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ECONOMIE

„Băieţii deştepţi” 
ai afacerilor 
cu despăgubiri
Dosarul „Bica” readuce în actualitate latu-
ra penală a unor despăgubiri acordate de 
ANRP, ai cărei protagonişti sunt funcţio-
nari publici de rang înalt. Pagina 4

SOCIAL

Record la înlăturarea 
de metastaze
Chirurgia laser a debutat la Cluj-Napoca 
în urmă cu un an, iar acum înregistrează 
recorduri după recorduri. Pagina 5

MAPAMOND

Crima care a îngrozit 
America. Un clujean 
şi-a ucis soţia în SUA
Cristian Loga-Negru, un român în vârstă 
de 38 de ani, este acuzat de autorităţile 
americane de omor califi cat şi răpire, du-
pă ce şi-a ucis soţia. Pagina 10

Procurorul-șef Antimafia, arestat la cererea 
colegilor săi de la Anticorupție

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

Maistrul militar Vasile Gădălean (în centru – foto mare și medalion), din comuna Bonţida, avea brevet pentru 
avioane de cercetare fără pilot şi participase la misiuni în Irak şi Afganistan; îşi făcuse o casă în sat şi plănuia 
ca la pensie să se ocupe de agricultură, dar a murit în accidentul de elicopter de vineri. Paginile 6-7

Ucis de fierul vechi 
al armatei române !

ACTUALITATE

Klaus Iohannis creşte în încrederea 
publică, Victor Ponta se prăbuşeşte

POLITICĂ

Premierul a plecat în Dubai, 
cu prietenul său Sebastian Ghiţă

Încrederea în Klaus Iohannis 
a crescut brusc după alegeri, 
preşedintele ales având o cotă 
de 61% faţă de 25% înainte de 
scrutinul prezidenţial, potrivit 
unui sondaj IRES, realizat tele-
fonic pe 20 noiembrie. De ase-
menea, peste jumătate dintre 
români, 55%, cred că România 
se îndreaptă în direcţia cea bu-
nă, procentul acestora înainte 
de alegeri fi ind de doar 24%.

După alegerile prezidenţiale 
gradul de încredere de care be-
nefi ciază Klaus Iohannis a cres-
cut de peste două ori, de la 25% 
la 61%. Cât îl priveşte pe Vic-
tor Ponta, acesta a scăzut în cla-
samentul încrederii românilor 
cu aproximativ şase procente, 
de la 33 la 27 la sută.

Întrebaţi dacă Iohannis îşi va 
pune în practică promisiunile 
electorale, majoritatea respon-

denţilor se declară optimişti. 
Dintre aceştia, 29% dau ca sigu-
ră îndeplinirea proiectelor, iar 
53% consideră că este probabil 
ca Iohannis să se ţină de cuvânt.

Pe de altă parte, majoritatea 
celor intervievaţi (62%) susţin că 
nu ar trebui schimbat guvernul, 
pentru că nu este bine ca pute-
rea să aparţină aceluiaşi partid.

Pentru prima oară, mai mult 
de jumătate dintre români con-
sideră că România merge în di-
recţia cea bună, relevă datele 
IRES. 55% dintre respondenţi 
au declarat că direcţia în care 
merge ţara este una bună.

Potrivit datelor prezentate de 
IRES, înaintea campaniei elec-
torale, doar 24% dintre români 
spuneau că România se îndreap-
tă într-o direcţie bună, iar acum 
nivelul optimismului a crescut 
şi el 53%.

Premierul Victor Ponta se afl ă 
în Dubai împreună cu omul de 
afaceri Sebastian Ghiţă, deputat 
PSD, transmite Realitatea TV, ca-
re prezintă o fotografi e cu cei 
doi, susţinând că aceasta ar fi  
fost făcută într-un club exclusi-
vist, în noaptea de vineri spre 
sâmbătă. În fotografi e nu apare 
însă şi soţia sa, Daciana Sârbu.

Marţi, Victor Ponta şi-a dele-
gat, prin decizie, atribuţiile de co-
ordonare a Guvernului către vi-
cepremierul Gabriel Oprea, pen-
tru perioada 19-24 noiembrie.

Premierul Victor Ponta a in-
trat într-un scurt concediu, pâ-
nă la începutul săptămânii vii-
toare, deoarece a simţit nevoia 
unei scurte perioade de odihnă 
după alegerile prezidenţiale, pe 

care le-a pierdut în faţa lui Kla-
us Iohannis.

Ieri, în Emiratele Arabe Uni-
te, la Abu Dhabi, s-a desfășurat 
ultima etapă a Campionatul 
Mondial de Formula 1, ediţia 
2014. Lewis Hamilton a devenit 
pentru a doua oară campion 
mondial la Formula 1.
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ADRIAN NĂSTASE | fost prim ministru al României

„Pentru a verifi ca soliditatea majorității 
parlamentare, (…) să se ceară un vot 
de încredere în Parlament care, evident, 
ar confi rma soliditatea acestei majorități, 
dacă ea va exista în continuare.“

DECLARAȚIA ZILEI

Exclusiv online
Primul vinovat penal. 
Cine a blocat suplimentarea 
secţiilor de votare 
în Diaspora?

CITEȘTE ARTICOLUL AICI
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„Ironie: procuror pentru combaterea crimei organizate arestat pentru corupţie în România“, titrează și presa străină. Pagina 2

A PĂCĂLIT MOARTEA PE FRONT, DAR A PIERIT ÎN DRUM SPRE O APLICAȚIE
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VEZI FOTOGRAFII 
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Şefa DIICOT, Alina Bica, a 

fost arestată, sâmbătă 

dimineaţă, de instanţa 

supremă, în dosarul de 

corupţie în care este cer-

cetată pentru abuz în ser-

viciu, după despăgubirea 

acordată pentru un teren 

supraevaluat din Capitală 

de o comisie de la ANRP 

din care procurorul a 

făcut parte. Ulterior, 

Alina Bica a demisionat 

de la conducerea DIICOT.

Aceeaşi măsură preventi-

vă a fost dispusă pentru ce-

lelalte trei persoane reţinute 

în acest dosar: Lăcrămioara 

Alexandru, Dragoş Bogdan, 

fost vicepreşedinte al ANAF, 

care au făcut parte, şi ei, din 

comisia care a acordat despă-

gubirile, şi cel care a evaluat 

terenul, expertul evaluator 

Emil Nuţiu, toţi acuzaţi de 

abuz în serviciu.

Decizia Înaltei Curţi de Ca-

saţie şi Justiţie nu este defi -

nitivă şi poate fi  contestată la 

aceeaşi instanţă.

După afl area deciziei in-

stanţei, Bica a venit la ares-

tul Poliţiei Capitalei, sâmbă-

tă dimineaţă, cu un autotu-

rism condus de soţul ei.

Şefa DIICOT şi celelalte per-

soane pentru care s-a cerut 

arestarea preventivă au fost 

libere să plece după încheie-

rea şedinţei de judecată, când 

instanţa a rămas în pronun-

ţare, întrucât le expiraseră or-

donanţele de reţinere. Jude-

carea propunerii de arestare 

a durat mai mult de zece ore.

Secţia pentru procurori a 

CSM a încuviinţat, vineri, ares-

tarea preventivă a Alinei Bi-

ca, după ce joi seară dăduse 

undă verde doar pentru reţi-

nere şi arest la domiciliu în 

cazul şefei DIICOT.

În acelaşi dosar este urmă-

rit penal, pentru abuz în ser-

viciu, deputatul UDMR Mar-

ko Attila, şi el membru al co-

misiei care a acordat despă-

gubirile, procurorii DNA ce-

rând Camerei Deputaţilor aviz 

pentru arestarea acestuia.

De abuz în serviciu este 

acuzat şi un alt membru al 

comisiei, Sergiu Diacomatu, 

fost membru PMP, numit în 

ianuarie preşedintele PNL 

Sector 1, în cazul căruia pro-

curorii anticorupţie au dis-

pus măsura controlului ju-

diciar.

Omul de afaceri Gheorghe 

Stelian, benefi ciar al despă-

gubirii pentru terenul supra-

evaluat, este cercetat sub con-

trol judiciar.

Presa străină comentează 
acid cazul Alinei Bica

Alina Bica se afl ă la con-

ducerea unei instituţii guver-

namentale ce investighează 

mafi a, crima organizată şi te-

rorismul. E acuzată că a abu-

zat de o poziţie pe care a de-

ţinut-o într-un comitet din ca-

drul Ministerului Justiţiei, au 

scris jurnaliştii Euronews.

Euronews menţionează şi 

promisiunea electorală a pre-

şedintelui ales Klaus Iohan-

nis de a face o prioritate din 

lupta împotriva corupţiei.

Datele oferite de procurori 

arată că 1.007 persoane au fost 

deja condamnate pentru co-

rupţie în România anul aces-

ta. E vorba şi de 85 de miniştri, 

parlamentari, primari şi jude-

cători, notează jurnaliştii.

„Procurorii români anche-

tează şeful propriei lor direc-

ţii antimafi a", titrează Reuters, 

în vreme ce Agenţia France 

Presse atrage atenţia că „Ro-

mânia s-a angajat să intensi-

fi ce lupta împotriva corupţiei 

de la intrarea în Uniunea Eu-

ropeană, în 2007, şi face obiec-

tul unei supravegheri a Bru-

xelles-ului în acest domeniu”.

Ştirea a intrat inclusiv în 

atenţia jurnaliştilor chinezi. 

Agenţia de presă Xinhua co-

mentează cazul, susţinând că 

faptele de corupţie au avut 

loc înainte ca Alina Bica să 

deţină funcţia actuală, dar au 

produs o amplă îngrijorare în 

rândul opiniei publice, din ca-

uza poziţiei importante pe ca-

re Bica a ocupat-o în dome-

niul justiţiei.

Alina Bica, fosta şefă 
DIICOT, a fost arestată
„Ironie, procuror pentru combaterea crimei organizate arestat 
pentru corupţie în România“,a titrat presa străină.
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SNAP!, NANA, Loona şi 

ICE MC au zguduit Sala 

Polivalentă, în timp ce 

Şuie Paparude, Chicane şi 

Rudimental au „arun-

cat-o” în aer într-un show 

cu lasere, fl ăcări şi sute 

de kilograme de confetti.

Peste 8.000 de clujeni au lu-

at cu asalt, sâmbătă seara, Sa-

la Polivalentă pentru a asculta 

cele mai în vogă piese ale ani-

lor ’90. „The Power”, „Oops 

up” şi „Rhythm is a Dancer” 

piesele celor de la SNAP! sau 

„Darkman”, „He’s Coming”, 

„Remember The Time” şi „Lo-

nely” cântate de NANA au pu-

tut fi  ascultate live, în premie-

ră, la cel mai mare retro party 

organizat în România.

NANA a dat startul con-

certelor, urmat de ICE MC, 

Loona şi SNAP!.

NANA a cunoscut succe-

sul în 1996 cu primul lui sin-

gle solo, „Darkman”, propul-

sat în top 10 în clasamente 

din întreaga lume, realizare 

urmată de hituri precum „He’s 

Coming”, „Remember The 

Time” şi „Lonely”. „Cred că 

în anii ’90 eram mai răsfăţat 

decât acum, vindeam multe 

CD-uri. Generam vânzări şi 

când dormeam. Când puneam 

capul pe perină mă gândeam 

«Doamne, câţi bani câştig». 

A fost o perioadă grozavă, 

dar nimic nu e pe viaţă. Mu-

zica e pasiunea mea, nu con-

tează încotro va merge indus-

tria muzicală, voi continua 

să scot piese, nu mă dau bă-

tut, lucrez din greu, ştiu că 

voi face muzică toată viaţa, 

nu plec nicăieri. Ca artist tre-

buie să te adaptezi şi să ţii 

pasul”, a precizat NANA îna-

inte de concert.

ICE MC, adică Ian Cam-

pbell, e cel care ne-a adus hi-

turi precum „Take away the 

colour”, „Think about the 

way” sau „It’s a rainy day”. 

Accentul jamaican şi ritmuri-

le energice l-au evidenţiat ca 

un artist care poate mişca mul-

ţimi, iar hiturile lui au urcat 

în topuri vreme de ani la rând.

El a declarat că este un ma-

re fan NANA şi că o singură 

dată au mai cântat pe aceeaşi 

scenă, anul acesta, în Bulga-

ria. „CD-ul şi vinilurile au dis-

părut, oamenii au acces mai 

uşor la tot ce au nevoie, e foar-

te diferit de anii ‘90. Muzica 

dance nu prea s-a schimbat 

de-a lungul vremii, muzica a 

rămas aceeaşi, dar industria 

s-a schimbat”, este de părere 

ICE MC.

Loona a fost partea „exo-

tică” a serii. Cunoscută în Ro-

mânia pentru piesa „Bailan-

do”, lansată în 1998, artista a 

avut, însă, foarte multe hit-uri 

europene. La Cluj, Loona a 

făcut un show de zile mari 

demonstrând că după atâţia 

ani încă este în mare formă, 

iar pe durata concertului a îm-

părţit zeci de CD-uri fanilor.

„Peste 10 milioane de albu-

me vândute”, asta înseamnă 

SNAP! Au creat o combinaţie 

unică de rap, hip hop şi dance 

care i-a menţinut permanent în 

topurile anilor 90. „The Power”, 

„Oops up” sau „Rhythm is a 

Dancer” au vibrat în cluburile 

din întreaga lume mulţumită 

vocii speciale pe care solista 

Penny Ford o are. Penny Ford, 

alături de artistul rap Benjamin 

Lowe, au fost senzaţia serii, re-

uşind să ridice în picioare toa-

tă Sala Polivalentă.

Vineri seara, aproximativ 

4.500 de clujeni au asistat la 

concertele susţinute de Golan 

Şuie Paparude, Rudimental şi 

Chicane.

Muzica anilor ’90 a câştigat duelul generaţiilor
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În urma concursului pen-

tru postul de director 

general al Salinei Turda, a 

fost ales şi candidatul 

care va administra cel 

mai important obiectiv 

turistic al zonei.

Aşa cum era de aşteptat 

câştigătoarea este Simona Ba-

ciu, susţinută de PDL în cur-

sa pentru şefi a S.C. Salina Tur-

da Durgău SA.

„Societatea Turda Salina 

Durgău SA, prin decizia Con-

siliului de administraţie 

28/20.11.2014 a numit în ca-

litate de director general al 

societăţii pe Maria Simona 

Baciu. Contractul de man-

dat al noului director gene-

ral întră în vigoare începând 

cu data de 21 noiembrie 

2014. La data de 21 noiem-

brie 2014 încetează manda-

tul directorului general in-

terimar Bianca Norina Che-

ţan, căruia îi mulţumim pe 

această cale pentru activi-

tatea de interimat desfăşu-

rat”, transmite Corina Făgă-

dar, preşedintele Consiliu-

lui de Administraţie.

Reamintim că printre can-

didaţii înscrişi pentru funcţia 

de director general al SC Sa-

lina Turda Durgău SA, s-au 

numărat şi fostul director Va-

sile Tot, dar şi Sorin Săveanu, 

Simona Baciu şi Horvath Li-

ana. D. D.

Salina Turda SA are un nou director general

Un cutremur cu magnitu-

dinea de 5,7 grade pe 

scara Richter s-a produs, 

sâmbătă seară, la ora 

21.14, în zona Vrancea, la 

adâncimea de 39 de kilo-

metri, seismul fi ind 

resimţit şi la Bucureşti.

Directorul general al Institu-

tului Naţional pentru Fizica Pă-

mântului, Constantin Ionescu, 

a declarat că nu sunt de aştep-

tat alte cutremure mari în zonă.

Oraşele cele mai apropiate 

de epicentrul seismului sunt: 

Mărăşeşti (6 kilometri), Tecuci 

(22 kilometri) şi Focşani (21 de 

kilometri), Adjud (25 de kilo-

metri) şi Oneşti (51 de kilome-

tri), potrivit Institutului Naţio-

nal pentru Fizica Pământului.

Acesta este cel mai mare 

cutremur ca magnitudine pro-

dus anul acesta în România. 

Anul trecut, la 6 octombrie, în 

Vrancea s-a produs un cutre-

mur de 5,5 grade pe Richter.

Seismul de sâmbătă seară, 

din Vrancea, a avut magnitu-

dinea de 5,7 grade pe scara 

Richter şi s-a produs la o adân-

cime de 39 kilometri, potrivit 

Institutului Naţional pentru 

Fizica Pământului (INFP), ca-

re a reactualizat parametrii 

cutremurului.

Cutremur de 5,7 grade 
pe scara Richter

Cinci din cei opt militari 

decedaţi vineri într-un 

accidentul aviatic din 

judeţul Sibiu au fost 

transportaţi ieri cu un 

avion militar la unitatea 

din Câmpia Turzii.

După ceremonia religioasă 

care s-a desfăşurat la Acade-

mia Forţelor Terestre din Si-

biu şi care a inclus o parte ofi -

ciată de un preot reformat – 

întrucât unul dintre militari 

morţi era de această confesi-

une –, sicriele au fost urcate 

în camioane.

Trei dintre camioane au 

plecat spre Slatina, Piteşti şi 

Alba Iulia, de unde erau trei 

dintre militari, în timp ce tru-

purile celorlalţi cinci au fost 

transportate la Aeroportul din 

Sibiu, de unde au ajuns cu un 

avion militar la Baza Aeriană 

71 Câmpia Turzii.

Militarii veniţi de la Câm-

pia Turzii pentru a asista la 

ceremonialul de la Sibiu au 

plecat cu un autocar, în timp 

ce rudele victimelor transpor-

tate cu camioanele au pornit 

după acestea cu maşinile.

Slujba de la Câmpia 
Turzii, ofi ciată 
de ÎPS Andrei Andreicuţ

Ieri, la sediul bazei din 

Câmpia Turzii a avut loc, de 

asemenea, o ceremonie mili-

tară şi religioasă.

După aşezarea sicrielor pe 

catafalcuri a avut loc un ce-

remonial religios ofi ciat de un 

sobor de 12 preoţi în frunte 

cu Mitropolitul Clujului, An-

drei Andreicuţ.

Cei cinci militari care au 

ajuns la Câmpia Turzii sunt co-

mandorul Artur-Grigore Palfi , 

46 ani, căsătorit, un copil, că-

pitanul medic Rareş-

Cosmin Moldovan, 34 ani, că-

sătorit, un copil, maistrul mili-

tar cls. II Dorin Fodor, 43 ani, 

căsătorit, doi copii, maistrul mi-

litar cls. III Vasile-Marian 

Gădălean, 33 ani, necăsătorit, 

un copil, şi maistrul militar cls. 

III Constantin-Dorin Filip, 30 

ani, necăsătorit.

Sicriele militarilor au fost 

învelite în steagul României 

şi au fost purtate pe braţe de 

colegii lor de la Baza Aeriană 

de la Câmpia Turzii. Pe mar-

ginea pistei de decolare-ateri-

zare de la Baza Aeriană Câm-

pia Turzii rudele dar şi local-

nicii, au aprins zeci de lumâ-

nări în memoria celor cinci 

militari decedaţi.

După ceremonia de la ba-

za aeriană din Câmpia Turzii, 

camioanele Armatei cu trupu-

rile celor cinci militari au ple-

cat spre localităţile unde vor 

fi  înmormântaţi, săptămâna 

viitoare, Cluj-Napoca, Bonţi-

da, Ţaga şi Târnăveni.

Familiile celor cinci mili-

tari morţi în accident nu au 

dorit să vorbească cu presa.

Un ceremonial religios a 

avut loc, duminică, pe plato-

ul Academiei Forţelor Teres-

tre din Sibiu, unde au fost du-

se sicriele cu trupurile neîn-

sufl eţite ale celor opt militari 

morţi în accidentul aviatic de 

lângă Stejăriş, la eveniment 

asistând preşedintele ales, Kla-

us Iohannis, şi ministrul Mir-

cea Duşa.

Elicopterul militar care 

s-a prăbuşit vineri, în jurul 

orei 10.50, într-o zonă îm-

pădurită, în apropiere de 

Stejăriş, aflată între locali-

tăţile Laslea, Mălâncrav şi 

Iacobeni din judeţul Sibiu, 

aparţinea Bazei Aeriene 71 

Câmpia Turzii.

Opt militari din aparatul 

de zbor au murit, iar cei doi 

supravieţuitori au fost prelu-

aţi de un elicopter SMURD şi 

duşi iniţial la UPU a Spitalu-

lui Clinic Judeţean de Urgen-

ţă din Târgu Mureş, de unde 

au fost transferaţi la Spitalul 

de Arşi din Bucureşti.

Trupurile militarilor morţi 

în accidentul aviatic au fost 

duse, vineri seară, la Labora-

torul de Medicină Legală 

(LML) Sibiu, pentru a fi  făcu-

te autopsiile.

Ancheta în cazul acciden-

tului a fost preluată de Par-

chetul Militar Cluj.

Prim-procurorul Parchetu-

lui militar de pe lângă Tribu-

nalul Militar Cluj, col. Viorel 

Siserman, a declarat, sâmbă-

tă, că epava elicopterului pră-

buşit în judeţul Sibiu urmea-

ză să fi e adusă la baza aeria-

nă de la Câmpia Turzii, unde 

va fi  examinată de specialişti. 

El a adăugat că deocamdată 

nu se cunosc cauzele acciden-

tului, dar că este posibil să fi e 

vorba inclusiv de o cedare a 

elicopterului.

„Cauzele sunt bănuite. Poa-

te să fi e şi condiţii meteo, poa-

te să fi e şi o cedare a apara-

tului din punct de vedere teh-

nic. Nu putem exclude nici 

greşeala de pilotaj. Să vedem, 

urmează să fi e decriptată cu-

tia neagră, înregistratorul de 

bord, totul este verifi cat, să 

vedem ce s-a întâmplat aco-

lo. Cutia neagră este recupe-

rată, dar conţinutul ei, tran-

scriptul, deocamdată nu-l 

avem”, a mai spus Viorel Si-

serman.

Opt militari şi-au pierdut 

viaţa şi alţi doi au fost răniţi 

în urma prăbuşirii unui eli-

copter militar IAR-330 PUMA, 

vineri dimineaţa, pe raza lo-

calităţii Mălâncrav, judeţul 

Sibiu.

Elicopterul, de la Baza 71 

Aeriană de la Câmpia Turzii, 

se afl a în misiune, urmând să 

participe la un exerciţiu în Po-

ligonul Cincu.

Militarii morţi în accidentul 
din Sibiu au fost aduși acasă
Cinci din cei opt militari decedați în accidentul aviatic au fost duși la Câmpia Turzii.

VIOREL SISERMAN | 
Prim-procuror la 
Parchetul militar Cluj

„Cutia neagră 
este recuperată, 
dar conţinutul ei, 
transcriptul, 
deocamdată 
nu-l avem“

La sediul bazei din Câmpia Turzii a avut loc o ceremonie militară şi religioasă
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Raportul euro/leu se men-

ţine pe panta ascendentă, 

conturată de la începutul 

lui octombrie, în perioada 

analizată el crescând cu 

circa doi bani.

Cursul monedei unice a ur-

cat de la 4,4243 lei, la înce-

putul perioadei, la 4,4421 lei, 

pentru ca vineri acesta să fi e 

stabilit la 4,4412 lei.

Volatilitatea din ultima şe-

dinţă a perioadei a fost una 

medie, în care tranzacţiile s-au 

realizat între 4,4330 şi 4,4440 

lei, după ce piaţa s-a deschis 

la 4,4420 lei. Cotaţiile de la 

închidere au fost de 4,4370 – 

4,44 lei, semn că euro se apro-

pie de nivelul de 4,45 lei.

Mişcarea de depreciere es-

te una necesară, în condiţiile 

în care exportatorii s-ar putea 

confrunta anul viitor cu pro-

bleme, având în vedere că zo-

na euro se afl a la limita rein-

trării în recesiune.

Săptămâna trecută, guver-

natorul BNR, Mugur Isăres-

cu, atrăgea atenţia că leul „stă 

tolănit în intervalul 4,40 – 4,44 

de aproape jumătate de an, 

adică mai puţin de 1%. Mai 

mişcă aşa uşor din coadă, dar 

sub 1%”. Aceste afi rmaţii au 

fost primite de piaţă drept o 

invitaţie de a deprecia leul.

Conform prognozei de 

toamnă a Comisiei Naţionale 

de Prognoză media euro de 

anul viitor şi 2016 va fi  una 

de 4,42 lei iar cea a dolarului 

de 3,40 lei.

Cursul dolarului american 

a crescut de la 3,5421 lei, la 

începutul intervalului, la 

3,5697 lei, la fi nalul acestuia, 

iar francul elveţian a fl uctuat 

între 3,6831 şi 3,6976 lei.

Perechea euro/dolar a fl uc-

tuat pe pieţele internaţionale, 

în primele patru zile ale peri-

oadei, între 1,2461 şi 1,2576 

dolari, pentru ca vineri aceas-

ta să scadă până la 1,2377 do-

lari, ceea ce a făcut ca pieţele 

americană să închidă la 1,2390 

dolari. Reamintim că în 7 no-

iembrie a atins minimul ulti-

milor doi ani, de 1,2358 dolari.

Deprecierea euro a survenit 

după noile declaraţii ale pre-

şedintelui BCE, Mario Draghi, 

care a reiterat necesitatea con-

tinuării politicii de relaxare mo-

netară pentru a sprijini econo-

mia din zona euro, implicit de-

precierea monedei unice.

În acelaşi timp, preşedin-

tele BCE a lăsat de înţeles că 

instituţia pe care o conduce 

este pregătită să înceapă un 

program de achiziţii de titluri 

suverane ale statelor din zo-

na euro cât şi de obligaţiuni 

comerciale cu acoperiri în ipo-

teci sau alte active fi nancia-

re. Injecţia de lichiditate va 

avea ca efect ieftinirea euro, 

măsură solicitate de majori-

tatea statelor din zonă.

În piaţa la termen de la Si-

biu, euro s-a tranzacţionat 

pentru luna viitoare la 1,2385 

– 1,2599 dolari iar pentru mar-

tie 2015 la 1,24 – 1,2594 do-

lari. Preţul unciei de aur cu 

scadenţa la fi nalul lui decem-

brie a fl uctuat între 1.184 şi 

1.205 dolari. R. G.

Euro a urcat la palierul 4,44 lei
PIAŢA VALUTARĂ

„Băieţii deştepţi” nu se 

ocupă doar de energie. O 

demonstrează bilanţul 

unor despăgubiri contro-

versate acordate de 

Autoritatea Naţională pen-

tru Restituirea 

Proprietăţilor (ANRP) şi o 

susţine chiar şeful actual 

al instituţiei, George Băeşu.

„Reţeta” este simplă: un ce-

tăţean are de primit de la stat 

o sumă mare de bani, drept 

despăgubiri pentru o proprie-

tate preluată abuziv de regi-

mul comunist. "Băiatul deştept" 

îi cumpără drepturile litigioa-

se. De cele mai multe ori, tran-

zacţia se face pe o sumă infe-

rioară celei pe care ar fi  urmat 

să o primească respectivul ce-

tăţean, însă acesta se declară 

mulţumit, măcar pentru fap-

tul că nu mai aşteaptă, uneori 

cu anii, să-i vină rândul la des-

păgubiri şi, mai rău, să se ju-

dece cu ANRP pentru acestea.

Ce face, ulterior, cumpără-

torul drepturilor litigioase? Pri-

meşte el despăgubirile, mult 

mai rapid decât ar fi  reuşit ce-

tăţeanul de rând. „Aproape 

toate despăgubirile de valori 

mari, de milioane sau zeci de 

milioane de euro, din ultimii 

doi ani nu au fost acordate 

foştilor proprietari deposedaţi 

de regimul comunist, ci unor 

persoane care au cumpărat 

drepturile litigioase, cei mai 

mulţi devenind «cazuri speci-

ale»”, afi rma, în 2013, preşe-

dintele ANRP, George Băeşu.

Respectivele „cazuri specia-

le” nu au rămas neobservate de 

ochii legii. În 2011, vicepreşedin-

tele ANRP Remus Baciu este 

prins luând mită pentru urgen-

tarea unui dosar de restituire, iar 

anul acesta, în aprilie, primeşte 

cinci ani de închisoare.

Cazul Baciu a dezvăluit un 

mecanism infracţional bine or-

ganizat şi "uns" cu bani mul-

ţi pe traseul benefi ciar – inter-

mediar – funcţionar public.

„Avem cesionari care după 

ce au dat un milion de euro 

au devenit cazuri speciale, pen-

tru că sufereau de nu ştiu ce 

boală, şi s-a rezolvat cu rapi-

ditate. Cât a fost dosarul unui 

pensionar nu era caz special, 

când a ajuns la un tânăr de 34 

de ani care suferea de guturai 

s-a transformat imediat în caz 

special”, declara, pentru Me-

diafax, acelaşi Băeşu.

La aproape un an după ares-

tarea lui Baciu, ANRP avea 

conducere nouă, problemele 

reclamate erau, însă, aceleaşi. 

Astfel, în martie 2012, preşe-

dintele de atunci al ANRP, Do-

rina Danielescu, spunea că 

s-au găsit „nereguli grave” în 

repartizarea pentru soluţiona-

re a dosarelor de despăgubire, 

fără criterii şi registre de evi-

denţă, iar în urma verifi cări-

lor s-a constatat că în 80% din-

tre cazurile pentru care s-au 

emis decizii de despăgubire pe 

fond funciar lipseau de la do-

sar certifi catele de moştenitor.

Neregulile grave de la ANRP 

au fost semnalate şi în sesi-

zări adresate procurorilor de 

Guvern, precum şi în rapoar-

te ale Curţii de Conturi.

Joi seară, problema despă-

gubirilor cu iz penal revine în 

actualitate printr-un demers ju-

diciar fără precedent: reţinerea 

şefului Direcţiei de Investigare 

a Infracţiunilor de Criminalita-

te Organizată şi Terorism (DII-

COT). Măsura dispusă în cazul 

Alinei Bica de procurorii anti-

corupţie este motivată prin fap-

tul că şefa DIICOT, în 2011, când 

era secretar de stat în Ministe-

rul Justiţiei şi membru al Co-

misiei Centrale pentru Stabili-

rea Despăgubirilor din ANRP, 

a acordat omului de afaceri 

Gheorghe Stelian despăgubiri 

pentru un teren de 13 hectare 

din Bucureşti care a fost supra-

evaluat. Prejudiciul estimat – 

peste 61 de milioane de euro.

„Băieţii deştepţi” 
ai despăgubirilor
Dosarul „Alina Bica” readuce în actualitate latura 
penală a unor despăgubiri acordate de ANRP, 
ai cărei protagonişti sunt funcţionari publici de rang 
înalt şi beneficiari de conjunctură.
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România, locul I 
în Europa 
la decesele copiilor
La sfârșitul săptămânii trecute, 
s-a lansat, la Cluj, Asociaţia 
Română pentru Educaţie 
Pediatrică în Medicina de 
Familie (AREPMF), dedicată 
promovării sănătăţii copilului 
prin dezvoltarea practicii pedia-
trice în cadrul specialităţii de 
medicină de familie. Potrivit 
medicilor clujeni, membri ai 
AREPMF, România anului 2014 
ocupă locul I în Europa în ceea 
ce privește decesele copiilor 
sub 5 ani, procentul deceselor 
copiilor prin boală invazivă pul-
monară cauzată de infecţia cu 
streptococ depășește 19%. 
Natalitatea este în scădere – 
200.000 în 2010, 180.000 în 
2013. Procentul copiilor născuţi 
prematur este în creștere cu 
5-7%. Numărul medicilor de fa-
milie cu practică pediatrică care 
preiau pe liste nou-născuţi cu 
nevoi speciale, este din ce în ce 
mai mic. Doar 25% din cei 
12.500 medici de familie din 
România preiau pe liste 
nou-născuţi.

Medicii vor 
schimbarea legii 
referitoare la fumat
Societatea Română de 
Pneumologie vrea schimbarea 
legislaţiei privind fumatul pen-
tru o mai bună protecţie a fu-
mătorului pasiv, potrivit preșe-
dintelui acestei instituţii, Florin 
Mihălţan. "Vom încerca să for-
ţăm legislaţia, este singura mo-
dalitate de a face ca fumătorul 
pasiv să fi e realmente protejat. 
Ce presupune aceasta? 
Înseamnă că trebuie să scoa-
tem din lege acel amendament 
cu 100 de metri pătraţi iar în 
curtea școlii nu trebuie să mai 
existe magazine de comerciali-
zare a ţigărilor ce sunt disimu-
late în alte tipuri de vânzări", a 
declarat Florin Mihălţan, citat 
de Agerpres. El a menţionat că 
la fumătorii pasivi se poate în-
registra o creștere a riscului de 
boală cardiovasculară cu 35% și 
o dublare a celui de a face o 
depresie."Procentul de cancere, 
indiferent că sunt pulmonare 
sau de altă natură, crește de 
aproximativ 1,5 ori faţă de un 
nefumător. În funcţie de numă-
rul de ore de expunere, de în-
căperea în care se realizează 
aceasta și de gradul de ventila-
ţie se poate produce o instalare 
mai rapidă sau mai târzie a 
unei afecţiuni din aceeași pano-
plie de afecţiuni ca și la fumă-
torul activ", a atras atenţia 
Mihălţan. Date din 2011 arată 
că aproape 27% din români fu-
mează.

Vârsta la care apare 
cancerul a scăzut 
la 30-40 de ani
Cancerul gastric, înainte o boa-
lă specifi că decadei 60 – 70 
ani, apare acum frecvent la 30 
– 40 ani, iar mortalitatea în 
rândul bolnavilor este foarte ri-
dicată, întrucât aceștia ajung 
târziu la medic, a declarat, me-
dicul Mircea Beuran, șeful 
Clinicii de chirurgie II la Spitalul 
Floreasca. „Cel mai tânăr paci-
ent cu cancer gastric pe care 
l-am operat la Spitalul 
Floreasca are 18 ani. Înainte 
decada pentru această boală 
era 60 – 70 de ani, acum vor-
bim de 30 – 40 de ani”, a spus 
Beuran, citat de Mediafax. 
Medicul a precizat că incidenţa 
cancerului gastric este de 6 – 7 
cazuri la 100.000 de locuitori și 
că rata mortalităţii este mare, 
pentru că boala este depistată 
târziu. El a arătat că, pentru a 
depista boala timpuriu, medicii 
de familie trebuie să le reco-
mande pacienţilor să facă en-
doscopie de la primele semne 
de disconfort: durere, greaţă, 
vărsături.

Pe scurt

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Examenul de rezidenţiat 

din acest an a avut loc în 

şase centre universitare. 

La Cluj, s-au înscris 837 

candidaţi pe 616 locuri. 

Cea mai mare concurenţă 

a fost la farmacie.

Peste 5.600 de candidaţi 

s-au înscris pentru a ocupa 

unul dintre cele 3.909 locuri 

şi posturi disponibile, ieri, la 

concursul de rezidenţiat care 

a avut loc simultan, în Bucu-

reşti, Cluj-Napoca, Craiova, 

Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoa-

ra. La Cluj, concursul s-a des-

făşurat pentru posturile pu-

blicate în judeţele Alba, Bi-

hor, Cluj, Maramureş, Sălaj, 

Satu-Mare şi pentru locurile 

publicate în centrele univer-

sitare Cluj-Napoca şi Oradea.

La medicină s-au înscris mai 

puţini candidaţi decât numărul 

locurilor. În schimb, concuren-

ţa la medicină dentară a fost 

de 2,4 pe un loc la farmacie a 

fost de 2,7. Potrivit reprezen-

tanţilor Universităţii de Medi-

cină şi Farmacie (UMF) Iuliu 

Haţieganu Cluj-Napoca, s-au 

înscris 837 de candidaţi, după 

cum urmează: medicină – 597, 

medicină dentară – 168, farma-

cie – 72. Pentru sesiunea 23 

noiembrie 2014, s-au scos la 

concurs: 616 de locuri, din ca-

re 522 la medicină, 68 la me-

dicină dentară, 26 la farmacie 

; 106 posturi, din care 104 la 

medicină şi 2 la farmacie.

“Concursul s-a desfăşurat 

sub formă de test-grilă cu 200 

de întrebări, pe o durată de 4 

ore, pentru toate domeniile. 

Toate întrebările de concurs 

au fost elaborate de comisii-

le de specialişti, desemnate 

de comisia locală de reziden-

ţiat. Punctajul minim de pro-

movare a reprezentat 60% din 

punctajul maxim realizat la 

cele 200 de întrebări, pentru 

fi ecare domeniu. Rezultatele 

examenului vor fi  făcute pu-

blice după confi rmarea aces-

tora de către Ministerul Sănă-

tăţii, pe site-ul universităţii 

www.umfcluj.ro şi pe www.

rezidenţiat.ms.ro”, au preci-

zat reprezentanţii UMF Cluj.

Concursul de rezidenţiat a 

fost amânat pentru 23 noiem-

brie, cu o săptămână mai târ-

ziu faţă de data stabilită ini-

ţial, întrucât în 16 noiembrie 

are loc turul al doilea al ale-

gerilor prezidenţiale.

Ocuparea locurilor/postu-

rilor în specialitate se face în 

ordinea punctajului de pro-

movare obţinut, pe fi ecare 

centru universitar, în limita 

locurilor/posturilor publicate 

pentru fi ecare domeniu în cen-

trul universitar respectiv, al-

cătuindu-se o singură clasifi -

care pentru fi ecare domeniu.

Taxa de participare la rezi-

denţiat a fost de 360 lei/can-

didat.

La rezidenţiatul din 2013 

au fost înscrişi, la nivel naţi-

onal, 5.102 de absolvenţi, ca-

re au concurat pentru 3.879 

de locuri şi posturi.

În 2012, la concursul de re-

zidenţiat au fost oferite 3.778 

de locuri şi posturi, pentru ca-

re au concurat peste 5.300 de 

absolvenţi.

Rezidențiat 2014: la Medicina de la Cluj, 
cea mai mare concurență a fost la farmacie

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Echipa condusă de docto-

rul Dan Nicolau a stabilit, 

în urmă cu câteva zile, un 

nou record mondial: au 

extirpat 327 metastaze 

dintr-un singur plămân.

O pacientă de 47 de ani 

din Bucureşti a fost operată, 

la sfârşitul săptămânii trecu-

te, de medicii de la Spitalul 

Clinic de Pneumoftiziologie 

Leon Daniello Cluj-Napoca. 

Pacienta a mai trecut prin 

două operaţii: una de can-

cer ovarian, în urmă cu pa-

tru ani şi una de cancer la 

sân, anul trecut.

Intervenţia la plămân a fost 

făcută cu un aparat laser, unic 

în România, cumpărat în ur-

mă cu un an. Până acum au 

fost operaţi 70 de pacienţi cu 

echipamentul respectiv. Do-

tarea spitalului cu aparatul la-

ser a marcat începutul chirur-

giei pulmonare laser în 

Cluj-Napoca. „Astăzi, la un 

an şi două zile de la debutul 

chirurgiei pulmonare laser în 

Cluj-Napoca, echipa condusă 

de mine a stabilit un nou re-

cord mondial: 327 metastaze 

extirpate laser de pe un sin-

gur plămân. Încă înregistram 

asemenea recorduri triste”, a 

afi rmat doctorul Dan Nicolau, 

şeful Secţiei de Chirurgie To-

racică din cadrul Spitalului 

Clinic de Pneumoftiziologie.

Recordul anterior a fost de 

252 de metastaze pulmona-

re şi a aparţinut tot echipei 

medicilor de la spitalul clu-

jean. Anterior intervenţiilor 

de la Spitalul de Pneumofti-

ziologie din Cluj, un medic 

din Germania a eliminat 232 

metastaze.

Operaţia prelungeşte 
viaţa bolnavilor

La momentul realizării pri-

mei operaţii de către medicii 

clujeni, doctorul Nicolau a 

declarat că acest tip de inter-

venţie prelungeşte viaţa pa-

cienţilor care suferă de can-

cer. „Pentru pacienţi este o 

şansă, este o revoluţie, bol-

navul cu metastaze multiple 

era îndrumat spre chimiote-

rapie. Acum îi oferi şansa da-

că acceptă să-i extirpi metas-

tazele pulmonare. O medie 

de un an de zile să prelun-

geşti viaţa unei persoane în-

seamnă mult. Oferă o tehni-

că chirurgicală prin care pa-

cientul se recuperează mai 

rapid decât prin metodele cla-

sice, are o utilitate multiplă”, 

a afi rmat şeful Secţiei de Chi-

rurgie Toracică.

Aparatul laser cumpărat 

în urmă cu un an a costat 

25.000 euro. Banii au prove-

nit din fondurile Consiliului 

Judeţean Cluj. Intervenţii ca-

re se fac cu acest aparat mai 

au loc doar în Germania, Po-

lonia şi Anglia.

Medicii clujeni au extirpat 327 
de metastaze dintr-un plămân
Chirurgia pulmonară laser a debutat în Cluj, în urmă cu un an, la Spitalul Clinic 
de Pneumoftiziologie Leon Daniello.

Intervenţia la plămân a fost făcută cu un aparat laser, unic în România



6 social.monitorulcj.ro luni, 24 noiembrie 2014

PUBLICITATE

ANUNŢ DE PRESĂ

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră!”

Cluj Napoca, 24 noiembrie 2014

S.C. FINAS INVEST S.R.L., cu sediul pe str. Ion Andreescu, nr. 21, Cluj 
Napoca, judeţul Cluj, a derulat începând cu data de 20.12.2013 proiectul 
“INTRODUCEREA DE SISTEME T.I.C. INOVATOARE PENTRU 
DEZVOLTAREA ŞI EFICIENTIZAREA TEHNOLOGIEI INFORMAŢIONALE 
LA S.C. FINAS INVEST S.R.L.” co-fi nanţat prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională, în baza contractului de fi nanţare încheiat cu 
Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Organism Intermediar 
pentru Axa Prioritară 3 – “Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru 
sectoarele privat şi public”, Domeniul 3. Susţinerea E-Economiei, 
Operaţiunea 1. Sprijin pentru sisteme TIC integrate şi alte aplicaţii electronice 
pentru afaceri. Valoarea totală a proiectului este de 1.735.992,91 lei, din 
care asistenţa fi nanciară nerambursabilă este de 979.996,00 lei.

Proiectul s-a implementat în judeţul Cluj, pe str. Ion Andreescu, nr. 21, 
municipiul Cluj Napoca, pe o durată de 12 luni.

Rezultatele proiectului sunt:
•  Informatizarea activităţii desfăşurate de SC FINAS INVEST SRL, 

prin achiziţionarea de echipamente hardware performante;
•  Introducerea de sisteme informatice moderne care oferă sprijin 

pentru îmbunătăţirea deciziilor managementului;
•  Simplifi carea proceselor de management complexe, dar inefi ciente 

prin implemetarea unui sistem ERP performant
• Îmbunătăţirea timpilor de răspuns la cererile clienţilor
• Efi cientizarea relaţiei cu furnizorii
•  Îmbunătăţirea calităţii şi accesibilităţii circuitului intern al 

informaţiilor în cadrul companiei.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Teodora Cătană,
Manager de proiect
Tel./ Fax: 0264-588.122, e-mail: offi ce@fi nasinvest.ro

PUBLICITATE

Vasile Gădălean, Licuţă, 

cum i se spunea acasă, în 

comuna Bonţida, din 

judeţul Cluj, a fost, de 

mic, pasionat de Armată, 

a urmat şcoala militară şi 

a optat pentru o carieră 

în domeniu, fi ind angajat 

ca maistru militar la 

Baza 71 Aeriană Câmpia 

Turzii.

El mai avea un frate mai 

mic, Florin, care lucra cu el 

la bază, şi unul mai mare, 

Adrian, care a rămas acasă, 

în Bonţida, iar acum se pre-

găteşte de înmormântare, 

alături de familie. Vasile va 

fi  îngropat în cimitirul din 

Bonţida.

„De mic a făcut şcoala mi-

litară şi i-a plăcut Armata, a 

fost în cinci-şase misiuni în 

Irak şi Afganistan, apoi s-a 

retras mai aproape de casă, 

la Câmpia Turzii, şi a vrut 

să îşi întemeieze o familie. 

A scăpat cu bine din misi-

uni, n-a murit acolo, în stră-

inătate, a murit aici, în Ro-

mânia, din păcate, la doar 

33 de ani. I-au plăcut foarte 

mult uniforma militară şi Ar-

mata, era maistru militar, se 

ocupa de elicoptere. Era ca 

şi căsătorit, are un băieţel 

de un an şi jumătate”, spu-

ne Adrian.

El adaugă că toţi cei trei 

fraţi erau foarte apropiaţi, 

iar el a vorbit cu Vasile chiar 

vineri, înainte ca acesta să 

urce în elicopterul care s-a 

prăbuşit.

„Eram foarte apropiaţi, era 

o diferenţă între noi de doi 

ani şi jumătate, vorbeam toa-

tă ziua la telefon, ne sfătuiam 

unul pe celălalt, ieri (vineri – 

n. r..) am vorbit cu el înainte 

să plece în misiunea de la Cin-

cu, mi-a spus că vorbim mai 

A scăpat din Irak şi A
dar a murit în accide
Maistrul militar Vasile Gădălean, din comuna Bonţida, ave
fără pilot şi participase la misiuni în Irak şi Afganistan; îşi f
ca la pensie să se ocupe de agricultură, dar a murit în accid

Planuri de viitor

O mătușă a lui Vasile, Viorica Gădălean, 
este cea care a stat cu mama acestuia, 
când s-a aflat despre tragedie. „Licuţă era 
un băiat extraordinar, foarte bun, îi plă-
cea cariera militară, a fost în Irak și 
Afganistan, de câte ori venea acasă la 
Bonţida (foto sus) venea pe la noi, era li-
niștit. Cu banii strânși și-a făcut o casă în 
Bonţida, chiar săptămâna trecută a fost 
acasă și a lucrat la casă, spunea că în mo-
mentul în care va ieși la pensie se va mu-
ta acolo și se va ocupa de agricultură. 
Avea planuri pentru viitor, dar nu a mai 
apucat. Nu s-a plâns niciodată de armată. 
Era mândru și de băieţelul lui, mă întreba 
«Mătușă, așa-i că băieţelul meu e cel mai 
frumos?». Asta e viaţa. Nu știam că era în 
misiune, am primit un telefon și mi-au 
spus să vin repede, să fiu cu mama lui și 
când ea a aflat tragica veste, s-a trântit 
pe jos, și-a pus mâinile în cap, nu am ști-
ut ce să fac cu ea să o liniștesc”, povesteș-
te Viorica Gădălean.
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Afganistan, 
entul din Sibiu

încolo, dar apoi s-a petrecut 

tragedia. Era o misiune nor-

mală, cum fac ei acolo”, po-

vesteşte Adrian Gădălean.

Pentru familie, durerea es-

te cu atât mai mare cu cât în 

urmă cu trei luni l-a pierdut 

şi pe tatăl lui Vasile Gădălean.

Şi Dorin Nap, un unchi al 

lui Vasile Gădălean, îşi amin-

teşte cum acesta a ales cari-

era militară, care i-a plăcut 

foarte mult

„Îl ştiu de mic, a învăţat 

totdeauna foarte bine, a ter-

minat Liceul Energetic din 

Cluj-Napoca, era tehnician 

electronist. Şi-a ales meseria 

militară, îi plăcea foarte mult 

ce face. Dumnezeu îi ia pe 

cei mai buni. Avea un brevet 

pentru avioane de cercetare 

fără pilot, dat de Armata ame-

ricană, asta făcea în Afganis-

tan. Erau numai vreo doi în 

ţară care aveau un astfel de 

brevet", afi rmă Dorin Nap.

Elicopterul militar care s-a 

prăbuşit vineri, în jurul orei 

10.50, într-o zonă împăduri-

tă, în apropiere de Stejăriş, 

afl ată între localităţile Laslea, 

Mălâncrav şi Iacobeni din ju-

deţul Sibiu, aparţinea Bazei 

Aeriene 71 Câmpia Turzii.

Opt militari din aparatul 

de zbor au murit, iar cei doi 

supravieţuitori au preluaţi de 

un elicopter SMURD şi duşi 

iniţial la UPU a Spitalului Cli-

nic Judeţean de Urgenţă din 

Târgu Mureş, după care au 

fost transferaţi la Spitalul de 

Arşi din Bucureşti.

Printre cei răniţi se afl ă 

maistrul militar Valentin Bo-

ra, despre care un coleg de 

serviciu spune că ştie că es-

te „un bun profesionist”.

„Atâta ştiu, că e bun pro-

fesionist. Nu ştiu de cât timp 

e în unitate, era de câţiva 

ani. De puţin timp s-a mu-

tat aici, la Câmpia Turzii (în-

tr-un bloc unde locuiesc mai 

mulţi militari de la Baza Ae-

riană 71 – n.r.). Mai multe 

nu ştiu, eu lucrez în unitate 

într-o parte, el lucrează în 

altă parte”, spune Paul Fră-

ţean.

În acelaşi accident a mu-

rit comandorul Artur Grigo-

re Palfi . Pe acesta, o vecină 

din blocul de pe strada Do-

nath din Cluj-Napoca, unde 

locuieşte familia Palfi , şi-l 

aminteşte ca fi ind „un om ex-

traordinar, comunicativ, de 

treabă”.

„Îl vedeam destul de rar 

pentru că făcea naveta la 

Câmpia Turzii. Când era aca-

să, mergea cu familia şi cu 

fi ul care este în clasa a IX-a 

în excursii”, spune femeia.

ea brevet pentru avioane de cercetare 
făcuse o casă în sat şi plănuia 
dentul de elicopter de vineri.

Cluj-Napoca era tehnician ra despre care un coleg de PUBLICITATE
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Cabinet veterinar

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

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0752-990127

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.
- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.
- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.
- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.
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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

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

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

Completaţi CITEŢ acest talon (maxim 25 de cuvinte) şi veţi 
beneficia GRATUIT de două anunţuri de mică publicitate! 

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 
str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS (standul de 
ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13 (lângă „alimentara sănătăţii“)

GRA-

TUIT

NUME ŞI PRENUME: 

ADRESĂ:

TELEFON:

E-MAIL

TEXTUL ANUNŢULUI:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

Ieftin! Apartament 2 camere, 
35.72 mp, Câmpia Turzii, Str. 
Aleea Vânătorilor, Nr. 6, Bl. 
P1, Sc. B, Ap 24, Jud. Cluj, 
cod imobil RA208, preţ 
13.500 EUR.

Detalii la 021 306 48 53, 
email
oferte.vanzare@raiffeisen.ro. 
(2.3*)

Ieftin! Apartament 2 camere, 
36.55 mp, Dej, Str. Regina 
Maria, Nr. 24, Demisol, Bl. 
A, Ap. 2, Jud. Cluj, cod imobil 
RA658, preţ 10.500 EUR.

Detalii la 021 306 48 53, 
email
oferte.vanzare@raiffeisen.ro. 
(2.3*)

Ieftin! Apartament 2 camere, 
34 mp, Dej, Str. Luceafărului, 
Nr. 5, Bl. K2, Sc. C, Et. 4, Ap. 
58, Jud. Cluj, cod imobil 
RA1067, preţ 63.000 lei.

Detalii la 021 306 48 53, 
email
oferte.vanzare@raiffeisen.ro. 
(2.3*)

Ieftin! Apartament 3 camere, 
61 mp, Dej, Str Unirii, Nr. 
11, Bl. D2, Parter, Ap. 3, Jud. 
Cluj, cod imobil RA1034, preţ 
96.000 lei.

Detalii la 021 306 48 53, 
email
oferte.vanzare@raiffeisen.ro. 
(2.3*)

¤ P.F. vând ap. cu 2 camere, 
ultracentral, în supr. de 54 
mp + 2 boxe de 14 mp, cotă 
parte din curte și podul clădi-
rii, parter, geamuri la stradă 
și curte, renovat recent, , con-
torizat, C.T., cheltuieli de 
intreținere foarte mici, preta-
bil pentru locuințe, cabinete, 
birouri, etc, preț 1000 euro/
mp, negociabil. Inf. la tel. 
0762-258062. (4.7)

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

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

¤ Caut chilipiruri imobiliare, 
ap. cu 2-3 camere, la preţuri 
mici, cu acte în regulă, C.T. Tel. 
0740-781459. (2.5)

CASE/CABANE

¤ Vând casă veche, grajd și te-
ren în supr. de 752 mp, în 
Florești, la strada principală, 
șoseaua Cluj-Oradea, racordate 
la toate utilitățile, apă, gaz, cu-
rent, zona de case. Relații la tel. 
0749-813005, 0742-080925 
sau 0742-097455. (6.7)

¤ Vând casă veche, grajd și te-
ren în supr. de 752 mp, în 
Florești, la strada principală, 
șoseaua Cluj-Oradea, racordate 
la toate utilitățile, apă, gaz, cu-
rent, zona de case. Relaţii la tel. 
0749-813005. (1.7)

¤ Vând casă în zonă rezidenţială, 
în cart. Borhanci, Aleea Violetelor 
nr. 1, teren în supr. de 607 mp, 
la parter, living, bucătărie, baie, 
WC, cămară, la etaj 3 camere, 
baie, balcon, terasă, hol, baie, 
WC. Inf. la tel. 0264-550331 sau 
0725-442163. (1.5)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

¤ Cumpăr casă/vilă cu un sin-
gur nivel în Grigorescu (P-ţa 14 
iulie, Donath, E. Grigorescu, O. 
Goga), Gheorgheni (Arieșului, 
Artelor, V. Lupu, T. Ionescu, Al-
binii), Bulgaria (P-ţa 1848, Clu-
jana), suprafaţa utilă între 
100-150 mp, pod, garaj, teren/
grădină min. 400 mp, front mi-
nim de 16 m, aproape de mij-
loacele de transport în comun. 
Tel. 0748-111295. (1.7)

TERENURI

¤ Vând teren pentru construcţii 
3000 mp și 7500 mp, pe str. 
Gabor Aron, și de 1060 mp, pe 
E. Cioran, toate în crt. Mănăș-
tur, cu acte în regulă. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0748-193982. (1.7)

¤ Vând teren pentru construcţie 
casă, situat în Cluj-Napoca, str. 
Bradului nr. 32, în suprafaţă de 
600 mp, extras C.F., utilităţi, ca-

dastru. Inf. și relaţii suplimena-
tre la tel. 0744-636473. (1.5)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii, în Făget, preţ negocia-
bil. Inf. suplimentare la tel. 
0755-568802. (2.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pă-
șune. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (4.7)

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

Tureni. Exclus agenţii.

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

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stra-
dă (16 km de Cluj) – Vechea 
Deuşu, intravilan, zonă linişti-
tă. Preţ – 18 Euro mp. Infor-
maţii telefon: 0722-990855.

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

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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.

¤ Vând teren în zona Tetarom 
2 (fosta livadă de pomi – IAS), 
centrura spre Apahida. Inf. şi 
relaţii suplimentare la tel. 
0264-416242, după ora 20, 
Fam. Molnar.

¤ Cumpăr 500 mp teren pentru 
construcţie vilă sau de 1500 
mp pentru construcţie case în-
șiruite, liber sau cu casă demo-
labilă, în zona Grigorescu (P-ţa 
14 Iulie, E. Grigorescu, Donath, 
O. Goga), Gheorgheni (Arieșu-
lui, Artelor, V. Lupu, T. Ionescu, 
Albinii), Bulgaria (P-ţa 1848, 
Clujana), front min. 16 m, 
aproape de mijloacele de 
transport în comun. Tel. 
0748-111295. (1.7)

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ P.F. dau în chirie apartament 
cu 2 camere, în supr. de 54 
mp, ultracentral, condiţii bune 
pentru locuit și birou, contori-
zat individual, C.T., ușă metali-
că și termopan, cheltuieli de în-
treţinere foarte mici, aproape 
de McDonald’s, preţ 350 euro, 
negociabil. Inf. la tel. 
0764-471829. (4.7)

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

Caut de închiriat garsonieră,

mobilată, de preferinţă zona 

FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SCHIMBURI

¤ P.F. schimb apartament cu 4 
camere, în cart. Mănăștur, supr. 
68 mp, decomandat, et. 3, cu 
balcon, cu 2 băi, beci, cu garso-
nieră în Cluj-Napoca, + diferen-
ţă. Tel. 0755-568802. (2.7)

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

LOCURI DE MUNCĂ

Angajăm specialist 
cu experienţă în 

producţia industrială 
de chebab. 

+40.361.405.433. 
(5.15)

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

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.

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

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

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

SERVICII

¤ Tineri căsătoriţi, serioși, stu-
dii superioare, îngrijim o per-
soană, contra locuinţei în 
Cluj-Napoca. Cerem și oferim 
seriozitate! Sunaţi la tel. 
0740-876853. (4.7)

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zi-
lele libere), experienţă în do-
meniu. Cer şi ofer seriozitate. 
Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând ”Dacia Logan MVC” 
(combi), nou, 150 km la bord, 
culoare roșie, pe benzină. Pre-
ţul de achiziţie ușor negociabil. 
Inf. la tel. 0741-028813. (6.7)

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

ELECTRO

¤ Vând orgă ”Altarus 3000”, vi-
deo ”Panasonic”, 3 buc 
pick-u-urip, aparate radio, 6 kg de 
cositor, fi er pătrat, ţeavă de cupru, 
casete audio-video, preţ foarte 
bun. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0748-193982. (1.7)

¤ Vînd foarte ieftin: contactori în-
tre 10-400 A, ISOL-uri de 16-630 
A, strea triunghi 63 A, AC 3, 40 A, 
motoare mici de 0,55-0,75/1500; 
1,5/1000, de 380 V, manometru 
cu contact 0-600 bari. Tel. 
0722-886013. (1.7)

¤ P.F.A. vând aparaturi electro-
nice și de măsură analogice, os-
ciloscop cu două spoturi în ban-
dă 5-100 MHz, aparate de mă-
sură electrice universale. Detalii 
la tel. 0725-521945. (5.7)

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

MOBILIER

¤ Vând birou mare, dulap hol, 
altele. Inf. și relaţii suplimenta-
re la tel. 0748-193982. (1.7)

CĂRŢI

¤ Cumpăr cărţi despre autotu-
rism ”Dacia”. Ofer preţ bun. Su-
naţi la tel. 0749-174082. (5.7)

¤ Vând diferite cărţi. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0748-193982. (1.7)

DIVERSE

¤ Vând barcă pneumatică de 6 
persoane, cu motor ”Yahama”, 
de 25 CP. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-541633. (1.9)

¤ Vând 6 kg de cositor, fi er pătrat 
de 18 ml, ţeavă de cupru de 12 
ml, casete audio-video, preţ foarte 
bun. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0748-193982. (1.7)

¤ Vând vin alb demisec, pro-
ducţie proprie, 5-6 soiuri de 
struguri altoiţi. Inf suplimenta-
re la tel. 0722-515094. (1.7)

¤ Vând cojoc de damă, nou și 
haină palton de piele bărbă-
tesc, aproape nou. Sunaţi la 
tel. 0264-541633. (1.9)

¤ Vând două paltoane de da-
mă, nr. 40-50, paltoane de băr-
baţi, un cojoac cu guler de bla-
nă, talia 52-54, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0264-591965. (2.7)

¤ Vând sobă de teracotă la 8 
rânduri, culoare maro, cu ușă 
metalică. Sunaţi la tel. 
0264-593488. (2.7)

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

¤ Vând URGENT 8 blugi și trico-
uri, toate culorile și mărimile. 
Inf. la tel. 0264-591965. (2.7)

¤ Caut dosare ANRP direct de la 
proprietari. Tel. 0740-781459. (2.5)

¤ Vând covor vernil, cu dim. 3 
x 2,5 m și două cergi, preţne-
gociabil. Inf. la tel 
0264-591965. (2.5)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, capacitate mare. Relaţii 
la tel. 0751-1044086. (4.7)

¤ Vând trei ţigări electronice, 
noi, cu acumulatori de 650 MA, 
110 MA și 1300 MA, cu accesorii 
și soluţii, preţ pentru toate buzu-
nareale. Tel. 0762-258062. (4.7)

¤ De vânzare ţuică de prune 
garantată 100%, preţ 25 
RON/l. Stoc limitat. Inf. la tel. 
0755-127810. (6.7)

¤ Vând pentru femei blană lungă 
de nutrie, maro, nr. 52, preţ 300 
RON și pentru bărbaţi cojoc de vi-
dră (Orăștie), nr. 52, preţ 200 
RON. Inf. la tel. 0743-515388 sau 
0264-440108. (6.7)

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

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

AFACERI

¤ Ești o persoană motivată? Ai 
timp liber și puţin mai multă 
răbdare? Poţi câștiga lunar 
peste 300 USD lucrând acasă la 
un calculator conectat la inter-
net. Dacă te interesează trimte 
textul ”Info” la adresa gadi-
na2010@tahoo.com. (1.7)

COLECŢIONARI

¤ Vând trofee de vânâtoare căpri-
or (ţap) și colţi de mistreţi, preţ 
negociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (4.5)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (ta-
blou, icoană veche, mașină de 
scris, radio, râșniţă, ceas cu 
pendulă, monede, mojar, etc). 
Ofer 5-30 ron. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (4.7)

¤ Colecţionar serios, cumpăr co-
lecţii de insigne, medalii, obiecte 
promoţionale Marlboro (brelocuri, 
brichete, reclame, afi șe, etc.) Su-
naţi la tel. 0749-174082. (5.7)

¤ Colecţionar cumpăr fulare cu 
”U Cluj” și ”CFR Cluj”. Tel. 
0749-174082. (5.7)

ANIMALE

¤ Vând trei bivoliţe tinere, cu vi-
ţel de 8 săptămâni și două ges-
tante în luna 9, liniștite, crescute 
în gospodărie proprie, cu produ-
se ecologice. Inf. suplimentare la 
tel. 0762-258062. (4.7)

PIERDERI

¤ TRANSLATOR S.R.L. cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Nicolae Titulescu 
nr.111, ap.15, jud. Cluj, 
J12/4031/2004, CUI 16923754, 
declar pierdut certifi cat constatator 
de la punctul de lucru din Cluj-Na-
poca, str. Eroilor nr.45, parter, 
ap.1, jud. Cluj. Se declară nul. (1.1

AUTORIZAŢIE DE MEDIU

¤ În conformitate cu O.U.G. 
195/2005 privind protecţia me-
diului, aprobată prin Legea 
265/2006, cu modifi cările și 
completările ulterioare și Ord. 
1798/2007, JON LEO S.R.L. 
anunţă începerea demersurilor 
în vederea obţinerii autorizaţiei 
de mediu pentru obiectivul „Dez-
membrări vehicule scoase din uz 
şi Depozit îmbrăcăminte uzată şi 
alte articole textile uzate (depo-
zit second hand)“, din loc. Hue-
din, str. Câmpului, nr. 2, jud. 
Cluj. Eventualele sugestii și recla-
maţii se vor depune la sediul 
APM Cluj, str. Dorobanţilor, nr. 
99, în zilele de luni-joi, între ore-
le 8:00-16:30, și vineri, între 
orele 8:00-14:00 sau pe mail: 
offi ce@apmcj.anpm.ro. (1.1)
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ANUNŢ DE VÂNZARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., în calitate de administrator 
judiciar provizoriu al Mit Cables Telecomm S.R.L. (în insolvenţă, 
in insolvency, en procedure collective) prin sentinţa pronunţată 
în ședinţa din data de 18.11.2014, în dosarul nr. 
954/1285/2014, afl at pe rolul Tribunalului Specializat Cluj,

NOTIFICĂ
Toţi creditorii Mit Cables Telecomm S.R.L. (Cluj-Napoca, 

str. Gheorgheni, nr. 174, et. III, ap. 4, jud. Cluj) că faţă de 
aceasta a fost deschisă procedura insolvenţei în formă generală 
prevăzută de Legea nr. 85/2014 și în consecinţă:

1. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere 
a creanţei asupra averii debitoarei este data de 09.01.2015;

2. Termenul limită de verifi care a creanţelor, întocmire și 
publicare a tabelului preliminar al creanţelor este data de 
20.01.2015;

3. Termenul pentru înregistrarea eventualelor contestaţii 
la tabelul preliminar este de 7 zile de la publicarea tabelului 
preliminar de creanţe în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă;

4. Termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii 
și pentru defi nitivarea tabelului preliminar de creanţe este 
data de 17.02.2015.

Şedinţa adunării creditorilor va avea loc în data de 
26.01.2015, ora 15.00, la sediul administratorului judiciar 
din localitatea Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj.

NOTIFICARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., în calitate de administrator 
judiciar al Cbc Development Design S.R.L., Cluj-Napoca (în 
insolvenţă, in insolvency, en procédure collective), prin 
sentinţa pronunţată în ședinţa publică din data de 12.11.2014, 
în dosarul nr. 1298/1285/2013, afl at pe rolul Tribunalului 
Specializat Cluj

NOTIFICĂ
Toţi creditorii Cbc Development Design (cu sediul în 

Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului, nr. 47, jud. Cluj, înmatriculată 
în Registrul Comerţului sub nr. J12/1078/2006, C.U.I. 
RO18528000) că faţă de aceasta a fost deschisă procedura 
insolvenţei în formă generală prevăzută de Legea nr. 85/2006 
și în consecinţă:

1. Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere 
a creanţelor asupra averii debitoarei este data de 07.01.2015.

2. Termenul limită de verifi care a creanţelor, întocmire, 
afi șare și comunicare a tabelului preliminar al creanţelor este 
data de 14.01.2015.

3. Termenul limită pentru depunerea eventualelor 
contestaţii cu privire la creanţele și drepturile de preferinţă 
trecute de administratorul judiciar în tabelul preliminar este 
de 5 zile de la publicarea în Buletinul Procedurilor de 
Insolvenţă a tabelului preliminar al creanţelor.

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

Şedinţa adunării creditorilor va avea loc în data de 
21.01.2015, ora 15.00, la sediul administratorului judiciar 
din localitatea Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj.

ANUNŢ ANGAJARE

Primăria comunei Bonţida, cu sediul în loc. Bonţida, str. 
Mihai Eminescu nr. 446, jud. Cluj, organizează concurs în 
vederea ocupării postului vacant de consilier juridic – funcţie 
publică de execuţie, grad profesional asistent, nivel studii 
s, din cadrul aparatului propriu al consiliului local Bonţida.

Condiţii de participare la concurs: studii superioare de 
lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă, sau echivalentă 
în domeniul știinţelor juridice specializarea drept. Dosarele 
de înscriere se depun la sediul primăriei în termen de 20 
de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Ofi cial. 
Ora și locul desfășurării probelor – sediul primăriei comunei 
Bonţida, str. Mihai Eminescu 446, Bonţida:

1. selecţia dosarelor – 29.12.2014

2. Proba scrisă – 31.12.2014 ora 09:00

3. Interviul – 07.01.2015 ora 09:00

Condiţii de participare, bibliografi e și alte informaţii 
suplimentare se pot obtine la sediul institutiei.

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:20 Discover România (emis. info.)
12:30 În grădina Danei (2011, 
mag. life-style) (reluare)
13:00 Germana...la 1 (emis. in-
fo.) (live)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 2)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Maghiara de pe unu 
(emis. mag.) (live)
16:55 Discover România (emis. info.)
17:10 Se zice că... (divertisment) 
18:35 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 2)
18:45 Black Harbour (can., 1996, 
ser., episodul 6)
19:40 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., episodul 2)
21:00 Vorbește liber! (emis. in-
fo.) (live)
22:00 Biziday (2013, talk show)
22:50 Starea naţiei (reality show)
23:45 Andografi a zilei

ANTENA 1

13:00 Observator (emis. info.)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) 
(live)
17:00 Acces direct (talk show) (live)
19:00 Observator (emis. info.) 
(live)
20:00 Observator special (2012, 
emis. info.) (live)
20:30 Iadul Bucătarilor (2014, 
emis. con.)
23:00 Un show păcătos (divertis-
ment) (live)
1:00 Observator (emis. info.) (re-
luare)

PRO TV

13:00 Știrile Pro TV
13:45 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr., episodul 51)
15:00 Arsenalul seducţiei (sua, 
1993, f. dr.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 MasterChef (2014, emis. 
con., episodul 17)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 Homeland: Reţeaua terorii 
(sua, 2011, ser., sezonul 2, episo-
dul 1)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (2013, divertis-
ment) (reluare)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Trădarea (tur., 2010, s. dr.)
22:30 WOWbiz (2012, divertis-
ment)
0:30 Știrile Kanal D (emis. info.) 
(reluare)

ACASĂ TV

13:00 Culorile iubirii (mex., 
2014, ser.) (reluare)
14:30 Complicea (mex., 2014, 
ser.) (reluare)
15:30 Cununa de lacrimi (mex., 
2012, s. dr.)
16:30 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, episodul 4865)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Pasiune interzisă (sua, 
2013, s. tv)
19:30 Pentru că te iubesc (mex., 
2013, s. rom.)
20:30 Culorile iubirii (mex., 
2014, ser.)
22:00 Complicea (mex., 2014, 
ser.)
23:00 Casa de alături (sua, 2011, 
s. de acţ.)
0:00 Clona (braz., 2001, s. tv) 
(reluare)

LOOK TV

12:30 Cinema Live (2013, emis. 
mag.) (reluare)
13:30 Celebrity (2012) (reluare)
14:30 Poveștile României (re-
luare)
15:30 Minunile Lui Tămaș (diver-
tisment) (reluare)
17:30 Fanatik Show (talk show) 
(live)
19:30 Știri Look TV (2013, emis. 
info.) (live)
20:00 Fotbal Look (2012, emis. 
sport) (live)
20:30 Liga 1: CS U Craiova - FC 
Rapid București (emis. sport) (li-
ve)
22:30 Fotbal Look (2012, emis. 
sport) (live)
23:30 Ocolul Pamântului În Bikini 
(sua, 2003, s. reality show, episo-
dul 20)

PERFECT REFILL

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

perfectrefi ll1994@yahoo.com

 REUMPLERE CARTUŞE IMPRIMANTĂ

 REPARAŢII IMPRIMANTE, FAXURI, MULTIFUNCŢIONALE

 CARTUŞE NOI, TUŞURI/TONERE

 PIESE DE SCHIMB CARTUŞE/IMPRIMANTE

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

Cluj-Napoca
Str. Partizanilor 

nr. 120

CONTACT:
e-mail: servicetransauto@yahoo.com

0729.308.116

 Diagnoză electronică
 Curăţare și încărcare sistem climati zare
 Testare și curăţare fi ltre parti cule
 Revizii periodice
 Reparaţii mecanice complexe
 Tinichigerie
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BULETIN INFORMATIV
În vederea efectuării unor lucrări de reparaţii la reţeaua de alimentare cu apă, lucrări 

pentru care nu se pot asigura modalităţi alternative de alimentare, Compania de Apă 
Someş S.A. va întrerupe furnizarea apei potabile după cum urmează:

MARŢI, 25 NOIEMBRIE 2014
Între orele 09.00-17.00
1. Str. Al. Vaida Voievod între numerele 58 şi 64;
Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să le 

acopere necesităţile pe perioada anunţată.
În vederea remedierii evenimentelor accidentale (avarii) la reţeaua de alimentare cu 

apă, care nu pot fi  prevăzute, Compania de Apă SOMEŞ anunţă de regulă întreruperea 
furnizării serviciului în fi ecare dimineaţă la posturile locale radio-Tv. În cazul avariilor de o 
urgenţă şi/sau amploare deosebite, pentru care este necesară o intervenţie neîntârziată 
pentru a evita efecte colaterale nedorite asupra sistemului sau bunurilor, este posibil ca 
anunţul să nu mai fi e posibil. Lucrările programate se anunţă cu cel puţin 24 de ore 
înainte şi prin presă.

Mulţumim pentru înţelegere.
Serviciul Comunicare şi Clienţi

Prelungire Apel de selecție Măsura 322
- Data publicării 24.11.2014
- Data lansării apelului de selecție – 14.11.2014
- Măsura lansată prin apelul de selecție – cu tipurile de benefi ciari eligibili:
Măsura lansată: 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea 

serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a 
moștenirii rurale”

- Benefi ciarii eligibili pentru sprijinul fi nanciar nerambursabil acordat prin Măsura 322 sunt:
O Comunele membre în Asociația GAL Lider Cluj prin reprezentanţii lor legali.
O  Autoritățile locale (comune) sau Asociații de Dezvoltare Intercomunitare prin 

operatorii regionali pentru investițiile în infrastructura de apă/apă uzată.
O  Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitare (ADI) realizate între două sau mai 

multe comune membre GAL
O ONG-uri, Aşezăminte culturale şi Instituţii de cult.
O  Persoane fi zice  şi juridice care deţin în proprietate sau administrează obiective 

de patrimoniu cultural sau natural de interes local.

- Fondurile disponibile pentru măsura respectivă;
- Valoare totala nerambursabilă/măsură/apel selecție: 119.177 Euro
-  Suma maximă nerambursabilă care poate fi  acordată pentru un proiect 119.177 

Euro/proiect
- Suma maximă a unui proiect 119.177 euro

-  Data limită de depunere a proiectelor – 09.12.2014 ora 12:00. Depunerea 
proiectelor pentru

Măsura 322 se va face la sediul la sediul Asociației Grupul de Acțiune Locală 
Lider Cluj, Comuna Florești, str. Eroilor Nr. 256, Bloc 13M, Ap. 18, județul Cluj, în 
intervalul orar 09:00-12.00, zile lucrătoare.

-  Solicitantul trebuie să îndeplinească cerințele de conformitate și eligibilitate 
menționate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri din PNDR 
publicat pe site-ul www.apdrp.ro.

- Date de contact pentru informații suplimentare;
-  Informații detaliate privind accesarea și derularea Măsurii 322 în cadrul Programului
LEADER, la nivelul Asociația GAL Lider Cluj sunt cuprinse în „GHIDUL 

SOLICITANTULUI” și în Apelul de selecție accesibil pe pagina www.gallidercluj.ro. 
De asemenea sunt disponibile informații pe suport electronic CD/DVD la sediul GAL 
Lider Cluj, e-mail lidercluj@yahoo.com.

- Alte link-uri utile: MADR, Programul LEADER
1 Defi nite conform legislației naționale în vigoare respectiv OUG 44/2008

Victoria Nuland, subse-

cretar de stat american 

pentru afaceri euroasiati-

ce, a declarat sâmbătă, la 

Kiev, că are convingerea 

fermă că nu Moscova va 

hotărî viitorul Ucrainei, ci 

poporul ucrainean.

„Nicio ţară nu are dreptul 

să decidă viitorul altei ţări. Ni-

cio ţară nu are dreptul să ho-

tărască asupra alianţelor altui 

stat”, a afi rmat Nuland, comen-

tând cu privire la decizia noii 

coaliţii de guvernământ de la 

Kiev de „a anula statutul de ţa-

ră nealiniată al Ucrainei” şi a 

relansa procesul de aderare la 

blocul nord-atlantic.

„Nu Moscova va hotărî vi-

itorul Ucrainei, ci poporul 

ucrainean”, a mai spus sub-

secretarul de stat american, 

informează Agerpres.

Victoria Nuland l-a însoţit 

pe vicepreşedintele american 

Joe Biden în vizita acestuia la 

Kiev (20-22 noiembrie), vizită 

ce a coincis cu împlinirea a 

unui an de la începerea mişcă-

rii de contestare a regimului 

prorus al preşedintelui Viktor 

Ianukovici. Protestele au fost 

declanşate după refuzul lui Ia-

nukovici de a semna Acordul 

de asociere la UE, în favoarea 

apropierii de Rusia.

La manifestaţia ocazionată 

vineri de împlinirea acestei da-

te, preşedintele Petro Poroşen-

ko a fost huiduit de rudele ce-

lor peste 100 de morţi, în con-

fruntările cu scutierii antirevol-

tă din Kiev, întrucât noile au-

torităţi prooccidentale nu au fi -

nalizat anchetele în cazul aces-

tor crime, iar vinovaţii nu au 

fost traşi la răspundere.  M. C.

Un an de la revoluţia din Ucraina

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Aproximativ 300 de suedezi 

luptă în rândurile grupării 

Stat Islamic (SI) în Siria şi 

Irak, a declarat şeful servi-

ciilor de informaţii din 

Suedia, Anders Thornberg, 

iar 550 de germani luptă 

alături de Statul Islamic în 

Siria şi Irak.

„Au fost confi rmate peste 

100 de cazuri de persoane ple-

cate să lupte alături de SI. De 

asemenea, există mai multe 

cazuri care nu au fost înregis-

trate, numărul total al persoa-

nelor care luptă de partea jiha-

diştilor ajungând la 300”, a 

afi rmat Thornberg.

„Un anumit număr de ti-

neri suedezi pleacă în Siria, 

unde învaţă în tabere de an-

trenament să devină terorişti, 

să utilizeze explozibili şi ar-

me”, a adăugat Thornberg.

La revenirea în Suedia, unii 

dintre aceşti indivizi sunt pre-

gătiţi să comită acte teroriste 

şi sunt supravegheaţi îndea-

proape, a precizat Thornberg, 

relatează Mediafax. În sep-

tembrie, coordonatorul euro-

pean pentru lupta contra te-

rorismului, Gilles de Kercho-

ve, estima că 3.000 de euro-

peni luptă pentru organizaţia 

Stat Islamic.

Numărul germanilor care 

luptă pentru Statul Islamic es-

te mai mare decât se estima-

se până în prezent, a anunţat 

ministrul de Interne german 

Thomas de Maizière.

„Potrivit ultimelor estimări 

de care dispunem, numărul a 

crescut. Îl estimăm în prezent 

la 550. În urmă cu câteva zi-

le am spus 450”, a declarat 

de Maizière.

„Comparativ cu ultimii ani, 

este vorba despre o creştere 

puternică”, a adăugat minis-

trul, precizând că dacă majo-

ritatea celor plecaţi în aceste 

regiuni sunt bărbaţi, au fost 

identifi cate şi câteva femei.

„Aceşti tineri s-au radica-

lizat în Germania, în cadrul 

acestei societăţi. De aceea pre-

venţia trebuie să însoţească 

represiunea”, a continuat de 

Maizière.

Pe teritoriul german, circa 

230 de persoane sunt consi-

derate în prezent potenţiale 

ameninţări, şi „nu se poate 

exclude, iar în unele cazuri 

este chiar foarte probabil, ca 

ele să pregătească un aten-

tat”, a apreciat el.

Aproape 850 de suedezi şi germani 
luptă pentru gruparea Statul Islamic

Mihai CISTELICAN
Redactia@monitorulcj.ro

Cristian Loga-Negru a 

mers la fosta lui soţie, 

Roxana Abrudan, de 36 

de ani, şi a lovit-o cu un 

topor de mai multe ori în 

cap, a urcat-o în maşină 

şi a dus-o la un motel.

„A stat la pândă într-o ma-

şină închiriată, cu un binoclu 

şi toporul la el, pentru a pu-

tea ataca mai bine”, a decla-

rat Şeful de Poliţie, Attorney 

Richard Chiapete, informea-

ză wisn.com. Potrivit plânge-

rii, ofi ţerii de poliţie au fost 

chemaţi la faţa locului după 

ce au fost anunţaţi că cineva 

urcă un cadavru în maşină.

Roxana Abrudan se ascun-

dea de Cristian Loga-Negru du-

pă ce a avut o relaţie abuzivă 

cu acesta. Cel care a observat 

acţiunile criminalului le-a spus 

ofi ţerilor de poliţie că Roxana 

Abrudan a venit în octombrie 

în casa lor după o ceartă cu iu-

bitul ei în Illinois. Roxana Abru-

dan a obţinut un ordin tempo-

rar de protecţie împotriva fostu-

lui soţ, care urma să devină un 

ordin permanent. Femeia lucra 

la o fi rmă de curăţenie şi le-a 

declarat poliţiştilor că Loga-Ne-

gru o urmărea şi încerca în per-

manenţă să afl e unde este.

Martorul a declarat că a au-

zit un sunet, iar apoi un stri-

găt puternic. Acesta le-a mai 

declarat poliţiştilor că a văzut 

maşina cu uşa deschisă şi pe-

tele de sânge care au rămas 

după ce maşina a plecat.

Poliţiştii ajunşi la locul cri-

mei au găsit o cantitate foarte 

mare de sânge, precum şi do-

uă degete şi fi re de păr. Medi-

cii au găsit-o pe femeie cu mul-

tiple lovituri în zona capului şi 

a mâinilor, cauzate de un to-

por găsit la Cristian Loga-Ne-

gru. Mâna dreaptă a Roxanei a 

fost ruptă în două, probabil du-

pă ce s-a apărat de criminal.

Cristian Loga-Negru stătea 

la hotel. Poliţiştii l-au găsit şi 

pe tatăl acestuia, Marius Lo-

ga-Negru, directorul Liceului 

de Coregrafi e Octavian Stroia 

din Cluj, care a venit din Ro-

mânia în Statele Unite ale Ame-

ricii să „se înţeleagă cu fi ul lui”. 

Marius Loga-Negru le-a spus 

poliţiştilor că fi ul lui a plecat 

din camera de hotel şi i-a spus 

că o să revină într-o oră. Când 

a revenit avea hainele îmbiba-

te în sânge, iar când l-a între-

bat ce s-a întâmplat acesta a 

răspuns: „Am omorât-o pe Ro-

xana şi e în maşină acum”.

Când poliţiştii l-au dus pe 

criminal la faţa locului, aces-

ta i-a spus unui poliţist că „pot 

suporta diverse mirosuri, dar 

nu sângele ei pe mine”. Uci-

gaşul a cerut să fi e executat 

şi i-a implorat pe poliţişti să-l 

execute chiar ei.

Cristian Loga-Negru a fost 

arestat şi riscă închisoarea pe 

viaţă.

Crima care a îngrozit 
America. Un clujean 
şi-a ucis soţia în SUA
Cristian Loga-Negru (38 de ani) este acuzat de autoritățile 
americane de omor calificat şi răpire, după ce şi-a ucis soţia.
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UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.

Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

Sportiva americană 

Serena Williams, locul 1 

WTA, a fost aleasă jucă-

toarea anului.

Potrivit site-ului wtatennis.

com, în urma votului la care 

au participat reprezentanţii 

mass-media şi iubitorii teni-

sului românca Simona Halep, 

numărul 3 mondial, s-a pozi-

ţionat pe primul loc în opţiu-

nile fanilor.

Williams a fost marea câş-

tigătoare în ceea ce priveşte 

voturile presei, ea obţinând 

36 din totalul de 58 de voturi. 

„Halep a învins-o însă în op-

ţiunile fanilor, 48 la sută din-

tre voi votând pentru ea (Wil-

liams a fost următoarea, cu 

21 la sută)”, notează site-ul 

WTA, citat de Mediafax.

Serena Williams şi Simona 

Halep au fost nominalizate de 

WTA pentru titlul de cea mai 

bună jucătoare a anului, alături 

de Maria Şarapova, Ana Ivano-

vici, Petra Kvitova şi Na Li.

Voturile fanilor au contat 

cât unul dintre voturile repre-

zentanţilor presei.

Serena Williams a câştigat 

în 2014 turneele de la Brisba-

ne, Miami, Roma, Stanford, 

Cincinnati, US Open, precum 

şi Turneul Campioanelor.

Williams a mai fost aleasă 

jucătoarea anului în 2002, 

2008, 2009, 2012 şi 2013.

Simona Halep a câştigat în 

acest an turneele de la Doha 

şi Bucureşti, a jucat în fi nală 

la Madrid, la Roland Garros 

şi la Turneul Campioanelor şi 

în semifi nale la Wimbledon 

şi Indian Wells.

Celelalte premii anunţate 

de WTA sunt următoarele:

Revelaţia anului – Belinda 

Bencici

Cel mai mare progres – Eu-

genie Bouchard

Revenirea anului – Mirja-

na Lucici-Baroni

Echipa de dublu a anului 

– Sara Errani & Roberta Vinci.

Simona Halep, 
numărul 1 
pentru fani

Răzvan Burleanu, preşe-

dintele Federaţiei Române 

de Fotbal, i-a prezentat 

ofi cial pe cei doi antre-

nori ai naţionalei de fot-

bal a României U21 şi 

U17, Mihai Teja (foto) şi 

Bogdan Vintilă. La cere-

monia organizată vineri 

preşedintele FRF a afi r-

mat că doreşte să aducă 

la echipa naţională nu 

doar jucători din Liga 1 şi 

2 ci şi din celelalte ligi.

„Vreau să vă prezint doi 

antrenori tineri foarte valo-

roşi. Mihai Teja a urmărit de-

ja jucătorii din prima şi a do-

ua ligă de fotbal. În curând, 

va vedea şi jucătorii din a tre-

ia ligă. Este un tehnician ca-

re a pregătit echipe impor-

tante din ţara noastră, dar şi 

de peste hotare. La rândul 

său, Bogdan Vintilă este so-

luţia ideală pentru echipa na-

ţională U 17. Ei se înscriu în 

campania 4 The Future – pro-

fesionişti, pregătire, parcurs, 

performanţă. Le urez multă 

baftă!”, a declarat Burlean.

În cadrul conferinţei de pre-

să pentru prezentarea ofi cială 

a celor doi tehnicieni, Mihai 

Teja a a declarat că vrea să fa-

că istorie cu echipa naţională.

„Sunt mândru şi onorat 

pentru această numire. Vreau 

să facem istorie la echipele 

naţionale. Mă bucur că selec-

ţionerul Anghel Iordănescu a 

fost de acord cu venirea mea 

la echipa de tineret, care va 

oferi fotbalişti de valoare pri-

mei reprezentative a Români-

ei”, a afi rmat Teja.

La rândul său, antrenorul 

Bogdan Vintilă a mărturisit 

planurile pentru viitor ca an-

trenor a naţionalei, „Voi mer-

ge în continuare la Timişoa-

ra, Cluj-Napoca şi Slatina, pen-

tru a oferi tuturor jucătorilor 

sub 17 ani şansa de a se re-

marca pentru echipa noastră 

naţională”.

„Mulţumesc lui Florin Ră-

ducioiu pentru performanţe-

le obţinute cu echipa Under 

17 pe care acum o voi coor-

dona. Deviza mea este să mun-

cesc greu în tăcere, succesul 

să facă zgomot. Am făcut de-

ja o selecţie la Salonta. Voi 

merge în continuare la Timi-

şoara, Cluj-Napoca şi Slatina, 

pentru a oferi tuturor jucăto-

rilor sub 17 ani şansa de a se 

remarca pentru echipa noas-

tră naţională”, a declarat Bog-

dan Vintilă.

Răzvan Burleanu a preci-

zat că doreşte să aducă la 

echipa naţională şi tineri din 

Germania, Anglia, Italia şi 

Franţa.

„A fost efectuată deja o se-

lecţie pentru românii care sunt 

în Spania. La Salonta, alături 

de cei din ţara noastră, am 

văzut fotbaliştii care sunt în 

Ungaria. În perioada urmă-

toare, dorim să vedem la lu-

cru jucătorii români afl aţi în 

Germania, Anglia, Italia şi 

Franţa”, a spus preşedintele 

FRF.

Mihai Teja a fost antreno-

rul echipei FC Universitatea 

Cluj până în această toamnă 

când la conducerea echipei 

a venit Eugen Pârvulescu şi 

antrenor George Ogăraru.A 

mai antrenat, din postura de 

antrenor secund, pe FC Stea-

ua Bucureşti, Petrolul Plo-

ieşti, Astra Ploieşti şi Stan-

dard Liège.

Teja și Vintilă, oficial 
antrenori ai naționalelor 
de tineret ale României
Mihai Teja și Bogdan Vintilă, au fost prezentați în mod oficial ca fiind 
selecționerii echipelor naționale de fotbal ale României U21, respectiv U17.

MIHAI TEJA | 
antrenorul naționalei 
Under 21

„Sunt mândru şi 
onorat pentru 
această numire. 
Vreau să facem 
istorie la echipele 
naţionale“

BOGDAN VINTILĂ | 
antrenorul naționalei 
Under 17

„Deviza mea este 
să muncesc greu 
în tăcere, succesul 
să facă zgomot“
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Potaissa pierde 
cu Nexe
Potaissa Turda a pierdut primul 
meci cu echipa croată RK Nexe 
din turul al treilea al Cupei EHF, 
scor 20-35 (10-15). Echipa an-
trenată de Horaţiu Gal a stat 
aproape de adversară în primul 
sfert de oră, după care Nexe a 
turat motoarele și s-a desprins 
treptat pe tabelă. Diferenţa de 
zece goluri s-a menţinut până 
în minutul 53, moment în care 
Turda a cedat defi nitiv și a pier-
dut cu 35-20, un rezultat ce nu 
îi lasă nici cea mai mică șansă 
pentru retur. RK Nexe-Potaissa 
Turda 35-20 (15-10)

Pe scurt

SPORT

Teja, antrenor 
al naționalei U21
Mihai Teja și Bogdan Vintilă, au 
fost prezentați ca fi ind selecționerii 
echipelor de fotbal ale României 
U21, respectiv U17. Pagina 11

Halep, numărul 1 
pentru fani
Sportiva americană Serena Wil-
liams, locul 1 WTA, a fost alea-
să jucătoarea anului.  Pagina 11

Echipa de fotbal FC 

Universitatea Cluj reuşeş-

te un egal chinuit cu echi-

pa de pe locul 4, Astra 

Giurgiu, după ce a ratat 

un penalty şi a marcat 

din altul.

Meciul disputat sâmbătă pe 

terenul echipei Astra Giurgiu 

a fost unul cu noroc pentru 

echipa antrenată de George 

Ogăraru, Lemnaru reuşind să 

înscrie unicul gol al echipei, 

în minutul 67, asta după ce în 

minutul 56 Bukari a adus în 

avantaj echipa gazdă. În mi-

nutul 74 Musat a ratat un pe-

nalty, o ocazie uriaşă de a adu-

ce echipa în avantaj. Finalul 

meciului a adus eliminarea a 

doi jucători ai Astrei, William 

în minutul 77 şi Florescu în 

minutul 85, scor fi nal 1-1.

Antrenorul echipei Univer-

sitatea Cluj, George Ogăraru 

a declarat după meci că jucă-

torii au făcut un meci bun şi 

că meritau victoria dar că în-

că nu îl îngrijorează încă po-

ziţia din clasament.

„Au fost două puncte pier-

dute cu Astra. Am avut un pe-

nalty şi alte câteva ocazii. Tre-

buia să câştigăm acest meci. 

Am făcut o partidă bună şi 

am meritat victoria. Prima re-

priză a fost foarte bună, le-am 

cerut băieţilor să facă acelaşi 

lucru şi în a doua parte.

Am crezut până la fi nal în-

tr-o victorie. Danzell e un ju-

cător important, e păcat că 

l-am pierdut, dar şi Ceppelini 

a intrat foarte bine. Nu m-a 

supărat Muşat, m-au supărat 

alte lucruri azi. Vom face o 

analiză săptămâna viitoare şi 

vom vedea ce s-a făcut bine 

şi ce s-a greşit. Nu mă îngri-

jorează locul din clasament. 

Campionatul este lung şi cred 

că ne vom salva”, a spus Geor-

ge Ogăraru pentru Look TV.

Lemnaru salvează Universitatea

Astra Giurgiu: Lung Jr. – Pliatsikas (Rus '80), Ben Youseff, 
Oros, Junior Morais – Florescu, Laban – Enache, Budescu 
(Alibec '75), William – Bukari (Yahaya '89). Antrenor: Oleg 
Protasov.

Universitatea Cluj: Panagopoulos – Ciupe, Ninu, Skvorc, 
Mușat – Stojanovici (Morar '86), Costin, Cristocea – 
Mengolo, Lemnaru, Gravenberch (Cepellini '45). Antrenor: 
George Ogăraru.

Cartonașe galbene: Pliatsikas '75, De Amorim '57, '77 / 
Cepellini '45+1, Ciupe '47, Stojanovici '52, Panagopoulos 
'66, Mengolo '70, Costin '82

Cartonașe roșii: De Amorim '77, Florescu '85

Arbitri: Sebastian Colţescu (centru) – Mircea Orbuleţ, 
Dragoș Iliescu (asistenţi) – Iulian Dima (rezervă)

ASTRA GIURGIU – „U” CLUJ  1-1 (0-0)

Anunțul pe care îl aștepta 

toată lumea a fost făcut 

după meciul câștigat de 

echipa gazdă, F.C. CFR 

1907 Cluj, în fața moldo-

venilor de la CSMS Iași, 

cu scorul de 4-0 (1-0).

Antrenorul echipei CFR 

Cluj, Vasile Miriuță a declarat 

imediat după meci că va ple-

ca la echipa din nordul Unga-

riei, Gyor, cu ochii în lacrimi. 

„Din păcate a fost ultimul 

meci, asta e viața. Nu este 

ușor să mă despart cu o vic-

torie de echipă. Echipa este 

pe locul doi, locul doi meri-

tat. Așa cum am mai spus, 

cred că eram singura echipă 

care ne puteam batem la egal 

cu Steaua dacă era acea sta-

bilitate, și în iarnă aduși vreo 

doi, trei jucători de valoare, 

dar trebuie să mergem înain-

te, și eu unul merg de fi ecare 

dată înainte”, a spus Vasile 

Miriuță.

El a mărturisit că cel mai 

difi cil moment din carieră la 

CFR Cluj a fost la început când 

suporterii i-au cerut demisia.

„Cel mai difi cil moment la 

CFR a fost la început atunci 

când am venit după primele 

etape, nu câștigasem și eram 

«pe cracă»”

Contractul la echipa Gyor 

este pe doi ani și jumătate, dar 

cu clauze fi nanciare, a precizat 

Miriuță. „Contractul meu la 

Gyor este pe doi ani jumate 

și deocamdată, până în vară, 

nu am nici un obiectiv. Am 

totuși o clauză, nici mare, nici 

mică”, a afi rmat Vasile Miriuță.

Singurul pe care îl va lua 

cu el la echipa din Ungaria 

este preparatorul fi zic, Cristi-

an Dragotă.

„Pe Cristi Dragotă îl voi lua 

cu mine pentru că am mare 

nevoie de el acum. Nu știu de 

ce jucători voi avea nevoie 

acolo, trebuie să văd lotul. 

Am la dispoziție două, trei 

săptămâni după care mă voi 

hotărî ce jucători pot să aduc”, 

a spus antrenorul CFR-ului.

Vasile Miriuță a recunos-

cut că a avut și oferte de la 

echipa lui de sufl et, Dinamo, 

dar că nu le-a putut onora de-

oarece promisese echipei din 

Ungaria că va pleca la ei.

Ultimul mesaj al lui la CFR 

a fost că nimeni nu îl va pu-

tea înlocui și fi  ca Vasile 

Miriuță.

Acesta va semna în cursul 

zilei de astăzi contractul cu 

echipa Gyor, după care, mâi-

ne, va fi  prezentat ca noul an-

trenor al echipei din Ungaria.

Vasile Miriuță este origi-

nar din Baia Mare și a evo-

luat în calitate de jucător la 

echipa la care pleacă antre-

nor, Gyor ETO FC în perioa-

da 1992-1993 și 2003. În ca-

litate de antrenor, Vasile 

Miriuță a mai antrenat până 

acum doar echipa Ceahlăul 

Piatra Neamț.

Miriuță, de la CFR la Gyor
Chiar dacă CFR Cluj a învins pe CSMS Iași, Vasile Miriuță pleacă de la CFR, după ce o lună a stat pe gânduri.


