
JOI | 24 IULIE 2014 | anul XVII, nr. 138 (4345) | 12 pagini | 1,50 lei

ACTUALITATE

Proprietarii de câini 
jubilează!
Primăria Cluj-Napoca a retras din regula-
ment prevederea prin care proprietarul de 
animale putea fi  amendat pentru compor-
tament gălăgios. Pagina 2

ACTUALITATE

Tineri şi curajoşi
Doi cercetaşi clujeni vor lua la pas între-
gul arc carpatic pentru a salva munţii 
României. Pagina 3

ADMINISTRAŢIE

Amenzi pentru şoferii 
care iau „la ocazie”
Conform proiectului de legi, sunt pasibili 
de amenzi cuprinse între 1.000 lei şi 5.000 
lei persoanele fi zice sau juridice care 
transportă oameni cu autoturisme fără a 
avea autorizaţie. Pagina 4

INTERNAŢIONAL

Avioanele continuă
să cadă în Ucraina
Separatiştii pro-ruşi au mai doborât două 
avioane militare ucrainene. Pagina 10

Război psihologic pe piața de bricolaj
Rime versus preţuri. Cât de mare este concurenţa pe piaţă şi care sunt efectele antireclamei ţintite. Pagina 5

CLUJ-NAPOCA

230C Detalii în pagina 2

M
ET

EO

PUBLICITATE

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

Printre speciile rare de plante ale parcului natural se află şi o clădire galbenă, în care locuiesc, cu familiile lor, 
câțiva angajați ai Grădinii Botanice și ai Facultății de Biologie din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Paginile 6-7

Povestea Ilenei Chiș, femeia care locuieşte de-o viaţă în inima Grădinii Botanice

Casa galbenă din
„paradisul verde“

ECONOMIE

De ce a retrimis Băsescu în Parlament 
legea privind reducerea CAS

POLITICĂ

Boc, marele absent de la fuziunea 
PNL-PDL, pe care o critică

Preşedintele României, Traian 
Băsescu, a motivat ieri retrimite-
rea, în Parlament a legii privind 
reducerea CAS cu cinci procente.

„Deşi am solicitat un docu-
ment din care să rezulte modul 
cum reducerea CAS poate fi  sus-
ţinută, nu am primit nicio sus-
ţinere a Guvernului. Aş reamin-
ti că prin reducerea CAS la so-
cietăţi, se realizează o creştere 
de la 12,5 miliarde la peste 18 
miliarde a defi citului fondului 
de pensii. Spun peste 18 mili-
arde pentru că am în vedere şi 
efectul indexării care în confor-
mitate cu legea pensiilor trebu-
ie să aibă loc la începutul fi e-
cărui an”, a arătat Băsescu.

Şeful statului a mai sublini-
at că, în acelaşi timp, în scri-
soarea pe care a transmis-o 
aminteşte instituţiei că mai sunt 
două obligaţii asumate prin tra-
tate internaţionale. Aceasta în-

seamnă că pentru a nu reduce 
cheltuielile, Guvernul ar trebui 
să aibă o creştere de venit.

„Un alt risc este fragilizarea 
fondului de pensii. Creşterea de 
la 12,5 la peste 18 miliarde de 
lei este un lucru îngrijorător. Ar 
putea să apară probleme cu pla-
ta pensiilor.  Nu spun că nu se 
vor plăti pensiile. Un alt risc es-
te creşterea taxelor pe proprie-
tate, automobile şi a cotei uni-
ce. Un alt risc prin promulgarea 
legii şi adâncirea defi citului la 
fondul de pensii ar fi  reducerea 
investiţiilor susţinute din buge-
tul de stat, ceea ce duce la re-
ducerea locurilor de muncă“, a 
explicat Băsescu.

În opinia preşedintelui Româ-
niei, o rezolvare a situaţiei ar fi  
ca Guvernul să discute soluţii cu 
FMI şi Comisia Europeană pen-
tru compensarea excedentului de 
defi cit creat la fondul de pensii.

Fostul preşedinte al PDL, 
Emil Boc, a anunţat ieri că nu 
va participa la Congresul de 
fuziune dintre PDL şi PNL, ca-
re va avea loc la sfârşitul aces-
tei săptămâni.

În opinia lui Boc, soluţia es-
te alianţa, nu fuziunea. „Îmi 
păstrez acelaşi punct de vede-
re negativ cu privire la topirea 
PDL în PNL şi nu voi participa 
la Congresul de fuziune, dar 
sunt un susţinător categoric al 
Dreptei pentru a câştiga alege-
rile prezidenţiale din această 
toamnă, cu un candidat care 
să îl bată pe Victor Ponta în tu-
rul doi. Eu am rămas la punc-
tul de vedere că alianţa este so-
luţia pentru aceste alegeri şi nu 
fuziunea prin absorbţie“, a pre-
cizat Emil Boc.

În ceea ce priveşte fuziunea 
Forţei Civice cu PDL, aceasta 
este, potrivit lui Boc, „incoloră, 

inodoră“. De asemenea, referi-
tor la posibila candidatură a Mo-
nicăi Macovei la prezidenţiale, 
fostul premier a subliniat că pro-
cedural nu se mai poate face ni-
mic, deoarece PDL şi-a desem-
nat deja un candidat.

Zilele trecute, liderul PDL Va-
sile Blaga a anunţat că numele 
sub care vor funcţiona PNL şi 
PDL, până când partidul rezultat 
din fuziunea celor două partide 
va trece toate etapele legale, va 
fi  Alianţa Creştin Liberală.

Un punct de vedere aparte 
îl are europarlamentarul PDL 
Monica Macovei, care susţine 
că „indiferent cum va fi  conce-
put acest proces de selecţie, 
sondaj sau o altă metodă, fi e-
care potenţial candidat trebuie 
reevaluat“. Macovei a primit o 
replică tăioasă chiar din partea 
lui Vasile Blaga, care a spus că 
„aici nu e pe toane“.
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Primăria Cluj-Napoca avea 

în plan amendarea propri-

etarilor de câini care îşi 

strigă patrupedul prea 

tare, deşi animalele nu pot 

fi  purtate decât în lesă şi 

cu botniţă în majoritatea 

locurilor din oraş.

Primarul Emil Boc a preci-

zat ieri dimineaţa că multe din 

prevederile controversatului re-

gulament privind circulaţia şi 

plimbarea câinilor pe spaţiul 

public au fost propuse de aso-

ciaţia Nuca Animal Welfare. 

Potrivit conducerii Primăriei, 

regulamentul, care a fost în 

dezbatere publică în luna mai, 

are la bază propunerile venite 

din partea asociaţiei Nuca.

Una dintre cele mai contro-

versate prevederi din regulament 

era cea în care proprietarul unui 

câine putea fi  sancţionat dacă 

îşi chema câinele în mod repe-

tat şi cu o tonalitate prea ridica-

tă. Boc a anunţat, ieri, că respec-

tivul articol din regulament a fost 

eliminat. „În 6 august facem dez-

baterea publică cu privire la re-

gulamentul pentru câini, la ora 

15.00. În urma multiplelor su-

gestii, recomandări pe care le-am 

primit din partea proprietarilor, 

nu se mai regăseşte în viitorul 

regulament acea prevedere prin 

care erai sancţionat pentru che-

mări repetate ale câinelui cu to-

nalitate ridicată. Propunerea pe 

care colegii mei au inclus-o a 

venit din partea asociaţiei Nu-

ca Animal Welfare, care ne-a în-

aintat o propunere de regula-

ment consistentă şi din acel re-

gulament a fost preluată propu-

nerea. Fac această precizare ca 

să nu se creadă că Primăria a 

aplicat-o aşa peste noapte. Con-

sider că ea nu trebuie inclusă 

în viitorul regulament”, a de-

clarat primarul.

Boc a mai spus că nu este 

o măsură rea, dar tot timpul 

va fi  interpretată această pre-

vedere şi pot să apară abuzuri. 

„Mergem pe ideea bunului 

simţ”, a conchis primarul.

Asociaţia Nuca: unele 
obligaţii au fost scoase 
din context

Reprezentanţii asociaţiei Nu-

ca Animal Welfare au precizat 

că în momentul în care au pre-

zentat Primăriei respectivul re-

gulament, acesta era un docu-

ment unitar, armonios, dar pe 

parcurs specialiştii din Primă-

rie nu au ţinut cont de toate 

propunerile astfel că au apărut 

unele obligaţii scoase din con-

text. În această categorie se nu-

mără şi prevederea legată de 

amendarea proprietarului care 

îşi strigă câinele în mod repe-

tat, pe un ton ridicat.

„S-au propus un număr mi-

nim de spaţii/zonă (cartier), 

cu o suprafaţă minimă şi niş-

te amenajări minime, dreptul 

de a fi  însoţiţi de câine peste 

tot în oraş, dreptul de a circu-

la cu mijloacele de transport 

în comun, dreptul de a nu fi  

continuu hărțuiţi de persoane-

le care au fobie de câini etc. 

Între acestea, era obligaţia de 

a păstra liniştea publică, de a 

nu striga după câine. Fapt ca-

re, în propunerea noastră, fă-

cea sens, deoarece a striga du-

pă câine presupune că acel 

câine e liber. Liber de botniţă 

şi lesă. Deci are voie fără lesă 

şi botniţă, cu condiţia de a as-

culta comenzile”, au declarat 

reprezentanţii asociaţiei Nuca 

Animal Welfare.

Aceştia au adăugat că, 

scoase din context, aceste 

„obligaţii de bun simţ” nu îşi 

găsesc locul în acel regula-

ment „încropit de un servi-

ciu al Primăriei, de către niş-

te funcţionari care habar nu 

au de ce înseamnă un câine 

de companie”. „Au făcut un 

regulament, nici măcar nu a 

fost o propunere elaborată de 

toate direcţiile responsabile: 

spaţii verzi, direcţia tehnică, 

pe care voiau peste noapte 

să-l propună ca şi HCL”, au 

mai spus reprezentanţii Nu-

ca Animal Welfare.

Proprietarii de câini jubilează!
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Cu toate că au susţinut în 

nenumărate rânduri că nu 

ştiau despre lucrările care 

se desfăşurau la platforma 

de îmbarcare-debarcare 

aeronave APRON 4, ofi cia-

lii CJ Cluj sunt contrazişi 

de stenogramele din dosa-

rul Uioreanu.

Secretara judeţului Cluj Si-

mona Gaci şi Mariana Raţiu di-

rector executiv la Consiliul Ju-

deţean Cluj discută în aprilie 

2014 la telefon despre APRON4, 

convorbire care a fost înregis-

trată de procurorii clujeni. Po-

trivit stenogramelor făcute pu-

blice de jurnaliştii de la Ziar de 

Cluj, cele două fac afi rmaţii in-

credibile: nu-şi aduc aminte de 

documentele semnate, ba chiar 

recunosc amândouă că APRON4, 

platforma de parcare aeronave, 

este o investiţie discutată încă 

din luna mai 2013, la discuţii 

participând inclusiv vicepremi-

erul Liviu Dragnea. În stenogra-

ma discuţiei, primul lucru care 

iese în evidenţă este că Maria-

na Raţiu a considerat de cuvi-

inţă abia în aprilie 2014 să se 

uite peste documente pentru a 

face „ordine“ la Aeroport. „As-

tăzi m-am pus pe burtă cu toa-

te documentele şi fac ordine şi 

disciplină la aeroport, APRON-ul 

apare în toate documentele, in-

clusiv la domnul Dragnea din 

luna mai. APRON 4 este de 

anul trecut din mai în toate dis-

cuţiile şi documentele. Deci nu 

se poate spune că nu există, el 

era prins în această etapă pes-

te tot, inclusiv avizul aeronau-

tic. Eu de ăsta am uitat com-

plet. Într-adevăr APRON-ul es-

te din mai în discuţii şi ţi-am 

spus, inclusiv la întâlnirile cu 

Dragnea, bineînţeles că pe ni-

ciuna Dragnea nu semnează, 

pe nicio hârtie. Toţi semnează, 

Oleleu, Canta, toată lumea mai 

puţin Dragnea, iar APRON 4 se 

punea în discuţie de atunci. 

Plus avizul aeronautic din 31 

mai cuprinde APRON 4”, spu-

nea Mariana Raţiu în discuţia 

cu Simona Gaci.

Arhitectul judeţului Claudiu 

Salanţă a susţinut tot timpul că 

toate contractele pentru pistă şi 

APRON 4 au fost făcute de că-

tre aeroport şi să nu se dea vina 

pe echipa din Consiliul Judeţean.

Angajaţii CJ Cluj ştiau de platforma APRON 4 încă din mai 2013

Cei şapte elevi din 

Cluj-Napoca, cu media 10 

la bacalaureat au fost pre-

miaţi, miercuri dimineaţa, 

de primarul Emil Boc. 

Edilul le-a înmânat diplo-

me şi un premiu în valoa-

re de 1.000 lei celor şapte 

elevi care au promovat 

examenul de bacalaureat 

cu media 10.

Alocarea premiilor în bani 

a fost votată în şedinţa de 

Consiliu Local din luna iulie. 

Înmânarea premiilor a avut 

loc în prezenţa conducerii In-

spectoratului Şcolar Judeţean 

Cluj şi a directorilor şcolilor 

de unde provin elevii. Boc i-a 

felicitat pe elevi înainte de 

scurta ceremonie de premie-

re. „Ne mândrim cu ceea ce 

voi aţi făcut. Ne-aţi situat în-

tr-un loc fruntaş şi vă felicit 

în numele clujenilor. Pentru 

noi susţinerea învăţământu-

lui preuniversitar este una 

dintre priorităţi. Pregătim în 

fi ecare an clădirile unde sunt 

investite sume importante, 

anul acesta fi ind alocaţi 5,6 

milioane lei, alocăm bani pen-

tru burse în fi ecare an. Toţi 

cei care au peste 8.50 primesc 

bursele aferente”, a declarat 

primarul. Cei şapte elevi pre-

miaţi sunt: Patricia Luiza Blaj 

(Liceul Teoretic „Gheorghe 

Şincai”); Bianca Ioana Cos-

tin (Liceul Teoretic „Onisifor 

Ghibu”); Diana Paula Mure-

şan (Liceul Teoretic „Onisi-

for Ghibu”); Cosmina-Roxa-

na Pascaru (Colegiul Naţio-

nal „Emil Racoviţă”); Ana 

Maria Puşcaş-Geleriu (Lice-

ul Teoretic „Gheorghe Şin-

cai”); Nadia Ariadna Sava 

(Liceul Teoretic „Gheorghe 

Şincai”); Alexandru-Ioan Sfîr-

lea (Colegiul Naţional „Emil 

Racoviţă”).  G.D.

Premiaţi de Emil Boc
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Doi tineri de 18 ani din 

municipiul Dej, ambiţioşi şi 

iubitori ai muntelui, por-

nesc în aventura vieţii lor. 

Gabriel Gălbează şi Adrian 

Marton vor străbate în peri-

oada 26 iulie – 15 septem-

brie munţii Carpaţi. Pe par-

cursul a 52 de zile, cei doi 

vor duce cu ei de-a lungul 

lanţului carpatic mesajul 

„Salvaţi Muntele – Ultima 

Resursă a României“.

Gabriel are 18 ani, s-a năs-

cut în Cluj-Napoca şi în aceas-

tă vară a absolvit liceul, reu-

şind, de asemenea, să treacă 

peste examenul de Bacalaure-

at. De cealaltă parte, Adrian va 

deveni major pe parcursul tra-

seului prin Carpaţi. Acesta es-

te originar din Dej şi este elev 

în clasa a 12-a la Liceul Teore-

tic „Alexandru Papiu Ilarian“.

De unde a început totul?

Daniel Onofrei, preşedinte-

le Organizaţiei Naţionale Cer-

cetaşii României Filiala Dej, 

spune că ideea le-a venit tine-

rilor în urmă cu doi ani, după 

ce au văzut câte distrugeri au 

loc pe munte, dar şi pentru că 

informaţiile privind starea tra-

seelor şi a marcajelor nu a mai 

fost actualizată de ceva vreme.

„Ei s-au gândit să facă un 

lucru practic, o acţiune care 

să aibă un rezultat fi nal, că 

aşa toată lumea în ziua de azi 

ia bani din diverse fi nanţări, 

face nişte pliante şi gata cam-

pania”, a subliniat Onofrei.

Ceea ce a declarat atunci 

Daniel Onofrei avea să fi e apro-

bat şi de cei doi tineri, care au 

vorbit pe larg despre această 

expediţie cu Monitorul de Cluj.

„Vom merge în această ex-

pediţie în primul rând pentru 

a ne demonstra că putem să 

ducem la capăt o misiune ca-

re nu este la îndemâna ori-

cui“, afi rmă Adrian Marton, 

fi ind completat de Gabriel Găl-

bează: „Vrem să punem în 

evidenţă frumuseţea munţilor 

din România“.

Cei doi au declarat la uni-

son că au fost doi ani de mun-

că foarte difi cilă. Este foarte 

important de reţinut faptul că 

cercetaşii au benefi ciat de an-

trenamente fi zice bine puse la 

punct, fi ind testaţi de aseme-

nea psihologic. Totodată au 

mai benefi ciat de stagii de su-

pravieţuire, tehnici de orienta-

re şi semnalizare, precum şi 

de stagii de nutriţie.

Prima expediţie de o 
asemenea anvergură

Gabriel povesteşte că a înce-

put să fi e atras de aventurile 

montane încă din anul 2007, 

când a descoperit adevăratele 

frumuseţi ale naturii şi a înce-

put să aprofundeze acest dome-

niu din dorinţa de a cunoaşte 

munţii din România. „Pentru 

mine muntele este un mediu re-

creativ care mă stimuleaza în 

alegerile pe care le iau în via-

ţă“, a punctat clujeanul.

Din perspective lui Adrian, 

totul a început în 2009, mai 

exact din prima excursie adevă-

rată la munte cu cercetaşii de-

jeni. Pasiunea pentru frumos şi 

idea de a petrece un timp înde-

lungat în natură îl atrage pe tâ-

nărul cercetaş în mod semnifi -

cativ. „Muntele reprezintă o eva-

dare din cotidian, un loc sănă-

tos atât pentru trup, cât şi pen-

tru minte“, a adăugat Adrian.

Totuşi, pentru cei doi băieţi 

care s-au întâlnit prima dată la 

„cercetaşi“ şi care în timp au 

devenit prieteni, aceasta va fi  

prima expediţie. „Expeditii nu 

am mai făcut. Trasee pe mai 

multe zile şi cu grad ridicat de 

difi cultate am făcut multe. Le-am 

şi uitat numărul. De-a lungul 

anilor, chiar dacă suntem tineri, 

am trecut prin multe experien-

ţe la munte şi am învăţat din fi -

ecare. Acum suntem foarte în-

crezători că vom reuşi şi, de ase-

menea, nerăbdători să pornim“, 

au spus Gabriel şi Adrian.

În ce constă expediţia?

Cei doi tineri au vorbit cu 

lux de amănunte despre cea 

mai difi cilă, dar în acelaşi timp 

interesantă experienţă prin ca-

re vor trece.

„O să parcurgem o medie 

de 10-12 ore pe zi. În kilome-

tri nu putem spune distanţa 

exactă deoarece pe munte aceas-

ta se măsoară în ore. În mare 

parte vom înnopta la cort, dar 

vor fi  şi câteva zile în care vom 

dormi la cabane sau pensiuni“, 

a explicat Gabriel.

„Există porţiuni riscante, 

există porţiuni grele cu diferen-

ţă mare de nivel. Pe lângă mă-

surile de siguranţă pe care le-am 

gândit noi, vrem să menţionăm 

sprijinul deosebit al Jandarme-

riei Române, care va contribui 

la siguranţa noastră prin mă-

suri de informare, monitoriza-

re şi intervenţii în caz de pro-

bleme“, l-a completat Adrian.

„Costurile sunt ridicate. Sun-

tem mândri de agenţii econo-

mici din Dej, care s-au implicat 

în număr mare să ne sprijine în 

această misiune. În mare parte, 

ne-am atins bugetul, dar mai 

avem nevoie de puţin sprijin 

pentru a asigura tot ce ne-am 

propus“, a adăugat Adrian.

Pentru multă lume pare de 

necrezut că doi tineri cercete-

taşi de 18 ani vor străbate sute 

de kilometri prin Carpaţii Ro-

mâniei de unii singuri. Având 

în vedere acest lucru, băieţii au 

fost întrebaţi dacă într-adevăr 

vor porni singuri în această ex-

pediţie. „Bineînţeles. Traseul va 

fi  parcurs doar de noi doi. Scur-

te porţiuni, la fi nal, în Gutâi, 

vom fi  însoţiţi o zi de un grup 

restrâns. Există o echipă de apro-

vizionare, care periodic, con-

form unui grafi c bine stabilit, 

ne va asigura cele necesare“, au 

mărturisit Gabi şi Adrian.

De-a lungul acestei expedi-

ţii, cei doi vor face o documen-

tare şi vor urmări să atingă 

anumite scopuri precise cu pri-

vire la starea marcajelor turis-

tice, starea traseelor, curăţenia 

existentă pe traseele de creas-

tă, defrişările din anumite zo-

ne, păstoritul şi consecinţele 

sale, realizarea mai multor 

trackuri GPS pentru întreaga 

porţiune de creastă, dar şi pro-

movarea turismului montan 

din România.

Proiectul celor doi tineri es-

te realizat cu sprijinul Jandar-

meriei Române, care în aceste 

luni derulează o campanie “Jan-

darmeria montană, pentru un 

mediu sigur! Siguranţă la înăl-

ţime!”, activitate care face par-

te dintr-un proiect cu fi nanţa-

re europeană prin Programul 

de cooperare elveţiano-român. 

(Radu Bărăian, student la Jur-
nalism, FSPAC-UBB, anul II)

Doi tineri clujeni vor 
să salveze Carpaţii!
Gabriel Gălbează şi Adrian Marton vor lua la pas întregul arc carpatic 
pentru a salva munţii României.

Carpaţii Occidentali (Munţii Vlădeasa, Munţii Bihor) -> 
Carpaţii Meridionali (Munţii Ţarcu, Muntele Mic, Munţii 
Godeanu, Munţii Retezat, Munţii Parâng, Munţii Căpăţânii, 
Munţii Făgăraș, Munţii Piatra Craiului, Munţii Bucegi) -> 
Carpaţii Orientali (Munţii Ciucaș, Munţii Siriu, Munţii Vrancei, 
Munţii Bretcu – Oituz, Munţii Nemira, Munţii Ciuc, Munţii 
Hășmaș, Munţii Ceahlău, Munţii Călimani, Munţii Suhard, 
Munţii Rodnei, Munţii Ţibleș, Munţii Gutâi).

Gabriel și Adrian au explicat ce semnifi că mai exact acest 
mesaj al expediţiei lor: „Este un îndemn la implicare activă, 
dar nu unul banal, rezumat la simple seminarii și broșuri, ci 
transmis printr-o serie de acţiuni ce necesită un efort și un 
risc ridicat. Noi vrem să arătăm că nu rezolvăm o problemă 
din faţa calculatorului, nici accesând fonduri și împărţind 
pliante, ci realizând evaluări la faţa locului“.

Într-un fi nal, cercetașii dejeni Gabriel Gălbează și Adrian 
Marton au dorit să transmită un mesaj tuturor iubitorilor 
muntelui, dar și celor care nu sunt pasionaţi de călătoriile la 
altitudini ridicate.

„ Vă îndemnăm pe toţi să profi taţi de această resursă a 
României. Nu uitati însă că orice resursă, dacă este exploa-
tată iraţional, se va epuiza, iar muntele va fi  doar o amintire, 
un deal mai mare și gol. Muntele este frumos, dar trebuie 
respectat. El are legile lui. Ignorarea acestora, va transforma 
muntele într-un coșmar“, au încheiat tinerii.

Traseul pe care îl vor parcurge 
cercetaşii dejeni:

„Salvaţi Muntele – Ultima Resursă 
a României“
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ORAŞUL PE O COLOANĂ
Mănăştur

Loc de joacă pentru copii,
plin de gunoaie
Clujenii reclamă faptul că un loc de joacă din cartierul 
Mănăştur este plin de gunoaie şi fecale de pisici şi câini. 
Problema de pe Aleea Peana numărul 11 a fost adusă în 
atenţia primarului de către o clujeancă.

„Aș dori să știu cine trebuie să asigure igienizarea 
spaţiilor de joacă pentru copii. Fac referire aici la spaţiul 
amenajat pe Aleea Peana nr. 11, Mănăștur, care este 
plin de gunoaie, ca să nu pomenesc de fecale de pisici și 
câini, de mirosul insuportabil care se degajă în special în 
zilele caniculare”, se plânge femeia pe un site pentru 
sesizări și reclamaţii la adresa primarului Emil Boc. 
Clujeanca solicită Primăriei să instaleze pavaj din cauciuc, 
ca să determine animalele să un folosească spaţiul pe 
post de litieră. „Am văzut că în parcul de lângă primăria 
de cartier au loc diverse amenajări, s-ar putea 
«pătrunde» și între blocuri? Parcul este populat, cel 
puţin vara, de cel puţin 15-20 copii, alături de părinţi/
bunici, iar pericolul pentru sănătatea acestora este 
mare”, explică femeia. Serviciul Protecţia Mediului și 
Igienizare al Poliţiei Comunitare este responsabil de 
acţiunile de igienizare. Cartierul Mănăștur apare pe lista 
Primăriei ca zona 2 de prioritate pentru autorităţi în 
privinţa igienizărilor de mediu. Deocamdată, reclamaţia 
nu a primit răspuns din partea reprezentanţilor Primăriei 
Cluj-Napoca. (Cristina UNGUREAN – student masterand 
la Jurnalism, FSPAC, UBB, anul I)

Clujenii vor întâlniri cu primarul
Mai mulţi clujeni se plâng de faptul că în ultimii ani nu 
au mai fost organizate întâlniri cu primarul municipiului 
Cluj-Napoca, Emil Boc, pentru a-şi putea expune 
problemele pe care le au.

Clujenii se plâng că întâlnirile directe dintre primarul 
Clujului și cetăţeni nu au mai avut loc în ultimii doi ani și 
șansele de a discuta cu primarul Emil Boc sunt tot mai 
puţine. Un cititor al ziarului Monitorul de Cluj a 
semnalat faptul că de ceva vreme nu se mai organizează 
deloc întâlniri între primar și cetăţenii din cartiere, lucru 
care îl nemulţumește. El consideră că asemenea întâlniri 
sunt importante și nu ar trebui să fi e excluse de tot. 
„Unde sunt întâlnirile tradiţionale ale primarului Emil 
Boc cu cetăţenii din cartiere? De când a venit la Primărie 
a uitat complet de ele”, a semnalat clujeanul 
nemulţumit. Ultima întâlnire în acest sens a avut loc în 
2012, în perioada de campanie electorală, când Emil 
Boc s-a întâlnit cu mai mulţi clujeni din Cartierele 
Gheorgheni, Grigorescu, Mărăști, Mănăștur și Someșeni. 
În lipsa acestor întâlniri directe, precum cea din anul 
2012, singura posibilitate a clujenilor de a intra în 
contact cu primarul și de a-și expune problemele sunt 
cutiile pentru sesizări, montate din primăvara anului 
2014 în fi ecare primărie de cartier, sau portalul 
domnuleprimar.ro. De asemenea, clujenii pot face 
sesizări la numărul de telefon 984. (Nicoleta ALGEORGE, 
Jurnalism, FSPAC – UBB, anul II)

Ai o problemă în cartierul tău şi nu ştii 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.

Un clujean este 
revoltat pe 
vânzătorii de pepeni
Un clujean și-a exprimat ne-
mulţumirea în legătură cu 
prezenţa vânzătorilor ambu-
lanţi de pepeni și flori. 
Cetăţeanul este îngrijorat că 
vânzătorii ar putea deveni vi-
olenţi. „Eu nu înţeleg de ce 
Poliţia Locală nu ia măsuri în 
cazul vânzătorilor ambulanţi 
de pepeni, care, oricum nu 
sunt producători, iar dacă îi 
refuzi un pepene riști o tăie-
tură de cuţit. La fel stau lu-
crurile și cu vânzătorii de flori 
și legume. Nu sunt producă-
tori, ar trebui să elibereze 
bon fiscal”, s-a plâns clujea-
nul pe un site de sesizări și 
reclamaţii la adresa Primăriei 
Cluj-Napoca. În replică, re-
prezentanţii autorităţilor lo-
cale susţin că s-a redus nu-
mărul de autorizaţii pentru 
vânzarea de pepeni. 
„Referitor la sesizarea dvs., 
vă comunicăm faptul că în 
acest an au fost reduse sem-
nificativ numărul de autoriza-
ţii pentru comercializarea pe-
penilor. Vă rugăm să ne co-
municaţi locaţiile unde van-
zătorii de pepeni au fost 
agresivi pentru a putea lua 
măsuri”, au reacţionat mem-
brii Biroului Mass-Media al 
Primăriei. (Cristina Ungurean 
– student masterand la 
Jurnalism, FSPAC, UBB, anul I)

Pe scurt

Ministerul Transporturilor 

a repus în dezbatere publi-

că un proiect de act norma-

tiv care stabileşte că şoferii 

care transportă persoane 

„la ocazie”, fără autorizaţie, 

riscă amenzi cuprinse între 

1.000 şi 5.000 lei.

Proiectul de ordonanţă vi-

zează completarea Legii 

38/2003, care reglementea-

ză autorizarea, organizarea, 

atribuirea gestiunii şi con-

trolul efectuării serviciilor 

de transport în regim de ta-

xi sau de transport în regim 

de închiriere.

Autorii documentului apre-

ciază că în ultima perioadă s-a 

constatat existenţa unor prac-

tici ilicite în activităţile de trans-

port rutier de persoane prin 

utilizarea autoturismelor, care 

afectează în mare măsură trans-

portul local şi judeţean de per-

soane, cu efecte negative ma-

jore asupra activităţii econo-

mice a fi rmelor autorizate, bu-

getului de stat şi siguranţei cir-

culaţiei rutiere.

În plus, practicile ilicite în 

activităţile de transport rutier 

de persoane, prin utilizarea au-

toturismelor, pune în difi culta-

te asigurarea unui mediu con-

curenţial corect pe piaţa trans-

portului rutier de persoane.

Ce prevede 
proiectul de lege?

Conform proiectului, de 

amenzi cuprinse între 1.000 

lei şi 5.000 lei sunt pasibi-

le şi persoanele fizice sau 

juridice care transportă cu 

autoturisme fără respecta-

rea prevederilor articolului 

7 din lege, care prevede că 

transportul în regim de ta-

xi sau de închiriere se poa-

te executa numai de trans-

portatori autorizaţi.

În prezent, legea prevede 

amenzi similare pentru taxi-

metriştii care intervin asupra 

aparatului de taxat, precum 

şi pentru clienţii, funcţionarii 

autorităţii de autorizare, dis-

peceratelor de taxi, transpor-

tatorilor autorizaţi sau condu-

cătorilor auto care nu respec-

tă diverse prevederi.

Ministerul Transporturilor 

a pus în dezbatere acelaşi pro-

iect la fi nele anului trecut, re-

dactat însă sub forma unei or-

donanţe de urgenţă.

Amenzile pentru „Ia-mă, 
nene!”, din nou în discuţie
Conform proiectului, de amenzi cuprinse între 1.000 şi 5.000 lei 
sunt pasibile şi persoanele fizice sau juridice care transportă cu 
autoturisme fără a avea autorizaţie.

DIN EXPUNEREA DE MOTIVE 
A PROIECTULUI DE LEGE

 Cu toate acestea, în ultima perioadă de timp se 
constată existenţa unor practici ilicite în activităţile 
de transport rutier de persoane prin utilizarea 
autoturismelor, fapt care afectează în mare măsură 
atât transportul local, cât şi transportul judeţean de 
persoane, aceste practici ilicite determinând efecte 
negative majore asupra activităţii economice a 
întreprinderilor autorizate, asupra bugetului de stat 
prin diminuarea veniturilor încasate ca urmare a 
neplăţii taxelor şi impozitelor aferente activităţilor 
de transport rutier de persoane neautorizate, cât şi 
asupra siguranţei circulaţiei rutiere.
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DEMARAREA ACTIVITĂȚILOR DE PROIECT 
LA S.C. NEW IDEA GROUP S.R.L.

Mun.Cluj-Napoca, str. Emil Isac, nr. 6, jud.Cluj
Data publicării: 24 iulie 2014

S.C. NEW IDEA GROUP S.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, str. Emil Isac, nr. 6, jud. Cluj, 
derulează începând cu 30.06.2014, proiectul ”Dotarea microîntreprinderii SC NEW IDEA 
GROUP SRL cu echipamente performante destinate producției publicitare și tipografi ce”, 
cod SMIS 53444, fi nanțat prin Programul Operațional Regional, în baza contractului de 
fi nanțare nr. 4450/30.06.2014 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Aministrației 
Publice, în calitate de Autoritate de Management, prin Agenția de Dezvoltare Regională 
Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar.
Proiectul sus-menționat este implementat de către S.C. NEW IDEA GROUP S.R.L. pe o 
perioadă de 12 luni și are o valoare totală de 550 539,42 lei, din care 
435 547,40 lei reprezintă fi nanțare nerambursabilă.
Obiectivul proiectului este creșterea competitivității economice la nivelul societății 
New Idea Group SRL, prin dezvoltarea capacității de producție tipografi că și publicitară, 
cu scopul realizării unor produse-servicii competitive și crearea de trei noi locuri de 
muncă.
Efectul estimat al implementării acestui proiect consta în crearea premiselor pentru 
asigurarea unei dezvoltări a afacerii și îmbunătățirea capacității de prestare servicii a 
solicitantului, contribuind astfel la dezvoltarea regiunii NORD VEST în domeniul 
producției tipografi ce și publicitare.
Programul Operațional Regional este implementat la nivel național de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Aministrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, 
iar la nivel regional de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, organism 
intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.
Date de contact: Dna Câmpean Sabina Florina, Administrator, Tel 0729 400 116, 
e-mail: fl orina@newideagroup.ro
„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția ofi cială a Uniunii 

Europene sau a Guvernului României”

Concurenţa de pe piaţă se 

refl ectă inclusiv în mesa-

jele publicitare ale com-

paniilor, unele îndreptate 

strict asupra unui singur 

competitor, cum este şi 

cazul bauMax-Dedeman.

Pe clădirea de lângă maga-

zinul de bricolaj Dedeman, din 

spatele gării, tronează de cir-

ca doi ani de zile un mash al 

companiei austriece bauMax, 

unul din competitorii direcţi 

ai lanţului românesc de maga-

zine de materiale de construc-

ţii. Iar cel mai recent banner 

afi şat reprezintă un atac direct 

la reclamele companiei româ-

neşti Dedeman. Concret, una 

din încercările companiei aus-

triace bauMax de a atrage cli-

enţi a constat într-un „atac” 

psihologic oarecum subtil: „Noi 

suntem buni la preţuri mici, 

nu la versuri”. Textul face re-

ferire la rimele concepute de 

creativii care lucrează pentru 

Dedeman, precum „Dragos-

tea-mi ca să se vadă/ Am să-ţi 

dau în dar o cadă”, „Ai un 

chip de papuşă/ Aşa că-ţi dau 

în dar o uşă” sau „Te ador şi 

te iubesc/ Gresie îţi dăruiesc”.

Efectul asupra clienţilor

Directorul general Vitrina 

Advertising, Mihaela Rus, con-

sideră că astfel de modalităţi 

de a face publicitate nu au 

efect direct asupra vânzărilor, 

ci mai degrabă au efecte asu-

pra angajaţilor.

„Nu mi se pare ceva ie-

şit din comun şi nu consi-

der că această «joacă» are 

rezultat direct în vânzări. O 

caracterizez ca o metodă de 

intimidare uşoară. Se prac-

tică cu efect mai degrabă la 

nivelul angajaţilor şi fără 

efect asupra clienţilor. Oda-

tă ajuns în parcare este greu 

de crezut că renunţi la a in-

tra în magazin şi fugi la re-

tailerul concurent în colţul 

opus al oraşului doar citind 

headline-ul mash-ului”, a 

explicat Mihaela Rus.

Strategia preţurilor mici, 
„sinucidere curată”

„Războiul reclamelor” în-

tre bauMax şi Dedeman vine 

în contextul în care Dedeman 

a fost  în 2013 lider pe piaţa de 

bricolaj, având vânzări de pes-

te 600 de milione de euro în 

România, mai mult decât ce-

le obţinute de bauMax, Prakti-

ker, Bricostore şi Hornbach la 

un loc. În paralel, bauMax a 

înregistrat în 2012 o pierdere 

de 126 milioane euro, potrivit 

Die Presse, cele mai mari pier-

deri fi ind raportate în Româ-

nia, de 26 milioane de euro.

Şi se pare că mesajul ţintit 

împotriva Dedeman nu a aju-

tat foarte mult compania aus-

triacă să atragă sufi cienţi cli-

enţi pentru a creşte vânzările, 

deoarece conducerea compa-

niei a decis anul acesta să vân-

dă cele 15 magazine din ţară 

către grupul francez Adeo. Ast-

fel, bauMax s-a retras de pe 

piaţa de bricolaj din România 

şi încearcă acum să-şi restruc-

tureze datoriile în alte ţări din 

Europa, potrivit anunţului fă-

cut de directorul general de la 

bauMax, Michael Hurter, în 

urmă cu două săptămâni.

Pe de altă parte, se pare că 

nici strategia în ceea ce priveş-

te „preţurile mici”, cu care se 

lăuda bauMax pe mash-ul din 

parcarea Dedeman, nu a fost 

una potrivită. Cel puţin asta 

susţine Dragoş Militaru, direc-

torul general Fabryo Corpora-

tion, unul dintre cei mai mari 

jucători de pe piaţa de lacuri 

şi vopsele, într-un interviu acor-

dat Wall-Street.ro.

Potrivit acestuia, strate-

gia reţelelor de bricolaj de a 

se axa pe preţul cel mai mic 

este sinucidere curată. „Şap-

te, chiar opt jucători în pia-

ţa de bricolaj este foarte mult. 

Numărul acestora se va re-

duce la cel puţin jumătate în 

perioada următoare, întrucât 

piaţa de bricolaj se cerne. 

Vor urma consolidări impor-

tante, vom asista practic la 

o nouă confi guraţie a pieţei 

DIY. Este doar începutul! ”, 

a declarat şeful Fabryo pen-

tru sursa citată.

În prezent, principalii ope-

ratori din piaţa de bricolaj din 

România sunt Dedeman, Pra-

ktiker, Ambient, Hornbach, 

Bricostore, OBI, Mr. Bricola-

ge şi Leroy Merlin. 

(Nicoleta ALGEORGE, Jur-
nalism, FSPAC – UBB, anul 
II, Andreea Popa)

Război psihologic pe piaţa de bricolaj
Rime versus preţuri. Cât de mare este concurenţa pe piaţă şi care sunt efectele antireclamei ţintite?

În evidenţele Agenţiei 

Naţionale pentru Ocuparea 

Forţei de Muncă (ANOFM) 

erau înregistrate, ieri, 16.900 

locuri de muncă, cele mai 

multe în judeţul Cluj.

În Cluj erau disponibile ieri, 

potrivit ANOFM, 2.680 de locuri 

de muncă, dintr-un total de aproa-

pe 17.000 la nivel naţional, ju-

deţul clasându-se pe primul loc 

în ceea ce priveşte numărul de 

posturi vacante.

La nivel naţional, pentru per-

soanele cu studii superioare sunt 

oferite 1.221 locuri de muncă, 

cele mai multe pentru progra-

matori. Astfel, sunt căutaţi 107 

programatori, 62 de ingineri me-

canici şi în jur de 30 de specia-

lişti marketing, dar şi ingineri 

electronişti transporturi, teleco-

municaţii etc.

Pentru persoanele cu studii 

medii, profesionale şi lucrători 

necalifi caţi sunt disponibile 

15.679 locuri de muncă. Cei 

mai căutaţi sunt confecţio-

neri-asamblori articole din tex-

tile, muncitori necalifi caţi la 

asamblarea, montarea pieselor 

şi muncitori necalifi caţi în in-

dustria confecţiilor.

Persoanele interesate să ocu-

pe un loc de muncă se pot adre-

sa agenţiilor teritoriale pentru 

ocuparea forţei de muncă de do-

miciliu sau de reşedinţă sau pot 

accesa online Serviciul Electro-

nic de Mediere a Muncii, unde 

pot vizualiza locurile de muncă 

vacante oferite în fi ecare judeţ, 

pe meserii, precum şi persoane-

le de contact cărora le pot soli-

cita informaţii suplimentare.

Peste 2.500 de locuri de muncă în Cluj

Reducerea aversiunii faţă 

de risc a permis leului să se 

menţină pe apreciere faţă 

de euro, la fel ca şi celelalte 

monede din regiune.

La evoluţia pozitivă a con-

tribuit şi o ştire referitoare la in-

cluderea titlurilor de stat româ-

neşti într-un nou indice, care s-

ar adăuga astfel celor calculate 

de JP Morgan şi Barclays. Cele 

două au avut un rol important 

în aprecierea leului din prima 

parte a anului trecut, atunci când 

cererea de titluri locale a provo-

cat o creştere semnifi cativă a 

cumpărării de lei.

Pe acest fond pozitiv, cursul 

euro a scăzut de la 4,4408 la 

4,4290 lei, după ce la începutul 

săptămânii cotaţiile din piaţă 

crescuseră la aproape 4,46 lei. 

Piaţa s-a deschis ieri la 4,4420 

lei, faţă de 4,4390 lei, la închi-

derea de marţi. Pe parcursul pri-

mei parte a şedinţei tranzacţii-

le s-au realizat la un maxim de 

4,4420 şi un minim de 4,4270 

lei, pentru ca după anunţarea 

mediei cotaţiile să coboare la 

4,4210 – 4,4240 lei.

Cursul dolarului american a 

scăzut de la 3,2929, medie ca-

re nu a mai fost atinsă din ulti-

ma parte a lunii februarie, la 

3,2891 lei, iar francul elveţian a 

coborât de la 3,6544 la 3,6447 

lei, după ce luni a crescut la 

3,6617 lei, maxim al ultimelor 

11 săptămâni.

Monedele din regiune se 

apreciau, la rândul lor, faţă de 

euro. Cea poloneză se întărea 

la 4,133 – 4,141 zloţi, iar cea 

maghiară la 306,7 – 307,9 fo-

rinţi. Perechea euro/dolar atin-

gea ieri un maxim de 1,3474 

dolari şi un minim de 1,3455 

dolari, cea mai scăzută cotaţie 

a ultimelor opt luni.

Aprecierea dolarului se da-

torează, pe lângă factorii funda-

mentali, creşterii cererii de mo-

nedă americană, care este con-

siderată o valoare „refugiu”, la 

fel ca yenul sau aurul, datorită 

puternicelor tensiuni geopoliti-

ce, generate de situaţiile din 

Ucraina şi Orientul Mijlociu.

În piaţa la termen de la Sibiu, 

euro se tranzacţiona pe septem-

brie la 1,3454 – 1,3468, respec-

tiv pe decembrie la 1,3499 do-

lari, iar uncia de aur cu scaden-

ţa august la 1.308 – 1.309 dolari.

Pentru realizarea acestui ar-

ticol au fost folosite date și 

informații disponibile până ieri 

la ora 14.00. R.G.

Leul s-a întărit, în două zile, cu aproape trei bani
PIAŢA VALUTARĂ
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Grădina Botanică din 

Cluj-Napoca găzduieşte 

mai mult decât sute de 

specii de plante. Chiar în 

inima parcului natural e 

o clădire galbenă, în care 

locuiesc, cu familiile lor, 

câţiva angajaţi ai Grădinii 

Botanice şi ai Facultăţii 

de Biologie din cadrul 

Universităţii Babeş-Bolyai.

În Grădina Botanică, la ca-

pătul podului mare de beton 

de peste Pârâul Ţiganilor, apa-

re o clădire cu pereţi galbeni, 

numai de un etaj. Vizitatorii 

pot observa de aproape o plă-

cuţă din bronz, cu numele 

profesorului Eugen Victor Ghi-

şa, care este pusă pe perete-

le din faţă al clădirii.

Cu toate acestea, edifi ciul 

nu este o casă memorială. Da-

că stă prin preajma casei pe 

la amiază, orice vizitator poa-

te simţi miros de mâncare şi 

poate auzi voci părinteşti ca-

re îşi invită copiii la masă.

În spatele casei, aleile sunt 

blocate cu semne de „trecerea 

oprită”, înfi pte în pământ ca 

etichetajele de plante din res-

tul Grădinii. Cearşafurile puse 

la uscat şi pisica de pe prispă 

spun tot: casa e locuită.

Numai angajaţii 
facultăţii pot sta 
în Grădina Botanică

Unul dintre clujenii care 

locuiesc în Grădina Botanică, 

Ileana Chiş, în vârstă de 89 

de ani. Este locatar al casei 

din parcul natural din anul 

1945. Ea a lucrat în Grădina 

Botanică mai mult de 40 de 

ani. Potrivit Ilenei, numai an-

gajaţii sau foştii angajaţi ai 

Grădinii Botanice sau ai fa-

cultăţii de Biologie pot locui 

în casa galbenă.

Locatarii plătesc chirie lu-

nar ca să stea imobilul respec-

tiv, în funcţie de suprafaţa lo-

cuită. Ileana plăteşte 200 de 

lei pe lună pentru o bucătări-

oară cu igrasie, o cameră şi o 

baie micuţă.

Locuinţa Ilenei Chiş sea-

mănă cu casa bunicii: bucă-

tărioara are vreo 12 metri pă-

traţi şi este foarte înaltă. Col-

ţul din faţa intrării e plin de 

igrasie. Pe la picioare trage ră-

coarea. Miroase a plăcinte şi 

fructe înăuntru.

Faţă în faţă cu bucătăria, 

Ileana are o cameră spaţioa-

să, fostul dormitor al fetelor 

transformat în cameră de oas-

peţi. Mobila-clişeu de pe tim-

pul lui Ceauşescu umple ca-

mera. Fiecare obiect are locul 

lui prestabilit. În colţul din 

dreapta e o uşă care dă spre 

o baie micuţă cu o cadă şi boi-

lerul pe gaz care dă căldură 

pentru toată locuinţa.

„Eu plătesc ca să stau în 

casă 200 de lei chirie la Uni-

versitate şi, pe urmă, îmi plă-

Cum e să locuieșt
Povestea Ilenei Chiș, unul dintre puținii clujeni care locuies

Numai angajaţii sau foştii angajaţi ai Grădinii Botanice sau ai Facultăţii de Biologie 

Ileana Chiș trăieşte în casa din parcul natural încă din anul 1945

Tinerii chiriaşi ai imobile-

lor aparţinând Agenţiei 

Naţionale de Locuinţe 

(ANL) vor putea cumpăra 

casa respectivă fi e cu un 

credit bancar contractat 

cu garanţia statului, fi e 

cu plata în rate lunare, cu 

un avans de minimum 

15% din valoarea de vân-

zare, procedură nepermi-

să până în prezent.

Facilităţile la cumpărarea 

de către tineri a unei locuinţe 

ANL au fost introduse de Gu-

vern, printr-o ordonanţă apro-

bată în şedinţa de miercuri.

Legislaţia aplicată până în 

prezent stabileşte că locuinţe-

le ANL pentru tineri în vârstă 

de până în 35 ani destinate în-

chirierii, inclusiv cele constru-

ite şi destinate în mod exclusiv 

închirierii tinerilor specialişti 

din învăţământ sau sănătate, 

pot fi  vândute titularilor con-

tractelor de închiriere după ex-

pirarea a minimum un an de 

închiriere neîntreruptă, fără ca 

vânzarea să fi e condiţionată de 

vârsta solicitantului.

Preţul locuinţei putea fi  în-

să achitat doar integral la da-

ta încheierii contractului, din 

sursele proprii ale cumpărăto-

rului şi/sau din credite con-

tractate de către acesta de la 

instituţii fi nanciare autorizate.

Prin ordonanţa aprobată 

ieri şi obţinută de Mediafax, 

Guvernul a decis că aceste 

credite vor putea fi  contracta-

te „inclusiv cu garanţia statu-

lui”, în termen de 5 zile lu-

crătoare de la data înscrierii 

dreptului de proprietate în car-

tea funciară, şi că preţul de 

vânzare va putea fi  achitat şi 

în rate lunare, cu un avans de 

minimum 15% din valoarea 

de vânzare.

Facilități la cumpărarea locuințelor ANL
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ti în Grădina Botanică ?

tesc gazul şi lumina. Când am 

venit noi aici erau 8 familii, 

dar acum sunt numai 5 şi toţi 

plătim chirie, în funcţie de 

spaţiu. În fi ecare an semnăm 

fi ecare contract de închiriere. 

S-a mărit chiria. După ce a 

murit bărbatu-meu, aproape 

că nu-mi ajungeau banii să 

plătesc. Dar pe urmă mi s-a 

mai mărit pensia şi am reuşit 

să pot să trăiesc şi eu. Acolo 

jos, unde stau angajaţii să se 

schimbe, în vestiar, acolo a 

stat o familie. Ăia au murit şi 

de atunci o ocupă paznicii de 

pe aici când lucrează. Aici sus 

iar a fost o familie care a cum-

părat mai multe camere, era 

mai înstărită familia”, poves-

teşte Ileana Chiş.

Gospodina care îşi face 
singură pâine

Ileana Chiş a primit, iniţi-

al, locuinţă într-una dintre că-

suţele de personal care erau 

în spatele „casei albe” (clădi-

rea principală a Grădinii, de la 

intrare). Locuinţele respective 

au fost demolate. În casa gal-

benă stă din 1964. Ileana, cum 

îi spun cunoscuţii, a fost an-

gajată de Universitatea Ba-

beş-Bolyai şi a primit o locu-

inţă în Grădina Botanică pen-

tru că era însărcinată şi lucra 

la decanatul Facultăţii de Bio-

logie. Clădirea are intrarea pe 

strada Republicii, un pic mai 

sus faţă de intrarea principală 

a Grădinii Botanice.

Vizitatorii Ilenei nu 
plătesc bilet de intrare

Ileana Chiş s-a născut în-

tr-o comună mică de lângă 

Cheile Turzii. Cele două fe-

te ale ei îi aduc mâncare şi 

o vizitează periodic. Ori de 

câte ori vine cineva s-o vizi-

teze, trebuie numai să spu-

nă portarului Grădinii că vi-

ne s-o vadă pe ea şi îl lasă 

să intre fără să plătească bi-

let. Ea s-a obişnuit să stea 

în Grădină şi nu i-ar plăcea 

să se mute. Numai dumini-

ca pleacă de acasă să mear-

gă la biserică şi apoi să-şi vi-

ziteze fetele. Vara povesteş-

te că îi place să stea pe afa-

ră şi să croşeteze. Din când 

în când îşi mai face şi pâine 

la cuptorul din aragaz.

Iarna îi este mai greu Ilenei, 

pentru că e frig în casă. „De 

când au vopsit pe dinafară ca-

sa, am igrasie în bucătărie. Iar-

na curge apa pe perete. În ca-

meră nu-i aşa, dar tot e rece că 

e beciul dedesubt şi trage rece. 

E frig, dar dacă mi-aş face căl-

dură atâta ca să-mi fi e bine, nu 

mi-ar ajunge banii. Mă îmbrac 

mai bine şi trece cumva şi iar-

na. Când erau fetele acasă, ele 

dormeau în cameră şi eu cu so-

ţul dormeam în bucătărie, dar 

atunci nu aveam probleme. De 

vreo 10 ani de când au vopsit 

casa mi-a apărut igrasia în bu-

cătărie”, mărturiseşte femeia.  

 (Cristina UNGUREAN, 
masterand Jurnalism FSPAC–
UBB, anul I)

sc printre specii rare de plante.  

Casa de personal a Grădinii Botanice este în administrația 
Universității Babeș-Bolyai. Clădirea nu apare evidențiată in-
dividual în lista proprietăților deținute de UBB, ci este parte 
integrată a clădirilor destinate personalului. În 1872, cate-
dra de Botanică a Universității „Franz Josef ” a primit teren 
din partea contelui Miko, care a fost transformat în grădină 
botanică. Abia în 1920 administrația condusă de Alexandru 
Borza, după care s-a denumit Grădina, a cumpărat încă două 
parcele de pământ, care a inclus Pârâul Țiganilor. Pe terenul 
cumpărat atunci era deja construită „casa galbenă”, după 
spusele Ilenei Chiș.

Istoricul pe scurt al „casei galbene”

ILEANA CHIȘ | locuitor în Grădina Botanică

„E frig, dar dacă mi-aş 
face căldură atâta ca 
să-mi fi e bine, nu 
mi-ar ajunge banii. 
Mă îmbrac mai bine şi 
trece cumva şi iarna“

pot locui în casa galbenă

Asociaţia Pacienţilor cu 

Afecţiuni Hepatice din 

România (APAH-RO) orga-

nizează o serie de eveni-

mente în perioada 25-28 

iulie, în mai multe zone 

din ţară, pentru a marca 

Ziua Mondială de Luptă 

împotriva Hepatitei.

Manifestările vor avea ca 

punct central ziua de luni, 

28 iulie, ocazie cu care Aso-

ciaţia Pacienţilor cu Afecţi-

uni Hepatice din România, 

în parteneriat cu Agenţia de 

presă Mediafax, organizea-

ză o conferinţă de presă la 

Bucureşti, Hotel Howard Joh-

nson, sala Platinum, înce-

pând cu ora 9.30.

Astfel, în localităţile Braşov, 

Iaşi, Turda, Constanţa, Giur-

giu, Alexandria şi Bucureşti 

vor avea loc campanii de in-

formare în rândul populaţiei 

cu privire la modul de trans-

mitere a hepatitelor virale (A, 

B, C, D), precum şi la preve-

nirea infectării cu aceste viru-

suri. Un alt element specifi c al 

acţiunilor dedicate din acest 

an vor fi  baloanele albe şi al-

bastre ce vor fi  înălţate, pen-

tru a atrage atenţia tuturor asu-

pra existenţei virusurilor he-

patice şi să se gândească de 

două ori la riscurile de infec-

tare, înainte de a întreprinde 

o acţiune (ex. tatuarea, actul 

sexual pasager neprotejat etc.).

„Stop hepatitei! Fii 
atent la A, B, C, D!”
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând ap. cu 3 camere, str. Ni-
colae Titulescu (Pata), confort 
sporit, supr. 90 mp, P/4, termo-
pan, balcon închis, parchet, ușă 
metalică, centrală, sau schimb cu 
casă sau teren. Tel. 
0744-219124. (1.3)

¤ Vând garsonieră conf. 1, în 
cart. Gheorgheni-Detunata, nefi -
nisată, etaj intermediar, pret 
32.000 euro, negociabil. Inf. la 
tel. 0745-251703. (3.10)

¤ Vând sau schimb garsonieră, 
conf. 3, cart. Mănăștur, str. Tabe-
rei, et. 2, cu gars. conf. 2 sau ca-
să la ţară, baie proprie, cu chiri-
ași, plătesc diferenţa, preţ 10000 
euro, negociabil. Inf. suplimena-
tare la tel. 0264-551267. (3.7)

¤ Vând apartament cu 2 camere, 
confort, et. ¼, central. Inf. supli-
mentare la tel. 0264-431115. (2.7)

¤ PF vând ap. 4 camere în Mă-
năștur, decomandate, geam ter-
mopan, balcon termopan, gre-
sie, faianţă, parchet, ușă metali-
că. Preţ negociabil. Tel. 
0748-089138 (4.5)

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

Gheorgheni sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0740-607307.

CASE/CABANE

¤ Vând casă la Florești (casă 
veche + grajd), teren în supr. 
de 752 mp, la șosea naţională, 
cu toate utilităţile, apă, gaz, cu-
rent. Relaţii la tel. 0742-297455 
sau 0749-813005. (1.7)

¤ Vând urgent casă în zona Va-
lea Ierii, la preţul de 5000 eu-
ro, în stadiu de fundaţie cu ma-
teriale gratis, de 4000 euro. 
Tel. 0736-577060. (2.2)

¤ Vând casă la munte, Valea Ierii, 
cu toate dotările la 9999 euro. 
Inf. la tel. 0747-700044. (2.2)

¤ Vând casă/vilă în cart. Andrei 
Mureșanu, str. Vulcan nr. 4, 4 ca-
mere + dependinţe. Inf. suplimen-
tare la tel. 0740-812113. (3.5)

¤ Vând urgent casă intravilan, 
întabulat, 2100 mp, comuna 
Mociu, sat Crișeni, zona centra-
lă, preţ 20000 RON, negociabil. 
Inf. suplimentare la tel. 
0742-183181. (3.7)

¤ Cumpăr casă/vilă singur în curte 
în Grigorescu (P-ţa 14 iulie, E. Gri-
gorescu, Donath, O.Goga), Gheor-
gheni (Arieţului, Artelor, V. Lupu, T. 
Ionescu, Albini), Bulgaria (P-ţa 
1848, Clujana) cu un singur nivel, 
suprafaţă utilă 100-150 mp, pivni-
ţă, pod, garaj, teren sau grădină 
min 400 mp, front min 16 m, 
aproape de mijloacele de transport 
în comun. TEL 0748-111294 (4.5)

¤ Cumpăr casă/vilă singur în cur-
te în Grigorescu (P-ţa 14 iulie, E. 

Grigorescu, Donath, O.Goga), 
Gheorgheni (Arieţului, Artelor, V. 
Lupu, T. Ionescu, Albini), Bulgaria 
(P-ţa 1848, Clujana) cu un singur 
nivel, suprafaţă utilă 100-150 
mp, pivniţă, pod, garaj, teren sau 
grădină min 400 mp, front min 
16 m, aproape de mijloacele de 
transport în comun. TEL 
0748-111294 (6.6)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

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

¤ Vând teren în supr. de 58000 
mp, în cart. Iris, str. Giuseppe Ver-
di, drum de acces din str. Oașului 
sau B-dul Muncii, front la drum 
90 m, curent electric, apă, carte 
funciară, cadastru, preţ 11 euro/
mp. Tel. 0744-653097. (1.7)

¤ Vând teren construcţii de 1060 
mp, 7500 mp și 3000 mp, toate 
în cart. Mănăștur, str. Câmpului, 
toate cu acte în regulă. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0748-193982. (1.7)

¤ Proprietar, vând teren pe str. 
Republicii, în supr. de 380 mp, 
front la stradă și la un drum late-
ral de 4 m. Accept și variante la 
schimb. Relaţii la tel. 
0744-219124. (1.3)

¤ Vând urgent teren intravilan 
de 3200 mp, comuna Mociu, sat 
Roșien, întăbulat, central, utili-
tăţi, preţ 20000 RON, negociabil. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0740-183181. (3.7)

¤ Vând teren agricol în supr. de 
10000 mp, lângă Gara Cojocna, 
are utlităţi la șosea asfaltată, 
preţ 5 euro/mp, negociabil. Inf. 
suplimentare la tel. 
0744-529107. (3.7)

¤ Cumpăr teren 500 mp pentru 
construcţie case înșiruite liber 
sau cu casă demolabilăîn zona 
Grigorescu (P-ţa 14 iulie, E. Gri-
gorescu, Donath, O.Goga), Ghe-
orgheni (Arieţului, Artelor, V. Lu-
pu, T. Ionescu, Albini), Bulgaria 
(P-ţa 1848 Clujana), Front min 
A6M, Aproape de mijloace de 
transport în comun. Tel 
0748-111294 (4.5)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii în Cluj-Napoca, str. Bercaș 
nr. 34, supr. 3900 mp, cu front 
de 19,5 și 200 m lungime, cu 
C.F., P+2 sau case înșiruite, cu 
toate utilităţile pe teren, preţ ne-
gociabil. Tel. 0741-100529 (4.5)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii în Cluj-Napoca, str. Dealul 
Fînaţelor FN la 100 m de staţia 
autobuz nr. 39 în suprafaţă de 
6200mp front la stradă de 160m 

cu toate utilităţile pe tren. Merită 
văzut, preţ negociabil. Tel. 
0741-100529 (4.5)

¤ P.F. vând teren în A. Mureșa-
nu, 500 mp, front 19ml, toate 
utilităţile, P+2E. preţ 165000 eu-
ro. Tel. 0740-987363 (4.5)

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

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii în Cluj-Napoca, str. Dealul 
Fînaţelor FN la 100 m de staţia 
autobuz nr. 39 în suprafaţă de 
6200mp front la stradă de 160m 
cu toate utilităţile pe tren. Merită 
văzut, preţ negociabil. Tel. 
0741-100529 (6.6)

¤ Cumpăr Teren 500 mp pentru 
construcţie case înșiruite liber 
sau cu casă demolabilăîn zona 
Grigorescu (P-ţa 14 iulie, E. Gri-
gorescu, Donath, O.Goga), Ghe-
orgheni (Arieţului, Artelor, V. Lu-
pu, T. Ionescu, Albini), Bulgaria 
(P-ţa 1848 Clujana), Front min 
A6M, Aproape de mijloace de 
transport în comun. Tel 
0748-111294 (6.6)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii în Cluj-Napoca, str. Bercaș 
nr. 34, supr. 3900 mp, cu front 
de 19,5 și 200 m lungime, cu 
C.F., P+2 sau case înșiruite, cu 
toate utilităţile pe teren, preţ ne-
gociabil. Tel. 0741-100529 (6.6)

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

¤ Vând teren în intravilanul Cluju-
lui, surp 500 mp, la distanţa 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 stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deuşu, 
intravilan, zonă liniştită. Preţ – 
18 Euro mp. Informaţii 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), cen-
trura 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.

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ P.F. închiriez ap. cu 2 camere, se-
midecomandat, în cart. Mănăștur, 
et. 1, aproape de mijloacele de 
transport. Inf. la tel. 0742-128134, 
între orele 16-22. (1.7)

SPAŢII

¤ Închiriez spaţiu comercial fi ni-
sat, toate utilităţile, format din 
încăperi și hol, baie, acces direct 
din șoseaua principală, posibili-
tate de parcare, pretabil pentru 
IT, magazin depozit, dispecerat, 
birouri, etc. (1.7)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
pentru birou, fi nisat, modern, su-
pr. 45 mp, pe B-dul Eroilor, et. 
2/2, are centrală termică, termo-
pan, mobilă modernă, preţ 
450-500 euro/lună. Inf. la tel. 
0745-515415. (1.3)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial în supr. de 300 mp, 
sau parţial 60-90-180 mp, pe 
B-dul Eroilor, vitrină mare la stra-
dă. Inf. suplimentare la tel. 
0766-239803. (1.3)

¤ Proprietar, au în chirie spaţiu 
comercial pe str. Baba Novac, în-
tre Cinema Victoria și Prefectură, 
vitrină la stradă, 25-50 mp sau 
suprafeţe mai mari în curte. Re-

laţii suplimenatre la tel. 
0756-158360. (1.3)

¤ Proprietar, în chirie spaţiu comer-
cial în supr. de 50 mp, P-ţa Mihai 
Viteazul, în același spaţiu Carman-
geria CINA, între Banca Transilvania 
și Magazinul Fierul, Germanos. Inf. 
la tel. 0756-158360. (1.3)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial în supr. de 160 mp, în 
Mănăștur, peste drum de BIG, cu 
vitrine foarte mari la stradă. rela-
ţii la tel. 0745-515415. (1.3)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial în Mărăști, cu vitrină la 
stradă, supr. 70 mp, în staţia de 
autobus, zona Loto-Prono-Cinema 
Mărăști. Tel. 0744-219124. (1.3)

¤ P.F. dau în chirie spaţiu comer-
cial în cart. Mărăști, peste drum 
de P-ţa Mărăști, vitrină la stradă, 
în supr. de 80 mp, între Farmacia 
Remedium și casa de schimb va-
lutar. Tel. 0766-297057. (1.3)

SCHIMBURI

TERENURI

¤ Schimb teren agricol în supr. 
de 10000 mp, lângă Gara Cojoc-
na, are utilităţi la șosea asfaltată, 
cu casă la ţară, lângă Cluj. Sunaţi 
la tel. 0744-529107. (3.7)

CASE

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. Bosque S.R.L. oferă locuri de 
muncă în Germania la îngrijire bă-
trâni pentru persoane vorbitoare 
de limba germană cu experienţă în 
domeniu. Se oferă contract de 
muncă, plata CAS, Casa de Pensii, 
cazare și masă, suport din partea 
unei asistente medicale. Salariu 
atractiv! Detalii la 0733-978860 și 
0748-546833, e-mail: manage-
ment.bosque@gmail.com. (1.1)

¤ Tânără, nefumătoare, caut loc de 
muncă, în domeniile babysitter, cu-
răţenie, menaj ușor. Ofer și cer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 0741-455348.

Angajez persoane pentru 
cules cireșe, în zona livada 

Steluța (pomi înalți).
Sunați la tel. 0758-356073.

¤ Tânără, caut loc de muncă în 
domeniul gastronomic, experien-
ţă de 3 ani, cu diplomă, în hote-
luri sau pensiuni, numai în 
Cluj-Napoca. Ofer și rog seriozita-
te. 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, experi-
enţă 18 ani (şi pe comunitate), 
cat. B şi C, cunoscător al lb. ger-
mane şi engleze. Rog şi ofer serio-
zitate. 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

¤ P.F. efectuez transport mărfuri 
generale cu ”Ford Transit” decapo-
tabil, de 1500 kg, la cele mai mici 
preţuri, materiale de construcţii, 
molozi, cherestea la rampa de gu-
noi Pata-Rât. Preţ mic, negociabil. 
Tel. 0741-100529. (6.6)

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

CURSURI

¤ P.F.A înscriu pentru califi care la 
Cercul Militar Cluj cursanţi pentru: 
fotograf, cameraman, acustici-
an-DJ, depanator radio-tv și orga-
nizator de protocol și evenimente. 
Detalii și programări pentru seria 
septembrie-decembrie 2014 la te-
lefon: 0725521945. (4.6)

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Căutăm tractor Porsche, e-mail: 
info@h-roehrs.de, nr. telefon: 
0049-171-4020051. (3.17)

¤ Vând Trabant 601, an fabr. 
1981, verifi care tehnică + asigu-
rare, stare perfectă de funcţiona-
re, preţ la aprecierea cumpărăto-
rului. Tel 0740-323.779 (4.5)

¤ VÂND SUPERNOVA 
asigurare şi revizie tehnică la zi, an 
fabricaţie 2001, km reali 79.000, 
motor 1,4, injecţie benzină (Rena-
ult Clio), tinichigeria şi vopsitul fă-
cută recent. Preţ 1.200 Euro. Infor-
maţii la telefon 0766-484.462.

PIESE AUTO

¤ Vând set motor pentru “Dacia 
1300” și alternator nou de 12 V, în 
stare bună. Relaţii la tel. 
0746-297102. (1.7)

UZ CASNIC

¤ Vând mașină de tâmplărie de tă-
iat și găurit, nou. Inf. suplimentare 
la tel. 0364-881964. (3.7)

¤ Vând mașină de cusut electrică 
“Nicoleta”, nouă, stare perfectă, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0740-014558. (3.7)

¤ Vând mașină de tricotat nouă, 
marcă germană ”Brother”, cu un 
pat, preţ la aprecierea cumpărăto-
rului. Inf. suplimentare la tel. 
0740-323779. (3.7)

¤ Vând moară mică pentru uz cas-
nic. Inf. la tel.0749-041124. (3.7)

¤ Vând mașină de cusut rusească. 
Inf. la tel. 0748-193982. (3.7)

ELECTRO

¤ Vând TV “Goldstar” și radio vechi. 
Sunaţi la tel. 0364-881964. (3.7)

¤ Vând 4 pick-up-uri, magneto-
fon, cântare pentru piaţă, 4 
lămpi cu picior, 500 casete au-
dio, toate foarte ieftin. Inf. la 
tel. 0748-193982. (3.7)

¤ Vând mașină de cusut electri-
că “Nicoleta”, nouă. Inf. la tel. 
0740-014558. (3.7)

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

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

MOBILIER

¤ Vând ușă de stejar de intrare 
în apartament, complectă cu la-
terale, cu 5 chei Yale. Inf. la tel. 
0746-297102. (1.7)

¤ Vând două canapele tapiţate, noi, 
lemn cu furnir, o masă rotundă, du-
lap haine cu trei uși, masă rotundă. 
Inf. la tel.0749-041124. (3.7)

¤ Vând canapea și scrin ”Madri-
gal”, nefolosite. Inf. suplimenta-
re la tel. 0264-431115. (3.7)

DIVERSE

¤ Vând două biciclete unul băr-
bătesc, marca ”Set Rocco”, plus 
scaun pentru copil, preţ 230 RON 
și una de damă, marca ”Neuzer”, 
preţ 160 RON. preţuri negociabi-
le, scaun mașină de copil la pre-
ţul de 80 lei, negociabil. Inf. la 
tel. 0264-487028. (1.7)

¤ De vânzare cactus cu înălţimea 
de 2,3 m, un palmier de 2 m, 
plantă ornament cu frunză lată 
de 1,7 m, toate deosebit de fru-
moase, pentru interior. Informa-
șii la tel. 0722-518119. (1.7)

¤ Vând un covor cu dim. 3 x 2 
m, și două carpete, la preţul de 
60 RON. Inf. la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând 32 coli de tablă zincată 
de Ø 0,5 mm, format 1000 x 
2000 mm. Inf. la tel. 
0746-297102. (1.7)

¤ Vând URGENT 20 perechi de 
blugi de toate culorile și mărimi-
le, preţ 50 RON/buc. Inf. la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând scule de grădină, șape, 

greble, lopeţi, stropitoare, rangă, 
menghină, scule, electrozi, druj-
bă. Inf. la tel. 0748-193982. (1.7)

¤ Vând coniac de 47° și rachiu 
de fruncte de 53°, preţ 30 RON, 
respectiv 25 RON. Calitate super. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (1.7)

¤ Vând patine role din piele nr. 
36-38, aproape noi, preţ 60 RON. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (1.7)

¤ Vând frigider, masă, aspirator, 
radiouri, costum naţionale, dife-
rite obiecte, dantele, lucruri de 
mână, etc. Inf. la tel. 
0721-096181. (1.7)

¤ Vând barcă pneumatică “Say-
lor”, de 3 persoane, cu fund rigid 
“Tego”, vâsle, scaune gonfl abile, 
vestă de salvare; motor electric 
“Savylor”, nou; acumulator “Ma-
rine” de 80 AM, pachet 300 euro 
fi x; 2 beţe telescopice, compozit 
3,5 m, putere 80-150 gr; un băţ 
de 2,40 m -15-15 gr din două 
părţi; “Shimano” și unu de 3 m – 
40-80 gr, din două părţi “Sil-
star”, preţ pachet 300 euro fi x. 
Inf. la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (1.7)

¤ Vând ieftin răcitor lapte din in-
ox, 430 l, monofazat, panou di-
gital la 10 lei/l. Tel. 
0747-700044. (2.2)

¤ Vând storcător de struguri. Inf. 
la tel. 0748-193982. (3.7)

¤ Vând ţuică de prune de 52° în 
jud. Bihor, de cea mai bună calita-
te. Inf. la tel. 0740-323779. (3.7)

¤ Vând masă și ax pentru circulă, 
plante aloe vera mărime de la 1 la 
4 ani, motor pentru mașină de spă-
lat. Inf. la tel.0749-041124. (3.7)

¤ Vând/donez 6 covoare, casete vi-
deo. Inf. la tel. 0748-193982. (3.7)

¤ Vând un aspirator pentru zu-
grăvit, imprimantă nouă, mașină 
de scris Olympia și fi er de călcat 
profesional Philips. Tel 
0741-386.266. (4.5)

¤ Vând moară cu valţuri și site, 
capacitate mai mare. Tel. 
0740-240238.

¤ P.F. vând garaje subterane, în 
cart. Bună-Ziua, str. M. Zaciu nr. 
10-18 cu C.F. în regulă, cu ușă auto-
mată, primul proprietar, preţ nego-
ciabil. Inf. la tel. 0741-100529 (6.6)

¤ Vând aparat de făcut Kürtös 
Kalacs, cu 6 role, pe curent 
220V, nou, marcă străină, apa-
ratul este nou. Preţ negociabil. 
Tel. 0741-100529 (6.6)

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

COLECŢIONARI

¤ Vând sobe de teracotă antice, cu 
ornamente deosebite, de culoare 
galbenă, maro și albă, și candela-
bre antice. Inf. și relaîii suplimenta-
re la tel. 0744-219124. (1.7)

ANIMALE

¤ Vând 2 porci de tăiat pentru 
crescut, aprox. Între 100-200 kg, 
pe ales, din 10 bucăţi, hrănit cu ce-
reale și lucernă. Fără concentrat, 
preţ 10 RON/kg, în cart. Gheor-
gheni-Sopor, preţ 10 RON/kg. Asi-
gur loc de sacrifi care în Cluj-Napo-
ca. Inf la tel 0741-100529 sau 
0751-095924. (6.6)

¤ Caut gazdă pentru PISIC sterilizat, 
deparazitat, vaccinat, cu carnet de 
sănătate completat la zi. Este foarte 
cuminte, educat, iubitor și dornic 
de mângâieri. O companie foarte 
plăcută. A fost crescut numai în 
apartament și hrănit cu mâncare 
uscată (boabe). Asigurăm pentru 
un an hrana, nisipul și asistenţa 
medicală. Tel 0757-350321 (7.7)

PIERDERI

¤ S.C. Mind Magnet S.R.L., C.U.I. 
15998333, J12/144/2013 declar 
pierdut certifi cat constatator pen-
tru sediul social din Mun. 
Cluj-Napoca, Str. Mihai Veliciu, 
Nr. 21, Etaj 1, Ap. 2, Jud. Cluj. Îl 
declar nul. (1.1)

bl l ţi t it

Condiţii: absolvenţi de jurnalism.
Experinţa în domeniu constituie un avantaj, 
dar nu este o condiţie obligatorie.
CV-urile se trimit prin e-mail, 
pe adresa office@monitorulcj.ro
Numai persoanele selectate vor fi contactate 
pentru interviu.

Monitorul de Cluj angajează

REPORTERI
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LICITAŢII PUBLICE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, etaj II, jud. Cluj, în calitate de lichidator 
judiciar al Industries Elite S.A. (în faliment, in bankruptcy, 
en faillite), organizează licitaţie publică pentru valorifi carea 
următoarelor stocuri specifi ce producţiei de mobilier pentru 
copii:

• Semifabricate – preţ de pornire: 17.887,15 lei
• Produse fi nite – preţ de pornire: 10.448,35 lei
• Producţie în curs de execuţie – preţ de pornire: 93.312 lei
• Obiecte de inventar – preţ de pornire: 9.493,55 lei

Licitaţia va avea loc în data de 18.08.2014, ora 15.00, 
la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, etaj II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului 
de sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 25.08.2014, ora 15.00; 
01.09.2014, ora 15:00; 08.09.2014, ora 15:00; 15.09.2014, 
ora 15:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0727-379.154 și pe e-mail: 
emilian.niculcea@solvendi.ro.

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator 
judiciar al Connections Holding S.R.L. (în faliment, in 
bankruptcy, en faillite), organizează licitaţie publică pentru 
valorifi carea următoarelor bunuri:

• Teren intravilan – Huedin (10.000 mp) – preţ de 
strigare: 379.800 lei

• Cazan – preţ de strigare: 84,37 lei.

*Există posibilitatea valorifi cării la cel mai bun preţ.
Preţurile nu includ TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 22.08.2014, ora 14.00, 
la sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, 
nr. 18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului 
de sarcini și depunerea garanţiei de participare de 10% din 
preţul bunului licitat (condiţii obligatorii pentru participarea 
la licitaţie) se fac cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea 
licitaţiei. În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta 
în aceleași condiţii în data de 01.09.2014, ora 14.00, 
11.09.2014, ora 14.00, 22.09.2014, ora 14.00, respectiv 
în data de 02.10.2014, ora 14.00.

Informaţii suplimentare la tel. 0727-379.154 și pe e-
mail: emilian.niculcea@solvendi.ro.

ANUNŢ LICITAŢIE

Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA SPRL cu 
sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, etaj 6, 
jud. Cluj, în calitate de administrator judiciar al S.C. ABIALEX 
S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en faillité, cu sediul în 
loc. Turda, str. Lotus, nr. 2 jud. Cluj, Cod identifi care fi scală 
RO16075492 și număr de ordine în Registrul Comerţului 
J12/282/2004, organizează licitaţie publică cu strigare 
pentru vânzarea activelor :

1.  Spaţiu comercial, Turda, str. Lotus – preţ de strigare 
150.000 lei + TVA. Acest activ se afl ă în Turda, str. 
Lotus nr. 2, bl. 1, parter, jud. Cluj și cuprinde: terenul 
înscris în CF 50058-C1-U3 Turda, ntop 1181/1/2/A/
Parter/X cota indiviză 17,10/1250 mp aferent spaţiu 
comercial și construcţie – spaţiu comercial CF 50058–
C1-U3 Turda, ntop 1181/1/2/S/Parter/X, str. Lotus 
nr. 2, bl. 1, parter în suprafaţă de 58,65 mp;

Licitaţia va avea loc în 05.08.2014, ora 13:00, la sediul 
Casei de Insolvenţă Transilvania SPRL Cluj-Napoca și se va face 
separat pentru fi ecare activ, în ordinea de prezentare din anunţ. 
În cazul nevalorifi cării se vor organiza licitaţii noi în data de 
12.08.2014 și 19.08.2014 în același condiţii, locaţie și oră.

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

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 
0721-296.938, 0735-307.631 și pe site-ul http://sales.citr.
ro, cod de licitaţie CIT691.

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:20 Oameni care au schimbat 
Lumea
12:30 Lumea și noi (doc.) - "Un 
român get-beget'
13:00 De joi până joi (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Akzente (program cult.)
16:50 Legendele palatului: Luna 
îmbrăţișează Soarele (sud cor., 
2012, s. rom., ep. 27)
17:30 Legendele palatului: Luna 
îmbrăţișează Soarele (sud cor., 
2012, s. rom., ep. 28)
18:10 Lozul cel mare (div.) 
18:45 Nimic prea bun pentru un 
cowboy (can., 1998, com. rom., 
ep. 12)
19:35 Oameni care au schimbat 
Lumea (r)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:10 Revoltă în America (sua, 
2007, f. doc.)
22:00 Normal (can., 2007, f. dr.)
22:55 Dincolo de celebritate 
(sua, 2001, f. dr.)
23:10 Viaţa noastră (it.-fra., 
2010, f. dr.)

ANTENA 1

11:10 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show)  - Sezonul 3
13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show)  - Sezonul 3
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Acces direct (talk show) 
20:00 Observator special (emis. 
info.) 
20:30 Burlăciţa (reality show)
23:00 Un show păcătos (div.) 

PRO TV

11:00 Liceenii Rock 'n' Roll 
(rom., 1992, com. rom.) (r)
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, ep. 4758)
14:30 Suspect de crimă 
(fra.-sua, 2000, thrill. acţ.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (div.) - best of
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Două pupeze albe (sua, 
2004, com.)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 Chuck (sua, 2007, s. de 

acţ., sezonul 5, ep. 9)
0:00 Poliţiștii din Houston (sua, 
2010, s. poliţist, sezonul 1, epi-
sodul 10)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Plaja lui Teo (mag. de div.)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Dragoste la prima vedere 
(tur., 2013, s. dr.)
22:15 WOWbiz (div.)

ACASĂ TV

11:45 Pentru că te iubesc (mex., 
2013, s. rom.) (r)
12:45 Teleshopping (promo)
13:00 Spune-mi că ești a mea 
(mex., 2013, s. rom.) (r)
14:30 Legături riscante (sua, 
2012, s. dr.) (r)
15:30 Minciuna (mex., 1998, ser.)
16:30 Rosa Diamante 
(sua-mex., 2012, s. rom.) (r)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Soţ de închiriat (sua, 
2013, s. rom.)
19:30 Pentru că te iubesc 
(mex., 2013, s. rom.)
20:30 Spune-mi că ești a mea 
(mex., 2013, s. rom.)
22:00 Legături riscante (sua, 
2012, s. dr.)
23:00 Casa de alături (sua, 
2011, s. de acţ.)
0:00  Lara (cro., 2011, s. dr.)

TRANSILVANIA

13:30 Fotbal: FC Oţelul Galaţi - 
FC Ceahlăul Piatra Neamţ (r)
Cupa Ligii Adeplast
15:30 Fanatik Show (talk 
show) (r)
16:30 Știri Look TV (emis. info.) 
17:00 Fanatik Show (talk show) 
19:00 România de la A la Z 
(2013, emis. mag.)
20:00 Știri Look TV (emis. info.) 
20:30 Celebrity
21:30 Tonik Show (div.)
22:30 Top Goluri. Top Ratări 
(emis. sport) (r)
23:00 Faci pariu? (emis. info.) (r)

UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

AVEŢI PROBLEME DE AUZ?

Cu ocazia deschiderii noului nostru cabinet de audiologie 

şi protezare auditivă

firma Romsound, vă oferă în data de 6-7 August 2014 următoarele 

servicii GRATUITE: – Testări auditive

– Proba cu proteze auditive

– Consiliere pentru probleme de auz

Adresa cabinetului:  Str Moţilor nr 87 

(în incinta Centrului Medical Interservisan)

Pentru programări sunaţi la:  

0751 – 178 012 sau 0751-178 005

Cabinet veterinar

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

„Dezvoltarea microîntreprinderii SC SFINX SL PRESTĂRI SERVICII 
COMERCIALIZARE PRODUCȚIE MĂRFURI S.R.L., prin dotarea cu 

echipamente moderne destinate prestării serviciilor de editare și tipărire”
Mun.Cluj-Napoca, str. Ion Andreescu, nr.2, jud.Cluj

Data publicării: 24 iulie 2014

S.C. SFINX SL PRESTĂRI COMERCIALIZARE PRODUCȚIE MĂRFURI S.R.L., cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Ion Andreescu, nr.2, jud.Cluj, derulează începând cu 30.06.2014 
proiectul „Dezvoltarea microîntreprinderii SC SFINX SL PRESTĂRI SERVICII COMERCIALIZARE 
PRODUCȚIE MĂRFURI S.R.L., prin dotarea cu echipamente moderne destinate prestării 
serviciilor de editare și tipărire”, cod SMIS 53563, fi nanțat prin Programul Operațional 
Regional, în baza contractului de fi nanțare nr. 4505/30.06.2014 încheiat cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Aministrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, 
prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar.
Proiectul sus-menționat este implementat de către SC SFINX SL PRESTĂRI SERVICII 
COMERCIALIZARE PRODUCȚIE MĂRFURI S.R.L., pe o perioadă de 12 luni și are o valoare 
totală de 1.101.106,36 lei, din care 887.989,00 lei reprezintă fi nanțare nerambursabilă.
Obiectivul general al proiectului vizează diversifi carea gamei de servicii prestate de 
către S.C SFINX SL PRESTĂRI COMERCIALIZARE PRODUCȚIE MĂRFURI S.R.L., prin 
achiziția de echipamente specifi ce sectorului de activitate, cu scopul creșterii calității 
serviciilor și intrării pe un nou segment de piață .
Implementarea proiectului va contribui la creșterea continua a gradului de inovare 
a societății cu efecte favorabile asupra dezvoltării și creșterii competitivității în 
Regiunea Nord-Vest în domeniul producției tipografi ce și publicitare, precum și la 
creșterea numărului de locuri de muncă din regiune.
Programul Operațional Regional este implementat la nivel național de către Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Aministrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, 
iar la nivel regional de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, organism 
intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect.
Date de contact: Dl. Ioan-Sabin Lăpușan, Administrator, Tel: 0744566011, e-mail: 
sfi nxsl@yahoo.com

„Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția ofi cială a Uniunii 
Europene sau a Guvernului României”

Ministrul palestinian de 

Externe Riad Malki a acu-

zat ieri Israelul de comite-

rea unor crime împotriva 

umanităţii în Fâşia Gaza, în 

cursul unei sesiuni extraor-

dinare a Consiliului ONU 

pentru Drepturile Omului, 

şi a solicitat efectuarea unei 

anchete internaţionale.

„Israelul este pe cale să 

comită crime odioase. Israe-

lul distruge complet cartiere 

locuite. Ceea ce face Israelul 

este o crimă împotriva uma-

nităţii” şi „încalcă Convenţi-

ile de la Geneva”, a declarat 

ministrul Riad Malki, aplau-

dat de numeroşi miniştri pre-

zenţi la şedinţa Consiliului 

de la Geneva.

„Israelul, forţa de ocupa-

ţie, vizează de 16 zile copii, 

femei, bătrâni şi îi privează 

de dreptul la viaţă, prin ata-

curi. Are loc o incursiune te-

restră (...), iar acest lucru va 

antrena crime asupra civililor 

palestinieni, va antrena asa-

sinarea deliberată a unor ci-

vili", a adăugat Malki.

„Israelul distruge complet 

cartiere locuite. Israelul a dis-

trus 2.500 de case. Infrastruc-

tura a fost distrusă. Forţele is-

raeliene vizează centre medi-

cale de la Gaza”, a spus minis-

trul palestinian, subliniind că 

„este necesar ca Israelul să dea 

socoteală pentru aceste crime”.

Hamas „ascunde 
muniţii în şcoli”

La rândul său, reprezentan-

tul israelian în Consiliu Evia-

tar Manor a acuzat mişcarea 

islamistă palestiniană Hamas 

de comiterea unor „crime de 

război atunci când trage cu 

obuze şi rachete” asupra civi-

lilor israelieni, „construieşte 

tuneluri (pentru a) ataca sate” 

şi ascunde muniţie în şcoli.

„Hamasul poartă întreaga 

responsabilitate a victimelor 

din Fâşia Gaza”, iar „domnul 

(preşedinte palestinian Mah-

moud) Abbas ar trebui să di-

zolve Guvernul pentru a-şi de-

monstra voinţa de pace”, a 

adăugat Malki.

Reuniune extraordinară 
a Consiliului ONU

Membrii Consiliului ONU 

pentru Drepturile Omului a 

participat ieri la o reuniune 

extraordinară cu scopul de a 

studia un proiect de rezolu-

ţie prezentat de către Pales-

tina, prin care aceasta cere 

protecţie internaţională pen-

tru palestinieni şi o anchetă 

internaţională de urgenţă asu-

pra ofensivei israeliene.

Proiectul de rezoluţie cere 

Elveţiei, în calitate de depozi-

tar al Convenţiilor de la Gene-

va – texte fundamentale în do-

meniul dreptului umanitar -, 

să organizeze o conferinţă de 

urgenţă asupra situaţiei în te-

ritoriile ocupate de către Isra-

el. O scrisoare în acest sens, 

datată la 9 iulie, a fost trimisă 

Bernei de către preşedintele 

palestinian, Mahmoud Abbas.

Acuzații încrucișate în Israel

Două avioane de vânătoa-

re au fost doborâte mier-

curi în estul Ucrainei, a 

anunţat un purtător de 

cuvânt al „operaţiunii 

antiteroriste” conduse de 

forţele ucrainene, trans-

mite AFP.

Cele două avioane de tip 

Su-25 au fost doborâte deasu-

pra regiunii Saur Mogila, o zo-

nă înaltă din regiunea Done-

ţk, în apropiere de localitatea 

Snijne, a precizat Oleksii Dmi-

traşkivskii, la aproximativ 25 

de kilometri distanţă de locul 

unde s-a prăbuşit zborul MH17, 

atins joi de o rachetă trasă din-

tr-o zonă controlată de către 

rebeli proruşi, în estul Ucrai-

nei. Toate cele 298 de persoa-

ne afl ate la bordul avionului 

malaysian au murit.

„Nu ştim nimic despre pi-

loţi”, a declarat Dmitraşkivskii.

Alt purtător de cuvânt mi-

litar, Vladislav Seleznev, a 

anunţat, ulterior, că „în pofi -

da dispozitivelor termice lan-

sate de către piloţi, avioane-

le au fost atinse de către ra-

chete de tip sol-aer trase de 

către rebeli într-o zonă din 

apropiere de satul Dmitrivka, 

în regiunea Doneţk, dar apro-

piată, totodată, de Lugansk şi 

regiunea rusă Rostov”.

Noi date privind 
doborârea avionului civil

Şeful contraspionajului 

ucrainean, Vitali Naida, a de-

clarat ieri că persoana care a 

lansat racheta ce a doborât 

avionul malaysian în estul 

Ucrainei, joi, este cu siguran-

ţă un ofi ţer rus, relatează CNN.

„Un ofi ţer bine echipat, bi-

ne educat şi instruit de ruşi 

(...) a apăsat acel buton în 

mod deliberat”, a declarat Na-

ida pentru CNN.

„Am interceptat conversa-

ţii” între un ofi ţer rus şi biroul 

său din Moscova, a precizat 

ofi cialul ucrainean. „Ştim sigur 

că, cu câteva minute înainte de 

lansarea rachetei, a existat un 

raport” către un ofi ţer rus, ca-

re anunţa că avionul se apro-

pie, a adăugat acesta.

„Ei ştiau că avionul vine 

cu viteză constantă, cu o di-

recţie constantă” şi ar fi  tre-

buit să ştie că nu este un avi-

on de vânătoare, ci „un avi-

on civil de mari dimensiuni”, 

a precizat şeful contraspiona-

jului ucrainean.

Oficiali din cadrul servi-

ciilor americane de informa-

ţii au declarat marţi că re-

belii proruşi sunt responsa-

bili de doborârea avionului 

ucrainean, dar acum consi-

deră că rebelii nu ştiau că 

este vorba despre un avion 

comercial.

Moscova a negat acuzaţii-

le potrivit cărora ar fi  dobo-

rât avionul malaysian. Loco-

tenent-generalul rus Andrei 

Kartapolov a sugerat că un 

avion de vânătoare ucrainean 

ar fi  doborât cursa MH17, în-

să preşedintele Ucrainei, Pe-

tro Poroşenko, a respins acu-

zaţia, precizând că avioanele 

de luptă ucrainene erau la sol 

în acel moment.

De asemenea, rebelii pro-

ruşi au negat în mod repetat 

că ar fi  responsabili pentru 

acest atac.

Ucraina: Tirurile teroriștilor 
continuă. Cu noi succese!
Două avioane de vânătoare ucrainene, doborâte în apropiere de locul prăbuşirii MH17.

Copiii de la un orfelinat 
din satul ucrainean Rozsipne 
se jucau în aer liber în mo-
mentul prăbușirii avionului 
malaysian în estul Ucrainei, 
joi, și au văzut trupul unui 
băiat căzând pe pământ, a 
povestit o educatoare, citată 
de CNN.

Una dintre educatoare-
le copiilor, Valentina, a 
mărturisit că aceștia au 
fost îngroziţi. „Acestea 
sunt cadavre!”, au strigat 
copiii, potrivit educatoarei.

Aceasta a arătat un cra-
ter format în iarbă după 
căderea cadavrului unei fe-
mei, în apropierea locului 
unde se jucau copiii. Unii 
dintre orfani ţipau, alţii stă-
teau jos și plângeau, a dez-
văluit Valentina.

Au speriat copiii
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CONVOCATOR

Administratorul Unic al Societăţii TRISOM RECORD S.A., având sediul social în 
Mun. Cluj-Napoca B-dul Muncii, nr. 18, jud. Cluj, înmatriculată la O.R.C. de pe lângă 
Tribunalul Cluj sub nr. J12/4542/2004, având CUI 17041218 în temeiul art.111 coroborat 
cu art.113 din Legea nr.31/1990 republicată și modifi cată,

CONVOACĂ

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ ŞI EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR
Pentru data de 25 August 2014, la sediul societăţii, pentru toţi acţionarii săi înregistraţi 

în Registrul Acţionarilor la sfârşitul zilei de 11 August 2014 stabilită ca Data de Referinţă.

În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare, adunările se vor ţine în data de 26 August 
2014, în același loc, la aceeași oră și cu aceeași ordine de zi.

Adunarea generală ordinară se va ţine la ora 10.00 cu următoarea ordine de zi:

1.  Discutarea și fi xarea remuneraţiei cuvenite Administratorului Unic pentru exerciţiul 
fi nanciar 2014 începând cu data de 01 iulie 2014;

2.  Discutarea și supunerea spre aprobare a ratifi cării închirierii imobilului proprietatea 
societăţii situat în Jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, str. Onisifor Ghibu, nr.20 B, în temeiul 
contractului de închiriere încheiat la data de 04.07.2014;

3.  Discutarea și supunerea spre aprobare a mandatarii Administratorului Unic d-șoara 
Mureșan Octavia-Anamaria în vederea redactării actelor, să semneze în numele și 
pe seama acţionarilor societăţii, hotărârea A.G.O.A. adoptată și să îndeplinească 
toate formalităţile privind înregistrarea/ridicarea hotărârii AGOA la/de la ORC Cluj, 
publicarea hotărârii în Monitorul Ofi cial al României, partea a IV-a și să semneze 
actului constitutiv al societăţii actualizat cu toate modifi cările, în condiţiile art. 204 
din Legea 31/1990.

Adunarea generală extraordinară se va ţine la ora 10.15, în continuarea 
Adunării generale ordinare, cu următoarea ordine de zi:

1. Reluarea activităţii societăţii începând cu data de 01 septembrie 2014;

2.  Discutarea și supunerea spre aprobare a mandatarii Administratorului Unic d-șoara. 
Mureșan Octavia-Anamaria în vederea redactării actelor, să semneze în numele și 
pe seama acţionarilor societăţii, hotărârea A.G.E.A. adoptată și să îndeplinească 
toate formalităţile privind înregistrarea/ridicarea hotărârii AGEA la/de la ORC Cluj, 
publicarea hotărârii în Monitorul Ofi cial al României, partea a IV-a și să semneze 
actului constitutiv al societăţii actualizat cu toate modifi cările, în condiţiile art. 204 
din Legea 31/1990.

Acţionarii vor participa la adunare personal sau prin împuterniciţi cu procuri speciale 
în original, depuse la secretariatul societăţii cu cel puţin 48 de ore înainte de adunare, 
sub sancţiunea pierderii dreptului de vot în adunare.

Documentele şi informaţiile privind problemele înscrise pe ordinea de zi pot fi  consultate 
în incinta S.C. Tricotaje Someșul S.A. din Mun. Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr.18, jud. Cluj, 
etaj I.

Procurile speciale pentru reprezentare în cadrul adunărilor generale vor fi  depuse în 
original, la sediul S.C. Tricotaje Someșul S.A. din Mun. Cluj-Napoca, B-dul. Muncii nr. 18, 
jud. Cluj, etaj I, cu cel puţin 48 de ore înainte de data ședinţei, la prima convocare, sub 
sancţiunea pierderii dreptului de vot în adunare.

Informaţii suplimentare: tel. 0264-597.534, int. 207 între orele: 08.00-10.00.

Mureşan Octavia-Anamaria
Administrator unic al societăţii TRISOM RECORD S.A.

Loc dezamăgitor 
pentru spadasine
Echipa feminină de spadă a 
României, formată din Ana 
Maria Brânză, Simona 
Gherman, Simona Pop și re-
zerva Ana Maria Constantin, a 
terminat pe locul cinci la 
Campionatului Mondial de 
scrimă de la Kazan. În primul 
meci, tricolorele au învins 
China, cu scorul de 43-42, iar 
în partida decisivă pentru lo-
cul cinci au trecut de Statele 
Unite ale Americii, cu scorul 
de 45-40. România a fost în-
vinsă, în sferturile de finală, 
cu scorul de 41-32, de repre-
zentativa Italiei, după ce în 
optimile de finală trecuse de 
Germania, cu scorul de 25-16. 

Formula 1 
revine în Mexic
Orașul Ciudad de Mexico va 
găzdui în 2015 o etapă din 
Campionatul Mondial de 
Formula 1, la 23 de ani dis-
tanţă de la ultimul Grand Prix 
disputat în Mexic. Bernie 
Ecclestone, administratorul 
drepturilor comerciale ale F1, 
a semnat un contract pe cinci 
ani cu drept de prelungire pe 
încă cinci sezoane cu oficiali-
tăţile mexicane. Etapa de F1 
va avea loc în octombrie sau 
noiembrie pe circuitul 
Hermanos Rodriguez din 
Ciudad de Mexico, care a găz-
duit și ultimul Mare Premiu 
desfășurat în Mexic în 1992. 
Capitala Mexicului s-a aflat în 
calendarul iniţial al FIA pentru 
Campionatul Mondial de 
Formula 1 din 2014, dar a 
fost exclusă în cele din urmă.

Pe scurt

Maratonul Băişoara îşi 

deschide porţile în 27 

iulie. Competiţia reprezin-

tă a doua etapă din cadrul 

Cluj Bike Challenge 2014 

şi aduce o noutate pentru 

participanţi.

Traseul va avea forma ci-

frei 8, iar fi ecare ciclist va avea 

posibilitatea să decidă dacă 

va parcurge o singură buclă 

(distanţa mai scurtă 27 de ki-

lometri) sau pe ambele bucle 

(distanţa completă – 57 de ki-

lometri). Startul concursului 

se va da la ora 11.00 din sta-

ţiunea Muntele Băişorii.

Locul de start este poziţi-

onat într-o zonă pitorească. 

Staţiunea Muntele Băişorii es-

te situată la izvorul pârâului 

Ghera, la 1.200 – 1.400 de 

metri. De la această altitudi-

ne se pot admira munţii Ma-

ramureşului, Ţibleş, Rodnei, 

Făgăraş, iar uneori Carpaţii 

Păduroşi, Ciucaşul şi chiar 

Tatra înaltă.

De asemenea, masivul 

Muntele Mare e cea mai ve-

che zonă a munţilor Apu-

seni. Împreună cu Munţii 

Bihor şi Munţii Vlădeasa for-

mează pivotul Carpaţilor de 

Apus. El reprezintă al trei-

lea vârf ca înălţime din Apu-

seni, după Curcubîta Mare 

şi Vlădeasa.

Înscrierile la Maratonul 

Băişorii se fac online pe 

http://www.clujulpedaleaza.

ro, până la data de 26 iulie, 

ora 18.00. Tot aici găsiţi de-

talii tehnice, precum şi in-

formaţii despre taxele de 

participare. Doritorii de miş-

care se pot înscrie şi în zi-

ua concursului, între orele 

8.00 şi 10.00, cu menţiunea 

să aibă asupra lor şi actul 

de identitate.

Pedalează pe Muntele Băișoara !

Hafia VECIUNCA
sport@monitorulcj.ro

Atacantul s-a clasat pe 

locul secund în topul gol-

gheterilor în sezonul tre-

cut, cu 13 reuşite.

Universitatea îşi poate pier-

de golgheterul. Valentin Lem-

naru este curtat insistent de 

campioana României. Atacan-

tul speră ca tratativele dintre 

cele două cluburi să se fi na-

lizeze până la startul Ligii I. 

„Am vorbit cu domnul Wal-

ter, care mi-a spus că sunt ce-

va discuţii, dar pe mine cei 

de la Steaua nu m-au contac-

tat, aşa că n-am ce spune mai 

multe. Într-adevăr, domnul 

Walter mi-a comunicat că va 

mai urma o discuţie cu dom-

nul Argăseală sau cu cineva 

de la Steaua şi apoi mă va su-

na din nou pentru a-mi oferi 

noutăţi”, a declarat vârful de 

30 de ani la DigiSport.

„Ar fi  o mare şansă 
pentru mine”

Deşi nu şi-a pus încă para-

fa pe contract, Lemnaru se vi-

sează deja îmbrăcat în tricoul 

roş-albastru. „Ar fi  o mare şan-

să pentru mine de a juca la cea 

mai bună echipă din România, 

de a evolua în cupele europe-

ne. Eu mă simt în formă, ră-

mâne să vedem dacă voi ajun-

ge acolo. Cât despre faptul că 

am jucat la Dinamo, sunt pro-

fesionist şi joc acolo unde sunt 

dorit”, a precizat fotbalistul. 

Lemnaru a fost la un pas să 

ajungă la Steaua şi în iarnă, dar 

negocierile dintre cele două 

echipe au picat din cauza pre-

tenţiilor fi nanciare exagerate 

ale conducerii universitare. Flo-

rian Walter a solicitat 800.000 

de euro pentru un transfer de-

fi nitiv, dar suma a fost consi-

derată mult prea mare de către 

ofi cialii „militarilor”.

Plecarea lui Lemnaru, 
şansa lui Jula

O eventuală plecare a lui 

Lemnaru la Steaua ar lăsa des-

coperit compartimentul ofen-

siv. Singurul vârf de careu ar 

rămâne doar Emil Jula, jucă-

tor care nu se mai afl ă însă la 

prima tinereţe. Clujeanul este 

anunţat ca titular în confrun-

tarea, de sâmbătă, cu ASA Târ-

gu Mureş, echipă care l-a în-

regimentat şi pe Dorin Goga, 

jucător care s-a format la Uni-

versitatea. „A fost un start bun 

de sezon în Cupa Ligii. Am în-

tâlnit o echipă a Petrolului în-

tr-o formulă puţin schimbată, 

dar e important că ne-am ca-

lifi cat în turul următor. Cu si-

guranţă, în campionat va fi  un 

alt meci la Târgu Mureş. Au 

făcut cele mai multe transfe-

ruri din Liga I. Va fi  o plăcere 

să-mi reîntâlnesc colegul de 

cameră, pe Dorin Goga. Cred 

că va fi  o partidă interesantă”, 

a precizat Jula, care va bifa 

sâmbătă primele sale minute 

în tricoul alb-negru. 

„Chiar dacă nu am jucat cu 

Petrolul, am avut mari emoţii 

la revederea cu fanii. Reîntoar-

cerea acasă a fost ceva deose-

bit, chiar dacă a fost pe stadi-

onul nou pentru mine. Nu cred 

că trebuie să ne gândim la cu-

pele europene, e prea devre-

me. Trebuie să fi m umili şi să 

muncim în continuare”, a sub-

liniat atacantul, care a mai evo-

luat la Oţelul Galaţi, Energie 

Cottbus, MSV Duisburg şi Cea-

hlăul Piatra Neamţ.

Lemnaru, dorit la Palat

Lemnaru își poate vedea visul cu ochii

Valentin Lemnaru se află în capul listei de achiziții a Stelei, campioana României.

29 
de partide și 13 goluri 
a strâns Valentin 
Lemnaru în tricoul 
Universității Cluj în 
sezonul trecut, în 
toate competițiile
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Obiectivele 
lui Halep

Simona Halep de abia așteaptă 
să concureze la US Open, unde 
speră să ajungă în fi nală. „La 
începutul lunii august voi pleca 
în America, pentru turneul de 
la Cincinnati, apoi la New 
Haven, apoi US Open. Sunt re-
făcută complet și voi începe în 
curând antrenamentele. Am în-
ceput pregătirea fi zică. Am pu-
tere de muncă să încep sezonul 
american, care nu este ușor, 
dar am încredere că va fi  bine 
și acolo. Sunt jucătoare foarte 
puternice în circuit. Sunt aproa-
pe de primul loc, dar totodată 
departe. Toate meciurile le iau 
în serios, indiferent de adversa-
ră. Pot să spun că este o presi-
une pentru că trebuie să apăr 
aceste puncte, dar trebuie să 
joc meci de meci cu gândul să 
ajung la Turneul Campioanelor. 
Nu vreau să mă sperii de faptul 
că trebuie să apăr aceste punc-
te, am încredere în mine. 
Sezonul american este unul 
foarte difi cil, dar cum am făcut 
anul trecut rezultate foarte bu-
ne cred că pot face și anul aces-
ta. Voi încerca să mă menţin 
cât mai sus în clasamentul 
WTA”, a declarat Halep.

Echipa ideală a CM

FIFA a prezentat echipa ideală 
a Campionatului Mondial din 
Brazilia, în urma căruia 
Germania s-a încoronat regina 
lumii. Între cei 11 jucători se 
afl ă și argentinianul Lionel 
Messi, desemnat cel mai bun 
jucător al turneului fi nal. 
Primul 11 este următorul: 
Manuel Neuer (Germania) – 
David Luiz (Brazilia), Mats 
Hummels (Germania), Thiago 
Silva (Brazil), Marcelo (Brazilia) 
– Angel Di Maria (Argentina), 
James Rodriguez (Colombia), 
Toni Kroos (Germania) – 
Thomas Muller (Germania), 
Lionel Messi (Argentina), 
Neymar (Brazilia); Antrenor: 
Joachim Low (Germania).

Pe scurt
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Lemnaru, 
dorit la Palat
Atacantul se afl ă în capul listei 
de achiziții a Stelei. Pagina 11

Pedalează pe 
Muntele Băișoara !
Maratonul Băişoara îşi deschi-
de porţile în data de 27 iulie. 
Competiţia reprezintă a doua 
etapă din cadrul Cluj Bike 
Challenge 2014. Pagina 11

Hafia VECIUNCA
sport@monitorulcj.ro

Feroviarii se pot califi ca în 

turul III şi cu un rezultat 

de egalitate, altul decât 0-0.

CFR Cluj îşi joacă astăzi vi-

itorul în cupele europene. For-

maţia din Gruia dă piept cu Ja-

godina, echipă care a reuşit să 

smulgă un egal în Gruia, scor 

0-0. „Vişiniii” sunt optimişti în-

aintea returului din Serbia. Fe-

roviarii sunt convinşi că pot 

trece de trupa antrenată de Mla-

den Dodic. „Important e că 

n-am primit gol în manşa tur, 

avem încredere, mergem aco-

lo să ne califi căm. Şanse avem 

şi încă mari, iar când spun as-

ta mă bazez pe faptul că-i cu-

nosc bine pe băieţi. Sunt sigur 

că ne vom califi ca. De când 

sunt eu la CFR jucăm mai bi-

ne în deplasare”, a declarat Va-

sile Miriuţă la Look TV.  

Probleme în ofensivă

Formaţia din Gruia va avea 

însă o misiune difi cilă în a 

obţine biletele în turul urmă-

tor. Miriuţă a rămas doar cu 

un singur atacant de careu, 

Gregory Tade, după ce Ogbu 

Chuka a plecat în China. Fran-

cezul nu se afl ă însă în cea 

mai bună formă a sa. Vârful 

de 27 de ani revine la echi-

pă după o accidentare, care 

l-a lăsat în tribune în con-

fruntările cu Jagodina şi CS-

MS Iaşi (Cupa României). „Se 

simte lipsa unui atacant ve-

ritabil, unul care să înscrie 

12-15 goluri pe sezon. Tade 

e singurul atacant veritabil 

din lot, pe el ne bazăm cu 

Jagodina. Dacă nu va fi  apt 

– şi bat în lemn când spun 

asta – va trebui să schimb 

sistemul de joc. Dar în ulti-

mele două zile s-a antrenat 

bine, n-a mai resimţit acele 

dureri şi sper că va juca în 

Serbia”, a subliniat Miriuţă.

Au bătut palma 
cu Ivanovski

Tehnicianul a primit şi o 

veste bună înaintea jocului 

din această seară. Macedo-

neanul Mirko Ivanovski a 

semnat cu gruparea clujea-

nă. Ultima dată la Astra Giur-

giu, atacantul de 25 de ani 

va evolua în următorii trei 

ani la formaţia feroviară. În 

tricoul gorjenilor, Ivanovski 

a reuşit 11 goluri în 54 de par-

tide. În carieră, fotbalistul a 

mai jucat la Makedonija (Ma-

cedonia), Slavia Praga (Ce-

hia) şi Arka Gdynia (Polo-

nia). La CFR, macedoneanul 

va purta tricoul cu numărul 

99. „Îmi doresc cel puţin doi 

atacanţi, pentru că jucăm pe 

mai multe fronturi şi am ne-

ovie de un lot numeros. Ne 

dorim să câştigăm Cupa, să 

terminăm cât mai sus în cam-

pionat şi să avem un parcurs 

cât mai lung în cupele euro-

pene”, a susţinut Miriuţă.

Transpiră din greu pentru CE

CFR Cluj e obligată să câştige pe terenul Jagodinei pentru a-şi putea continua 
drumul către grupele Europa League.

Îşi joacă viitorul în Europa

Naţionala de baschet mas-

culin a României se pre-

găteşte intens pentru pre-

liminariile Eurobasket 

2015. Tricolorii vor întâlni 

la Sibiu, la fi nalul acestei 

săptămâni, reprezentati-

vele similare ale Elveţiei, 

Tunisiei şi Olandei.

Echipa naţională de seni-

ori a României va fi  gazda 

unui turneu internaţional ami-

cal, care se va disputa în Sa-

la Transilvania din Sibiu, în 

perioada 25-27 iulie. Tricolo-

rii pregătiţi de Marcel Ţenter 

şi Milorad Perovic vor da piept 

în cele trei zile cu Elveţia, Tu-

nisia şi Olanda.

Programul competiţiei

Vineri (25 iulie) România 

va întâlni Elveţia, iar sâm-

bătă (26 iulie) se va duela 

cu naţionala Tunisiei, în timp 

ce duminică (27 iulie), Sil-

văşan şi compania vor da 

peste Olanda. Startul celor 

trei confruntări va fi  dat în 

fi ecare zi la ora 20:00.

După turneul din week-

end, baschetbaliştii români 

vor rămâne la Sibiu până în 

31 iulie, urmând ca apoi să 

mute baza de pregătire în 

Bulgaria. La sud de Dunăre, 

România va disputa alte do-

uă jocuri de verifi care cu ţa-

ra gazdă şi Danemarca. Ul-

terior, naţionala ţării noas-

tre se va stabili la Bucureşti, 

acolo unde va pregăti primul 

meci din cadrul preliminari-

ilor Eurobasket 2015, contra 

Slovaciei, programat în de-

plasare, în 10 august.

Bilanţ negativ în 
partidele amicale

Până acum, România a dis-

putat 5 jocuri amicale, având 

un bilanţ de 2 victorii şi 3 în-

frângeri. Iată rezultatele înre-

gistrate de tricolori cu: Ger-

mania B (70-67, 80-71), Geor-

gia (71-83), Macedonia (56-75) 

şi Austria (67-76). Din cei pa-

tru baschetbalişti ai formaţi-

ei „U” BT Cluj convocaţi de 

Marcel Ţenter, doar Mihai Sil-

văşan, Tudor Jucan şi Andrei 

Mandache au jucat în parti-

dele de verifi care, Baciu fi ind 

nevoit să facă analize după 

ce nu a trecut de vizita medi-

cală. (Radu BĂRĂIAN, stu-
dent la Jurnalism, FS-
PAC-UBB, anul II)

 10.08. – Slovacia vs. România (Pezinok)
 13.08. – România vs. Suedia (Sibiu)
 17.08. – Letonia vs. România (Riga)
 20.08 – România vs. Slovacia (Sibiu)
 24.08 – Suedia vs. România (Boras)
 27.08. – România vs. Letonia (Sibiu)

Programul României în campania 
de calificare la CE 2015:

Echipa probabilă: Felgueiras – Susic, Larie, 
Rada, Camora – Monroy, Muniru – Deac, 
Negruț, Costea (Jakolis) - Tade

Plecarea lui Ogbu (foto la minge) se resimte în sânul echipei feroviare


