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ACTUALITATE

Alina Bica a fost
„trasă pe dreapta”
Fosta şefă a DIICOT a fost suspendată din 

magistratură printr-o dispoziţie a Consi-

liului Suprem al Magistraturii. Pagina 3

ADMINISTRAŢIE

Satele din Cluj vor fi 
iluminate cu „leduri”
62 de comune din cele 75 ale judeţului 

Cluj au cel puţin un sat în care nu există 

deloc iluminat public. Pagina 4

ECONOMIE

Adio, Someş Dej!
Falimentară de doi ani de zile, fabrica 

de celuloză şi hârtie Someş Dej este 

scoasă la vânzare la un preţ de 7,9 mi-

lioane de euro. Pagina 5

MAPAMOND

Rusia se clatină
Sancţiunile impuse de occident sunt tot 

mai puternic resimţite de Rusia. Pagina 10

Finanțarea insuficientă a educației înseamnă bani aruncați!
România va pierde între 12 şi 17 miliarde de euro până în 2025 dacă nu creşte investiţia în educaţie. Paginile 6-7

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

Doi dintre cei opt militari morţi în accidentul aviatic de la Sibiu au fost înhumați ieri. 
Alți patru vor fi îngropați astăzi, în localitățile lor de baștină. Pagina 2

„PILOŢII NU MOR, EI ZBOARĂ MAI DEPARTE SPRE CER, SPRE BUNUL DUMNEZEU“

Zbor spre eternitate

POLITICĂ

Noul ministru de Externe este 
Bogdan Aurescu, „eroul de la Haga“

ACTUALITATE

Se scumpeşte gazul sau nu?
PSD nu s-a hotărât încă

Premierul Victor Ponta a reve-
nit asupra propunerii de nomina-
lizare a lui Mihnea Motoc ca mi-
nistru la Externe şi l-a propus 
pentru această funcţie pe Bogdan 
Aurescu, secretar de stat în mi-
nister.

Potrivit unui comunicat de 
presă al Administraţiei Preziden-
ţiale, preşedintele Traian Băses-
cu a semnat, luni, decretul prin 
care se ia act de demisia lui Teo-
dor Meleşcanu din funcţia de mi-
nistru al Afacerilor Externe şi se 
constată încetarea funcţiei aces-
tuia de membru al Guvernului.

De asemenea, preşedintele 
Traian Băsescu a semnat decre-
tul de numire a lui Bogdan Au-
rescu în funcţia de ministru al 
Afacerilor Externe.

Anterior, surse ofi ciale au pre-
cizat, pentru Mediafax, că premi-
erul Victor Ponta a revenit asu-
pra propunerii de nominalizare 

a lui Mihnea Motoc ca ministru 
la Externe şi l-a propus pentru 
această funcţie pe Bogdan Aures-
cu, secretar de stat în minister.

Sursele citate menţionaseră că 
noua propunere a fost acceptată 
de preşedintele Traian Băsescu.

Propunerea a fost înaintată de 
Ponta la scurt timp după ce a re-
venit la Bucureşti, din Emiratele 
Arabe Unite.

Săptămâna trecută, preşedin-
tele Băsescu a menţionat că, pen-
tru a nu intra în stare de incom-
patibilitate, înainte de numirea 
lui Motoc în Guvern, acesta tre-
buie să nu mai aibă calitatea de 
ambsador, fi ind necesar un de-
cret de revocare din funcţia de 
ambasador la UE.

Diplomatul Bogdan Aurescu 
este cunoscut pentru faptul că a 
condus echipa care a câştigat, în 
2009, procesul de la Haga împo-
triva Ucrainei.

Mai mulţi deputaţi PSD s-au 
arătat nemulţumiţi, ieri, de 
anunţul privind creşterea în 2015 
a preţului la energia termică pen-
tru consumatorii casnici, preşe-
dintele Comisiei de industrii, Iu-
lian Iancu, fi ind nevoit să dea 
explicaţii tehnice la şedinţa de 
grup, au precizat surse din PSD.

otrivit surselor citate, Iancu a 
arătat că nu va creşte preţul la 
energia termică dacă se va da o 
ordonanţă de urgenţă care să nu 
permită acest lucru.

Unii social-democraţi au ridi-
cat vocea în timpul şedinţei, iar 
la ieşirea din sală au comentat 
între ei spunând: „E normal să 
fi m supăraţi”.

Întrebat de presă în legătură 
cu situaţia creşterii preţurilor la 
energia termică, ministrul Eco-
nomiei, Constantin Niţă, nu a 
vrut să comenteze, arătând: „De-
partamentul de energie se ocu-
pă cu această problemă”.

Preşedintele comisiei de in-
dustrii, Iulian Iancu, a precizat, 
ieri, la o dezbatere organizată 
de comisie, că există eventuali-
tatea creşterii preţului la ener-
gie termică de la 1 ianuarie 
2015, pentru consumatorii cas-
nici racordaţi la sistemul cen-
tralizat, arătând că ANRE pro-
pune adoptarea unei Ordonan-
ţe de urgenţă pentru a nu exis-
ta acest risc.

„Vorbim doar de eventualita-
tea creşterii preţului la energie 
termică, nu gaze naturale. Ga-
zele naturale nu vor avea la con-
sumatorii casnici nicio creştere. 
La energie termică există acest 
risc pentru cei care sunt racor-
daţi la sistemul cenrtralizat în-
trucât până la 31 decembrie 
aveau acelaşi statut ca şi consu-
matorul casnic obişnuit, adică 
cei care se încălzeau cu centra-
lă termică de apartament”, a 
spus Iancu.

PUBLICITATE

Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

CLUJ-NAPOCA

30C Detalii în pagina 2

M
ET

EO

PUBLICITATE

1  = 4.4347 LEI
Detalii în pagina 5

Telefon Monitorul: 
0264/59.77.00

Exclusiv online

CFR dă în chirie 
cale ferată!

CITEȘTE ARTICOLUL AICI

CRISTIANA ANGHEL | deputat PC

„Noi mărim bugetul DNA, mărim
bugetul ANI, îl dublăm, îl triplăm şi după 
aceea ne mirăm de ce se întâmplă.“

DECLARAȚIA ZILEI



PUBLICITATE

2 actualitate.monitorulcj.ro marți, 25 noiembrie 2014

Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Sute de persoane au par-

ticipat ieri, la Cimitirul 

Militar din Cluj-Napoca, 

la funeraliile a doi dintre 

militarii care şi-au pier-

dut viaţa în accidentul de 

elicopter produs vineri în 

judeţul Sibiu, aceştia 

fi ind înhumaţi cu onoruri 

militare.

Primul care a fost înmor-

mântat, ieri, în Cimitirul Mi-

litar din Cluj-Napoca a fost 

comandorul Artur-Grigore 

Palfi , în vârstă de 46 de ani, 

slujba religioasă fi ind ofi cia-

tă după ritul reformat.

Pe sicriul acestuia, învelit 

în tricolorul României, a fost 

aşezată o machetă a unui eli-

copter militar, care a şi fost 

îngropată odată cu sicriul.

„Piloţii nu mor – scria ci-

neva pe un blog – ei zboară 

mai departe spre cer, spre bu-

nul Dumnezeu“, aşa a înce-

put predica preotul reformat 

care a ofi ciat slujba de înmor-

mântare a comandorului Art-

hur-Grigore Palfi .

La fi nalul slujbei, Garda 

Militară a prezentat onorul, 

iar în momentul coborârii si-

criului în groapă au fost tra-

se trei salve de puşcă, în me-

moria militarului.

Palfi : „Ştii că-mi place
să zbor”

La ceremonie au participat 

şi foşti colegi de şcoală, mili-

tari de la Forţele Terestre, ve-

cini, cunoştinţe. „Am fost co-

leg de clasă până într-a opta 

cu Arthur Palfi  şi chiar luni 

(n.r. 17 noiembrie) ne-am în-

tâlnit şi am discutat pentru ul-

tima oară. L-am întrebat de ce 

nu s-a pensionat încă pentru 

că avea ocazia. Nu am apu-

cat să vorbim mai multe, mi-a 

zis doar: «ştii că-mi place să 

zbor». Îmi pare foarte rău pen-

tru el, era un tip extraordinar, 

un om glumeţ, de treabă. Era 

devotat, făcea tot din sufl et“, 

a spus un fost coleg de şcoa-

lă, Levente Kerstesz.

Un medic printre aviatori
Tot în Cimitirul Militar din 

Cluj-Napoca a fost înmormân-

tat, aproximativ o oră şi ju-

mătate mai târziu, căpitanul 

medic Rareş-Cosmin Moldo-

van, de 34 ani.

Ceremonia religioasă a fost 

ofi ciată de un sobor de şase 

preoţi în frunte cu mitropoli-

tul Clujului, IPS Andrei An-

dreicuţ.

Şi Rareş-Cosmin Moldo-

van a fost înmormântat cu 

onoruri militare. Rareş-Cos-

min Moldovan avea 34 de 

ani, era căsătorit şi are o fe-

tiţă de circa 4 anişori. Cei ca-

re l-au cunoscut spun despre 

el că era un om blând, cin-

stit şi un bun profesionit. „Un 

coleg extraordinar, un medic 

extraordinar. Am fost în mi-

siuni împreună. Era un tip 

perfecţionist atât pe partea 

de zbor, cât şi pe cea medi-

cală”, afi rmă un coleg de-al 

defunctului.

La cele două ceremonii fu-

nerare au fost prezente sute 

de persoane, între care rude 

ale celor doi militari, colegi 

de la Baza Aeriană 71 Câm-

pia Turzii, militari ai Diviziei 

4 Infanterie „Gemina”, sub-

prefectul de Cluj, Dan Co-

drean, şeful Statului Major al 

Forţelor Aeriene, generalul La-

urian Anastasof.

Doliu în Ţaga şi Bonţida

Astăzi urmează să fi e în-

mormântaţi militarii Dorin 

Fodor, în comuna Ţaga, Va-

sile Marian Gădălean, în co-

muna Bonţida, iar Constan-

tin Dorin Filip la Târnăveni, 

judeţul Mureş, şi Răzvan Mol-

dovan, în Cimitirul Eroilor 

din Alba Iulia.

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.

Duminică, la Academia For-

ţelor Terestre din Sibiu a avut 

loc o ceremonie religioasă în 

memoria celor opt militari mor-

ţi, iar apoi trei sicrie au fost 

transportate cu camioane mi-

litare spre Slatina, Piteşti şi Al-

ba Iulia, iar celelalte cinci cu 

un avion militar, la Baza Ae-

riană 71 Câmpia Turzii, unde 

a avut loc o altă ceremonie re-

ligioasă. Ulterior, trupurile ne-

însufl eţite au fost predate fa-

miliilor pentru înmormântare.

Ancheta în cazul acciden-

tului a fost preluată de Par-

chetul Militar Cluj.

Plecarea zburătorilor
Sute de clujeni au participat la înmormântarea a doi dintre militarii 
morţi în accidentul aviatic din județul Sibiu.

Pe sicriul lui Artur-Grigore Palfi , a fost aşezată o machetă a unui elicopter militar, îngropată odată cu sicriul

Rareș-Cosmin Moldovan era considerat „un coleg extraordinar, un medic extraordinar”

La ceremonii au participat foști colegi, militari, vecini, cunoștințe, dar și oameni care au dorit să aducă un omagiu 

VEZI MAI MULTE FOTOGRAFII AICI
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Marea majoritate a lideri-

lor PSD „zic să se facă” 

un congres al partidului 

în acest an, dar există şi 

posibilitatea convocării 

'„oricând a unui consiliu 

naţional de analiză şi de 

lansare a unor proiecte 

politice”, a afi rmat, dumi-

nică, preşedintele execu-

tiv al PSD, Liviu Dragnea.

„Dacă se face congres, ma-

rea majoritate a liderilor din 

partid zic să se facă în acest 

an, ca din ianuarie să ne ocu-

păm de guvern şi de guver-

nare, pentru că avem obiecti-

ve serioase şi ţara chiar are 

nevoie de guvernare, dincolo 

de emoţie. Dacă nu se face 

congres, putem face un con-

siliu naţional de analiză şi de 

lansare a unor proiecte poli-

tice oricând”, a declarat, pen-

tru Mediafax, preşedintele exe-

cutiv al PSD.

Anterior, într-o emisiune te-

levizată, Dragnea a exprimat 

opinia conform căreia preşe-

dintele PSD Victor Ponta nu 

riscă să piardă această poziţie, 

în eventualitatea unui congres.

„Îmi bazez această afi rma-

ţie pe discuţia pe care am 

avut-o cu toate organizaţiile 

(şefi i de fi liale – nota red.), 

în afară de trei-patru excep-

ţii, a celor care erau plecaţi 

din ţară. Au discutat, nu au 

venit să spună ce au visat 

noaptea, au discutat marţi şi 

miercuri cu organizaţiile. Sunt 

câteva mesaje pe care ei le-au 

luat şi le-au transmis, şi anu-

me să păstrăm guvernarea şi 

să păstrăm în continuare echi-

pa de conducere la partid”, 

spunea Dragnea.

Liderii PSD doresc 
organizarea unui 
congres extraordinarUDMR va discuta săptă-

mâna aceasta, de princi-

piu, despre o nouă majo-

ritate cu PNL şi probabil 

în 2015 se va încerca for-

marea unei alte majorităţi 

parlamentare, a declarat, 

ieri, senatorul Marko 

Bela, fost preşedinte al 

Uniunii.

Întrebat la RFI dacă UDMR 

ar fi  dispus să discute cu PNL 

despre formarea altei majori-

tăţi parlamentare, Marko Be-

la a răspuns: „Vom discuta 

acest lucru probabil deja săp-

tămâna aceasta, când se va 

întruni conducerea UDMR, 

dar probabil că numai în prin-

cipiu, fi indcă după cunoştin-

ţele mele nu au existat astfel 

de tatonări".

Senatorul UDMR a adău-

gat că, probabil, anul viitor 

se va încerca formarea unei 

alte majorităţi.

„Nu UDMR va decide da-

că se schimbă Guvernul sau 

nu. Acest lucru depinde de 

majoritatea parlamentară şi 

depinde şi de voturile UDMR. 

Dar în acest moment, n-am 

cunoştinţă că ar exista din 

partea Opoziţiei o intenţie 

imediată de a forma o anu-

mită majoritate. Bănuiesc că 

mai curând sau mai târziu 

probabil că la anul se va în-

cerca formarea unei alte ma-

jorităţi şi atunci noi înşine va 

trebui să vedem ce facem, 

dar decizia, după părerea 

mea, nu este a momentului”, 

a mai spus fostul preşedinte 

al UDMR.

Preşedintele UDMR Kele-

men Hunor declarase săptă-

mâna trecută, că Uniunea nu 

caută pretexte pentru ieşirea 

de la guvernare şi că, în mo-

mentul de faţă, încearcă să 

înţeleagă ce s-a întâmplat la 

vot şi care a fost resortul ca-

re a stat la baza votului elec-

toratului maghiar.

Întrebat dacă sunt motive 

pentru ieşirea de la guverna-

re, Kelemen spunea: ”Noi am 

făcut un acord până în 2016. 

Acolo sunt prevăzute lucruri 

care trebuie făcute. Suntem 

după opt luni de guvernare 

şi e greu să facem un bilanţ 

(...) Pe parcursul unei guver-

nări s-ar putea să apară fel 

de fel de probleme neprevă-

zute, dar în acest moment eu 

nu caut motive pentru a ie-

şi sau argumente, pretexte 

pentru a ieşi de la guverna-

re, acum vreau să înţeleg ce 

s-a întâmplat duminică. Tre-

buie să înţelegem de ce elec-

toratul maghiar a votat aşa 

cum a votat şi care a fost ar-

gumentul majorităţii pentru 

un astfel de vot. Eu ştiu ca-

re a fost”.

Atac la Guvern: UDMR se gândește 
la o nouă majoritate cu PNL

Secţia pentru procurori a 

CSM a dispus ieri suspen-

darea din magistratură a 

Alinei Bica şi a luat act 

de demisia acesteia din 

funcţia de procuror la 

DIICOT, după ce a fost 

arestată în dosarul despă-

gubirilor aprobate pentru 

un teren supraevaluat cu 

61 de milioane de euro.

„Secţia de procurori a CSM 

a dispus suspendarea din 

funcţia de procuror, până la 

soluţionarea cauzei, a doam-

nei procuror şef, ca urmare 

a luării măsurii preventive fa-

ţă de aceasta. De asemenea, 

Secţia de procurori a dispus 

încetarea activităţii la Direc-

ţia de Investigarea a Infracţi-

unilor de Criminalitate Orga-

nizată şi Terorism a doamnei 

Bica Alina, la cererea dum-

neaei, şi continuarea activi-

tăţii la Parchetului de pe lân-

gă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, unitate de unde dum-

neaei a provenit la momen-

tul accederii în DIICOT, re-

spectiv din 1 decembrie 

2004”, a anunţat vicepreşe-

dintele Consiliului Superior 

al Magistraturii, procurorul 

Gheorghe Muscalu.

Acesta a precizat că minis-

trul Justiţiei a solicitat, vineri, 

Consiliului Superior al Magis-

traturii un aviz pentru dema-

rarea procedurile de revocare 

din funcţia de conducere de 

procuror şef al DIICOT a Ali-

nei Bica.

Demisionată din funcţia 
de şef

Procurorul şef al DIICOT 

Alina Bica, şi-a înaintat, vi-

neri, demisia de la conduce-

rea Direcţiei de Investigare a 

Infracţiunilor de Criminalita-

te Organizată şi Terorism (DI-

ICOT) şi din funcţia de pro-

curor al Direcţiei, au declarat 

pentru Mediafax, sâmbătă, 

surse ofi ciale.

Demisia a fost trimisă pro-

curorului general al Români-

ei, Tiberiu Niţu, au adăugat 

aceleaşi surse.

Tot vineri, Niţu declara că 

dacă Alina Bica nu îşi va da 

demisia, el, în calitate de pro-

curorul general al Parchetului 

ICCJ, va analiza şi va solicita 

revocarea ei din funcţia de 

conducere şi din DIICOT.

Alina Bica a fost instalată 

la şefi a DIICOT în mai 2013, 

fi ind numită la propunerea 

ministrului interimar al Justi-

ţiei de atunci, premierul Vic-

tor Ponta.

Ea a fost arestată preven-

tiv, sâmbătă dimineaţă, prin-

tr-o decizie luată de instanţa 

supremă. Bica este acuzată de 

abuz în serviciu în legătură cu 

despăgubirile aprobate în 2011 

lui Gheorghe Stelian pentru un 

teren de 13 hectare din zona 

Plumbuita, supraevaluat cu 61 

de milioane de euro. Şefa DI-

ICOT era atunci secretar de 

stat în Ministerul Justiţiei şi 

membru al comisiei din ANRP 

care a aprobat despăgubirile.

Alina Bica a fost „trasă pe dreapta”
Fosta șefă a DIICOT a fost suspendată din magistratură printr-o dispoziție a Consiliului Suprem al Magistraturii.

GHEORGHE MUSCALU | vicepreședinte 
al Consiliului Superior al Magistraturii

„A fost o solicitare venită prin poştă, vineri 
după-amiază, şi am înregistrat-o dimineaţă. Nu 
am luat-o în discuţie pentru că doamna procuror 
şef şi-a dat demisia din funcţia de conducere, 
demisie asupra căreia se va pronunţa, fi ind un 
act unilateral de voinţă, preşedintele României, 
cel care a numit-o, potrivit prevederilor legale”.

O nouă arestare 
în dosarul Bica
Oana Vasilescu, fost 
membru al Comisiei 
Centrale pentru Stabilirea 
Despăgubirilor din ANRP, 
a fost reţinută în dosarul 
Alinei Bica, privind des-
păgubirea acordată de 
această comisie pentru 
un teren supraevaluat din 
Capitală. Oana Vasilescu 
este acuzată de abuz în 
servicu, cu consecinţe de-
osebit de grave, aseme-
nea celorlalte persoane 
care au făcut parte din 
comisie, printre care fos-
ta șefă DIICOT Alina Bica, 
arestată în acest dosar. 
Procurorii pot formula 
propunere de arestare 
preventivă și pentru 
Oana Vasilescu, aceasta 
urmând să se judece la 
Înalta Curte de Casaţie și 
Justiţie (ICCJ). 
Anchetatorii au pus în 
mișcare acţiunea penală 
faţă de Oana Vasilescu 
pe 20 noiembrie, dar nu 
i-au putut aduce la cu-
noștinţă învinuirile, întru-
cât era plecată din ţară. 
De abuz în serviciu este 
acuzat și un alt membru 
al comisiei, Sergiu 
Diacomatu, fost membru 
PMP, numit în ianuarie 
președintele PNL Sector 
1, în cazul căruia procu-
rorii anticorupţie au dis-
pus măsura controlului 
judiciar.
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În atenţia publicului călător!

Compania de Transport Public Cluj-Napoca 
S.A. anunță publicul călător că, începând 
cu data de 25.11.2014, circulația autobuzelor 
pe linia 30 revine la traseul de bază, în 
ambele sensuri, pe str. Uzinei Electrice și 
Aleea Stadionului. Oprirea autobuzelor pe 
str. Uzinei Electrice se va face în alveolele 
special amenajate, din vecinătatea Sălii 
Polivalente.
Se anuleaza stațiile Stadion (peron tramvai) 
și Garibaldi. 

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

În satele din judeţul Cluj 

ar putea fi  introdus un 

sistem de iluminat public 

nou, în condiţiile în care 

există multe localităţi 

cufundate în beznă.

Un consilier judeţean a pro-

pus instalarea de sisteme ba-

zate pe corpuri de iluminat de 

tip LED şi panouri fotovoltaic 

în acele sate unde încă nu exis-

tă iluminat stradal. Soluţii si-

milare au fost adoptate în zo-

nele rurale din India şi Ban-

gladesh. “De exemplu, regiu-

nea Sundarbans, cu mari ca-

renţe în ceea ce priveşte ali-

mentarea cu energie electrică 

din cauza izolării accentuate, 

a construit un sistem de ilu-

minat stradal încă din 2010. 

Acest lucru dovedeşte că sis-

temele de acest gen au fost tes-

tate, sunt efi ciente dacă sunt 

întreţinute corespunzător şi au 

un potenţial mare de creştere 

şi dezvoltare, mai ales că jude-

ţul Cluj se afl ă într-o zonă cu 

radiaţie solară medie, singure-

le zone cu radiaţie solară redu-

să din judeţ şi implicit cu vii-

toare probleme de producere a 

energiei solare sunt porţiunile 

mai înalte ale masivelor Vlă-

deasa-Gilău-Muntele Mare (co-

munele Poieni, Săcuieu, Măr-

gău, Măguri-Răcătău, Mărişel, 

Beliş, Băişoara). În aceste zo-

ne, sistemele de iluminat cu 

panouri solare pot funcţiona în 

tandem cu sisteme convenţio-

nale, racordate la reţelele elec-

trice principale”, este precizat 

în proiectul de hotărâre de Con-

siliu Judeţean privind posibili-

tatea introducerii acestui sis-

tem de iluminat public în sate-

le din Cluj. Proiectul va fi  ana-

lizat în şedinţa de Consiliu Ju-

deţean de vineri.

Cum funcţionează 
iluminatul public
cu panouri fotovoltaice

Iluminatul stradal pe baza 

radiaţiei solare include stâlpi 

pe care sunt fi xate lămpi de 

tip LED şi panouri fotovolta-

ice. Panourile alimentează o 

baterie reîncărcabilă pe tim-

pul zilei, care la rândul ei ali-

mentează lămpile pe timpul 

nopţii. Pe lângă acestea, mai 

există dispozitive de control, 

care pot fi  programate pentru 

controlarea automată a încăr-

cării şi a luminii. Avantajele 

unui astfel de sistem sunt in-

dependenţa faţă de reţelele 

electrice, mentenanţa mai scă-

zută faţă de sistemele clasice 

şi poluarea minimă. Mai mult, 

acestea pot fi  instalate foarte 

uşor în zone izolate. Dezavan-

tajele includ, în principal, in-

vestiţiile iniţiale mai mari fa-

ţă de sistemele convenţiona-

le şi scăderea alimentării cu 

energie din cauza zăpezii, pra-

fului sau umezelii depuse pe 

panourile solare.

Satele din Cluj, iluminate cu „leduri”
62 de comune din cele 75 ale judeţului Cluj au cel puţin un sat în care nu există deloc iluminat public.

Colindătorii care ajung 

anul acesta de sărbători 

la Consiliul Judeţean vor 

primi cadouri, la fel ca în 

fi ecare an. În şedinţa de 

Consiliu Judeţean de 

vineri va fi  supus votului 

consilierilor un proiect de 

hotărâre privind alocarea 

a 10.000 lei, adică peste 

2.200 euro, din bugetul 

judeţean pentru cadouri 

destinate colindătorilor.

„Ţinând cont de faptul că, 

în fi ecare an, la Consiliul Ju-

deţean Cluj au fost organiza-

te diverse manifestări tradiţi-

onale cu ocazia sărbătorilor 

de Crăciun şi Anul Nou, prin-

tre care şi primirea colindăto-

rilor şi că ne afl ăm într-o pe-

rioadă premergătoare acestor 

sărbători, considerăm opor-

tun a respecta spiritul acestor 

tradiţii şi obiceiuri, prin în-

tâmpinarea cu daruri a colin-

dătorilor şi în acest an”, se 

arată în proiectul de hotărâ-

re. În acest context, în docu-

ment mai este precizat faptul 

că este “necesară şi oportună 

alocarea din bugetul local a 

sumei de 10.000 lei pentru 

achiziţionarea de daruri şi ca-

douri pentru colindătorii ca-

re vor colinda la Consiliul Ju-

deţean Cluj cu ocazia sărbă-

torilor de Crăciun-Naşterea 

Domnului- şi Anul Nou”.

Cadouri de 10.000 lei pentru colindători
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După trei şedinţe conse-

cutive în care cursul euro 

s-a afl at peste pragul de 

4,44 lei, iari leul a cunos-

cut o uşoară apreciere, în 

ton cu celelalte monede 

din regiune.

Media euro a scăzut de la 

4,4412 la 4,4347 lei, după ce 

deschiderea şedinţei s-a realizat 

la maximul ei de 4,4390 lei, ni-

vel apropiat de cel de la închi-

derea de vineri. Reducerea aver-

siunii faţă de risc pe pieţele in-

ternaţionale şi creşterea plasa-

mentelor în monede care oferă 

randamente mai ridicate decât 

euro, au adus o scădere a cota-

ţiilor până la un minim de 4,43 

lei. La ora 14.00 tranzacţiile se 

realizau la 4,4280 – 4,4310 lei.

Aprecierea faţă de euro a 

adus dolarului american o creş-

tere de la 3,5697 la 3,5758 lei. 

În schimb, francul elveţian a co-

borât de la 3,6935 la 3,6877 lei.

Monedele din regiune cu-

noşteau, la rândul lor, apreci-

eri faţă de euro. Cea polone-

ză se tranzacţiona la 4,194 – 

4,204 zloţi iar cea maghiară 

la 304,3 – 304,8 forinţi.

Moneda unică continuă să se 

afl e sub presiune, după declara-

ţiile recente ale preşedintelui BCE, 

Mario Draghi, care aminteau po-

sibilitatea ca politica monetară a 

acesteia să devină şi mai rela-

xantă în anii următori. În aces-

te condiţii, euro se tranzacţiona 

pe pieţele internaţionale între 

1,2360 şi 1,2414 dolari, aproape 

de minimul ultimelor 27 de luni, 

de 1,2358 dolari.

Uşoara revenire peste pra-

gul de 1,24 dolari s-a datorat 

publicării indicelui german Ifo, 

care măsoară moralul întreprin-

zătorilor din Germania, care a 

înregistrat o creştere, după şa-

se luni consecutive de scădere.

În piaţa la termen de la Si-

biu, euro se tranzacţiona pe 

decembrie între 1,2402 şi 

1,2415 dolari iar uncia de aur 

cu aceeaşi scadenţă între 1.194 

şi 1.196 dolari. R. G.

Euro regresează ușor
PIAŢA VALUTARĂ

23
noiembrie

24
noiembrie

Euro 

4.4412 4.4347

Dolar 

3.5697 3.5758

100 Forinţi maghiari 

1.4590 1.4554

Francul elveţian 

3.6935 3.6877

Lira sterlină 

5.5942 5.5941

Gramul de aur 

136.8747 137.5418

Asociaţia Română a 

Cărnii (ARC) a transmis o 

scrisoare deschisă preşe-

dintelui Senatului, Călin 

Popescu-Tăriceanu, şi pre-

şedintelui Camerei 

Deputaţilor, Valeriu 

Zgonea, în care le solicită 

ajutorul direct în vederea 

scăderii TVA la carne, 

conform Agerpres.

Potrivit unui comunicat de 

presă, ARC solicită aproba-

rea prin vot a iniţiativei le-

gislative de completare a art. 

140 alin (2) din Legea 

571/2003 privind Codul Fis-

cal, prin care se propune re-

ducerea TVA la 5% pentru 

carne şi preparate din carne, 

depusă deja la Camera De-

putaţilor, în 10 martie.

Radu Timiş, preşedintele 

ARC, afi rmă în comunicat: 

„TVA la nivelul de 24% în-

curajează evaziunea fi scală 

şi competiţia neloială. Pro-

ducătorii şi procesatorii ro-

mâni de carne sunt la limi-

ta profi tabilităţii şi situaţia 

s-a înrăutăţit şi mai mult du-

pă reducerea TVA în Unga-

ria, la 5% pentru carnea de 

porc. Din datele Asociaţiei 

Române a Cărnii, evaziunea 

fi scală este de aproximativ 

13 miliarde de euro, adică 

75% din TVA-ul care ar tre-

bui încasat la bugetul de stat. 

Din păcate, nici 10% din TVA 

nu este colectat şi astfel sta-

tul este păgubit în fi ecare an 

cu 600 de milioane de euro, 

din cauza evaziunii fi scale 

la carne şi la preparatele din 

carne. De aceea, solicităm 

aprobarea prin vot a iniţia-

tivei legislative de comple-

tare a art. 140 alin (2) din 

Legea 571/2003 privind Co-

dul Fiscal, prin care se pro-

pune reducerea TVA la 5% 

pentru carne şi preparate din 

carne”.

Potrivit comunicatului, pri-

oritatea industriei cărnii pen-

tru anul 2015 este reducerea 

TVA la carne şi la preparate-

le din carne la 5%.

„Federaţia Naţională PRO 

AGRO, Asociaţia Română a 

Cărnii (ARC), Asociaţia Pro-

ducătorilor de Carne de Porc 

din România (APCPR), Uni-

unea Crescătorilor de Păsări 

din România (UCPR) şi Aso-

ciaţia Marilor Reţele Comer-

ciale din România (AMRCR) 

au iniţiat o campanie la ni-

vel naţional, în care sunt im-

plicaţi şi consumatorii”, no-

tează comunicatul. 

Patronatul cărnii cere reducerea TVA la carne

Fabrica de celuloză şi 

hârtie Someş Dej, afl ată 

în faliment din 2013 şi 

controlată de omul de 

afaceri Ştefan Vuza, a 

fost scoasă la vânzare 

prin negociere directă, la 

un preţ de pornire de 

circa 7,9 milioane de 

euro, fără TVA.

Producătorul de celuloză 

şi hârtie a intrat în insolven-

ţă la fi nele lunii ianuarie 

2013, Tribunalul Cluj apro-

bând solicitarea fi rmei pen-

tru deschiderea procedurii, 

iar în decembrie anul trecut 

instanţa a decis intratea în 

faliment.

Casa de Insolvenţă Transil-

vania, în calitate de lichida-

tor judiciar al companiei, or-

ganizează procedura de nego-

ciere directă pentru valorifi -

carea platformei industriale 

din Dej, activ care cuprinde 

terenurile, construcţiile şi bu-

nurile mobile, mijloace fi xe şi 

obiecte de inventar care de-

servesc activitatea de fabrica-

re a celulozei şi hârtiei.

Suprafaţa totală de teren a 

platformei industriale este de 

604.345 metri pătraţi, din ca-

re o treime este acoperită de 

construcţii industriale. Ofer-

tele de participare la negoci-

erea directă vor fi  depuse pâ-

nă pe 17 februarie 2015.

Uzuc Ploieşti a
încercat să preia activele 
Someş Dej

Acţionarii companiei Uzuc 

au aprobat achiziţionarea în 

bloc a tuturor activelor apar-

ţinând producătorului de ce-

luloză şi hârtie Someş Dej, ca-

re a intrat în faliment.

„Adunarea Generală Extra-

ordinară a Acţionarilor (...) apro-

bă achiziţionarea în bloc a tu-

turor activelor aparţinând SC 

Someş SA Dej, (inclusiv cele 

aparţinând Secţiei Celuloză şi 

Secţiei Hârtie), mai puţin acti-

vul «Baraj», singur sau în orice 

formă de asociere cu potenţiali 

investitori, conform metodei şi 

procedurilor stabilite de către 

administratorul judiciar, în mă-

sura în care compania câştigă 

licitaţia organizată în acest sens, 

la preţul de maxim de 5 milioa-

ne de euro”, se arată într-un ra-

port remis Bursei de Valori Bu-

cureşti în luna ianuarie 2014.

De asemenea, acţionarii au 

aprobat contractarea unui cre-

dit în sumă de cinci milioane 

euro în vederea achiziţionării 

activelor Someş pentru pro-

ducerea celulozei şi hârtiei, 

precum şi pentru asigurarea 

capitalului de lucru necesar.

Fabrica de la Dej avea o ca-

pacitate de circa 70.000 de tone 

celuloză, respectiv 50.000 de to-

ne de hârtie pe an, iar produc-

ţia de celuloză a fost sistată în 

2008, iar cea de hârtie în 2010, 

activele fi ind în conservare.

Firma face parte din gru-

pul Serviciile Comerciale Ro-

mâne (SCR), controlat de Vu-

za. Potrivit celor mai recente 

informaţii, fi rma A1 Impex, 

membră a SCR, deţine 62,6% 

din acţiunile Someş Dej, în 

timp ce SIF Banat-Crişana 

(SIF1) are 13,1% din titluri.

Adio, Someş Dej! (1963-2014)
Falimentară de doi ani de zile, fabrica de celuloză şi hârtie Someş Dej este scoasă la vânzare
la un preţ de 7,9 milioane de euro.
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Dumitru Dorin Prunariu 

(foto stânga), primul astro-

naut român şi membru de 

onoare al Academiei 

Române, va primi titlul de 

doctor Doctor Honoris 

Causa al Universităţii Babeş 

– Bolyai din Cluj-Napoca. 

Evenimentul va avea loc 

mâine, 26 noiembrie 2014, 

de la ora 11:00, în Aula 

Magna, din clădirea centra-

lă a universităţii.

Titlul va fi  acordat în ur-

ma propunerii formulate de 

reprezentanţii Facultăţii de Şti-

inţa şi Ingineria Mediului din 

cadrul Universităţii Babeş-Bo-

lyai, iar Laudatio va fi  prezen-

tată de prof. univ. dr. Alexan-

dru Ozunu.

Dr. ing. Dumitru-Dorin Pru-

nariu, îi va fi  acordat titlul 

Doctor Honoris Causa al UBB, 

pentru implicarea în organi-

zaţii naţionale şi internaţio-

nale, invitat permanent în ca-

drul celor mai importante ma-

nifestări internaţionale care 

militează la nivel mondial pen-

tru utilizarea paşnică a spa-

ţiului extraterestru. Domnul 

Dumitru-Dorin Prunariu s-a 

remarcat prin activitatea şti-

inţifi că şi managerială în acest 

domeniu, iar graţie Domniei 

Sale, România a devenit mai 

cunoscută în lume şi parte a 

unor organisme de decizie în 

domeniu.

Dumitru Dorin Prunariu 

este primul cosmonaut român. 

La 14 mai 1981 a devenit pri-

mul şi singurul român care a 

zburat vreodată în spaţiul cos-

mic. A participat la misiunea 

Soiuz 40 din cadrul progra-

mului spaţial „Intercosmos” 

şi a petrecut în spaţiu 7 zile, 

20 de ore şi 42 de minute. Es-

te de profesie inginer aerona-

utic. A fost pe rând ofi ţer in-

giner în cadrul Comandamen-

tului Aviaţiei Militare, şef al 

Aviaţiei civile române, preşe-

dinte al Agenţiei Spaţiale Ro-

mâne, ambasador al Români-

ei în Federaţia Rusă, preşedin-

tele Consiliului de ne-milita-

rizare a spaţiului cosmic din 

cadrul ONU. În prezent are 

gradul de general-maior în re-

zervă.

România va pierde între 12 

şi 17 miliarde de euro în 

perioada 2015-2025 dacă 

menţine investiţia în edu-

caţie la nivelul actual, iar 

o majorare a bugetului 

educaţiei cu 6% din PIB ar 

însemna creştere economi-

că de până la 2,95%, faţă 

de 2%, cât se estimează în 

prezent, rezultă dintr-un 

studiu UNICEF.

Studiul „Costul investiţiei 

insufi ciente în educaţie în Ro-

mânia”, lansat ieri de UNICEF, 

arată că majorarea investiţiei 

în educaţia copiilor de vârste 

mici poate aduce benefi cii ce-

lor ce nu îşi permit să urmeze 

o facultate şi, în timp, va de-

termina creşterea numărului de 

persoane dezavantajate care 

obţin o diplomă universitară.

„Un an în plus de şcoală 

creşte veniturile cu 8-9 la sută, 

reduce riscul de a deveni şo-

mer cu opt la sută şi cel de apa-

riţie a unor probleme grave de 

sănătate, cu 8,2 la sută. Absol-

venţii de învăţământ secundar 

superior câştigă cu 25-31 la su-

tă mai mult decât cei care au 

terminat ciclul primar şi cel 

gimnazial. Câştigurile obţinu-

te de persoanele care termină 

o facultate le depăşesc cu aproa-

pe 67 la sută pe cele ale elevi-

lor care renunţă la şcoală du-

pă învăţământul secundar su-

perior”, rezultă din studiul fă-

cut cu experţi străini.

Legătura dintre
educaţie şi PIB

Experţii au constatat că da-

că numărul absolvenţilor de fa-

cultate ar creşte de la 13,6 la 

sută la 19 la sută în 2025, acest 

lucru s-ar refl ecta şi în PIB, ca-

re ar fi  mai mare cu aproxima-

tiv 3,6 la sută. Mai mult, chiar 

şi o uşoară creştere a număru-

lui absolvenţilor de învăţământ 

secundar (de doar 1,7 la sută 

până în 2025) ar genera o creş-

tere de 0,52 la sută a PIB.

„Dacă s-ar mări treptat chel-

tuielile cu educaţia până la şa-

se la sută din PIB, creşterea eco-

nomică ar putea atinge un ni-

vel de 2,7-2,95 la sută în peri-

oada 2015-2025, în loc de doi la 

sută, potrivit cifrelor ofi ciale. 

Economia României poate pri-

mi un imbold şi prin îmbună-

tăţirea rezultatelor la testul PI-

SA (impactul calităţii educaţiei 

Primul astronaut român va primi titlul 
de Doctor Honoris Causa al UBB Cluj

Finanţarea insufi
înseamnă bani a
România va pierde între 12 şi 17 miliarde de euro până în 2

STUDIUL „COSTUL INVESTIŢIEI 
INSUFICIENTE ÎN EDUCAŢIE ÎN ROMÂNIA”

 „Investiţiile în învăţământul primar şi secundar ar 
trebui să vizeze reducerea disparităţilor în ceea ce 
priveşte frecvenţa şi rezultatele şcolare, lucru ce 
poate duce la creştere economică. Investiţiile în 
învăţământul secundar superior, pe lângă 
randamentul lor economic, ar contribui la 
îmbunătăţirea învăţământului tehnic şi profesional, 
mai ales în sectorul industrial unde se va înregistra 
cel mai mare impact şi/sau unde există o contribuţie 
fi nanciară şi din partea sectorului privat“
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PUBLICITATE CONCURS

CONCURS

10 casete de produse cosmetice* 

Nume/Prenume: ..............................................................

Adresă/Tel.: ......................................................................

e-mail: .............................................................................

vârstă: .......... profesie: ...................................................

Taloanele se depun până în data de 24 noiembrie la sediul Monitorul de Cluj sau la centrele de mica 

publicitate. Câștigătorii vor fi anunțați în data de 25 noiembrie.

*Produsele se gasesc exclusiv in farmacii

Câºtig\torii celor 10 casete cu produse 
cosmetice sunt:
1. Rusu Oana
2. {uba Simona
3. Popovici Dana
4. Pasztor Ileana
5. Pacurar Claudia
6. C\tinaş Alina
7. Popa Laura
8. {ipos Anca
9. Muntean Maria
10. Preda Monica
Acestea sunt aºteptate la sediul redacþiei 
Monitorul de Cluj (str. Republicii nr. 109, Sigma 
Business Center) pentru a intra în posesia premiului 
pîn\ în 5.12.2014 între orele 10.00-18.00.

Grupul informatic ameri-

can Symantec a anunţat, 

duminică, în Franţa, că a 

descoperit un virus, ope-

raţional din 2008, a cărui 

complexitate tehnică 

sugerează că elaborarea 

sa a fost cel puţin super-

vizată de serviciile de 

informaţii ale unui stat.

Acest virus, denumit „Re-

gin”, este un troian extrem de 

sofi sticat, ce permite supra-

vegherea ţintelor alese în cea 

mai mare discreţie. „Echipe-

le Symantec au depistat bre-

şe de securitate în zece ţări, 

în primul rând Rusia apoi Ara-

bia Saudită, care concentrea-

ză fi ecare aproximativ un sfert 

din infectări”, a explicat pen-

tru AFP Candid Wueest, un 

cercetător care lucrează pen-

tru compania specializată în 

programe informatice, infor-

mează Mediafax.

Celelalte ţări afectate, în 

ordinea importanţei, sunt Me-

xic şi Irlanda, urmate de In-

dia, Afganistan, Iran, Belgia, 

Austria şi Pakistan.

Scopul „Regin” este de a 

colecta diferite tipuri de date 

şi nu de a sabota un sistem 

de control industrial. Comple-

xitatea sa implică o fază de 

concepţie care a durat mai 

multe luni, chiar ani, şi care 

a necesitat o investiţie fi nan-

ciară importantă.

„Timpul şi resursele folosi-

te arată că este responsabil un 

stat”, a asigurat Candid Wue-

est. Dezvoltatorii au mobilizat 

eforturi considerabile pentru a 

face virusul cât mai discret po-

sibil, premiţându-i să fi e folo-

sit în misiuni de spionaj per-

sistente de durată foarte lungă.

„Regin” a fost utilizat mai 

întâi între 2008 şi 2011, dată la 

care a fost retras brusc. O no-

uă versiune a apărut în 2013, 

fi ind în continuare activă.

„Prezenţa sa reperată în do-

menii precum cel hotelier şi ae-

ronautic, de exemplu, a putut 

servi instigatorilor săi pentru a 

se informa în legătură cu sosi-

rile şi plecările anumitor persoa-

ne”, afi rmă expertul Symantec.

„Regin” poate realiza cap-

turi de ecran, poate prelua 

controlul mouse-ului şi al cur-

sorului, poate fura parole, su-

praveghea trafi cul unei reţele 

şi recupera fi şierele şterse. 

„Chiar dacă se ajunge la iden-

tifi carea lui, este extrem de 

difi cil de stabilit ce a făcut sau 

ce caută”, subliniază Candid 

Wueest. M.C.

asupra creşterii economice). Ex-

perienţa statelor cu economii şi 

rate de participare la educaţie 

similare cu cele ale României 

(cum sunt Letonia şi Ungaria), 

dar care investesc mai mult în 

învăţământ, demonstrează că 

România ar putea creşte media 

nivelului şcolarizării cu un an 

până în 2025”, au mai arătat 

iniţiatorii studiului.

Costurile
nerealizării investiţiei

În cazul în care va conti-

nua să menţină nivelul actu-

al de fi nanţare al educaţiei, 

România nu se va înregistra 

nicio creştere semnifi cativă a 

mediei anilor de şcoală, sus-

ţin aceleaşi surse.

„Se estimează că nerealiza-

rea investiţiei ar duce la scă-

derea PIB-ului cu 12-17 mili-

arde de euro în 2025, echiva-

lentul a şapte-nouă la sută din 

PIB-ul anului 2015. Mai sim-

plu spus, trebuie să transfor-

măm cercul vicios al investi-

ţiilor insufi ciente în educaţie 

într-un cerc virtuos: mărirea 

cheltuielilor aferente educaţi-

ei ar încuraja creşterea econo-

mică şi ar genera mai mulţi 

bani pentru bugetul de stat”, 

se arată în studiul citat.

Al doilea scenariu luat în 

calcul prevede investiţii supli-

mentare în educaţie. Experţii 

au constatat că, în cazul în ca-

re cheltuielile cu educaţia cresc 

treptat spre la 6 la sută din PIB 

până în 2025, media anilor de 

şcoală se măreşte cu un an.

Pe de altă parte, specialiş-

tii atrag atenţia că nu este su-

fi cient să se cheltuie mai mul-

ţi bani, fi ind nevoie de „in-

vestiţii inteligente” şi de o 

analizare atentă a modului de 

alocare a fondurilor suplimen-

tare diferitelor niveluri de în-

văţământ, pentru a obţine re-

zultate similare celor din Le-

tonia şi Ungaria, de pildă.

Potrivit acestora, dezvolta-

rea capitalului uman poate adu-

ce, de asemenea, numeroase 

benefi cii, precum ameliorarea 

sănătăţii, scăderea criminalită-

ţii şi a dependenţei de presta-

ţii sociale şi ar avea ca efect şi 

o mai mare productivitate, cea 

a României fi ind una dintre ce-

le mai mici din UE.

Regin, programul care spiona neştiut

icientă a educaţiei 
runcaţi pe fereastră

2025 dacă nu creşte investiţia în educaţie.

Numărul persoanelor care 

suferă de viroze respirato-

rii a crescut cu 20%, în 

ultima săptămână, în 

judeţul Cluj iar cei mai 

mulţi bolnavi sunt copii.

Aproximativ 2.000 de per-

soane cu viroze respiratorii 

s-au înregistrat, în ultima săp-

tămână, în judeţul Cluj. Cei 

mai mulţi au fost copii. Aceş-

tia au ajuns la urgenţe cu tu-

se, dureri musculare sau febră.

La nivel naţional s-au în-

registrat peste 80.000 de in-

fecţii acute respiratorii. Medi-

cii spun că răcelile şi viroze-

le nu trebuie ignorate, mai 

ales că în spatele unei bana-

le raceli poate fi  o gripă.

Pentru a evita, pe cât po-

sibil, îmbolnăvirile, medicii 

recomandă oamenilor să evi-

te locurile aglomerate şi să se 

îmbrace corespunzător pen-

tru sezonul rece.

Numărul cazurilor 
de viroze respiratorii 
a crescut cu 20%
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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

¤ 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. (5.7)

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. (3.5)

CASE/CABANE

¤ URGENT! Vând casă la munte, 
zona Valea Ierii, 2 camere, fi ni-
sate, preţ 5600 euro. Inf. la tel. 
0747-700044. (1.5)

¤ 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. (7.7)

¤ 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. (2.7)

¤ 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. (2.5)

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. (2.7)

TERENURI

¤ P.F. vînd teren arabil în supr. 
de 5700 mp, în hotarulcomunei 
Mihai Viteazu, jud. Cluj. Inf. su-
plimenatre la tel. 0720-041143, 
după ora 16.00. (1.7)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii, str. Dealul Fânaţelor, la 
100 m de autobuzul nr. 39, supr. 
6200 mp, front la stradă 168 m, 
cu toate utilităţile pe teren, preţ 
negociabil. Merită văzut. Tel. 
0741-100529. (1.7)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii în Cluj-Napoca, str. Becaș 
nr. 34, supr. 3900 mp, cu front 
de 19,5 m și 200 m lungime, cu 
toate utilităţile pe teren, cu C.F. 
+ C.U. # P2 sau case înșiruite, 
preţ negociabil. Inf. suplimenta-
re la tel. 0741-100529. (1.7)

¤ 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. (2.7)

¤ 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. (2.5)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii, în Făget, preţ negocia-
bil. Inf. suplimentare la tel. 
0755-568802. (3.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pă-
șune. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (5.7)

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. (2.7)

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. (5.7)

¤ 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.

SPAŢII

¤ Dau în chirie garaj sub bloc dis-
ponibil cu data de 01.11.2014, 
contorizat, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-0288813. (1.7)

SCHIMBURI

¤ Schimb ap. cu 2 camere, fi ni-
sat, central, parter înalt, pe str. 
Horea, cu apartament ultracen-
tral. Sunaţi la tel. 0744-164087. 
(1.7)

¤ 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. (3.7)

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. 
(6.15)

¤ 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

¤ P.F. efectuez transport măr-
furi generale cu “Ford Tranzit” 
decapotabil, de 1500 kg, la cele 
mai mici preturi, materiale de 
construcţii, molozi, cherestea la 
rampa de gunoi Pata-Rât. Preţ 
mic, negociabil, al orice oră. Su-
naţi la tel. 0741-100529. (1.7)

¤ Tineri căsătoriţi, serioși, stu-
dii superioare, îngrijim o per-
soană, contra locuinţei în 
Cluj-Napoca. Cerem și oferim 
seriozitate! Sunaţi la tel. 
0740-876853. (5.7)

¤ 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.

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând ”Volkswagen Golf 4”, an 
de fabricaţie 2002, motor 1,6, 
129000 km la bord, benzină, 
stare bună, culoare argintie, în 
orașul Bistriţa Năsăud, bine în-
grijită, preţ negociabil. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel 
0743-433704. (1.7)

¤ 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. (7.7)

¤ 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 cameră video ”Sony-HDVX 
x 19”, nouă, 2 buc binoclu, altele. 
Tel. 0759-020427. (1.7)

¤ Vând aparate foto: “Praktica 
LTL 3”, “Fed 2”, “Zorki 5”, “Sme-
na”, în stare foarte bună de func-
ţionare. Sunaţi la tel. 
0759-020427. (1.7)

¤ 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 supli-
mentare la tel. 0748-193982. 
(2.7)

¤ Vînd foarte ieftin: contactori 
între 10-400 A, ISOL-uri de 
16-630 A, strea triunghi 63 A, 
AC 3, 40 A, motoare mici de 
0,55-0,75/1500; 1,5/1000, de 
380 V, manometru cu contact 
0-600 bari. Tel. 0722-886013. 
(2.7)

¤ 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. (6.7)

¤ 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. (2.7)

UZ CASNIC

¤ Vând convenabil unei per-
soane interesate și serioase, 
scule așchietoare, cuţite 
strung, burghie, freze, scule de 
prindere, etc, la preţ convena-
bil. Rog seriozitate. Inf. la tel. 
0743-330440. (1.7)

CĂRŢI

¤ Cumpăr cărţi despre autotu-
rism ”Dacia”. Ofer preţ bun. Su-
naţi la tel. 0749-174082. (6.7)

¤ Vând diferite cărţi. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0748-193982. (2.7)

DIVERSE

¤ Vând armă de tir ”Slavia” de 
4,5 mm, cu 2 arcuri, lunetă 
“Gamo” 4 x 20, alice de plumb 
de 4,5 mm, foarte puţin folosit. 
Inf. la tel. 0759-020427. (1.7)

¤ Vând o pereche de patine pe 
bocanci, nr. 40, noi. Sunaţi la 
tel. 0740-119939. (1.7)

¤ Vând ceasuri de mână bărbă-
tești “Doxa’, “Raketa”, “Pobe-
da”, “Poljot”, “Atlantic” și 5 cea-
suri de buzunar, noi, de epocă, 
din colecţie. Inf. la tel. 
0759-020427. (1.7)

¤ Vând barcă pneumatică de 6 
persoane, cu motor ”Yahama”, 
de 25 CP. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-541633. (2.9)

¤ Vând 6 kg de cositor, fi er pă-
trat de 18 ml, ţeavă de cupru 
de 12 ml, casete audio-video, 
preţ foarte bun. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0748-193982. 
(2.7)

¤ Vând vin alb demisec, pro-
ducţie proprie, 5-6 soiuri de 
struguri altoiţi. Inf suplimenta-
re la tel. 0722-515094. (2.7)

¤ Vând cojoc de damă, nou și 
haină palton de piele bărbă-
tesc, aproape nou. Sunaţi la 
tel. 0264-541633. (2.9)

¤ 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. (3.7)

¤ Vând sobă de teracotă la 8 
rânduri, culoare maro, cu ușă 
metalică. Sunaţi la tel. 
0264-593488. (3.7)

¤ 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. (3.7)

¤ Vând URGENT 8 blugi și trico-
uri, toate culorile și mărimile. 
Inf. la tel. 0264-591965. (3.7)

¤ Caut dosare ANRP direct de la 
proprietari. Tel. 0740-781459. (3.5)

¤ Vând covor vernil, cu dim. 3 
x 2,5 m și două cergi, preţne-
gociabil. Inf. la tel 
0264-591965. (3.5)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, capacitate mare. Relaţii 
la tel. 0751-1044086. (5.7)

¤ 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. (5.7)

¤ De vânzare ţuică de prune 
garantată 100%, preţ 25 
RON/l. Stoc limitat. Inf. la tel. 
0755-127810. (7.7)

¤ 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. (7.7)

¤ 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. (2.7)

COLECŢIONARI

¤ Vând 100 buc pixuri din colec-
ţie, stilouri noi, brichete din colec-
ţie. Tel. 0759-020427. (1.7)

¤ Vând colecţie de timbre, cu do-
uă clasoare, mare și mic. Sunaţi la 
tel. 0759-020427. (1.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare căpri-
or (ţap) și colţi de mistreţi, preţ 
negociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (5.5)

¤ 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. (5.7)

¤ Colecţionar serios, cumpăr co-
lecţii de insigne, medalii, obiecte 
promoţionale Marlboro (brelocuri, 
brichete, reclame, afi șe, etc.) Su-
naţi la tel. 0749-174082. (6.7)

¤ Colecţionar cumpăr fulare cu 
”U Cluj” și ”CFR Cluj”. Tel. 
0749-174082. (6.7)

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. (5.7)

PIERDERI

¤ Societatea EVIDENCE RO S.R.L. 
declar pierdut certifi catul consta-
tator din data de 06.12.2006, eli-
berat conform declaraţiei tip mo-
del 2 nr. 73241/30.11.2006, 
pentru sediul social situat în 
Cluj-Napoca, strada Bucium nr. 
27, apartament 5, judeţul Cluj. 
Declarăm nul certifi catul consta-
tator pierdut. (1.1)

¤ Pierdut legitimaţie se transport 
în comun pe numele CĂLUȘER 
DAN MIHAI. O declar nulă. (1.1)

¤ Pierdut carnet de student pe 
numele CRĂCIUN EMANUELA MI-
HAELA, eliberat de Facultatea de 
Farmacie UMF Iuliu Haţieganu. Îl 
declar nul. (1.1)
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ANUNŢ INFROMARE

În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr.107/1996, 

cu modificările și completările ulterioare, RAITA 
GEORGE-ADRIAN, domiciliat în satul Negreni nr. 241, 
comună Negreni, judeţul Cluj, intenţionează să solicite de la 
A.N. “Apele Române” – Administraţia Bazinala de Apă Crisuri 
Oradea, aviz de gospodărire a apelor, pentru PUZ, DTAD ŞI 
DTAC: DEMOLARE CORP C2 – ANEXA 111 MP, CONSTRUIRE 
PENSIUNE AGROTURISTICĂ – MOARA HUCULUI, amplasate 
în comuna Negreni, satul Negreni nr. 241, judeţul Cluj.

Aceasta investiţie este NOUĂ.
Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare 

cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor, pot 
contacta solicitantul de aviz la adresa menţionată.

Persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii 
și recomandări se pot adresa solicitantului sau la adresa ABA 
Crisuri Oradea, str. Ion Bogdan nr. 35, tel/fax: 
0259-442033/0259-443892, după data de 17.11.2014.

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:20 Discover România (emis. 
info.) – Muzeul Memorial Cezar 
Petrescu
12:30 Tribuna partidelor parla-
mentare (emis. info.)
13:00 EURO polis (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., ep. 1)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Maghiara de pe unu 
(emis. mag.) 
16:55 Discover România (emis. 
info.) – Muzeul Memorial Cezar 
Petrescu
17:10 Se zice că... (div.) 
18:35 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., ep. 1)
18:45 Black Harbour (can., 
1996, ser., ep. 7)
19:40 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., ep. 1)
21:00 Studio UEFA Champions 
League 2014-2015 (emis. sport) 
21:40 Fotbal: Schalke 04 - Chel-
sea FC (emis. sport) 
23:50 Starea naţiei (reality show)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show)  - Sezonul 4
13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show)  - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Acces direct (talk show) 
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special (emis. 
info.) 
20:30 Lara Croft Tomb Raider: 
Leagănul Vieţii (sua-ger.-jap., 
2003, acţiune)
23:00 Un show păcătos (div.) 

PRO TV

12:30 Dădaca (sua, 1993, s. 
com., sezonul 4, ep. 26) 
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr., ep. 52)
15:00 Secretul Evei (sua, 2010, 
f. dr.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (div.)
19:00 Știrile Pro TV

20:30 MasterChef (emis. con)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 Homeland: Reţeaua tero-
rii (sua, 2011, ser., sezonul 2, 
ep. 2)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine (rea-
lity show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (div.) (r)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Trădarea (tur., 2010, s. 
dr.)
22:30 WOWbiz (div.)

ACASĂ TV

13:00 Culorile iubirii (mex., 
2014, ser.) (r)
14:30 Complicea (mex., 2014, 
ser.) (r)
15:30 Cununa de lacrimi (mex., 
2012, s. dr.)
16:30 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, ep. 4866)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Pasiune interzisă (sua, 
2013, s. tv)
19:30 Regina inimilor (sua, 
2014, ser., ep. 1)
20:30 Culorile iubirii (mex., 
2014, ser.)
22:00 Complicea (mex., 2014, 
ser.)
23:00 Casa de alături (sua, 
2011, s. de acţ.)

LOOK TV

13:00 Nautic Show (emis. sport, 
ep. 46)
13:30 Liga 1: FC Petrolul Ploiești 
- AFC Asa 2013 Tg. Mureș (emis. 
sport) (r)
15:30 Liga 1: Cs U Craiova - FC 
Rapid București (emis. sport) (r)
17:30 Fanatik Show (talk show) 
19:30 Știri Look TV (2013, emis. 
info.) 
20:00 Liga Magazin (emis. 
mag.)
21:00 Escobar - Baronul răului 
(col., 2012, mini-s., ep. 1)
22:00 Tonik Show (2012, div.)
23:00 Celebrity (2012) (r)

Cabinet veterinar

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

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: 9-17UTILAJE profesionale

pentru 
INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.
Cluj-Napoca

Str. Partizanilor 
nr. 120

CONTACT:
e-mail: servicetransauto@yahoo.com

0729.308.116

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



PUBLICITATE

10 mapamond.monitorulcj.ro marți, 25 noiembrie 2014

PUBLICITATE

Cu sediul în Tg.Mureş, str. Salcâmilor nr.23

Organizează în fi ecare joi la ora 9 la sediul Sucursalei, 

licitaţie publică pentru vânzare de
ŢEAVĂ UZATĂ

rezultată în urma lucrarilor de R.K. si interventii la sonde.

Licitaţia se va organiza în fi ecare joi până la epuizarea stocului.
Informaţii suplimentare 0265/402032 – Serviciul Mecano Energetic.

S.N.G.N. ‘’ROMGAZ‘’ S.A. 
– SUCURSALA TG.MUREŞ

Instrumente Structurale

2007-2013FONDUL EUROPEAN
 PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

UNIUNEA EUROPEANÃ

PUBLICITATE

PUBLICITATE

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:

JOI, 27 NOIEMBRIE 2014
Între orele 09.00-14.00
1.  Str. Codrului; str. Doinei; str. Colonia Breaza; str. Breaza – parţial; str. Graurilor; str. 

Vişinilor; str. Poteca Eufrosin; str. Aron Florian; str. Cocorilor – parţial;
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

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Rusia ar urma să piardă 

32 de miliarde de euro pe 

an din cauza sancţiunilor 

occidentale şi până la 80 

de miliarde de euro din 

cauza căderii preţului la 

petrol, a estimat ieri 

ministrul rus de fi nanţe 

Anton Siluanov.

„Economia Rusiei poate 

suferi pierderi de ordinul a 

40 miliarde de dolari (32 mi-

liarde de euro) pe an din ca-

uza sancţiunilor geopolitice 

şi 90-100 de miliarde de do-

lari (72-80 miliarde de euro) 

pe an din cauza scăderii cu 

30% a preţului la petrol”, a 

indicat ministrul rus, infor-

mează Agerpres.

Ca represalii pentru impli-

carea Moscovei în criza din 

Ucraina, Rusia a fost vizată 

de mai multe valuri de sanc-

ţiuni occidentale fără prece-

dent care au adus economia 

rusească în pragul recesiunii 

în timp ce rubla s-a depreci-

at cu o treime în raport cu 

moneda euro. Sancţiunile oc-

cidentale au limitat accesul la 

capital străin pentru unele din-

tre cele mai mari companii şi 

bănci din Rusia, au afectat in-

dustria apărării şi pe cea ener-

getică şi au impus o îngheţa-

re a activelor şi interdicţii de 

călătorie pentru unii dintre 

aliaţii lui Vladimir Putin.

De asemenea, economia 

Rusiei, care depinde de veni-

turile din exporturile de gaze 

naturale şi petrol, este afecta-

tă şi de scăderea cotaţiei ba-

rilului de ţiţei, care săptămâ-

na trecută a coborât sub pra-

gul de 80 de dolari la Bursa 

de la Londra, o premieră în 

ultimii patru ani. Ministrul 

rus al Energiei, Alexander No-

vak, a declarat vineri că Ru-

sia analizează posibilitatea re-

ducerii producţiei sale de pe-

trol în încercarea de a susţi-

ne preţurile. Rusia a discutat 

deja cu Arabia Saudită şi Ve-

nezuela despre necesitatea de 

a susţine piaţa petrolieră şi 

analiştii se aşteaptă ca Mos-

cova să trimită o delegaţie de 

rang înalt la următoarea reu-

niune ministerială care va avea 

loc în data de 27 noiembrie, 

la Viena.

În consecinţă, săptămâna 

trecută camera inferioară a 

Parlamentului rus, Duma, a 

votat un buget cu un defi cit 

de 0,6% pentru perioada 

2015-2017, în condiţiile în ca-

re ritmul de creştere al Pro-

dusului Intern Brut a înceti-

nit la 0,7% în trimestrul al 

treilea după un avans de 0,8% 

în trimestrul al doilea, potri-

vit Institutului rus de statisti-

că (Rosstat).

Preşedintele rus Vladimir 

Putin declara duminică într-un 

interviu că sancţiunile occi-

dentale şi actuala scădere a 

preţului la petrol pe piaţa mon-

dială nu vor avea efecte catas-

trofale pentru economia rusă.

Rusia se clatină
Sancţiunile impuse de occident sunt tot mai puternic 
resimţite de Federația Rusă.
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Comunicat de presă

La Turda a debutat Campania celor 16 zile Internaţionale de Activism Împotriva 
Violenţei asupra Femeii, organizată de Centrul de Consiliere pentru femei și copii 
victime ale violenţei domestice Turda.

Campania derulată la nivelul municipiului „Stop Violenţei Domenstice” se 
desfășoară în perioada 25.11.2014 – 10.12.2014 și urmărește sensibilizarea 
populaţiei cu privire la efectele violenţei asupra femeii și implicarea cât mai multor 
parteneri locali în cadrul activităţiilor desfășurate pe parcusrul celor 16 zile de 
campanie.

Principale activităţi sunt:

25.11.2014  Grupuri de discuţii cu femeile victime ale violenţei domestice la 
Centrul de Consiliere

Ora 9.30 

TEMA: „Atitudinea agresorilor vs. Atitudinea femeilor victime ale violenţei 
domestice asupra violenţei domestice”

- Violenţa sexuală împotriva femeilor(violul marital) – Lector: psiholog 
Cristina Miko

TEMA: „Victima trafi cului de persoane poţi fi  chiar tu” – Lector: Oana Marchiș 
– Fundaţia Raţiu pentru Democraţie

28.11.2014 Distribuire pliante: zona Centru

03.12.2014 Întâlnire/discuţii cu reprezentanţii Poliţiei Turda

04.12.2014 Distribuire pliante: zona Kaufl and

04.12.2015  Benefi ciarii centrului vor primi cadouri oferite de Fundaţia Raţiu 
pentru democraţie

08.12.2014 Concurs de afi șe cu tema „Stop violenţei domestice” lansat în 
școlile generale din municipiul Turda

09.12.2014 Distribuire pliante: zona Materna

Potrivit unui studiu socio-

logic publicat pe site-ul 

Ministerului Tineretului şi 

Sportului, aproximativ 

40% dintre respondenţi au 

considerat că lenea este 

principalul motiv pentru 

care tinerii nu practică 

sport în ziua de azi. 

31% dintre tineri conside-

ră că ocuparea timpului cu al-

te activităţi recreaţionale este 

de fapt motivul principal, pe 

când 14% susţin că lipsa tim-

pului liber este de vină. Doar 

6% consideră lipsa banilor ca 

principal motiv şi tot 6% dau 

vina pe lipsa spaţiilor adec-

vate, scrie Agerpres. Studiul 

a fost realizat de Grupul de 

Studii Socio-comportamenta-

le Avangarde, între 23 august 

şi 16 septembrie, pe un eşan-

tion de 1.205 subiecţi cu vâr-

ste între 14 şi 35 de ani.

Costurile mai scăzute 

(48%), partenerii de practică 

ai activităţilor fi zice (29%) şi 

o promovare mai efi cienta a 

efectelor practicării activităţi-

lor fi zice (23%) sunt conside-

rate de tineri ca fi ind cele mai 

bune metode prin care tinerii 

ar participa mai mult la acti-

vităţi fi zice in timpul liber.

Doar 46% dintre respon-

denţi practică activităţi fi zice 

in timpul liber, iar 54% au re-

cunoscut că nu practică. 47% 

dintre cei care practică activi-

tăţi sportive fac acest lucru de 

câteva ori pe săptămână: 17% 

practica zilnic; 14% de câte-

va ori pe lună şi 13% de câ-

teva ori pe săptămână; 4% o 

dată pe lună şi 5% o data la 

câteva luni.

Majoritatea tinerilor (56%) 

practică activităţi sportive mai 

des cu prietenii; 23% practică 

singuri activităţi sportive, 8% 

cu colegi de şcoală, 7% cu mem-

brii de familie, 5% cu colegii de 

la muncă etc. Terenurile ame-

najate sunt locurile preferate 

pentru sport (29%), fi ind urma-

te de spaţiile publice (21%), ca-

sa proprie (17%), sălile de sport, 

săli de forţă, fi tness şi aerobic, 

ambele cu 11%. Doar 10% prac-

tica in locuri neamenajate.

Sporturile care au fost prac-

ticate vreodată de tineri sunt 

fotbalul (37%), handbal (29%), 

jogging (27%), gimnastică ae-

robică (27%), volei (26%), fi t-

ness (23%), baschet (23%), 

înot (21%) etc. Pentru a face 

sport în mod regulat, tinerii 

şi-ar dori în apropiere de locu-

inţa lor o pistă pentru bicicle-

te (25%), un bazin de înot 

(23%), un teren de fotbal 

(18%), un teren de tenis (14%), 

un teren de baschet (5%).

30% dintre tineri conside-

ră că activităţile sportive îi 

menţin în formă fi zică; 22% 

susţin că îşi îmbunătăţesc sta-

rea de sănătate, iar 15% sca-

pă de stres şi se relaxează prin 

sport. Doar 16% dintre tineri 

susţin că fac mai mult sport 

decât anul trecut, în timp ce 

36% fac mai puţine activităţi 

sportive.

Mai mult de jumătate din-

tre tineri (56%) nu cheltuie 

bani pentru activităţi sporti-

ve, în timp ce 21% cheltuie 

între 10 şi 50 lei, 11% între 

51 şi 100 lei, 10% între 101 şi 

200 lei, doar 2% cheltuind 

peste 200 lei.

Un număr de 74% dintre 

respondenţi nu rămân indife-

renţi atunci când aud cuvân-

tul ''sport'', iar 53% sunt de 

acord ca practicarea de acti-

vităţi fi zice sportive este be-

nefi că pentru sănătate. 69% 

dintre tineri sunt de acord şi 

parţial de acord ca autorităţi-

le nu fac destule pentru cetă-

ţeni în domeniul activităţilor 

fi zice sportive, pe când 50% 

spun că practicarea activităţii 

fi zice sportive îi interesează 

cu adevărat.

La învăţământul gimnazi-

al, 46% dintre elevi consi-

deră că sunt sufi ciente ore 

de educaţie fi zică, pe când 

45% considera că sunt prea 

puţine. Doar 2% consideră 

că sunt prea multe, iar 1% 

că nu ar trebui să fi e. În în-

văţământul liceal, 38% din 

elevi cred că sunt sufi ciente 

ore de educaţie fi zică, pe 

când 48% susţin ca sunt prea 

puţine. În învăţământul su-

perior însă, 5% consideră ca 

nu ar trebui să fi e deloc, 23% 

că sunt sufi ciente şi 37% 

prea puţine.

Sportul – important, dar ignorat
Marea majoritate a tinerilor români (89 %) consideră activitățile fizice importante și foarte importante, 
însă doar 46% dintre ei practică activități fizice în timpul liber.

1. C.S. Volei Alba-Blaj  18p

2. C.S. Stiinta Bacău  17p

3. C.S.M. București  15p

4. C.S. Dinamo Romprest București  15p

5. C.S.M. Târgoviste  14p

6. C.S. „U” Medicina C.S.Ș. Tîrgu Mureș  10p

7. C.S.M. Satu Mare  9p

8. C.S.M. Lugoj  7p

9. V.C. Unic L.P.S. Piatra Neamț  6p

10. S.C.M. „U” Craiova  5p

11. C.S. Universitatea Cluj  5p

12. A.C.S. Penicilina Iași  2p

Clasament Divizia A1 Volei Feminin
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Campanie umanitară
Colegii, stafful dar și fanii celui mai 
iubit club din Cluj au iniţiat o cam-
panie pentru donare de sânge în 
scopul ajutării tatălui unui tânăr 
jucător de la echipa FC 
Universitatea Cluj. Fanii 
Universităţii Cluj, dar și ofi cialii clu-
bului, se implică într-un caz care a 
zguduit România, tragedia aviati-
că din judeţul Sibiu, de săptămâna 
trecută. Chiar dacă pilotul elicopte-
rului căzut a fost operat cu succes 
și starea lui se va îmbunătăţi, aces-
ta are mare nevoie de sânge. Cei 
care doresc să-l ajute pe pilot pot 
dona sânge la Centrul de 
Transfuzie Sanguină de pe strada 
Nicolae Bălcescu numărul 18. 
„Cine are posibilitatea și e apt din 
punct de vedere medical să done-
ze sânge e așteptat astăzi, între 
orele 07:00-13:00, la centrul de 
Transfuzii. Donatorii sunt rugaţi să 
specifi ce numele pilotului Cornel 
Gabriel Titiana”, scrie clubul FC 
Universitatea pe site-ul lor ofi cial.

Pe scurt

SPORT

Important,
dar ignorat
Marea majoritate a tinerilor ro-
mâni (89 %) consideră activitățile 
fi zice importante și foarte im-
portante, însă doar 46% dintre 
ei practică activități fi zice în 
timpul liber. Pagina 11
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Clubul Sportiv Politehnica 

a câştigat Cupa României 

la karate, competiţie orga-

nizată de FRK WKC, iar 

pe locul 3 s-a clasat echi-

pa clubului CS Hayashi 

Activ din Floreşti.

Gruparea din Cluj a obţi-

nut 58 de medalii (34 aur, 15 

argint, 9 bronz), ea fi ind ur-

mată în clasament de CS Ra-

pid Bucureşti cu 51 medalii ( 

17, 22, 12), CS Hayashi Activ 

din Floreşti cu 34 medalii (13, 

10, 11) şi CS Dojokan Activ 

din Aiud cu 14 medalii (7, 6, 

1), potrivit unui comunicat 

remis de Agerpres.

Cupa României, desfăşura-

tă pe parcursul a doua zile la 

Complexul Sportiv Apollo din 

Bucureşti, a reunit 531 de spor-

tivi, 77 de echipe din 44 de 

cluburi membre ale FRK WKC. 

„Federaţia Română Karate 

WKC a încheiat prima parte 

a calendarului 2014-2015. Mai 

avem o singură competiţie or-

ganizată la Arad de CS Tiger 

şi ne vom mai întâlni doar la 

Gala Campionilor la Cluj, în 

20 decembrie 2014. Urmează 

un început de an aglomerat, 

în care va trebui să găsim ce-

le mai bune opţiuni pentru 

pregătirea loturilor naţionale 

care vor participa anul viitor 

la primele competiţii organi-

zate de United World Karate 

(UWK). Rămâne de văzut da-

că vom avea şi o susţinere fi -

nanciară adecvată pentru par-

ticiparea la Campionatul Mon-

dial UWK din Brazilia. Va fi  

un moment important pentru 

karate-ul mondial cu siguran-

ţă, când cele 7 federaţii mon-

diale unite sub aceiaşi <um-

brelă> îşi vor trimite cei mai 

buni sportivi în confruntarea 

comuna de la Sao Paulo”, a 

declarat Liviu Crişan, preşe-

dintele FRK WKC.

FR Karate WKC anunţă ca 

în data de 20 decembrie 2014 

va organiza la Cluj Napoca – 

Gala FRK WKC 2014, unde 

vor fi  invitaţi cei mai buni 

sportivi ai federaţiei alături de 

antrenori lor.

Două echipe clujene pe podiumul 
Cupei României la karate

Vicepreşedintele Ligii 

Profesioniste de Fotbal, 

Robert Pongracz, şi preşe-

dintele AFAN, Emilian 

Hulubei, au participat la o 

întâlnire organizată de 

Comisia Europeană în 

cadrul căreia au discutat 

despre implementarea unui 

contract tip între cluburile 

profesioniste şi fotbalişti.

„La Bruxelles, sub egida UE-

FA, a avut loc Dialogul Social 

European la care au participat 

atât reprezentanţi ai tuturor li-

gilor naţionale afi liate EPFL, 

cât şi reprezentanţi ai sindica-

telor fotbaliştilor afi liate la Sin-

dicatul Internaţional al Fotba-

liştilor Profesionişti (FIFPRO). 

Unul dintre subiectle importan-

te al întâlnirii a fost reprezen-

tat de tema implementării unui 

contract tip între cluburile pro-

fesioniste şi fotbalişti, alcătuit 

după modelul ţărilor din Ves-

tul Europei. În acest program 

de normalizare legislativă au 

intrat, alături de România, Bul-

garia, Croaţia, Cipru, Cehia, 

Ungaria, Polonia, Rusia, Ser-

bia, Slovenia, Turcia şi Ucrai-

na”, informează, luni, site-ul 

ofi cial al LPF.

Vicepreşedintele LPF, Robert 

Pongracz, a menţionat că ter-

menul de implementare al con-

tractului tip pentru jucători es-

te luna aprilie a anului viitor.

„România a fost vizitată în 

luna martie de prezentanţi ai 

UEFA, EPFL şi FIFPRO. Atunci 

am avut un prim contact cu 

acest program inovator. În ur-

ma consfătuirii de la Bruxelles, 

LPF şi AFAN au primit un ter-

men de implementare până în 

luna aprilie a anului viitor. În 

cazul în care nu vom reuşi im-

plementarea noului program în 

termenul stabilit, putem cere o 

prelungire doar dacă vom pre-

zenta un plan concret de acţi-

une”, a spus Pongracz.

În luna ianuarie 2013 UEFA 

a semnat un acord cu asociațiile 

patronale și sindicale la nivel 

european pentru implementa-

rea contractelor de muncă la 

nivelul cluburilor.

Acordul a fost semnat la Bru-

xelles de UEFA, de Uniunea Li-

gilor Profesioniste de Fotbal Eu-

ropene (EPFL), de Asociatia Clu-

burilor Europene (ECA) şi de 

Federaţia Internaţională a Fot-

baliştilor Profesionişti - Divizia 

Europa (FIFPRO - divizia Euro-

pa) și stabilea cerinţele minime 

pentru contractele fotbaliştilor 

profesionişti din Europa.

Contract tip pentru 
transferul de fotbalişti
Reprezentanţi ai UEFA s-au întâlnit ieri cu reprezentanţii Comisiei Europene pentru a pune 
la punct implementarea unui contract tip pentru transferurile de fotbalişti profesionişti.


