nu au fost înregistra-

te persoane decedate. Condu-

cătorii auto ai celor două 

TIR-uri sunt prinşi în cabine 

şi cel mai probabil sunt mor-

ţi. După ce vom desprinde ca-

binele vom vedea dacă mai 

sunt şi alte persoane în cabi-

nele autotrenurilor”, a decla-

rat comisar şef Sorin Rus din 

partea Poliţiei Rutiere, înainte 

de terminarea operaţiunii de 

descarcerare.

După aproape două ore, 

pompierii au reuşit să des-

facă cele două cabine şi să 

scoată trupurile carbonizate 

ale celor doi şoferi. Impac-

tul dintre cele două TIR-uri 

a fost atât de puternic încât 

cele două cabine s-au con-

topit şi nu mai puteau fi  iden-

tifi cate separat. Unul dintre 

autotrenurile implicate în ac-

cident era încărcat cu hârtie 

şi cel mai probabil, din acest 

motiv, incendiul a fost atât 

de violent.

Ieri, imediat după produce-

rea accidentului, circulaţia au-

tovehiculelor a fost blocată pe 

ambele sensuri de deplasare ale 

DN 1N Apahida – Vâlcele. Po-

liţiştii au format fi ltre şi le-au 

interzis şoferilor să mai intre pe 

centură din cauză că exista ris-

cul producerii unei explozii.

Doi şoferi au ars de vii într-un accident pe centură

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Reprezentanţii Consiliului 

Judeţean Cluj şi ai fi rmei 

care construieşte Parcul 

Industrial Tetarom IV au 

semnat ieri contractul 

pentru demararea lucrări-

lor. Câştigătorul licitaţiei 

este asocierea formată din 

S.C. ACI S.A. Cluj, S.C. 

Electromontaj S.A., S.C. 

Nordo Conforest S.A. şi 

S.C. Erbi ProdcomS.R.L., 

cu o ofertă de 

36.355.757,95 lei fără TVA.

Parcul va fi  al doilea ca mă-

rime dintre toate cele patru 

parcuri Tetarom pe care Con-

siliul Judeţean Cluj le-a con-

struit. „Am semnat contrac-

tul cu fi rma care va construi 

noul parc industrial. În peri-

oada următoare se va intra în 

teren şi va începe construc-

ţia. Referitor la locaţie, noul 

parc industrial va fi  pe raza 

teritorială a comunei Feleacu. 

De câştigat are nu doar jude-

ţul Cluj, ci şi comuna Felea-

cu, fi ind vorba de noi locuri 

de muncă”, a precizat preşe-

dintele Consiliului Judeţean 

Cluj, Horea Uioreanu.

Potrivit reprezentanţilor 

Consiliului Judeţean Cluj, în 

termen de şapte zile se va da 

ordinul de începere a lucrări-

lor. „Din punct de vedere teh-

nic avem autorizaţia de con-

struire, în termen de şapte zi-

le vom da ordinul de începe-

re a lucrărilor, iar timpul de 

execuţie este de maxim 20 de 

luni. Suprafaţa totală pe care 

se construi este 85 de hecta-

re”, au precizat aceştia.

Investitorii se vor anunţa 
numai după ce parcul 
va fi  gata

Directorul Tetarom SA, Vi-

orel Găvrea, a declarat că de-

ocamdată nu au început dis-

cuţiile cu potenţiali investi-

tori. „Mă bucur că am ajuns 

în această fază. Sper să ter-

minăm înainte de 20 de luni 

construirea parcului indus-

trial. Eu îmi doresc acest lu-

cru. Conform noilor proce-

duri, la contractele de fi nan-

ţare nu avem voie să înce-

pem niciun fel de promova-

re cu potenţiali investitori. 

Trebuie să terminăm con-

strucţia. Ştim exact ce dorim 

să facem, dar stăm cuminţi 

şi aşteptăm să se fi nalizeze 

întreaga infrastructură”, a 

declarat Găvrea. Potrivit lui 

Găvrea, proiectul include şi 

construirea unui parc foto-

voltaic care va asigura nece-

sarul de energie al parcului 

industrial.

Vicepreşedintele CJ Cluj, 

Ioan Oleleu a declarat la rân-

dul său că există interes din 

partea unor companii „seri-

oase” pentru a se poziţiona 

în acest nou parc industrial. 

“Este bine că avem parte de 

infrastructură, e un teren di-

fi cil pe care l-am primit de la 

Feleacu, va fi  o investiţie des-

tul de grea, sper să se termi-

ne repede acest proiect”, a 

completat Uioreanu.

Restul parcurilor 
aşteaptă să se umple

Horea Uioreanu a mai pre-

cizat că alte parcuri indus-

triale vor fi  construite în vi-

itorul apropiat. „Suntem în 

discuţii pentru dezvoltarea 

unui alt parc industrial în-

tr-o altă comună. Nu putem 

anunţa momentan mai mul-

te detalii. Nu aşteptăm să se 

umple aceste parcuri indus-

triale. Şi în Tetarom 3 mai 

avem locuri disponibile, dar 

preferăm să construim îna-

inte ca aceste parcuri să se 

umple”, a mai precizat pre-

şedintele CJ Cluj.

Viceprimarul comunei Fe-

leacu, Jakabffy Barna-Samu, 

a declarat că terenul a fost 

pus la dispoziţia Consiliului 

Judeţean Cluj în mod gratu-

it şi că are deschidere largă 

la centura Clujului. „Am pus 

la dispoziţie 85 de hectare 

gratuit din partea comunei 

Feleacu, are o deschidere lar-

gă la centura Clujului, avan-

tajele noastre sunt multiple, 

crearea locurilor de muncă, 

va contribui şi la bugetul lo-

cal în urma impozitelor pen-

tru halele respective”, a adă-

ugat Jakabffy.

Dorin Aşchilean, directo-

rul ACI Cluj, a precizat că lu-

crările vor fi  fi nalizate înain-

te de luna decembrie 2015.

Ce investitori mai vin la Cluj ?

Horea Uioreanu a dat undă verde lucrărilor la Tetarom IV

Contractul pentru construirea Parcului Industrial Tetarom IV a fost semnat.

Parcul industrial  Tetarom  IV va fi  construit printr-un proiect 
în valoare de  54.912.262,01 lei, din care 34.963.454,20 lei 
o reprezintă fi nanțare eligibilă, din care 14.335.016,22 lei 
fi nanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare 
Regională (41,00%) și  3.146.710,88 lei fi nanțare nerambur-
sabilă din bugetul național (9%). Consiliul Județean Cluj con-
tribuie la acest proiect cu suma de  17.481.727,10 lei (50%).

Cine acordă finanţarea

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI
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Traian Băsescu a făcut, ieri, 

în cadrul unui interviu acor-

dat pentru Adevărul, portre-

tul robot al candidatului 

dreptei pentru preşedinţie, 

precizând că, deşi nu vrea 

să dea nume, clujeanul 

Daniel Morar se încadrează 

în acest portret.

„M-am hotărât să nu mai fac 

greşeala de a încerca să enumăr 

candidaţii dreptei. Mereu omit 

pe cineva şi îmi pare rău pe ur-

mă”, a început preşedintele.

Băsescu a decis să facă totuşi 

un portret robot al acestui candi-

dat: „Un om care deja a probat 

că a făcut ceva pentru ţara asta. 

Nu poţi să pui un începător. Tre-

buie să fi e un politician care să 

aibe sufi cientă experienţă politi-

că, unul care să nu fi  avut nimic 

în comun cu fostul regim. Eu am 

învăţat democraţia, hai să alegem 

unul care vine gata învăţat. Cres-

cut în democraţie. Nu spun nea-

părat să aibă 25 de ani, poate pe 

la 40 de ani, dar să nu fi  trăit în 

societatea aia care ne făcuse asis-

taţi şi dependenţi de stat”.

”Mi-ar place să fi e un om cu 

capacitate de negociere politică, 

nu ca mine din când în când, ci 

tot timpul să poată negocia cu 

partidele de la putere şi cele din 

opoziţie. Mi-ar place să mai fi e 

un politician care dacă a venit 

cu un apartament în politică, să 

îl găsească candidatura la preşe-

dinţie tot cu un apartament”, a 

completat Traian Băsescu. Între-

bat dacă Daniel Morar se potri-

veşte acestui portret, şeful statu-

lui a spus că acesta ”se încadrea-

ză în portretului robot al candi-

datului ideal la preşedinţie”.

Băsescu a găsit încă un 
clujean prezidenţiabil

Azi în Parlament 

Senatorul PSD de Cluj Alexandru 
Cordoș a adresat în plen o între-
bare Rovanei  Plumb, ministrul 
Muncii, Familiei, Protecţiei  Soci-
ale și Persoanelor Vârstnice refe-
ritoare la calcularea pensiei pen-
tru limită de vârstă intervenită în 
perioada pensiei de invaliditate.
„În urma audienţelor realizate în co-
legiul senatorial 4 Cluj au rezultat 
mai multe probleme generate de cal-
cularea pensiei pentru limită de vâr-
stă acordată persoanelor care au be-
neficiat de pensie de invaliditate de 
diferite grade până la acel moment.

De la caz, la caz, beneficiarii au pri-
mit pensia mai mică sau consideră 
că nu s-a făcut corect recalcularea 
pensiilor, susţin aceștia.
Doamnă ministru, cunoscând im-
plicarea dumneavoastră în asigu-
rarea bunăstării persoanelor vârst-
nice, vă rog să-mi răspundeţi ca-
re este punctul de vedere al Mi-
nisterului Muncii, Familiei, Pro-
tecţiei Sociale și Persoanelor Vârst-
nice referitor la această proble-
mă și care sunt soluţiile aplicabi-
le pentru limitarea apariţiei a ast-
fel de cazuri?”.

Senatorul Alexandru Cordoş cere explicaţii în privinţa calculării pensiei

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

După ce „s-a dat” cu 

avionul la Cluj, premi-

erul Victor Ponta a 

reuşit să se facă de râs 

dându-se şi cu barca 

prin Teleorman. Ca şi 

cum nu ar fi fost de 

ajuns, acesta a folosit 

un limbaj vulgar în 

dialog tocmai cu o 

doamnă ministru.

Cum oricum niciunul din-

tre miniştri nu prea avea chef 

de plimbări în zonele afec-

tate de inundaţii, tocmai în 

preajma sărbătorilor pasca-

le, au lăsat limbajul formal 

deoparte. Mai exact, Minis-

trul Apelor, Doina Pană, s-a 

întâlnit pe traseu cu prim-mi-

nistrul, care i-a vorbit ca pe 

maidan. „Tu ce faci, fă, Doi-

na aici? Aveai tu chef de nis-

te inundatii?” Luată pe ne-

pregătite, aceasta a răspuns 

„Păi nu aveam chef, dar...”. 

Episodul de mahala a fost 

taxat de doamnele din poli-

tica de la Cluj (cele pentru 

care vacanţa de Paşte s-a în-

cheiat şi care ne-au răspuns 

la telefon).

A insultat limba română!

Reprezentantele PDL din 

forul judeţean îl „taxează” 

pe premier pentru limbajul 

folosit, subliniind că acesta 

arată desconsiderare nu doar 

faţă de o doamnă, ci faţă de 

români în special, având în 

vedere împrejurările şi con-

textul în care a fost folosit.

„Cred că este un limbaj 

interzis a fi  folosit de un mi-

nistru şi de premier în orice 

condiţii. Insultă fl agrant lim-

ba română, iar pe de altă 

parte, insultă o doamnă. Cred 

că asta arată încă o dată că 

noi suntem nişte gângănii 

mici, în comparaţie cu cei 

de la putere, şi totodată fe-

lul în care se guvernează, la 

acest nivel adică. Totodată 

denotă desconsiderare faţă 

de români”, a declarat con-

silierul judeţean PDL, Mari-

ana Leş.

Apărat (puţin) 
de colegele de partid

Totuşi, arată reprezen-

tantele PSD din forul local, 

chiar dacă limbajul folosit 

de premier este unul mai 

puţin elegant, acesta nu se 

aseamănă cu preşedintele 

Traian Băsescu, din acest 

punct de vedere. „Premie-

rul Victor Ponta şi domna 

ministru Pană sunt colegii 

şi camarazii mei. Dar indi-

ferent de limbajul folosit, 

nu a ameninţat-o pe doam-

na ministru că nu îşi va mai 

vedea familia… Eu preţu-

iesc diplomaţia, eleganţa în 

exprimare, cred că este o 

interpretare nefericită a ce-

ea ce s-a întâmplat acolo, 

în teren.

Pe de altă parte, cu cer-

titudine Victor Ponta nu 

seamănă nici la vorbă, nici 

la port cu preşedintele Tra-

ian Băsescu”, a declarat Cla-

udia Anastase, consilier lo-

cal PSD.

Ponta se poartă 
ca pe maidan!
Mahalagiul Victor Ponta este pus „la colţ“ de doamnele politician de la Cluj.

În ciuda fi lmării video, ieri, premierul Victor Ponta a insistat 
că nu a folosit apelativul „fă” la adresa ministrului Apelor și 
Pădurilor, Doina Pană. Acesta a răspuns printr-o aluzie la 
președintele Băsescu, spunând că nu se adresează așa și că 
nu a coborât de pe vapor.

„Am văzut că m-am adresat injurios. M-am uitat pe înregis-
trare și e clar că nu am zis așa ceva. Nu băusem nici whiskey, 
nici nu coborâsem de pe vapor, nu mă adresez așa. (…) Așa 
e împărţită lumea între cei care fac ceva și cei care înjură, nu 
vă supăraţi că unii ne înjură”, a spus premierul Victor Ponta.

Vă reamintim că marţi, în timpul unei vizite la Teleorman, 
Victor Ponta și Liviu Dragnea s-au urcat într-o barcă pneuma-
tica, trasă de pompieri încălţaţi cu cizme de cauciuc. Alături 
de cei doi a fost și ministrul Apelor, Doina Pană, care nu se 
gândea că va avea parte de o asemenea deplasare.

Se apără atacând
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Societate Deschidere Maxim Închidere Variaţie

Instituţii fi nanciare

SSIF Broker 0,1158 0,1197 0,1174 + 1,56%

STK Emergent 49 49 49 - 0,20%

BVB

Armătura 0,1 0,1 0,1 0%

Carbochim 7,2 7,2 7,2 - 2,27%

S.C. Transilvania 
Construcţii

38,2 38,2 38,2 - 3,29% 

Felinvest 0,2 0,2 0,2 - 62,26% 

Banca Transilvania 1,799 1,800 1,790 - 0,56% 

Prodvinalco 1,5 1,5 1,5 0% 

RASDAQ

Napochim 
(suspendată)

0,09 0,09 0,09 - 4,26% 

Comat 5,5 5,5 5,5 - 8,33% 

LCS Imobiliar 3 3 3 0% 

Construcţii Napoca 1,86 2,50 2,50 + 35,14%

Remarul 16 
Februarie

8,0000 8,0100 8,0100  - 7,51% 

Indice Deschidere Maxim Închidere Variaţie

BET  6.513,09 6.531,13  6.509,83 - 0,05%

BET-FI  28.042,24 28.297,28  27.914,33 - 0,46%

BET C  3.307,05 3.318,22  3.307,09  0%

22 aprilie 23 aprilie

Euro

4,4660 4,4698

Dolar

3,2356 3,2292

100 Forinţi maghiari

 1,4522 1,4529

Francul elveţian

 3,6584 3,6632

Lira sterlină

 5,4437 5,4255

Gramul de aur 

134,2796 133,2719

Preţul locuinţelor
a crescut
Apartamentele scoase la vânzare 
la nivel naţional s-au scumpit 
pentru a treia lună consecutiv, 
ajungând astfel la un nivel de 
938 de euro pe metru pătrat, 
potrivit Indicelui Imobiliare.ro. 
Faţă de prima lună de primăvară 
a anului trecut, preţurile actuale 
sunt cu 2,1% mai mici, în scăde-
re de la 958 de euro pe metru 
pătrat. În Cluj-Napoca, Indicele 
Imobiliare.ro a ajuns la o valoare 
de 895 de euro pe metru pătrat 
pentru apartamentele scoase la 
vânzare (noi și vechi). „Această 
sumă este cu 3,8% mai mare de-
cât cea consemnată în februarie 
(862 de euro pe metru pătrat) și 
cu tot atât mai mică decât cea 
din martie 2013”, se arată în co-
municatul remis de Imobiliare.
ro. Proprietarii clujeni de locuinţe 
vechi și-au majorat pretenţiile cu 
1% în ultima lună, de la 981 la 
991 de euro pe metru pătrat, 
astfel că preţurile sunt acum cu 
0,8% mai ridicate decât anul tre-
cut. Avansul înregistrat pe seg-
mentul rezidenţial nou a fost de 
5,6% (de la 764 la 807 euro pe 
metru pătrat), astfel că unităţile 
din ansamblurile rezidenţiale clu-
jene sunt cu 8,3% mai ieftine de-
cât în primăvara lui 2013.

Credite pentru IMM-uri 
cu garanţia statului
Banca Comercială Română 
(BCR) a anunţat că acordă între-
prinderilor mici și mijlocii (IMM) 
linii de credit pentru capital de 
lucru în valoare de maximum 5 
mil. lei în cadrul „Programului 
de garantare a creditelor pentru 
întreprinderile mici și mijlocii” – 
Program OUG 92/2013. BCR 
are la dispoziţie în cadrul pro-
gramului garanţii de 263 mili-
oane de lei, în baza cărora poa-
te acorda credite de până la 
526 milioane de lei. Și CEC Bank 
a anunţat că a acordat în ulti-
mele două luni credite de circa 
2 mil. lei pentru IMM-uri și are 
în analiză împrumuturi de alte 
patru milioane lei, plafonul to-
tal fi ind de peste 520 milioane 
lei în următorii doi ani. CEC 
Bank benefi ciază în următorii 
doi ani de un plafon al garanţii-
lor de circa 260 milioane lei, 
prin care IMM-urile pot accesa 
credite de peste 520 milioane 
lei cu garanţii reduse la jumăta-
te. Vă reamintim că IMM-urile 
cu cel puţin trei ani de la înfi in-
ţare pot accesa linii de credit în 
lei pentru fi nanţarea capitalului 
de lucru de maxim cinci milioa-
ne lei, pe o perioadă de cel 
mult doi ani, cu posibilitatea 
prelungirii cu maximum un an. 
Facilitatea poate fi  garantată de 
stat prin FNGCIMM în proporţie 
de 50% din valoarea creditului.

Cursuri gratuite de 
calificare pentru săteni
De la începutul acestei luni, în 
Regiunea Nord-Vest se derulea-
ză, pe o perioadă de 12 luni, 
proiectul „Nu lăsa pe mâine ce 
poţi face azi! Investim in tine!”. 
Proiectul este cofi nanţat din 
Fondul Social European, al că-
rui benefi ciar este Centrul de 
Excelenţă în Instruire SMART, 
în parteneriat cu Asociaţia 
Patronilor și Meseriașilor Cluj. 
În cadrul proiectului vor fi  susţi-
nute cursuri gratuite de califi ca-
re și specializare de care vor 
benefi cia 324 de persoane cu 
domiciliul în zona rurală a jude-
ţelor Cluj, Bihor și Sălaj din 
Regiunea Nord-Vest. 
Programele gratuite de forma-
re profesională oferite în cadrul 
proiectului sunt cameristă , în-
grijitor bătrâni la domiciliu, re-
cepţioner, operator calculator, 
formator, manager resurse 
umane, competenţe antrepre-
noriale, lucrător în structuri 
pentru construcţii și specialist 
managementul deșeurilor.

Pe scurt

ANAF va demara de la 1 

mai un proiect-pilot de 

combatere a muncii „la 

negru”.

Agenţia Naţională de Ad-

ministrare Fiscală (ANAF) a 

anunţat că va derula, înce-

pând cu 1 mai, un proiect de 

combatere a muncii „la ne-

gru” ce se va desfăşura iniţi-

al în judeţele Braşov şi Pra-

hova, iar mai apoi, din 2015, 

se va extinde în toată ţara.

„Munca «la negru» în Ro-

mânia afectează, sub diverse-

le ei forme o parte importan-

tă din totalul populaţiei care 

prestează activităţi dependen-

te şi generează efecte negati-

ve considerabile asupra buge-

tului de stat, bugetului asigu-

rărilor sociale şi bugetului asi-

gurarilor de sănătate”, se pre-

cizează în comunicatul insti-

tuţiei. Proiectul derulat de 

ANAF este subsecvent preve-

derilor Strategiei de confor-

mare fi scală pe baza evaluă-

rii riscurilor la nivelul Agen-

ţiei, în contextul asumării an-

gajamentelor convenite cu 

Uniunea Europeană şi Fondul 

Monetar Internaţional (FMI).

„Precizăm că se vor efec-

tua inspecţii şi controale la 

nivelul contribuabililor care 

prezintă risc în ceea ce pri-

veşte evaziunea în domeniul 

contribuţiilor sociale, de să-

nătate şi al impozitului pe 

venit. În activitatea de con-

trol vor fi  formate şi angre-

nate echipe mixte, în baza 

acordurilor de cooperare in-

terinstituţională cu autorităţi 

ale statului, care au compe-

tenţă în domeniu”, se arată 

în comunicatul ANAF. Potri-

vit Eurobarometrului publi-

cat în luna martie, România 

are un procent mai ridicat a 

muncii subdeclarate faţă de 

media Uniunii Europene. Ast-

fel, 7% dintre români au re-

cunoscut că primesc o parte 

din salariu „în plic”, în timp 

ce în UE media este de 3%. 

Jumatate dintre cei care au 

recunoscut ca au lucrat la ne-

gru au recunoscut că au ac-

ceptat această situaţie dato-

rită avantajelor pentru ambe-

le parti, în timp ce 21% au 

motivat alegerea prin difi cul-

tatea de a găsi un loc de mun-

că cu forme legale, 16% au 

declarat că impozitele sunt 

prea mari iar 15% au invo-

cate absenţa altor venituri.

Atenţie! Controale privind munca „la negru”

Senatul a adoptat tacit ieri 

o ordonanţă de urgenţă 

prin care se propune, prin-

tre altele, reducerea pena-

lităţilor pe care contribua-

bilii le datorează pentru 

plata cu întârziere a obli-

gaţiilor fi scale.

Ordonanţa de urgenţă mai 

prevede ca rambursarea de-

conturilor cu suma negativă 

de TVA cu opţiune de rambur-

sare să poată fi  făcută cu con-

trol ulterior dacă valoarea es-

te de 45.000 de lei, faţă de 

10.000 de lei cât era anterior.

Un alt articol al ordonanţei, 

referitor la regulile privind con-

trolul operativ şi inopinat, ara-

tă că acesta se efectuează de că-

tre inspectorii antifraudă, cu ex-

cepţia celor din cadrul Direcţi-

ei de combatere a fraudelor. Gu-

vernul mai propune ca acest 

control să poată fi  efectuat şi în 

scopul realizării de operaţiuni 

de control tematic care repre-

zintă activitatea de verifi care 

prin care se urmăreşte consta-

tarea, analizarea şi evaluarea 

unui risc fi scal specifi c uneia 

sau mai multor activităţi econo-

mice determinate.

Potrivit ordonanţei, selecta-

rea contribuabililor ce urmează 

a fi  supuşi inspecţiei fi scale es-

te efectuată în funcţie de nive-

lul riscului stabilit ca urmare a 

analizei de risc.

Proiectul de aprobare a or-

donanţei va fi  transmis, în for-

ma adoptată de Guvern, Came-

rei Deputaţilor, care este Came-

ră decizională în acest caz.

Penalităţi reduse la întârzierea 
plăţii obligaţiilor fiscale

Piaţa editorială online 

(publishing online) din 

România este foarte mică. 

Conform studiului ROADS 

al IAB România, în 2012 ea 

s-a ridicat la 22,4 milioane 

€, fi ind luate în calcul 

aproape 1.300 de site-uri.

Conform unui alt studiu în-

să, Media FactBook, piaţa e 

aproape dublă, 41 milioane €. 

Diferenţa enormă vine din fap-

tul că estimarea Media FactBook 

ia în calcul 2.800 de site-uri, 

printre care şi giganţii Facebook 

şi Google, care nu sunt jucători 

de publishing online, ci apar-

ţin zonei de interactive media, 

afi rmă Mihaela Matei, Special 

Projects Communication Offi -

cer şi Coordonatoarea proiec-

tului „Antreprenorii vorbesc: 

Barometrul antreprenoriatului 

românesc, EY România”.

Chiar dacă am lua o me-

die a celor două estimări, 32 

milioane €, piaţa românească 

de publishing online este mi-

că prin comparaţie cu alte in-

dustrii sau cu piaţa totală de 

media (303 mil €). Cu toate 

acestea, fragmentarea şi com-

petiţia sunt mari, motivul prin-

cipal fi ind barierele mici de 

intrare în această industrie.

Online-ul şi bolile 
copilăriei

Cât de agile sunt compani-

ile care activează în sector? Cât 

de rapid adoptă best practices 

de la nivel mondial? Cu ce vi-

teză dezvoltă produse noi? Au 

aplicaţii de mobil şi tabletă per-

formante? Cât de rapid lansea-

ză variante îmbunătăţite ale 

website-urilor deja existente?

Răspunsurile la toate aces-

te întrebări, afi rmă Mihaela Ma-

tei, nu au fost studiate încă în 

niciun raport românesc reali-

zat la nivelul industriei. Inves-

tiţiile care se fac în sector sunt 

mici, investitorii sunt puţini, 

alimentând un cerc vicios. In-

vestiţii puţine denotă o compe-

titivitate scăzută şi invers.

Bătălia cu Facebook 
şi Google

Nici la nivel mondial piaţa 

de publishing online nu are o 

situaţie roz. Marii publisheri se 

confruntă cu competiţia com-

paniilor de interactive media, 

precum Facebook şi Google, ca-

re preiau de la an la an din ce 

în ce mai mult din cota publi-

sherilor. Doar industria muzi-

cală, dintre celelalte segmente 

ale industriei de media şi di-

vertisment, a crescut mai lent 

în această perioadă, cu 1%.

În România, însă, acest mo-

del este în continuare unul exo-

tic şi sunt doar câţiva publi-

sheri care au introdus plata pen-

tru conţinut premium (Ziarul 

Financiar şi Dilema) sau care 

se gândesc la această soluţie.

Cum arată viitorul?

Cu toate acestea, industria 

are potenţial, concluzionează 

Mihaela Matei. De ce altfel fon-

datorul Amazon ar fi  cumpă-

rat, în 2013, pentru 250 milioa-

ne USD Washington Post? De 

asemenea, în 2012, cofondato-

rul Facebook, Chris Hughes, a 

cumpărat pachetul majoritar 

de acţiuni de la revista The New 

Republic iar, la tranzacţia pen-

tru The Washington Post, se 

pare că printre investitorii in-

teresaţi a fost şi fondatorul eBay, 

Pierre Omidyar, care a ales în 

fi nal să înceapă de la zero o in-

vestiţie în publishing.

În următorii ani, dacă in-

dustria românească va urma 

natural tendinţa mondială, vom 

plăti şi noi pentru accesul la 

articolele online (mai ales pen-

tru cele calitative). Să ne ui-

tăm doar la compania slovacă 

Piano Media, care este liderul 

european în abonamente digi-

tale. Creată în 2010 şi lansată 

într-o piaţă mică, aceasta a im-

plementat deja modele de tip 

paywall pentru 27 de grupuri 

de media digitale din Germa-

nia, Polonia, Slovacia, Spania, 

şi chiar Statele Unite.

Media: Viitorul aparține 
articolelor online plătite?
Din ce în ce mai multe website-uri impun plata pentru vizualizarea articolelor publicate.

Experţii afi rmă că piaţa editorială online este un domeniu cu potenţial ridicat
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Cîştigătoarea premiului oferit 
de salonul cosmetic ILDI, 
un tatuaj cosmetic este:

Aceasta este aşteptată la sediul redacţiei 
pentru a intra în posesia premiului până 
în 7 mai 2014 între orele 10.00 –18.00.

Ionela Pavel
– str. Fabricii nr. 5 –

Bebeluşii alăptaţi au 
inimi mai sănătoase
Alăptarea bebelușilor între trei și 
12 luni reduce considerabil riscul 
de apariţie a infl amaţiilor cronice 
asociate cu maladiile cardiace la 
vârstă adultă, potrivit unui studiu 
publicat ieri. Într-un studiu realizat 
pe 7.000 de persoane, cercetătorii 
americani au descoperit o legătură 
semnifi cativă între alăptarea pe 
termen scurt, greutatea corporală 
scăzută la naștere și concentraţii ri-
dicate de proteină C reactivă 
(CRP), o proteină sintetizată în 
principal de fi cat, care joacă un rol 
important în reacţiile infl amatorii. 
„Alăptarea între 3 și 12 luni este 
asociată cu o scădere a concentra-
ţiei sangvine de CRP cu 20-30% în 
comparaţie cu persoanele care nu 
au fost alăptate”, afi rmă cercetă-
torii de la Universitatea 
Northwestern din Chicago.

Vitamina B3,
adusă de meteoriţi
Vitamina B3 ar fi  ajuns pe Terra 
prin intermediul meteoriţilor și a 
contribuit la apariţia vieţii pe pla-
neta noastră, potrivit unui studiu 
realizat de cercetătorii de la 
NASA. Pământul primitiv ar fi  be-
nefi ciat de o „aprovizionare” ex-
traterestră cu vitamina B3, livrată 
de meteoriţii bogaţi în carbon, 
afi rmă savanţii de la NASA, care 
au analizat amestecul de ingredi-
ente aduse pe Terra de aceste 
corpuri cerești, informează daily-
mail.co.uk. Studiul vine în spriji-
nul teoriei potrivit căreia viaţa de 
pe Terra ar fi  apărut graţie unor 
molecule create în spaţiu, care 
„călătoresc” de la o planetă la al-
ta prin intermediul meteoriţilor.

Pe scurt

Programul Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice”
-co-fi nanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiții pentru viitorul dumneavoastră”

COMUNICAT DE PRESĂ

Anunț privind începerea proiectului “Dezvoltarea întreprinderii 
și creșterea valorii adăugate a produselor prin achiziționarea unui 

echipament CNC inovativ pentru prelucrări mecanice“

Cluj-Napoca, 24 aprilie 2014

SC Gormet SRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Bulevardul Muncii, Nr. 18, Județ Cluj, 
derulează, începând cu data de 7 aprilie 2014, proiectul “Dezvoltarea 
întreprinderii și creșterea valorii adăugate a produselor prin achiziționarea 
unui echipament CNC inovativ pentru prelucrări mecanice“, co-fi nanțat prin 
Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de fi nanțare 
nr. 3M/500.135/5/07.04.2014 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, 
Autoritatea de Management a Programului Operațional Sectorial “Creșterea 
Competitivității Economice” („POS CCE”) prin Agenția pentru Dezvoltare 
Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar pentru POS CCE.

Proiectul este fi nanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial “Creșterea 
Competitivității Economice”, Axa Prioritară 1, Un sistem de producție inovativ 
și eco-efi cient, Domeniul major de intervenție 1.1, Operațiunea a) – Sprijin 
pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv prin investiții 
tangibile și intangibile.

Valoarea totală a proiectului este de 7.764.429,27 lei, din care asistența 
fi nanciară nerambursabilă este de 4.527.190,65 lei. Proiectul se implementează 
în Cluj-Napoca, Județ Cluj pe o durată de 9 luni. Obiectivul proiectului este 
dezvoltarea și creșterea competitivității a societății comerciale Gormet SRL, 
prin integrarea în fl uxului tehnologic a unor operațiuni de prelucrare mecanică 
prin achiziționarea unui echipament CNC pentru prelucrări mecanice de 
frezare, alezare, etc. a pieselor de mari dimensiuni din oțel.

Detalii suplimentare puteți obține de la:
Nume persoană contact: Jozsef Imre
Funcția: Administrator
Tel/Fax: 0264-415 228
E-mail: offi ce@gormet.eu

Pagina de web a programului: www.amposcce.minind.ro – www.nord-vest.ro

Dezvoltarea sistemului 

DES a durat un an, acesta 

fi ind cel mai complex pro-

iect informatic din dome-

niul sănătăţii implemen-

tat în România.

Scopul Dosarului Electro-

nic de Sănătate (DES) este de 

a îmbunătăţi calitatea actului 

medical, prin integrarea date-

lor medicale ale pacienţilor 

într-un sistem unitar, dezvol-

tat dinamic cu informaţiile şi 

datele medicale introduse de 

furnizorii de servicii medica-

le. Prin prezentarea într-o ma-

nieră consistentă şi consoli-

dată a tabloului clinic al pa-

cienţilor, DES susţine corecti-

tudinea deciziei medicale ba-

zate pe informaţii agregate din 

surse diferite, disponibile on-li-

ne şi în mod securizat.

Astfel, fi ecare pacient va 

avea propriul dosar care va 

conţine, într-o prima fază, toa-

te datele medicale deja exis-

tente în sistemele informati-

ce ale Casei Naţionale de Asi-

gurări de Sănătate. Aceste da-

te nu vor fi  accesibile decât 

pacientului sau reprezentatu-

lui legal al acestuia, medicii 

având acces la dosar doar du-

pă acordul pacientului. Pen-

tru furnizorii de servicii me-

dicale, datele consolidate în 

cadrul DES vor contribui sub-

stanţial la stabilirea rapidă şi 

coerentă a diagnosticului şi a 

deciziei medicale, asigurând 

astfel un instrument esenţial 

pentru îmbunătăţirea calităţii 

serviciilor de sănătate.

În perioada de verifi care în 

producţie a sistemului, dema-

rată pe 4 aprilie 2014, au fost 

iniţializate peste 130.000 de 

dosare ale pacienţilor, în timp 

ce mai mult de 3.000 doctori 

şi 50 de spitale s-au conectat 

la DES.

Din punct de vedere teh-

nologic, proiectul este foarte 

complex, prin utilizarea de 

tehnologii de ultimă genera-

ţie şi echipamente performan-

te integrate în cadrul unei ar-

hitecturi enterprise, proiecta-

te pentru realizarea unui sis-

tem sigur şi fi abil.

Benefi ciarii acestui sistem, 

pacienţii şi medici, vor inter-

acţiona prin intermediul unei 

aplicaţii web, a cărei interfa-

ţă este prietenoasă şi permi-

te o utilizare facilă. Pacienţii 

vor putea consulta Dosarul 

Electronic de Sănătate prin in-

termediul unui portal web, în 

timp ce medicii pot gestiona 

informaţiile cuprinse în dosar 

prin intermediul portalului 

web dedicat lor sau prin in-

termediul softurilor medicale 

de care dispun, doar după ce 

pacientul a fost de acord cu 

acest lucru.

Siguranţa datelor este ga-

rantată de mecanismele de se-

curitate informatică imple-

mentate, precum autentifi ca-

rea sigură bazată pe certifi ca-

te digitale şi matrice de secu-

ritate, criptarea comunicaţiei 

între utilizator şi platforma in-

formatică centrală a DES, con-

trolul şi auditarea permanen-

tă a accesului, stocarea în si-

guranţă a datelor.

Dosarul Electronic de Sănă-

tate este primul proiect din Ro-

mânia de o asemenea comple-

xitate şi printre puţinele im-

plementate la nivel european 

în domeniul sănătăţii, fi ind o 

parte vitală a strategiei de in-

formatizare a serviciilor asigu-

rate de către CNAS. Utilizarea 

standardelor HL7 în modela-

rea arhitecturii software a DES 

asigură premisele dezvoltarii 

ulterioare a sistemului prin in-

tegrarea facilă de sisteme in-

formatice medicale similare şi 

prin interoperabilitate cu plat-

forme eHealth disponibile la 

nivelul Uniunii Europene.

Proiectul este co-fi nanţat 

prin fonduri europene şi a fost 

atribuit prin procedură de achi-

ziţie publică.

UTI a finalizat implementarea 
Dosarului Electronic de Sănătate

MIHAI DINCĂ | Director tehnic al UTI Grup
 „Pentru implementarea acestui proiect extrem 
de important pentru informatizarea şi progresul 
sistemului medical din România, am integrat 
tehnologii de vârf în domeniul IT&C, atât proprii, 
cât şi furnizate de cei mai mari producători în 
domeniu, pentru a putea răspunde tuturor cerinţelor 
de funcţionare, integrare, prelucrare a datelor 
în timp real şi securitate a informaţiilor, 
dar şi de extindere viitoare a sistemului“
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ 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)

¤ 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)

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 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)

¤ 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)

¤ 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)

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)

¤ 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 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 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)

PF închiriez apartament, 
parter, 50 mp, 2 camere 

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

strada Decebal.
Preţ 250 de Euro. 

Telefon 0724.268.471.

SPAŢII

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 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 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)

¤ 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)

¤ 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)

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. (5.11*)

¤ 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

¤ Atelier de creaţie Cluj anga-
jăm croitoreasa, retuş rochii de 
seară şi rochii de mireasă. Me-
diu de lucru foarte placut, se 
plăteşte pe rochie preţ fi x modi-
fi carea – rochie de seară 65 
RON, rochie de mireasă 100 
RON. 0723-490815. (1.2)

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

¤ 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. 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)

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

¤ Prelucrări fotografice alb/ne-
gru (analog), numai clasic 
(manual). Inf. la tel. 
0721-273039. (1.7)

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

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)

UZ CASNIC

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

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

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

DIVERSE

¤ 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 ouă de consum pentru 
incubat gâscă și găini de rasă 
și doi mascul de iepure marele 
belgian tineret, de câteva luni, 
crescător de păsări și animale 
cu blană, transport la domici-
liul dvs. Sunaţi la tel. 
0744-685695. (4.5)

¤ 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)

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

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

¤ 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)

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

¤ 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 ieftin 200 bucăti stâpi 
de gard și popici de lemn, preţ 
6l RON/bucata. Inf. la tel. 
0747-700044. (7.7)

¤ Vând plasă sârmă, nouă, 
pentru gard și plante aloe vera 
de patru ani, 80 cm, înaltă. Inf. 
la tel. 0264-454257. (3.7)

¤ Vând bicicletă de curse marca 
“Sputnic”, preţ foarte accesibill. 
Inf. la tel. 0364-404101 sau 
0771-332360. (4.7)

¤ Vând ouă de raţă, găină și 
gâscă pentru sărbători sau con-
sum zilnic, proaspete, gălbenuș 
portocaliu, consistent, crescute 
liber, cu cereale și verdeţuri. Inf. 
la tel. 0762-258062. (4.5)

¤ Vând miere ecologică. 
Tel.: 0727-721361. (5.7)

¤ Vând tuburi PVC de Ø 35, Ø 
40, Ø 100, coturi și ferite PVC, 
sifoane, ventile, dopuri, firmă 
luminoasă. Inf. la tel. 
0748-193982. (6.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, cu 6 role, pe curent 
220 V, nou, marcă străină, 
preţ negociabil. Tel. 
0741-100529. (6.7)

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

COLECŢIONARI

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

¤ 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)

¤ 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)

¤ 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)

ANIMALE

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

CITAŢII

CHIRA VASILE OVIDIU P.F.A., C.U.I. 
25597347, F12/881/2009, pier-
dut certifi cat constatator suspen-
dare P.F.A.. Se declară nul. (1.1)

D-nul DONER NECATI desemnat în 
calitate de curator special al S.C. 
ERMAKSAN CONSTRUCTION 
S.R.L. este chemat să fi e prezent 
în data de 29.04.2014, ora 8,00 
în sala 259, a Tribunalului Specia-
lizat Cluj, pentru a reprezinta inte-
resele societăţii în dosarul nr 
466/1285/2014. (1.1)

PIERDERE

Subscrisa Coldea Mariea PFA de-
clar nul certifi catul constatator al 
fi rmei cu sediul în Risca Sat Măr-
cești nr. 88, jud. Cluj emis la data 
de 5.07.2011, nr. de ordine în re-
gistru F12/1479/2011, C.U.I. 
28758820/2011, certifi cat con-
statator privind condiţiile de func-
ţionare, și activităţile CAEN. (1.1)
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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“)

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Conul Leonida faţă cu reacţiunea de I.L. Caragiale
Vineri, 25 aprilie, ora 19:00

Livada de vișini de A.P. Cehov
Duminică, 27 aprilie, ora 19:00

Marţi, 29 aprilie, ora 19:00

Cerere în căsătorie de A.P. Cehov
Miercuri, 30 aprilie, ora 19:00

Dantelă
Joi, 24 aprilie, ora 20:00

Zsigmond Móricz: Nu pot trăi fără muzică
Vineri, 25 aprilie, ora 19:00

Al. I. Vvedenski: Brad de Crăciun la familia Ivanov
Sâmbătă, 26 aprilie, ora 20:00

Teatrul Naţional

Tannhäuser, Richard Wagner
Vineri, 25 aprilie, ora 18.30

Il Tabarro, Giacomo Puccini
Miercuri, 30 aprilie, ora 18.30

Bastien şi Bastienne, W.A. Mozart
Sâmbătă, 3 mai, ora 11.00

Concert extraordinar
Tenorul Ramon Vargas,

Soprana Kele Brigitta, Baritonul George Petean
Luni, 5 mai, ora 18.30

Opera Naţională

Teatrul Maghiar

www.batrom.ro

NOTIFICARE

Administrator judiciar numit în dosarul Tribunalului 
Specializat Cluj 8357/62/2013, în temeiul Legii 85/2006 
anunţă deschiderea procedurii insolvenţei – în forma 
generală a S.C. CORADONE SERVCOM IMPEX S.R.L. 
Cluj-Napoca, Bd. 1 Decembrie 1918 Nr. 126, Ap. 97, Jud. 
Cluj; J12/1635/1997, C.U.I. 9799832.

Termen de depunere declaraţii creanţe 20.05.14, 
termen pentru întocmirea și depunerea tabelului 
preliminar 08.06.14, contestaţiile pot fi depuse în maxim 
5 zile de la publicare în BPI, termen pentru soluţionarea 
contestaţiilor 18.06.14. Declaraţiile de creanţe trebuie 
însoţite de documentele justificative și taxa de timbru 
200 lei – în original.

Relaţii la tel. 0745-344.551.

ANUNŢ LICITAŢIE

Comuna Feleacu, jud. Cluj,organizează în data de 
29.05.2014 ora 10,00 licitație publică pentru închirierea 
unui spațiu din imobilul situat în localitatea Vâlcele nr. 
158E, afl at în domeniul public al comunei Feleacu pentru 
amenajarea unui cabinet stomatologic. Caietul de sarcini 
poate fi  procurat de la sediul Primăriei Feleacu.

Informații suplimentare la tel. 0264-237.097.

ANUNŢ LICITAŢIE

CASA DE INSOLVENŢĂ TRANSILVANIA SPRL, Cluj-
Napoca, Dorobanţilor, nr. 48, etaj 6, lichidator judiciar a 
SC CARTIMPEX SA -în faliment- Cluj-Napoca, str. Universităţii, 
nr. 1, ap. 5, CUI RO201543, J12/1381/1991, organizează 
licitaţie publică pentru valorifi carea următoarelor bunuri:

Nr. Crt. Denumire activ Preţ (lei fară TVA)

1 Activ imobil “Teren și construcţii 
Sânnicolau de Munte”

114.754

2 Bunuri mobile 8.579

Licitaţia va avea loc în 07.05.2014, ora 14:00, la sediul 
lichidatorului. În cazul neadjudecării se vor organiza licitaţii 
noi în data de 14.05.2014, 21.05.2014, 28.05.2014 în 
aceiași condiţii, locaţie și oră.

Caietul de sarcini poate fi  achiziţionat la sediul lichidatorului.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare la tel. 0737 888997.

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.

ASTĂZI LA TV
TVR 1

13:00 De joi până joi (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care mun-
cesc în România (rep.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Akzente (program cult.)
16:50 Zeul războiului (sud cor., 
2012, s. dr., episodul 69-70)
18:10 Lozul cel mare (live)
18:45 Clubul celor care mun-
cesc în România (rep.)
18:50 De ce este România altfel?
19:35 Dincolo de celebriate
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care mun-
cesc în România (rep.)
21:10 Joi la 9 (2014, talk 
show) (live)
22:30 Biziday (2013, talk 
show) (live)
23:20 Miracle - Paula Seling și Ovi
23:30 Mașini, teste și verdicte 
(magazin auto)

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 Next Star (2013, emis. con.)
23:00 Un show păcătos (diver-
tisment) (live)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV
14:00 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, episodul 4706)
15:00 Capcană în lumea mo-
dei (can., 2010, f. pol.)
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 5, episodul 9)
21:30 Altă săptămână nebună 
(rom., 2013, s. com., sezonul 
2, episodul 2)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 Psihologia minciunii 
(sua, 2009, s. poliţist, sezonul 
3, episodul 12)

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 Suleyman Magnifi cul: 
Sub domnia iubirii (tur., 2011, 
s. avent.)
22:15 WOWbiz (2012, div.)
0:30 Știrile Kanal D (emis. in-
fo.) (reluare)

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
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 Cinema Live (2013, 
emis. mag.) (reluare)
13:30 Nautic Show (reluare)
14:00 România de la A la Z 
(2013, emis. mag.)
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, emis. 
mag.) (live)
18:30 Știri Look TV (2013) (live)
19:30 România de la A la Z 
(2013, emis. mag.) (live)
20:30 Sub asediu – Ep. 11
21:30 Știri Look TV (2013) (live)
22:00 Tonik Show (2012, di-
vertisment) (live)
23:00 Cenzurat! (2013, diver-
tisment) (reluare)

Cabinet veterinar

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

CONVOCATOR

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL

S.C. COMPANIA DE INFORMATICĂ APLICATĂ S.A.
cu sediul în Cluj-Napoca, str. Republicii nr.107

CONVOACĂ

I. ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACŢIONARILOR
pe data de 26 mai 2014, ora 14,00

Adunarea Generală Ordinară se va desfășura la sediul societăţii din Cluj-Napoca, str. 
Republicii nr.107, sala 202, judeţul Cluj, în data de 26 mai 2014, ora 14,00, la care sunt 
îndreptăţiti să participe acţionarii existenţi în registul acţionarilor la sfârșitul zilei de 
20.05.2014, care este dată de referinţă, cu următoarea ordine de zi:
1.  Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie 

și descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul fi nanciar 2013.
2. Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Raportului Auditorilor pentru exerciţiul fi nanciar 2013.
3.  Prezentarea, dezbaterea și aprobarea Bilanţului contabil și a Contului de profi t și pierderi 

aferent exerciţiului fi nanciar 2013.
4.  Prezentarea, dezbaterea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru exerciţiul 

fi nanciar 2014.
5. Aprobarea datei de 15.06.2014 ca și dată de înregistrare.
6. Diverse.
7.  Aprobarea persoanei împuternicite cu îndeplinirea formalităţilor necesare ducerii la 

îndeplinire a celor adoptate.

II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR
pe data de 26 mai 2014, ora 15,00

Adunarea Generală Extraordinară se va desfășura la sediul societăţii din Cluj-Napoca, 
str. Republicii nr.107, sala 202, judeţul Cluj, în data de 26 mai 2014, ora 15,00, la care 
sunt îndreptăţiti să participe acţionarii existenţi în registul acţionarilor la sfârșitul zilei de 
20.05.2014, care este dată de referinţă, cu următoarea ordine de zi:
1.  Analiza situaţiei economico-fi naciare a societăţii și a proiectelor în derulare și aprobarea 

măsurilor ce se impun.
2. Aprobarea strategiei de dezvoltare și investiţionale a societăţii.
3. Validarea unor hotărâri ale consiliului de administraţie.
4. Aprobarea datei de 15.06.2014 ca și dată de înregistrare.
5. Diverse.
6.  Aprobarea persoanei împuternicite cu îndeplinirea formalităţilor necesare ducerii la 

îndeplinire a celor adoptate.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 5% din 
capitalul social are/au dreptul de a solicita, în scris, în cel mult 15 zile de la data publicării 
convocatorului, introducerea unor puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiţia 
ca fi ecare punct să fi e însoţit de o justifi care sau de un proiect de hotărâre propus spre 
adoptare de adunarea generală, precum și de a prezenta proiecte de hotărâri pentru 
punctele incluse sau propuse spre a fi  incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Acţionarii au dreptul de a adresa, în scris, întrebări cu privire la punctele înscrise pe 
ordinea de zi.

Formularele de procuri speciale pentru reprezentarea acţionarilor în adunările generale 
precum și materialele de ședinţă se pot obţine de la sediul societăţii menţionat mai sus, 
începând cu data de 24.04.2014.

În cazul în care pe data de 26 mai 2014, ora 14,00 pentru AGOA, respectiv ora 15,00 pentru 
AGEA, nu se întrunește cvorumul prevăzut de lege și de actele constitutive, adunările generale se 
vor desfășura pe data de 27 mai 2014, în același loc, la aceleași ore, având aceeași ordine de zi.

Preşedinte CA
Naş Sorin-Valeriu

Aproape 900.000 de cetă-

ţeni români şi-au sărbăto-

rit ieri onomastica de 

Sărbătoarea Sfântului 

Mare Mucenic Gheorghe, 

potrivit datelor statistice 

ale Direcţiei pentru 

Evidenţa Persoanelor şi 

Administrarea Bazelor de 

Date din cadrul 

Ministerului Afacerilor 

Interne.

Dintre aceştia, peste 

700.000 sunt bărbaţi, majori-

tatea purtând numele de Ghe-

orghe sau Ghiorghe (540.000), 

George (148.000), Gheorghi-

ţă, Ghiorghiţă (24.000), iar 

Ghiţă (4.700).

Din totalul româncelor, 

132.600 poartă numele de 

Georgeta, alte 33.000 – Ghe-

orghiţa sau Ghiorghiţa şi 

14.900 — Geta.

Preşedintele Traian Băses-

cu a transmis un mesaj de fe-

licitare celor care şi-au serbat 

onomastica precizând că sem-

nifi caţia acestui nume este 

profund legată de biruinţa bi-

nelui asupra răului.

Sfântul Mare Mucenic Ghe-

orghe este un sfânt megalo-

martir, pomenit de aproape 

toate Bisericile tradiţionale, de 

obicei pe data de 23 aprilie.

Sfântul Mare Mucenic Ghe-

orghe/George s-a născut în 

Cappadocia, într-o familie creş-

tină, şi a trăit în timpul dom-

niei împăratului Diocleţian 

(275/280 – d. 23 aprilie 303).

S-a înrolat în armata ro-

mană şi, parcurgând ierarhia 

militară, Sf. Gheorghe s-a fă-

cut remarcat prin îndemâna-

rea cu care mânuia armele. 

În ciuda decretului împotri-

va creştinilor, emis de Dio-

cleţian în 303, Sf. Gheorghe 

a ales să-şi mărturisească pu-

blic credinţa creştină. Din or-

din imperial, sfântul a fost 

întemniţat şi supus torturii 

pentru a-şi renega credinţa. 

Loviri cu suliţa, lespezile de 

piatră aşezate pe piept, tra-

sul pe roată, groapa cu var, 

încălţămintea cu cuie, bău-

tura otrăvită, bătaia cu vâna 

de bou şi toate celelalte tor-

turi nu au reuşit să-l facă să 

renunţe la credinţa sa.

Un milion de Gheorghe

Cristina OLTEAN
redactia@monitorulcj.ro

Capacitatea de a aduce 

rezerviştii sub arme trebuie 

refăcută, dacă este nevoie, a 

afi rmat preşedintele Traian 

Băsescu în condiţiile în care 

mulţi dintre ei sunt plecaţi 

la muncă în străinătate.

„S-a pus problema unei 

analize a capacităţii noastre 

de a chema rezerviştii sub ar-

me, dacă ar fi  nevoie. Avem 

o mare problemă aici, pen-

tru că foarte mulţi rezervişti 

sunt la muncă în Spania, în 

Italia, în Germania. Deci es-

te un subiect pe care Consi-

liul Suprem de Apărare a Țării 

(CSAT)  îl va analiza în peri-

oada următoare, el a făcut 

subiect de discuţie în ultimul 

CSAT”, a spus şeful statului, 

la Adevărul Live.

Preşedintele a spus că "va 

trebui să ne refacem capaci-

tatea de a ne aduce rezerviş-

tii sub arme, dacă este nevo-

ie" şi a menţionat că guver-

nele vor trebui să înţeleagă că 

este un imperativ creşterea 

capacităţii de luptă a armatei 

române.

Armata continuă 
să se doteze

Traian Băsescu a mai de-

clarat că este clar că se fac 

investiţii, ele fi ind mai pu-

ţin publice.

„Se cumpără avioane Spar-

tan, al şaptelea urmează să 

sosească, se termină progra-

mul Piranha cu noile maşini 

de luptă (...) s-au dat avan-

surile pentru avioanele F-16, 

fi e ele şi mâna a doua. Deci 

se fac nişte eforturi”, a co-

mentat Băsescu.

Potrivit şefului statului, 

România mai are un mare 

avantaj, şi anume o arma-

ră instruită în teatrele de 

operaţii.

„Avem o armată cu tru-

pă instruită. (...) Românii 

n-ar trebui să fie extrem de 

îngrijoraţi de starea arma-

tei, pe de altă parte, în mod 

categoric, România trebuie 

să-şi mărească efortul de do-

tare a armatei”, a explicat 

preşedintele.

El a ţinut să precizeze că 

armata română nu este atât 

de nedotată, cum vor unii să 

spună, dar este clar că Ro-

mânia trebuie să investească 

mai mult în noile tehnologii 

necesare, precum mai multe 

avioane de vânătoare, mai 

mult armament pentru infan-

terie şi o dotare mai consis-

tentă a fregatelor.

Armata română ar putea avea 
probleme mari cu rezerviștii

Președintele Traian Băsescu susţine că se fac investiții în armată, însă ele sunt mai puțin vizibile

Bărbații sunt plecați la muncă în străinătate, iar autoritățile nu știu cât de repede i-ar putea lua la oaste.
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Sorana Cîrstea, 
stopată în primul 
tur la Stuttgart
Jucătoarea română Sorana 
Cîrstea a părăsit din primul tur 
turneul de tenis de la Stuttgart, 
dotat cu premii de 710.000 do-
lari, după ce a fost învinsă 
miercuri de germanca Julia 
Goerges, posesoarea unui wild-
card, cu 6-1, 7-5.
Cîrstea părăsește turneul cu un 
cec de 5.073 euro și 1 punct WTA.
Simona Halep, a doua favorită 
a turneului WTA de la 
Stuttgart, este califi cată direct 
în turul 2 și va juca în optimi cu 
rusoaica Svetlana Kuznețova.

Torje nu va fi 
păstrat de Espanol
Mijlocașul Gabriel Torje nu va fi  
păstrat de gruparea Espanol 
Barcelona, el urmând să revină 
la fi nalul acestei ediţii de cam-
pionat la clubul Udinese, de 
unde a fost împrumutat.
„Torje nu a reușit să îndepli-
nească un rol important în 
echipă, astfel că el se va pre-
zenta la Udinese la 30 iunie”, a 
scris sport.es.
Torje, în vârstă de 24 de ani, a 
fost achiziţionat de Udinese în 
vara anului 2011, de la 
Dinamo București. În sezonul 
2012/2013, el a fost împrumu-
tat la Granada, pentru care a 
marcat trei goluri în 34 de me-
ciuri jucate în Primera Division.
Vara trecută, el a fost din nou 
împrumutat de Udinese la 
Espanol. Internaţionalul ro-
mân mai are contract cu 
Udinese până în 2016.

„U” Jolidon încinge 
handbalul feminin
După HCM Baia Mare și CSM 
București, o altă echipă din 
România ar putea să benefi cie-
ze din sezonul următor de un 
buget generos, care să-i permi-
tă să atace titlul și Liga 
Campionilor. „U” Jolidon Cluj, 
echipă care se confruntă cu pro-
bleme fi nanciare în acest sezon, 
ar putea fi  preluată de un spon-
sor important. „Pe scheletul ca-
re există acum la Cluj ar urma 
să crească viitoarea echipă. 
Acum ar fi  prea târziu să se cau-
te handbaliste din străinătate 
însă peste un an-doi lucrurile se 
pot schimba” , a precizat o sursă 
pentru prosport.ro.
Obiectivul ar fi  ca „U” Jolidon 
Cluj să se lupte în viitoarele edi-
ţii de campionat cu HCM Baia 
Mare și CSM București pentru ti-
tlu și pentru accederea în Liga 
Campionilor, competiţie în care 
a mai evoluat în 2012. Discuţiile 
între ofi cialii de la Jolidon, viito-
rul sponsor și Primăria Cluj au 
avut loc înainte de Paște.

Cupa României la 
handbal feminin a 
debutat la Târgoviște
Cupa României la handbal femi-
nin se desfășoară la Târgoviște, 
în perioada 23-27 aprilie, la 
competiție participând 12 echi-
pe din Liga Națională plus alte 
2 grupări invitate.
Întrebat de ce a fost ales muni-
cipiul Târgoviște pentru 
desfășurarea competiției, 
președintele Federației Române 
de Handbal, Alexandru Dedu, a 
spus că aici sunt sălile de sport 
necesare desfășurării 
competiției, dar este vorba și de 
strategia de promovare la nivel 
național a handbalului.
„Sunt foarte puține locuri în 
România, puține colectivități ca-
re au două săli propice pentru o 
competiție de acest nivel. În al 
doilea rând, în campania mea în 
care am participat la alegerile 
pentru președinția federației am 
spus că vreau să promovez 
handbalul în țară”, a declarat, în-
tr-o conferință de presă, mier-
curi, la Târgoviște, președintele 
Federației Române de Handbal.

Pe scurt

Curtea de Apel Braşov a 

respins, ieri, cererea FC 

Universitatea Craiova de 

suspendare a hotărârii 

Tribunalului Braşov din 9 

aprilie, până la soluţiona-

rea recursului privind 

intrarea în procedura de 

faliment a grupării oltene.

Patronul clubului, Adrian 

Mititelu, a declarat că recur-

sul se va judeca în luna iunie. 

FC Universitatea Craiova, 

cvadruplă campioană a Ro-

mâniei, a intrat în procedu-

ra de faliment, Tribunalul 

Braşov respingând, la 9 apri-

lie, planul de reorganizare 

în dosarul de insolvenţă al 

grupării oltene.

„Instanţa a infi rmat planul 

de reorganizare impus de de-

bitoarea SC FC U Craiova SA 

şi a dispus începerea proce-

durii de intrare în faliment şi 

a numit în calitate de lichida-

tor judiciar provizoriu Asoci-

aţia de Insolvenţa SPRL Bu-

cureşti. De asemenea, Tribu-

nalul Braşov a stabilit data de 

17 septembrie pentru conti-

nuarea procedurii”, se arată 

în soluţia Tribunalului Braşov.

Adrian Mititelu a atacat 

hotărârea la Curtea de Apel 

Braşov şi a solicitat suspen-

darea deciziei până la solu-

ţionarea recursului.

Comisia de Disciplină a 

Federaţiei Române de Fotbal 

a luat act în şedinţa sa din 3 

aprilie de decizia de retrage-

re din toate competiţiile a 

echipelor FC Universitatea 

Craiova, grupare fi nanţată de 

Adrian Mititelu.

Falimentul FC Universitatea 
Craiova merge înainte

Zece la sută dintre fotba-

liştii care au evoluat în 

partidele de până acum 

ale ediţiei 2013-2014 a 

Ligii I au vârste sub 21 de 

ani, se arată într-o statis-

tică realizată de Liga 

Profesionistă de Fotbal.

„56 de fotbalişti cu vârsta 

sub 21 de ani au bifat cel pu-

ţin o prezenţă în actuala ediţie 

de campionat, asta însemnând 

10,1 la sută din totalul fotbaliş-

tilor care au evoluat în acest 

sezon. Cei mai mulţi dintre ei 

se regăsesc în lotul Viitorului, 

formaţia antrenată de Bogdan 

Vintilă bazându-se pe 12 ju-

cători născuţi după anul 1993. 

Pe locul al doilea, la egalitate, 

sunt Dinamo şi ACS Poli Timi-

şoara, fi ecare cu câte şase fot-

balişti care îndeplinesc acelaşi 

barem statistic. Pe podium în-

cap şi cei de la Corona Brașov, 

Steaua şi Universitatea Cluj, 

fi ecare cu câte patru tineri de 

mare perspectivă”, se menţio-

nează pe site-ul LPF.

Două echipe din Liga I nu 

au folosit în partidele de pâ-

nă acum niciun jucător sub 

21 de ani: FC Botoşani, care 

este şi formaţia cu cea mai 

mare medie de vârstă (28 ani), 

şi Pandurii Târgu Jiu.

Conform statisticii LPF, în edi-

ţia 2013-2014 cluburile au folo-

sit 197 de jucători străini, un re-

cord în istoria primului eşalon.

„U Cluj”, în topul echipelor din Liga I 
pentru care au jucat fotbalişti sub 21 de ani

FC Barcelona a înaintat 

un memoriu împotriva 

deciziei Comisiei de 

Disciplină a FIFA de a-i 

interzice clubului catalan 

să efectueze transferuri 

în următoarele două peri-

oade de „mercato”, 

Comisia de Apel hotărând 

suspendarea sentinţei 

până se va pronunţa, 

informează forul mondi-

al, pe site-ul ofi cial.

FC Barcelona a înaintat un 

apel la Comisia de Apel a FI-

FA împotriva Comisiei de Dis-

ciplină, care a sancţionat clu-

bul pentru încălcări ale regu-

lamentelor transferurilor de 

jucători sub 18 ani. Clubul a 

cerut ca apelul său să aibă şi 

rol de suspendare a efectelor 

cauzate de această decizie.

Preşedintele Comisiei de 

Apel a FIFA, Larry Mussen-

den, susţine că instanţa pe 

care o conduce nu se afl ă în 

posibilitatea de a lua o deci-

zie într-un timp atât de scurt, 

încât un eventual apel al clu-

bului la TAS să poată fi  efec-

tuat până la startul următoa-

rei perioade de transferuri, 

care începe la 1 iulie. Astfel, 

Comisia de Apel a FIFA a ad-

mis cererea de suspendare a 

efectelor deciziei Comisiei de 

Disciplină.

De asemenea, FC Barcelo-

na a primit o amendă de 

450.000 de franci elveţieni.

Totodată, clubul are 90 de 

zile la dispoziţie pentru a re-

zolva problemele legate de ju-

cătorii minori.

Sancţiunile survin ca ur-

mare a investigaţiei de anul 

trecut al Sistemului de Tran-

sferuri al FIFA şi al Comisiei 

de Disciplină a forului mon-

dial. Federaţia Spaniolă de 

Fotbal şi FC Barcelona au fost 

găsite vinovate pentru încăl-

carea mai multor prevederi 

referitoare la transferul inter-

naţional şi la prima înregis-

trare a minorilor non-spani-

oli la gruparea catalană, pre-

cum şi alte reglementări re-

levante cu privire la înregis-

trarea şi participarea unor ju-

cători în competiţiile naţio-

nale. Investigaţiile în cauză 

privesc mai mulţi jucători mi-

nori care au fost înregistraţi 

şi au participat la diferite com-

petiţii cu FC Barcelona în pe-

rioada 2009-2013.

FC Barcelona se face vino-

vată pentru încălcarea artico-

lului 19 din Regulamentele pri-

vind Statutul şi Transferul Ju-

cătorilor. Potrivit acestuia, tran-

sferurile internaţionale de ju-

cători sunt permise numai da-

că aceştia au peste 18 ani. To-

tuşi, acelaşi articol stipulează 

că transferurile internaţionale 

de jucători minori sunt permi-

se sub trei circumstanţe ate-

nuante, iar acestea pot fi  acor-

date doar de Subcomisia pen-

tru Statutul Jucătorilor.

Comisia de Disciplină sus-

ţine că jucătorii tineri sunt vul-

nerabili la exploatare şi abuz 

în ţările străine în cazul în ca-

re nu sunt controlaţi adecvat.

De asemenea, FIFA a sta-

bilit că Federaţia Spaniolă de 

Fotbal (RFEF) se face vinova-

tă de încălcarea aceluiaşi ar-

ticol, fiind amendată cu 

500.000 de franci elveţieni, 

având însă un an la dispozi-

ţie pentru îndreptarea proble-

melor privind legitimarea ju-

cătorilor minori.

Interzicerea la transferuri 
dictată de FIFA împotriva 
FC Barcelona a fost suspendată

1. Viitorul Constanța
2. Dinamo, ASC Poli Timișoara
3. Corona Brașov, Steaua și Universitatea Cluj

Topul echipelor pentru care au jucat 
fotbaliști sub 21 de ani

În 2 aprilie, Comisia de Disciplină a FIFA a sancţionat clubul FC Barcelona cu interzicerea dreptului de a 
efectua transferuri în sezonul viitor, pentru infracţiuni comise la achiziţionarea a zece jucători minori.

Clubul catalan va putea efectua transferuri până la pronunțarea defi nitivă a sentinței
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Nu mai candidează
Federaţia Cehă de Fotbal 
(FACR) a anunţat, miercuri, că 
și-a retras candidatura pentru 
organizarea de meciuri la 
Campionatul European din 
2020, după refuzul municipali-
tăţii orașului Praga de a garan-
ta proiectul care include reno-
varea stadionului. Forul ceh do-
rea ca orașul Praga să găzdu-
iască trei meciuri din faza gru-
pelor și o partidă din optimile 
de fi nală ale Campionatului 
European din 2020. CE din 
2020 va fi  organizat în 13 ora-
șe europene diferite. Și FRF a 
depus, la 20 mai 2013, candi-
datura ofi cială pentru găzdui-
rea de meciuri din cadrul turne-
ului fi nal al CE din 2020.

Pe scurt

SPORT

FC Barcelona,
liber la transferuri
Comisia de Apel a hotărât sus-
pendarea sentinţei privind 
sancţionarea clubului cu inter-
zicerea dreptului de a efectua 
transferuri. Pagina 11

„U“ Cluj, în top
„U“ Cluj se afl ă în topul echipe-
lor cu cei mai mulţi jucători sub 
21 de ani care au evoluat în par-
tidele de până acum ale ediţiei 
2013-2014 a Ligii I. Pagina 11
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Românca speră să facă un 

rezultat bun în turneul cu 

premii de 710.000 dolari, 

unde evoluează pentru 

prima oară.

„E pentru prima oară când 

sunt la Stuttgart şi mă bucur 

de acest lucru. Totul este dră-

guţ aici, mă simt bine, nu mai 

am probleme cu accidentarea 

mea. Sunt gata să joc din nou, 

mă simt pregătită pentru că am 

jucat câteva meciuri în Fed Cup 

săptămâna trecută'', a declarat 

Halep într-un interviu pentru 

site-ul organizatorilor.

Halep, care stă în cumpănă 

când vine vorba de suprafaţa 

ei preferată, speră să joace re-

laxată şi să regăsească plăce-

rea jocului, atuurile ei pentru 

ascensiunea fulminantă din cir-

cuitul WTA.

„Vreau să mă bucur de acest 

turneu şi simt că pot face un re-

zultat bun aici. Pe zgură mă simt 

confortabil, simt jocul mai bine, 

am mai mult timp să gândesc 

punctele, dar anul trecut am ju-

cat foarte bine şi pe hard, ca şi 

anul acesta, aşa că e greu să spun 

care este suprafaţa mea prefera-

tă. Simt însă că prefer zgura.

Cred că trebuie să-mi schimb 

puţin tactica, pe hard am lovi-

turi mai plate şi mai rapide, iar 

aici pe zgură am mai mult timp 

să gândesc la joc, să fac un pas 

înapoi faţă de linia de fund şi să 

alerg mai mult decât pe hard şi 

pot să-mi deschid unghiurile mai 

mult. Cred că este prima oară 

când sunt favorită 2 într-un tur-

neu WTA şi există un soi de pre-

siune în mintea mea, dar vreau 

să fi u doar relaxată pentru că 

acesta este secretul cu care am 

câştigat atâtea meciuri, şi cu plă-

cerea jocului. Vreau doar să lo-

vesc puternic, să fi u agresivă, să 

mă bucur de joc tot timpul'', a 

declarat Simona Halep.

Constănţeanca de 22 ani va 

juca direct în turul 2 cu rusoai-

ca Svetlana Kuznetsova, care a 

învins-o, marţi, în manşa inau-

gurală, pe italianca Gioia Bar-

bieri, cu 6-2, 6-3.

Halep (22 ani) o conduce pe 

Kuznetsova (28 ani, 29 WTA) 

cu 2-1 la meciurile directe. Ru-

soaica a câştigat prima confrun-

tare, în 2011, în primul tur la Mi-

ami, cu 6-0, 6-4, iar Simona s-a 

impus în acelaşi an la Toronto, 

4-6, 6-4, 6-3 în primul tur, şi 

anul trecut la Roma, cu 6-1, 6-1, 

în manşa inaugurală.

Simona Halep: „Simt că pot face 
un rezultat bun la Stuttgart“
Halep o va înfrunta astăzi pe Kuznetsova în optimile turneului WTA de la Stuttgart.

Simona Halep este încrezătoare că o va învinge pe Svetlana Kuznetsova

Roberta Vinci (Italia) — Annika Beck (Germania) 6-3, 6-2

Anastasia Pavliucenkova (Rusia) — Diana Marcinkevica 
(Letonia) 6-3, 6-2

Carla Suarez Navarro (Spania) — Ekaterina Makarova (Rusia) 
 6-0, 6-4

Sara Errani (Italia/N.8) — Klara Koukalova (Cehia) 6-3, 6-4

Alisa Kleibanova (Rusia) — Ajla Tomljanovic (Croaţia) 6-2, 6-4

Rezultate înregistrate luni în primul tur


