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SOCIAL

Homosexualitatea 
într-o abordare 
teologică
Conferinţa susţinută la Cluj a avut ca 
obiectiv „promovarea valorilor familiei 
tradiţional-creştine în societate”. Pagina 7

ECONOMIE

Credite renegate
în stradă
Grupul Clienţilor cu Credite în CHF pre-
sează autorităţile să îi rezolve în mod pre-
ferenţial problemele. Pagina 5

POLITICĂ

Când vor fi alegeri 
parţiale la Cluj?
Liberalii au adoptat, la sfârşitul săptămânii 
trecute, o rezoluţie prin care acordă Guver-
nului Ponta termen de o săptămână pentru 
a declanşa alegerile parţiale. Pagina 6

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

Modernizarea liniei de tramvai și a străzilor de pe traseul liniei de tramvai au fost incluse în două proiecte diferite. 
Repararea străzilor a început în urmă cu aproape un an, dar astăzi sunt încă departe de finalizare. Pagina 4

Lucrările la linia de tramvai au mers mai repede decât refacerea stratului de asfalt

Cu asfaltul e mai greu!

ACTUALITATE

Klaus Iohannis: Arhivele Securităţii, 
parte din istoria ţării noastre

MAPAMOND

Preşedintele Barack Obama promite 
o sporire a presiunilor asupra Rusiei

Preşedintele Klaus Iohannis 
declară, pe pagina sa de Face-
book, că arhivele fostei Securităţi 
reprezintă „o parte din istoria” 
României, adăugând că „dosare-
le întocmite de poliţia politică în-
chid în paginile lor nenumărate 
vieţi de oameni nevinovaţi”.

„Arhivele fostei Securităţi re-
prezintă o parte din istoria po-
porului nostru. Dosarele întoc-
mite de poliţia politică închid 
în paginile lor nenumărate vieţi 
de oameni nevinovaţi. Mâine 
voi vizita arhivele păstrate de 
CNSAS la Popeşti-Leordeni.

CNSAS deţine, după Germa-
nia şi Polonia, a treia arhivă ca 
mărime, preluată de la fostele 
servicii secrete comuniste. În a-
ceste dosare se afl ă memoria 
comunismului şi nu avem drep-
tul s-o trecem sub tăcere.

Dimpotrivă, ea va avea o con-
tribuţie importantă la deschide-
rea unui Muzeu al Comunismu-
lui, despre care am vorbit la Ti-
mişoara imediat după alegeri”, 
spune şeful statului, în mesajul 
postat duminică pe Facebook.

Administraţia Prezidenţială a 
anunţat, sâmbătă, că şeful statului 
va vizita, în această dimineaţă di-
mineaţă, depozitele de arhivă ale 
CNSAS de la Popeşti-Leordeni.

Preşedintele american Ba-
rack Obama a acuzat dumini-
că Rusia că se afl ă în spatele 
recentei încălcări a armistiţiu-
lui în estul Ucrainei şi a decla-
rat că SUA vor lua în conside-
rare toate opţiunile suplimen-
tare, mai puţin acţiunea mili-
tară, pentru a spori presiunea 
asupra Moscovei, după moar-
tea a 30 de civili în cadrul unor 
bombardamente atribuite rebe-
lilor separatişti asupra portului 
strategic Mariupol, relatează 
AFP şi Reuters.

„Suntem extrem de preocu-
paţi de ultima încălcare a armis-
tiţiului şi de agresiunea comisă 
de separatişti cu sprijinul rus, 
cu echipamente ruseşti, cu fi -
nanţare rusă, cu pregătire din 
partea Rusiei şi cu trupe ru-
seşti”, a declarat preşedintele 

american într-o conferinţă de 
presă la New Delhi, în cadrul 
unei vizite în India.

Occidentul a condamnat cu 
fermitate atacul comis sâm-
bătă asupra portului Mariu-
pol, ultimul mare oraş din Es-
tul separatist controlat încă 
de Kiev, unele state vorbind 
despre adoptarea de posibile 
noi sancţiuni împotriva Rusi-
ei, acuzată că îi susţine mili-
tar pe rebeli.

Obama a promis „sporirea 
presiunii asupra Rusiei”, îm-
preună cu celelalte diplomaţii 
occidentale. „Trebuie să vedem 
dacă vor să continue pe aceas-
tă cale, care este dăunătoare 
nu doar pentru poporul ucrai-
nean (...), ci şi pentru poporul 
rus”, a adăugat preşedintele 
american. 
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A zile de când prefectul Gheorghe Vușcan a luat act de 

demisia președintelui Consiliului Județean Horea Uioreanu. 

CÂND ORGANIZAȚI ALEGERILE 
PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN ?

Potrivit Legii administrației publice locale, termenul pentru alegerea noului președinte al Consiliului Județean este de 90 de zile de la constatarea vacantării postului.

Putem avea „Parlamentul celor 300”?
O simulare matematică relevă faptul că reducerea numărului
de parlamentari la 300 determină la nivel de judeţ un număr mediu
de doi senatori şi mai mult de patru deputaţi. Pagina 3
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Ziua Unirii Mici, 
sărbătorită la Cluj-Napoca
Festivităţile din centrul oraşului au blocat circulaţia rutieă
pentru un sfert de oră.
Primarul democrat-liberal 

al muncipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, a 

dansat sâmbătă Hora 

Unirii de mână cu fostul 

ministru delegat pentru 

Dialog Social din cabine-

tul Ponta, deputata PSD 

Aurelia Cristea, la fi nalul 

festivităţilor dedicate 

împlinirii a 156 de ani de 

la Unirea Principatelor 

Române. Câteva sute de 

persoane au participat la 

ceremonia depunerii de 

coroane la statuia domni-

torului Alexandru Ioan 

Cuza, pentru a marca 

Unirea Mică.

Evenimentul de sâmbătă a 

fost deschis de o slujbă ofi cia-

tă de mitropolitul Clujului, An-

drei Andreicuţ, după care repre-

zentanţii instituţiilor, cei ai unor 

organizaţii judeţene, dar şi par-

lamentari, au depus, împreună, 

peste 30 de coroane de fl ori.

În cadrul ceremonialului, 

a avut loc şi o defi lare a unui 

dispozitiv compus din mili-

tari ai Diviziei IV Infanterie 

Gemina, ai Jandarmeriei clu-

jene şi ai Şcolii de poliţie „Sep-

timiu Mureşan”.

Prefectul judeţului Cluj, 

Gheorghe Vuşcan, a vorbit în 

discursul său despre premise-

le istorice care au condus la 

îndeplinirea Unirii Moldovei 

cu Ţara Românească, dar şi 

despre importanţa pe care şi 

astăzi o are solidaritatea în 

bunul mers al unei naţiuni.

„Un adevăr fundamental 

din actul istoric petrecut acum 

156 de ani este că nimic nu 

se poate realiza durabil şi să-

nătos în absenţa unirii şi a u-

nităţii. Puterea unei naţiuni 

stă în unire, iar acest fapt es-

te posibil doar dacă interesul 

naţional este pus înaintea in-

tereselor de grup sau particu-

lare”, a declarat prefectul.

Acesta i-a invitat, la fi na-

lul ceremoniei, pe participanţi, 

să se prindă într-o horă a u-

nirii, în stradă, în faţa Prefec-

turii Cluj, în care s-au prins 

peste o sută de persoane, prin-

tre care şi ofi cialităţi şi parla-

mentari ai PSD şi PNL. Circu-

laţia fost întreruptă pentru 

aproape un sfert de oră.
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Peste 600 de credincioşi 

greco-catolici s-au rugat 

pentru pace, în noaptea 

de vineri spre sâmbătă, la 

Catedrala „Schimbarea la 

Faţă” din Cluj, în urma 

unei recomandări a Papei 

Francisc în contextul 

„existenţei marilor focare 

de război din lume şi 

atentatelor generate de 

caricaturile publicate”.

Credincioşii greco-catolici 

s-au adunat, vineri seară, în-

cepând cu ora 18.00, în Cate-

drala „Schimbarea la Faţă” din 

Cluj-Napoca pentru a asista la 

Sfânta Liturghie ofi ciată de epi-

scopul Florentin Crihălmeanu, 

după care s-au rugat toată 

noaptea, relatează Mediafax.

„Ne-am adunat pentru o 

rugăciune pentru pace şi pen-

tru unitatea creştinilor. Lian-

tul care dă unitatea este pa-

cea lui Hristos, acea apă vie 

pe care o dă fi ecăruia dintre 

noi prin botez. Sunt atâţia oa-

meni care au, astăzi, nevoie 

de această apă vie care se nu-

meşte pace şi iubire. Iisus nu 

ne cere să mergem nici în Irak, 

nici în Siria, nici în Ucraina, 

ne cere să facem pace în su-

fl etele noastre şi cu cei de lân-

gă noi. Ne-am aliniat reco-

mandării de rugăciune pen-

tru pace a Papei Francisc, ca-

re se datorează existenţei ma-

rilor focare de război din lu-

me şi atentatelor generate de 

caricaturile publicate în Fran-

ţa, care acum riscă să devină 

un confl ict armat pe plan mon-

dial. Este ceea ce noi nu do-

rim şi de aceea am început a-

ceastă rugăciune de o noapte 

pentru pace”, a spus PS Flo-

rentin Crihălmeanu.

Potrivit acestuia, credincio-

şii s-au bazat pe cuvântul lui 

Iisus Hristos care spune „unde 

doi sau trei sunt adunaţi în nu-

mele Meu, sunt şi Eu prezent 

alături de ei şi orice vor cere în 

numele meu, Eu le voi da lor”.

„În noaptea de rugăciune am 

invocat harul lui Dumnezeu a-

supra celor rânduiţi pentru a 

păstra pacea şi liniştea în lume”, 

a spus episcopul greco-catolic.

La rugăciunea pentru pa-

ce au participat preoţi, elevi 

ai Liceului Greco-Catolic „Ino-

chentie Micu”, studenţi semi-

narişti, asociaţii şi grupuri de 

rugăciune ale Eparhiei de 

Cluj-Gherla.

Noaptea de rugăciune s-a 

încheiat cu Sfânta Liturghie 

în rit bizantin, care a durat 

până sâmbătă la ora 7.30.

Credincioşii greco-catolici s-au rugat pentru pace
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Administraţia publică din 

Cluj-Napoca vrea să 

încheie un acord cadru 

pentru demolarea clădiri-

lor ilegale din municipiu.

Acordul cadru pe care îl va 

încheia Primăria Cluj-Napoca 

cu fi rma câştigătoare a licita-

ţiei va fi  valabil doi ani. În ur-

mă cu câteva zile, Primăria a 

publicat un anunţ în Sistemul 

Electronic de Achiziţii Publi-

ce. Firmele pot să depună ofer-

tele până în 3 februarie. Va-

loarea estimată a contractu-

lui este de peste 1,5 milioane 

lei, fără TVA, iar banii vor fi  

alocaţi din bugetul local.

Contractul are ca obiect 

“execuţia lucrărilor de desfi in-

ţare a construcţiilor executate 

nelegal de către persoane fi zi-

ce/juridice pe domeniul privat 

al acestora”. Acordul cadru va 

fi  încheiat cu un singur ope-

rator, valoarea celui mai mare 

contract subsecvent fi ind sta-

bilită la aproximativ 152.000 

lei, fără TVA. “Contractele se 

vor încheia ori de câte ori va 

fi  necesar, în principiu lunar”, 

se arată în anunţul Primăriei.

Printre imobilele construi-

te în Cluj-Napoca în condiţii 

dubioase se numără Hotel Cris-

tian din Piaţa Mihai Viteazul. 

Pe baza unei autorizaţii pen-

tru gheretă, emisă în 2004, din 

timpul mandatului de primar 

al lui Gheorghe Funar, a fost 

pusă pe picioare o rotiserie, 

apoi s-a tot extins până când 

a ajuns un imobil pe mai mul-

te nivele. Proprietarul este Cris-

tian Pocol, un controversat om 

de afaceri local.

Acelaşi personaj a constru-

it clădirile din Piaţa Mărăşti, 

tot pe baza unei autorizaţii de 

gheretă.

În 2006, Primăria Cluj-Na-

poca a amendat cu 1 miliard 

lei vechi proprietarul unui bloc 

din cartierul Mănăştur, Aleea 

Negoiu care începuse că ridice 

construcţia fără autorizaţie. La 

câteva luni, aceeaşi amendă a 

fost aplicată şi în cazul unei 

hale de pe Bulevardul Muncii. 

În cazul blocului de pe Aleea 

Negoiu, autorităţile locale au 

cerut atunci demolarea lui, dar 

în 2010 construcţia a intrat în 

legalitate şi Primăria a renun-

ţat de demolarea construcţiei. 

Primarul de atunci, Sorin Apos-

tu declara, printre altele, că pro-

prietarul construcţiei a fost de 

bună credinţă, a plătit amenda 

şi s-a oprit la patru etaje. Mai 

mult, erau în joc şi oamenii ca-

re plătiseră deja pentru aparta-

mente fără să ştie că blocul es-

te construit ilegal.

În 2013, Primăria Cluj-Na-

poca a demolat o clădire ca-

re se afl a pe un teren expro-

priat. Demolarea s-a făcut pe 

baza unor documente emise 

de Consiliul Judeţean care 

atestau faptul că acea clădire 

se afl a pe un teren expropri-

at şi bloca construirea noii 

piste a aeroportului.

Primăria a pus gând rău clădirilor ilegale

Parlamentul cu 300 de aleşi, 

stabilit prin referendum, 

este condiţia fundamentală 

pe care a pus-o Curtea 

Constituţională în cazul 

modifi cării legislaţiei electo-

rale, fapt care ar determina 

atât redesenarea actualelor 

colegii uninominale, dar şi 

restricţii în stabilirea noului 

sistem de vot mixt.

Reducerea numărului de 

parlamentari poate fi  realiza-

tă, conform normelor în ma-

terie electorală, prin creşterea 

normei de reprezentare stabi-

lită pentru un mandat de de-

putat şi unul de senator.

În actuala legislaţie, nor-

ma de reprezentare pentru un 

deputat este de 70.000 de ce-

tăţeni, iar pentru un senator 

de 160.000 de cetăţeni. Pen-

tru a determina numărul de 

mandate din Parlament, aceas-

tă normă de reprezentare se 

raportează la rezultatul ulti-

mului recensământ realizat de 

Institutul Naţional de Statis-

tică, repartizat pe judeţe.

Astfel, pe baza normei de 

reprezentare din actuala legis-

laţie raportată la referendumul 

din 2011, rezultă că în viitorul 

Parlament ar trebui să se regă-

sească 412 aleşi, din care 288 

de deputaţi şi 124 de senatori.

În acelaşi timp, reducerea 

numărului de aleşi la 300 de 

parlamentari ar necesita ma-

jorarea normei de reprezenta-

re de la 70.000 la 100.000 de 

persoane în cazul deputaţilor, 

şi de la 160.000 la 200.000 de 

persoane în cazul senatorilor.

Din raportarea acestor nor-

me de reprezentare majorate 

la rezultatele ultimului recen-

sământ rezultă 99 de manda-

te de senatori şi 201 manda-

te de deputaţi.

Opt judeţe cu câte un 
singur mandat de senator

La nivelul judeţelor, numă-

rul mediu de parlamentari ar 

ajunge la 2,1 senatori şi 4,4 

deputaţi în ţară, în timp ce în 

Bucureşti s-ar regăsi 19 depu-

taţi şi 9 senatori. Dacă s-ar 

menţine actuala normă de re-

prezentare, în Capitală ar fi  

27 de mandate de deputaţi şi 

12 de senatori.

Totodată, majorarea nor-

mei de reprezentare, astfel în-

cât numărul total al parlamen-

tarilor să ajungă la 300, face 

ca într-o serie de judeţe să fi e 

repartizat un singur mandat 

de senator, respectiv în Bistri-

ţa-Năsăud, Caraş-Severin, Co-

vasna, Giurgiu, Ialomiţa, Me-

hedinţi, Sălaj şi Tulcea.

Atribuirea unui singur man-

dat pentru cele opt judeţe fa-

ce inaplicabil sistemul de vot 

mixt – jumătate din mandate 

alese pe listă şi jumătate în sis-

tem uninominal în colegii – 

pentru ambele Camere ale Par-

lamentului la nivel naţional.

În consecinţă, reducerea nu-

mărului de parlamentari la 300 

ar face ca în cazul Senatului să 

aibă loc doar alegeri în siste-

mul uninominal, sau doar pe 

listă, existând astfel varianta ca 

la nivelul Camerei Deputaţilor 

parlamentarii să fi e aleşi pe lis-

tă naţională de partid, iar la Se-

nat în sistemul uninominal 

într-un singur tur de scrutin.

Totodată, reducerea numă-

rului de parlamentari la 300 

ar face ca actualele colegii u-

ninominale să fi e supuse unui 

proces de revizuire, prin re-

desenarea lor în sensul creş-

terii numărului de localităţi, 

fapt care ar putea determina 

nemulţumiri în rândul parla-

mentarilor în funcţie care do-

resc un nou mandat.

Cu toate acestea, o condi-

ţie foarte importantă în pri-

vinţa revizuirii legislaţiei elec-

torale este cea temporală, re-

spectiv adoptarea legilor să se 

realizeze cu cel puţin un an 

înaintea alegerilor, au expli-

cat judecătorii Curţii Consti-

tuţionale în iunie 2013.

Ce spune Curtea 
Constituţională?

În aprilie 2012, preşedinte-

le PSD Victor Ponta împreună 

cu preşedintele PNL de la acel 

moment, Crin Antonescu, au 

semnat o iniţiativă legislativă 

care a fost adoptată de Parla-

ment pentru introducerea sis-

temului uninominal într-un 

singur tur de scrutin, alocân-

du-se câte un singur mandat 

pentru fi ecare colegiu.

Legea, adoptată la fi nalul 

lunii mai 2012, preciza că se 

menţine delimitarea colegiilor 

şi numărul acestora stabilit la 

alegerile din 2008, adică 315 

deputaţi şi 137 senatori, la ca-

re se adăugau cei 18 deputaţi 

ai minorităţilor naţionale.

Curtea Constituţională a res-

pins proiectul lui Ponta şi An-

tonescu, unul dintre argumen-

tele de fond fi ind acela că nu a 

fost respectat referendumul din 

2009 pentru 300 de parlamen-

tari, care va trebui să producă 

efecte în legislaţia electorală.

„În ceea ce priveşte regle-

mentarea criticată (iniţiativa 

Ponta – Antonescu, n.r.), a-

ceasta modifi că legea electo-

rală, respectiv Legea nr.35/2008 

(privind alegerile parlamenta-

re, n.r.), iar, prin reglementa-

rea tipului de scrutin poate de-

termina o creştere a număru-

lui de parlamentari, care nu 

respectă voinţa poporului ex-

primată la referendum”, au ar-

gumentat judecătorii Curţii 

Constituţionale.

Ei menţionau că „referendu-

mul, indiferent de caracterul său 

– decizional sau consultativ – 

cum este cazul referendumului 

naţional din anul 2009, repre-

zintă o modalitate de exercita-

re a suveranităţii naţionale”, ca-

re nu poate fi  ignorat în elabo-

rarea legislaţiei electorale.

Baza constituţională
a deciziei

Primul articol din Constitu-

ţie menţionează că „România 

este stat de drept”, iar „res-

pectarea Constituţiei, a supre-

maţiei sale şi a legilor este obli-

gatorie”. ”Statul se organizea-

ză potrivit principiului sepa-

raţiei şi echilibrului puterilor 

– legislativă, executivă şi ju-

decătorească – în cadrul de-

mocraţiei constituţionale”, mai 

precizează primul articol din 

legea fundamentală.

Articolul al doilea din Con-

stituţie arată că „suveranitatea 

naţională aparţine poporului 

român, care o exercită prin or-

ganele sale reprezentative, con-

stituite prin alegeri libere, pe-

riodice şi corecte, precum şi 

prin referendum”, iar articolul 

61 că „Parlamentul este orga-

nul reprezentativ suprem al 

poporului român şi unica au-

toritate legiuitoare a ţării”.

Putem avea „Parlamentul celor 300”?
O simulare realizată de Mediafax relevă faptul că reducerea numărului de parlamentari la 300 determină 
la nivel de judeţ un număr mediu de doi senatori şi mai mult de patru deputaţi.

Vremea se va menţine în 

general închisă, astăzi, şi 

mai ales pe parcursul 

zilei se vor semnala pre-

cipitaţii cu caracter local. 

La munte, în Moldova şi 

în Transilvania va ninge, 

în Dobrogea vor predomi-

na ploile, iar în celelalte 

regiuni precipitaţiile vor 

fi  mixte.

În cursul zilei de astăzi, 

vor fi  condiţii de polei. Vân-

tul va sufl a slab şi moderat, 

cu intensifi cări temporare în 

sud-estul teritoriului, cu vi-

teze ce vor atinge la rafală 

40...50 km/h. Regimul ter-

mic va fi  apropiat de norma-

lul acestei perioade, astfel 

încât temperaturile maxime 

vor fi  cuprinse între -1 şi 5 

grade, iar cele minime între 

-4 şi 2 grade. Izolat vor fi  

condiţii de ceaţă.

Mâine, vremea va fi  în ge-

neral închisă. Se vor semnala 

precipitaţii, în general slabe 

cantitativ, pe arii restrânse zi-

ua, dar în extindere noaptea, 

cu precădere în regiunile su-

dice. Acestea vor fi  sub formă 

de ninsoare în jumătatea de 

nord a ţării şi mixte în rest. 

Vor fi  condiţii de polei. Vântul 

va sufl a slab şi moderat. Tem-

peraturile maxime se vor în-

cadra între -2 şi 5 grade, iar 

cele minime între -6 şi 1 grad.

Cum va fi vremea
în următoarele zile?

CURTEA CONSTITUŢIONALĂ A ROMÂNIE | 
Decizie privind Referendumul din 2009

 ”Jurisprudenţa şi documentele examinate (de Curtea 
Constituţională, n.r.) relevă instabilitatea legislaţiei 
româneşti în materie de alegeri, dar şi de 
referendum, în contradicţie cu principiile statului de 
drept, existenţa unor defi cienţe ale sistemului 
electoral actual, necesitatea modifi cării legislaţiei 
electorale şi faptul că aceasta trebuie să aibă o solidă 
fundamentare, respectiv să se concretizeze într-un act 
complex – un Cod electoral, precum şi faptul că 
modifi carea trebuie să respecte principiul securităţii 
juridice, respectiv să nu se intervină (cu unele excepţii 
admisibile) cu mai puţin de un an înainte de alegeri“
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Modernizarea liniei de 

tramvai şi a străzilor de 

pe traseul liniei de tram-

vai au fost incluse în 

două proiecte diferite. 

Repararea străzilor a 

început la jumătate de an 

după fi nalizarea liniei.

La aproape un an de la în-

ceperea modernizării străzi-

lor de pe traseul liniei de tram-

vai, doar un sfert din lucrări 

au fost făcute. Restul vor fi  

încheiate până la sfârşitul anu-

lui, deşi la momentul semnă-

rii contractului, reprezentan-

ţii Primăriei Cluj-Napoca ve-

hiculau un termen de 18 luni, 

aceasta însemnând că până 

în august 2015 lucrările ar fi  

trebuit încheiate. “Conform 

contractului de fi nanţare a lu-

crărilor, proiectul se va fi na-

liza la data de 31 decembrie 

2015”, au precizat acum re-

prezentanţii Biroului Mass-Me-

dia din cadrul Primăriei.

Valoarea contractului este 

de 20 milioane euro, bani care 

provin din fonduri europene.

Străzile care au intrat în lu-

cru sunt: Calea Baciului, Pri-

măverii, Plopilor, Splaiul In-

dependenţei, Emil Isac, Geor-

ge Bariţiu, Horea, Piaţa Gării, 

I.L. Caragiale, Căii Ferate, De-

cebal, Oaşului şi Bdul Mun-

cii, Cpt. Grigore Ignat, Rege-

le Ferdinand.

Asocierea Kiat-Diferit a câş-

tigat licitaţia organizată anul 

trecut. Cele două fi rme trebu-

ie să ducă lucrarea la sfârşit, 

deşi între timp modernizarea 

străzilor a trecut în sarcina 

Regiei Autonome a Domeniu-

lui Public Cluj-Napoca.

Linia de tramvai şi 
modernizarea străzilor, 
două proiecte diferite

Repararea străzilor de pe 

traseul liniei de tramvai au în-

ceput la mai bine de o jumă-

tate de an la încheierea lucră-

rilor la linia de tramvai. A exis-

tat acest decalaj din cauză că 

modernizarea tramei stradale 

a fost lăsată pentru o altă in-

vestiţie. Astfel, în august 2013, 

lucrările de modernizare a ce-

lor 26,6 kilometri de linie de 

tramvai din oraş au fost înche-

iate. Investiţia a costat 128 mi-

lioane lei, din care 85% au fost 

fonduri europene. Odată cu 

modernizarea liniei de tram-

vai nu au fost făcute şi lucrări 

de reabilitare a străzilor de pe 

traseu. În februarie 2014, la ju-

mătate de an de la fi nalizarea 

modernizării liniei de tramvai, 

a fost semnat şi contractul pen-

tru repararea tramei stradale 

de pe traseul celor 26,6 kilo-

metri.

Podurile sunt gata. 
Unul, doar provizoriu

În cadrul proiectului pri-

vind modernizarea străzilor a 

fost inclusă şi repararea po-

durilor. Potrivit reprezentan-

ţilor Primăriei, această parte 

din proiect a fost fi nalizată. 

Trebuie menţionat faptul că 

podul peste Nadăş de pe stra-

da Oaşului au durat aproape 

o jumătate de an (iulie – de-

cembrie 2014) şi totuşi nu sunt 

gata. A fost redeschis circula-

ţiei un pod provizoriu, din ca-

uză că nu au putut fi  monta-

te şinele pe pod. Până în pri-

măvară acestea ar trebui mon-

tate.

Patru tramvaie mov. 
Restul, vechituri

Deocamdată, pe linia de 

tramvai modernizată acum 

doi ani circulă patru tramva-

ie moderne, mov, restul fi ind 

tramvaie din generaţia veche 

care fac de ruşine oraşul can-

didat la titlul de Capitală Cul-

turală Europeană şi câştigător 

al titlului de Capitală Euro-

peană a Tineretului.

Cele patru tramvaie mov 

au fost cumpărate în 2012 în 

urma unui contract cu fi rma 

poloneză PESA. Iniţial, era 

vorba despre 12 tramvaie, dar 

de atunci nici conducerea Pri-

măriei, nici a Companiei de 

Transport Public (CTP) nu a 

mai scos niciun cuvânt des-

pre alte tramvaie noi.

La începutul acestui an, 

primarul Emil Boc şi Liviu Ne-

ag, directorul CTP Cluj-Napo-

ca au declarat că parcul auto 

al companiei se va înnoi cu 

autobuze, autobuze electrice 

şi troleibuze.

De ce asfaltarea merge mai greu?
La un an de la semnarea contractului, repararea străzilor de pe traseul liniei de tramvai, gata doar pe sfert.

Parcul auto al 

Inspectoratului de Poliţie 

Judeţean Cluj se va înnoi 

săptămâna aceasta cu o 

motocicletă BMW în 

valoare de 30.000 de euro 

achiziţionată de către 

Consiliul Judeţean Cluj, 

asta după ce, în anul 2013 

CJ Cluj a mai achiziţionat 

două autospeciale Dacia 

Duster tot pentru pentru 

Inspectoratul de Poliţie al 

Judeţului Cluj pentru care 

a plătit aproximativ 

30.000 de euro.

Printre „meritele deosebi-

te” ale IPJ Cluj se numără şi 

evadarea a patru deţinuţi pe-

riculoşi, dintre care unul se 

afl ă încă în libertate la mai bi-

ne de o săptămână după ce a 

evadat.

Potrivit referatului de apro-

bare a proiectului de hotărâ-

re privind darea în folosinţă 

gratuită, pe o perioadă de 10 

ani, Inspectoratului de Poliţie 

Judeţean Cluj, a bunului mo-

bil achiziţionat prin „Proiec-

tul pentru creşterea mobilită-

ţii echipajelor de poliţie care 

intervin la solicitările cetăţe-

nilor”, care va fi  dezbătut săp-

tămâna viitoare în şedinţă, 

propunerea de a achiziţiona 

o astfel de motocicletă a ve-

nit din partea ATOP şi IPJ Cluj. 

Potrivit proiectului de hotărâ-

re, IPJ Cluj va putea folosi gra-

tuit motocicleta pe o perioa-

dă de 10 ani.

Autoritatea Teritorială de 

Ordine Publică (ATOP) con-

dusă de consilierul judeţean 

Ioan Petran, împreună cu In-

spectoratul de Poliţie Jude-

ţean Cluj au demarat un pro-

iect pentru creşterea mobili-

tăţii patrulelor de intervenţie 

la solicitările cetăţenilor, pro-

iect aprobat şi fi nanţat prin 

hotărâre de Consiliu Judeţean.

În iunie 2014, procurorii 

din cadrul Direcţiei Naţiona-

le Anticorupţie – Serviciul Te-

ritorial Cluj au dispus trimi-

terea în judecată a lui Ioan 

Petran pentru infracţiuni de 

corupţie. În rechizitoriul DNA 

se arată că Horea Uioreanu şi 

Petran au pretins sume de bani 

cu titlu de mită (20.000 de eu-

ro) de la trei oameni de afa-

ceri pentru a-i favoriza. “DNA 

Cluj l-a trimis în judecată pe 

Ioan Petran consilier judeţean 

în cadrul Consiliului judeţean 

Cluj, în stare de libertate, pen-

tru săvârşirea infracţiunii de 

luare de mită”, arătau procu-

rorii în iunie 2014.

În acest sens, în anul 2013 

CJ Cluj a achiziţionat două 

autoturisme Dacia Duster în 

valoare de 15.000 de euro fi -

ecare, iar acum a fost achizi-

ţionată o motocicletă BMW 

“cu dotări specifi ce muncii de 

poliţie”.

„A fost achizionată o mo-

tocicletă cu dotări specifi ce 

muncii de poliţie, cu valoa-

rea contabilă de 135.413,99 

lei (TVA inclus). Pentru uti-

lizarea bunului achiziţionat 

este necesară darea acestui 

bun mobil în folosinţă gratu-

ită, pe o durată de 10 ani, In-

spectoratului de Poliţie Jude-

ţean Cluj şi încheierea unui 

contract de împrumut de fo-

losinţă. CJ Cluj acordă IPJ 

Cluj, sub formă de împrumut 

de folosinţă gratuită, bunul 

mobil motocicleta BMW- MOT 

K52R 1200 RT”, se arată în 

proiectul de hotărâre.

În 2013, Petran explica de 

ce a fost nevoie să se plăteas-

că suma de 70.000 de lei pen-

tru o Dacia Duster pentru ca 

Poliţia Cluj să-şi desfăşoare 

activitatea.

„Dotarea insufi cientă cu 

maşini de intervenţie a IPJ 

Cluj a făcut ca noi să achizi-

ţionăm aceste autospeciale. 

Ultima achiziţie a fost o Da-

cia Logan în 2006. Au fost 

cumpărate la preţul pieţei, 

dar sunt dotate cu opţiuni – 

au motoare de 120 CP şi trac-

ţiune integrală, dar şi ra-

dio-CD şi lampă”, a adăugat 

Petran.

ATOP a mai achiziţionat 

între 2005 şi 2006 patru ma-

şini Dacia pentru Inspectora-

tul de Poliţie al Judeţului Cluj.

IPJ este înzestrată cu o motocicletă BMW de 30.000 de euro
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Dolarul american şi francul 

elveţian au atins în perioa-

da analizată noi maxime 

faţă de leu, ca o consecinţă 

a aprecierii lor faţă de euro.

Scăderea monedei unice a 

început în data de 15 ianuarie, 

atunci când Banca Naţională a 

Elveţiei a anunţat că renunţă 

la plafonul de 1,20 franci/eu-

ro, care fusese adoptat în sep-

tembrie 2011.

Evoluţia euro s-a precipitat 

în 22 ianuarie, după ce BCE a 

anunţat că va lansa începând 

cu luna martie un program re-

laxare cantitativă (Quantitative 

Easing) în zona euro care se va 

desfăşura până în septembrie 

2016. Acesta are o valoare luna-

ră de 60 miliarde euro, cu un 

total de circa 1.140 miliarde eu-

ro, şi va include cumpărarea de 

obligaţiuni guvernamentale. Ime-

diat după anunţarea QE euro-

pean, de către Mario Draghi, 

preşedintele BCE, au apărut de-

claraţii ale altor ofi ciali europeni 

care indică posibilitatea ca acest 

program să fi e prelungit, în ca-

zul nu vor fi  obţinute rezultate 

dorite, în primul rând creşterea 

infl aţiei spre 2%.

Unii dintre analişti au avan-

sat un volum al programului de 

3.000 de miliarde de euro care 

ar fi  necesar pentru a revigora 

economia zonei euro, după mo-

delul american.

În aceste condiţii, cursul fran-

cului elveţian a crescut, faţă de 

sfârşitul anului trecut, cu peste 

85 de bani, la fi nalul perioadei 

fi ind atins un nou maxim isto-

ric de 4,5817 lei, după ce euro 

a scăzut până la un minim de 

0,9776 franci.

La rândul său, dolarul ame-

rican a atins un nou record, de 

3,9980 lei, mai sus cu peste 31,1 

bani faţă de fi nalul anului tre-

cut. Trebuie remarcat că în pia-

ţa valutară, dolarul a depăşit 

pragul de 4 lei, atingând un ma-

xim de 4,04 lei.

În ceea ce priveşte euro, a-

ceasta a crescut miercuri la 4,5110 

lei, care a reprezentat maximul 

ultimelor zece luni.

La noi, euro a încheiat pe-

rioada cu o medie de 4,4935 

lei, într-o şedinţă în care tran-

zacţiile s-au realizat între 4,48 

şi 4,4950 lei, iar cotaţiile de la 

închidere au fost de 4,48 – 

4,4830 lei.

Deprecierea leului faţă de 

franc şi dolar va continua şi în 

perioada următoare. Ea s-ar pu-

tea amplifi ca în cazul în care 

alegerile parlamentare antici-

pate care s-au desfăşurat ieri în 

Grecia au fost câştigate de Sy-

riza, partid de extremă stângă 

care s-a declarat împotriva pro-

gramelor de austeritate impu-

se de triada FMI-UE-BM în 

schimbul împrumuturilor care 

s-au ridicat la peste 140 miliar-

de de euro.

În cazul euro, evoluţia leu-

lui va fi  una apreciativă, în con-

diţiile în care dobânda de poli-

tică monetară a BNR este de 2% 

comparativ cu cea de 0,05% uti-

lizată de BCE.

Majoritatea analizelor indi-

că faptul că în cursul anului vi-

itor euro ar urma să ajungă la 

paritate cu dolarul, nivel care 

nu a mai fost atins din 2002.

Analiza cuprinde perioada 

19 – 23 ianuarie. R. G.

Francul elveţian se apropie de 5 lei
PIAŢA VALUTARĂ

Preţul unui city break în 

Europa a scăzut anul trecut 

cu 22%, ajungând la o valoa-

re medie de 210 euro de per-

soană, în timp ce o vacanţă 

de şapte zile, tot în afara 

ţării, a costat 370 de euro, cu 

19% mai puţin decât în 

2013, potrivit unui studiu al 

Vola.ro, cel mai mare portal 

de turism din România.

Cele mai vândute destinaţii 

de city break anul trecut au fost, 

potrivit Vola.ro, Roma, Barcelo-

na şi Paris, urmate de Londra, 

Istanbul şi Veneţia. Pe de alta 

parte, Dubai, Creta, Zakynthos, 

Corfu şi Rhodos au fost printre 

cele mai căutate destinaţii de li-

toral, iar preţul unui sejur a 

ajuns, în medie, la 370 de euro.

În ceea ce priveşte achiziţii-

le de bilete de avion, cele mai 

căutate destinaţii în 2014 au fost 

Roma, Londra, Paris, Bruxelles, 

Milano şi Barcelona, iar preţul 

mediu al unui bilet dus-întors a 

fost de 161 euro, în scădere cu 

aproape 25% comparativ cu 

anul 2013.

Potrivit sursei citate, vacan-

ţele externe şi city break-urile 

s-au ieftinit anul trecut pentru 

că s-au introdus noi curse low 

cost, cu tarife scăzute, care au 

“tras în jos” tarifele medii. Ast-

fel, s-a ajuns anul trecut ca bi-

letele low cost să aibă o pon-

dere de 62% din volumul total 

de bilete de avion vândute de 

portalul de turism.

„Pe lânga pretul mic al bi-

letelor de la companiile low 

cost, un alt motiv al ieftinirii 

generale a biletelor de avion a 

fost faptul că şi companiile de 

linie au avut numeroase pro-

moţii pe parcursul anului. A-

vând în vedere că preţul unui 

pachet (fi e vacanţă sau city 

break) este dat în mare parte 

de preţul biletului de avion, ief-

tinirea celui din urmă a dus şi 

la scăderea preţului fi nal al pa-

chetului”, a declarat, într-un 

comunicat transmis Mediafax, 

Manuela Melinescu, marketing 

manager Vola.ro.

În topul preferinţelor, atât 

pentru bilete de avion, cât şi 

pentru city break-uri, s-a situat 

Roma, unde preţul unui bilet de 

avion a atins un minim de 24 

euro în 2014, iar un city break, 

cu cazare pentru trei nopti, bi-

let de avion şi asigurare medi-

cală, a putut fi  cumpărat chiar 

şi cu 130 euro.

De asemenea, city break-uri-

le la Bruxelles s-au ieftinit înce-

pând cu toamna lui 2014, când 

Ryanair a introdus o cursă no-

uă, crescând cererile pentru a-

ceastă destinaţie cu peste 15%. 

Preţul unui city break la Bruxel-

les porneşte de la 150 euro de 

persoană, dar a avut şi valori 

puţin peste 100 euro pe parcur-

sul lui 2014. Prin introducerea 

unei curse Wizz Air din Timi-

şoara, destinaţia a devenit dis-

ponibilă şi pentru turiştii din 

vestul ţării.

Cât plătesc românii pe excursiile externe?

Mitingul, organizat de 

Grupul Clienţilor cu 

Credite în CHF (cu circa 

16.000 de membri) pe 

reţeaua de socializare 

Facebook, a reunit români 

din multe zone ale ţării, 

care au venit împreună cu 

familia, copiii şi prietenii, 

de la Bacău, Brăila, 

Constanţa, Cluj-Napoca, 

Sfântu Gheorghe, 

Harghita, Tulcea, Baia 

Mare, Slatina, Piteşti, 

Timişoara, Oradea, Iaşi, 

Turda sau Galaţi.

Grupul a depus marţi, prin 

reprezentanţii săi, o cerere la 

Guvern, Camera Deputaţilor şi 

Senat, prin care propune spre 

dezbatere şi adoptare în regim 

de urgenţă, de maxim două 

săptămâni, un text de iniţiati-

vă legislativă care să soluţione-

ze situaţia “gravă” în care să 

regăseşte o mare parte a clien-

ţilor care au contractat credite 

în monede străine (franci elve-

ţieni, euro sau dolari).

Clienţii instituţiilor de cre-

dit cer astfel, prin măsurile 

propuse, ca băncile să le ofe-

re posibilitatea de a opta pen-

tru conversia creditelor în va-

lută în moneda naţională, la 

cursul de la data semnării con-

tractelor apreciat cu cel mult 

20%, indiferent de tipul cre-

ditului, ipotecar sau de nevoi 

personale.

Protestatarii spun că băn-

cile de la care au luat credite 

nu fost dispuşi niciodată la 

negocierea contractului de cre-

dit, fi ind nevoiţi să accepte 

forma contractului aşa cum a 

fost înaintată de bancă pen-

tru a putea accesa un împru-

mut pentru casă.

O familie prezentă la miting, 

cu o fetiţă de un an şi jumăta-

te în braţe, a ajuns în situaţia 

de a avea de achitat în aceste 

zile o rată de 4.100 de lei, faţă 

de 1.800 de lei la momentul 

contractării creditului, pentru 

achiziţia unui apartament.

Costurile conversiei 
cerute de manifestanţi

Ministrul Finanţelor, Da-

rius Vâlcov, a afi rmat mier-

curi, în cadrul unor consul-

tări la Comisia Buget-Finanţe 

din Camera Deputaţilor, că nu 

se opune propunerii de con-

versie în lei a creditelor în 

franci, la cursul de la momen-

tul contractării creditului plus 

maxim 20%, dacă această mă-

sură este convenită şi agrea-

tă de băncile comerciale.

„Ar însemna un risc de do-

uă miliarde lei pentru credi-

tele în franci”, a spus Vâlcov.

Pe de altă parte, Nicolae 

Cinteză, directorul Direcţiei 

Supraveghere din BNR, le răs-

punde îndatoraţilor în valută 

că nu se poate lua în calcul 

un act normativ care să sta-

bilească conversia la un alt 

curs de schimb decât cel din 

ziua în care se efectuează tran-

zacţia, întrucât pe de o parte 

se încalcă grav legea contabi-

lităţii, iar pe de altă parte ar 

produce pierderi pentru bănci, 

în unele cazuri existând chiar 

riscul falimentului.

Bancherii resping, de ase-

menea, conversia creditelor la 

alt curs decât cel din momen-

tul operaţiunii, precum şi im-

punerea unei soluţii pe cale le-

gislativă, optând pentru solu-

ţii proprii în relaţia cu clienţii.

Propunerea Fiscului

Finanţele au propus, ca so-

luţie, modifi carea ordonanţei de 

urgenţă privind restructurarea 

creditelor lansată în iunie 2014, 

denumită atunci “Electorata”, 

prin mărirea plafonului pentru 

venituri de la 2.200 lei brut la 

3.000 lei brut, schemă în care 

s-ar încadra 1,05 milioane de 

persoane, cu 200.000 mai mul-

te decât în varianta precedentă.

Totodată, va creşte deduce-

rea specială pentru credit de la 

900 la 1.500 lei lunar, echiva-

lent cu maxim 240 lei reducere 

lunară a impozitului pe venit.

Directorul Supravegherii 

din BNR consideră însă că 

propunerea Finanţelor poate 

oferi avantaje doar pe termen 

scurt clienţilor, iar legea in-

solvenţei, de asemenea adu-

să în dezbatere în ultima săp-

tămână, nu rezolvă problema.

Istoria unei catstrofe 
fi nanciare

În România, peste 75.000 

de persoane fi zice au credite 

în franci elveţieni, potrivit da-

telor BNR, iar 95% din împru-

muturi sunt concentrate la şa-

se bănci, dintr-un total de 14 

instituţii de credit care au acor-

dat fi nanţări în franci elveţi-

eni. În realitate, numărul de-

bitorilor cu credite în CHF ajun-

ge la circa 200.000, având în 

vedere că mai multe instituţii 

de credit au externalizat o par-

te din aceste împrumuturi că-

tre băncile-mamă.

Cursul pentru francul elve-

ţian anunţat vineri de BNR a 

crescut cu 1,5%, la 4,5817 lei, 

înregistrând astfel al şaselea 

maxim consecutiv în ultime-

le şapte şedinţe. Referinţa a 

crescut cu 6,65 bani, de la 

4,5152 lei joi, plasându-se ast-

fel pentru a doua şedinţă con-

secutiv peste nivelul euro.

Francul s-a apreciat puternic 

începând de joi, 15 ianuarie, 

când banca centrală a Elveţiei 

a decis să renunţe la un curs 

minim de schimb de 1,2 franci/

euro, introdus în septembrie 

2011, la momentul la care fran-

cul era aproape la paritate faţă 

de euro, la fel ca în prezent.

Credite renegate în stradă. Grupul Clienţilor
cu Credite în CHF presează autorităţile
Circa 600 de persoane cu credite în franci elveţieni s-au adunat în Piaţa Constituţiei ieri la ora 12,
solicitând autorităţilor să intervină de urgenţă în criza generată de aprecierea francului, astfel încât 
băncile să convertească în lei creditele în valută, la cursul istoric plus maxim 20%.

Dacă un român cu credit în 
CHF plătea până la acel mo-
ment pentru o rată medie 
de 500-600 de franci între 
1.900 lei și 2.250 lei pe lu-
nă (calcul la cursul BNR din 
14 ianuarie), peste numai o 
zi suma de achitat pentru 
aceeași rată a urcat brusc cu 
300-350 de lei, la 2.200 - 
2.600 de lei.

Calcul „mortal”
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Preşedintele Camerei 

Deputaţilor, Valeriu 

Zgonea, a declarat, 

într-un interviu acordat 

Mediafax, că PSD are 

mandat să susţină în 

Comisia de Cod electoral 

alegerea primarilor 

într-un singur tur, el 

arătând, referitor la pro-

blema traseiştilor, că 

Ordonanţa 55 a fost „o 

mare greşeală”.

„PSD susţine alegerea pri-

marilor într-un singur tur. 

La preşedintele de CJ trebu-

ie să fim foarte atenţi şi tre-

buie să luăm o decizie cu 

ceilalţi actori politici. Exis-

tă o dezbatere cu privire la 

revenirea la votul indirect 

la preşedinţii de CJ”, a spus 

Zgonea.

El a precizat că mandatul 

PSD pentru Comisia de Cod 

electoral include şi susţine-

rea diminuării numărului de 

parlamentari la 300 de de-

putaţi plus 18 reprezentanţi 

ai minorităţilor plus patru 

deputaţi pentru Diaspora şi 

100 de senatori plus doi se-

natori pentru Diaspora.

„Acest lucru înseamnă o 

diminuare cu aproape 40% 

a actualului Parlament”, a 

spus Zgonea, care a arătat 

că PSD susţine creşterea 

normei de reprezentare pen-

tru un deputat sau pentru 

un senator existentă acum 

în lege.

În ceea ce priveşte mo-

dul în care va fi tratată pro-

blema traseismului de către 

viitoarea legislaţie electora-

lă, Zgonea a spus că mişca-

rea liberă a parlamentarilor 

în interiorul Parlamentului 

este permisă de către deci-

ziile CCR şi de către Consti-

tuţie.

Zgonea a apreciat, toto-

dată, că Ordonanţa 55, ca-

re a permis migrarea aleşi-

lor locali, a reprezentat „o 

mare greşeală pentru o Ro-

mânie modernă”.

„Este o Ordonanţă asuma-

tă de către mine, dar noi am 

copiat de fapt modelul PDL 

şi al domnului Blaga. S-ar 

părea că nu a fost o soluţie 

fericită”, a spus Zgonea.

El s-a declarat de acord 

cu respingerea Ordonanţei 

55 de către Parlament, dar 

nu şi cu pierderea manda-

tului de către aleşii care au 

migrat în baza acestui act 

normativ.

„Au fost de bună credin-

ţă, rămân. Mai există un an 

din mandat, nu are niciun 

rost, dar noi trebuie să res-

pingem această Ordonanţă 

de Urgenţă”, a spus Zgonea.

El a mai declarat că sus-

ţine introducerea informati-

zării secţiilor de vot din Ro-

mânia şi din Diasporă, pen-

tru eliminarea votului mul-

tiplu.

Zgonea a mai spus că PSD 

susţine ca în atribuţiile Co-

misiei de Cod electoral să 

fie inclusă şi modificărea 

Legii finanţării partidelor 

politice.

PSD susţine această ches-

tiune şi cred că această le-

ge trebuie să fie modificată 

astfel încât să ştim de unde 

vin resursele financiare de 

către partide şi cum sunt e-

le cheltuite nu numai în cam-

panii, ci şi între campanii, 

de cei care au demnităţi pu-

blice, adică de politicieni”, 

a afirmat Zgonea.

Codul Electoral. Care este oferta PSD?

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Liberalii au adoptat, la 

sfârşitul săptămânii trecu-

te, o rezoluţie prin care 

acordă Guvernului Ponta 

termen de o săptămână 

pentru a declanşa alegeri-

le parţiale, în caz contrar 

existând posibilitatea 

unor acţiuni în justiţie.

Copreşedintele PNL Alina 

Gorghiu a declarat că premie-

rul Victor Ponta i-a cerut să ne-

gocieze pe marginea subiectu-

lui legat de alegerile parţiale. 

„Premierul ce credeţi că a fă-

cut ieri (n.red- joi)? Mi-a pro-

pus să negociez, mi-a propus 

să mă consult cu el pe subiec-

tul alegerilor parţiale. Nici nu 

pot să-i dau un răspuns pe a-

ceastă temă, pentru că eu cred 

că legea nu poate fi  negociată, 

nici măcar cu premierul Pon-

ta“, a declarat copreşedintele 

PNL Alina Gorghiu (foto).

Ea a menţionat că apelul PNL, 

făcut prin intermediul rezoluţiei 

adoptate de conducerea PNL, es-

te acela de a se organiza „în re-

gim de urgenţă” alegeri parţiale 

„în absolut toate circumscripţii-

le care au depăşit termenul le-

gal de 90 de zile, după vacanta-

rea funcţiilor publice alese“.

Ulterior, copreşedintele PNL 

Alina Gorghiu l-a asemănat 

pe Ponta de acum cu cel de 

anul trecut, care le-a refuzat 

dreptul sutelor de mii de ro-

mâni din diaspora să voteze.

Alegerile la CJ Cluj,
în voia sorţii

În acest moment, sunt va-

cante 26 de mandate de pri-

mari, şase mandate de parla-

mentari şi trei de preşedinţi 

de consiliu judeţean. Printre 

forurile judeţene unde trebu-

ie să se organizeze alegeri es-

te şi CJ Cluj.

Au trecut astfel 112 zile de 

când prefectul judeţului Ghe-

orghe Vuşcan a luat act de de-

misia preşedintelui Consiliu-

lui Judeţean (CJ) Cluj, Horea 

Uioreanu, iar o dată pentru 

alegerile la şefi a acestei insti-

tuţii tot nu a fost anunţată.

Deşi ar fi  trebuit să facă o 

propunere în privinţa organi-

zării alegerilor pentru şefi a 

Consiliului Judeţean Cluj, se 

pare că prefectul Gheorghe 

Vuşcan a preferat să lase acest 

scrutin în voia sorţii.

Potrivit legii, Guvernul are 

la dispoziţie 90 de zile de la va-

cantarea posturilor ca să orga-

nizeze alegeri parţiale. Legea 

nu prevede însă şi sancţiuni în 

cazul în care executivul nu se 

va încadra în termen. Ultime-

le alegeri parţiale au avut loc 

pe 25 mai, anul trecut.

Când vor fi alegeri 
parţiale la Cluj?

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Fostul ministru pentru 

Dialog Social Aurelia 

Cristea are idei mai 

puţin obişnuite, dacă nu 

chiar trăznite: vrea să 

rebranduiască fi liala 

municipală a partidului, 

al cărei preşedinte este. 

În acest sens, Cristea a 

propus pentru început, 

dizolvarea Biroului 

Permanent Municipal şi 

a dat tonul pentru revi-

gorarea PSD tocmai pe 

Facebook.

În opinia Aureliei Cristea, 

social-democraţii clujeni au 

nevoie de un nou model or-

ganizatoric în care să fi e im-

plicaţi şi oamenii de stânga 

clujeni care până acum au 

stat pe margine. „Ieri (n.red- 

vineri), în şedinţa de birou 

a organizaţiei PSD Cluj-Na-

poca am propus colegilor un 

nou proiect politic. Condu-

cerea organizaţiei municipa-

le a agreat dizolvarea Biro-

ului Permanent Municipal, 

această propunere urmând 

să fi e trimisă statutar, spre 

validare, Biroului Permanent 

Judeţean al PSD Cluj“, a scris 

Cristea pe Facebook.

CV-ul profesional
va decide

Aurelia Cristea mai sus-

ţine că CV-ul profesional va 

fi criteriul cel mai important 

pentru a deţine o funcţie de 

conducere.

Reformarea şi moderni-

zarea organizaţiei nu este 

doar un proiect imediat, ci 

şi o recunoaştere a paşilor 

greşiţi făcuţi în ultimii ani, 

la nivel local, mai scrie Au-

relia Cristea. „PSD Cluj-Na-

poca are nevoie de un nou 

model organizatoric, de un 

leadership capabil să gene-

reze proiecte, să ofere vizi-

une şi încredere în interio-

rul organizaţiei, dar mai ales 

comunităţii clujene, să rea-

lizeze o evadare din confor-

mismul structurilor osifica-

te ale politicii, îndepărtate 

de comunitate, practică cu-

rentă a partidelor politice în 

ultimii 20 de ani.

Ne propunem deschide-

rea PSD, modernizarea sis-

temului de promovare a 

membrilor de partid. Acce-

derea în funcţiile de condu-

cere, cât şi în cele alese prin 

vot trebuie să se realizeze 

în baza unui CV profesio-

nal, a unor proiecte comu-

nitare şi a unui portofoliu 

de activitate politică“, adau-

gă aceasta.

De asemenea, social demo-

crata mai subliniază că „în 

Cluj-Napoca există sufi cienţi 

oameni de stânga care până 

în acest moment nu s-au re-

găsit în structura organizaţiei, 

pe care, de astăzi, îi invit să 

participe la acest nou proiect 

dedicat comunităţii clujene. 

De asemenea, ne propunem 

să fi m o platformă care să a-

sigure valorifi carea competen-

ţelor şi a entuziasmului tine-

rilor, o formulă prietenoasă de 

dialog cu societatea civilă“.

Restart PSD 
Cluj-Napoca!
Aurelia Cristea restartează organizaţia municipală a PSD pe Facebook.
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Îndemnul este adresat în 

contextul disputelor pro-

vocate de organizaţii reli-

gioase ai căror reprezen-

tanţi susţin că cipul car-

durilor ar conţine numă-

rul 666 şi subliniază toto-

dată că termenul „card”, 

citit invers, devine „drac”.

Astfel, Sfântul Sinod a de-

cis, în ultima şedinţă din de-

cembrie 2014, formularea unui 

punct de vedere al Bisericii Or-

todoxe Române (BOR) despre 

cardul naţional de sănătate.

La solicitarea Patriarhiei Ro-

mâne, Ministerul Sănătăţii a 

precizat avantajele generale, 

pentru pacienţi şi furnizorii de 

servicii medicale, ale cardului 

naţional de sănătate, arată Pa-

triarhia Română. În plus, BOR 

precizează că a luat act şi de 

punctul de vedere al Colegiu-

lui Naţional al Medicilor din 

România (CMR), potrivit că-

ruia, din puct de vedere etic, 

nu mai există nicio raţiune de 

a respinge cardul de sănătate. 

„Singura problemă care trebu-

ie rezolvată este elaborarea u-

nei soluţii alternative pentru 

acei pacienţi care din motive 

de conştiinţă şi religie refuză 

cardul, iar Casa Naţională de 

Asigurări de Sănătate a promis 

că pentru astfel de persoane 

va căuta şi va propune o me-

todă alternativă”, mai spune 

instituţia religioasă .

Totodată, în urma discuţi-

ilor în plen, la propunerea Co-

misiei pastorale, monahale şi 

sociale, Sfântul Sinod, luând 

act de punctele de vedere ale 

preşedintelui CMR, Vasile As-

tărăstoaei, şi ale ministrului 

Sănătăţii, Nicolae Bănicioiu, 

a aprobat ca ierarhii să îndem-

ne clerul, monahii şi credin-

cioşii ca, în contextul tulbu-

rării provocate de opiniile con-

fuze şi contradictorii din 

mass-media cu privire la car-

dul naţional de sănătate, să 

rămână statornici în credinţa 

în mântuitorul Iisus Hristos, 

să cultive mai întâi sănătatea 

sufl etească prin rugăciune şi 

fapte bune şi să decidă raţio-

nal, nu emoţional, totdeauna 

cu calm şi înţelepciune.

Hotărârea Sfântului Sinod 

a fost comunicată tuturor epar-

hiilor din ţară şi străinătate, 

în vederea adoptării măsuri-

lor necesare pentru punerea 

în aplicare, a mai spus Patri-

arhia Română.

Poşta Română a anunţat că 

peste 8.000 de persoane au re-

fuzat cardul naţional de sănă-

tate. Mai multe organizaţii re-

ligioase au cerut autorităţilor 

să găsească alternativă la car-

dul naţional de sănătate, întru-

cât nu pot accepta „un docu-

ment al diavolului care le poa-

te pune în pericol existenţa”.

Peste 93 la sută dintre car-

durile de sănătate au ajuns la 

asiguraţi, urmând ca aproape 

un milion, mai precis cele ră-

mase nedistribuite întrucât 

asiguraţii nu au fost găsiţi la 

domiciliu, să fi e distribuite 

prin intermediul medicilor de 

familie care doresc asta sau 

să fi e găsite alte soluţii de dis-

tribuţie.

BOR: Clerul şi credincioşii să decidă
raţional în privinţa cardului de sănătate

Albert MARCU
redactia@monitorulcj.ro

Joi, 22 ianuarie, sala 

mare a Casei de cultură a 

studenţilor s-a umplut în 

aşteptarea conferinţei pe 

tema homosexualităţii, 

susţinută de preotul pro-

fesor Stelian Tofană.

Familii, studenţi, teologi şi 

membrii ai comunităţii LGBT 

au venit să afl e care este vizi-

unea despre homosexualitate 

a unui teolog român în seco-

lul XXI. În mod previzibil sau 

nu, se poate spune că prele-

gerea a interesat pe mulţi şi a 

mulţumit pe foarte puţini.

Un discurs precaut
şi moderat

Părintele profesor nu a în-

drăznit să înceapă conferinţa 

înainte de a face câteva preci-

zări preliminare. El a început 

prin a declina responsabilita-

tea BOR şi UBB pentru opini-

ile pe care le va prezenta, afi r-

mând că va vorbi în nume pro-

priu, raportându-se strict la in-

formaţiile pe care Biblia le con-

ţine despre homosexualitate.

El a adăugat că prin obiec-

tivul conferinţei nu este de a 

aduce jigniri oamenilor cu o-

pinii diferite, şi că nu doreşte 

să promoveze ura, violenţa şi 

intoleranţa: „Şi noi, şi cealal-

tă parte, trebuie să ştim cum 

să ne raportăm unii la alţii. 

Oamenii cu altă gândire nu tre-

buie marginalizaţi de societa-

te. Sunt oameni cu înzestrare 

intelectuală, pe poziţii impor-

tante în societate, de care so-

cietatea se foloseşte”, a spus 

acesta la începutul prelegerii.

În plus, Stelian Tofană a ţinut 

să amintească faptul că această 

conferinţă este numai una din-

tr-o serie ce au ca obiectiv prin-

cipal promovarea valorilor fami-

liei tradiţional creştine în socie-

tate. De altfel, acesta este dezi-

deratul organizaţiei Agape, care 

a şi organizat conferinţa.

...şi uneori, 
contradictoriu

Mesajul clar transmis de 

Tofană este că „societatea a-

re nevoie de o reformă mora-

lă”, iar instrumentul cel mai 

util în acest sens se afl ă în cu-

vintele Scripturii. Familia, „ce-

lula pe care este clădită soci-

etatea”, se afl ă în pericol şi 

riscă să dispară ca instituţie , 

datorită valorilor care ne sunt 

„impuse” din afară.

Discursul părintelui profesor 

a nu a fost lipsit de câteva tuşe 

contradictorii; pe de o parte, 

acesta a afi rmat că vorbeşte de 

pe poziţiile toleranţei, a respec-

tului faţă de pluralitatea de opi-

nie, în timp ce pe de altă parte 

a reclamat această „impunere” 

a respectului faţă de anumite li-

bertăţi individuale, pe care le-a 

catalogat ca ingerinţe străine în 

afacerile obşteşti.

Tot Stelian Tofană a făcut 

un apel către tineri, „speranţa 

Bisericii şi a societăţii”, pentru 

„stîrpirea răului din societate”, 

cerându-le să intervină ori de 

câte ori ”răul se propagă” în a-

ceasta.

Ce ne spune Biblia şi ce 
ne spune Stelian Tofană?

Referindu-se la ceea ce Bi-

blia vorbeşte despre homose-

xualitate, Stelian Tofană a 

identifi cat şapte pasaje ale 

Scripturii care se adresază su-

biectului: două dintre ele se 

referă la violul homosexual, 

unul la prostituţie şi homose-

xualitate şi patru pericope ce 

conţin porunci şi sentinţe.

Tofană a constatat că ho-

mosexualitatea nu este un fe-

nomen modern ş că această 

practică este un păcat ce re-

zultă din necunoaşterea lui 

Dumnezeu. O problemă dem-

nă de semnalat în discursul 

părintelui profesor este cea a 

responsabilităţii colective în 

faţa lui Dumnezeu. Oferind re-

ferinţe biblice, acesta a dat de 

înţeles că homosexualitatea ar 

putea exista ca un fel de po-

vară genetică; el a afi rmat că 

în Biblie se întîmplă ca un po-

por să fi e pedepsit colectiv pen-

tru greşelile unor indivizi, şi 

că Dumnezeu pedepseşte pe 

copii pentru greşelie părinţi-

lor. Doar că, citind un pic mai 

mult din pasajul respectiv, se 

poate vedea limpede că auto-

rul intenţionează tocmai să 

răstoarne această concepţie ar-

haică a culpabilităţii colective: 

„Fiul nu va purta nedreptatea 

tatălui, şi tatăl nu va purta ne-

dreptatea fi ului. Celui drept i 

se va socoti dreptatea sa, iar 

celui rău, răutatea sa” (Eze-

chiel, 18, 20).

Atitudinea creştină faţă 
de homosexualitate

Ajuns la capitolul „solu-

ţii”, Stelian Tofană a sublini-

at faptul că, deşi homosexu-

alitatea este considerată un 

păcat, aceşti oameni rămân 

fi i ai Bisericii, iar Biserica tre-

buie să aibă milă şi compa-

siune pentru orice păcătos: 

„mulţi oameni (homosexuali 

– n. red.) vin la scaunul spo-

vedaniei cu inima ruptă. Tre-

buie să avem răbdare cu ei”, 

a spus acesta, afi rmând tot-

odată, că societatea nu-i poa-

te nesocoti şi abandona pe 

aceştia.

Potrivit opiniei părintelui 

profesor, homosexualii repre-

zintă un „subiect de misiune 

şi dialog”. Din nefericire, nu 

toţi auditorii au şi înţeles a-

ceste idei, unele din întrebă-

rile venite din public la fi nal 

fi ind: „ar trebui ca părinţii 

să-i abandoneze pe copiii ho-

mosexuali?”, sau „de ce să 

arate un om compasiune ho-

mosexualilor când în Vechiul 

Testament se spune ca aceş-

tia să fi e nimiciţi?”. Stelian 

Tofană a sugerat că subiec-

tul homosexualităţii nu ar tre-

bui reglementat prin ameste-

cul Bisericii în legislativ, de-

oarece BOR nu face politică, 

ci „este o mamă pentru toți”.

Homosexualitatea într-o abordare teologică
Conferinţa susţinută la Cluj a avut ca obiectiv „promovarea valorilor familiei tradiţional-creştine în societate”.
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând urgent apartament în su-
pr. de 52 mp, terasă de 16 mp, 
în centru, et. 1/1, preţ 49.000 
euro. Inf. la tel. 0752-251595. 
(2.5)

¤ P.F. cumpăr direct de la proprie-
tar, ap. cu 2 camere, etaj interme-
diar, fi nisat, eventual mobilat, cu 
plata integrală, în cart. Andrei 
Mureșanu, Gheorgheni, Pata, Zori-
lor sau Plopilor. Sunați la tel. 0743-
515388 sau 0264-440108. (1.9)

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

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

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă/vilă cu un singur 
nivel în Grigorescu (P-ţa 14 iulie, 
Donath, E. Grigorescu, O. Goga), 
Gheorgheni (Arieșului, Artelor, V. 
Lupu, T. Ionescu, Albinii), Bulga-
ria (P-ţa 1848, Clujana), suprafa-
ţa utilă între 100-150 mp, pod, 
garaj, teren/grădină min. 400 
mp, front minim de 16 m, aproa-
pe de mijloacele de transport în 
comun. Tel. 0748-111295. (6.7)

¤ Vând casă în comuna Câţcău, jud 
Cluj, 4 camere, șură cu 2 grajduri, 
bucătărie de vară, coteţe și anexe, 
curte, grădină, acces la toate utili-
tăţile, cu sau fără 4 ha teren agri-
col. Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0746-297102. (2.5)

¤ Vând ap. cu 2 camere, confort, 
et. ¼, curte mare, central. Inf. 
suplimentare la tel. 
0264-431115. (3.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

¤ 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. (6.7)

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 18100 
mp, front 280 m la șoseaua eu-
ropeană 60, situat la intrarea 
Turda-Dăbăgău, teren compact, 
curent electric, carte funciară, 
poziţie și locaţie foarte bună 
pentru construcţie de anvergură, 
vis-à-vis de Pensiunea Rebecca, 
preţ 17 euro/mp. Inf. la tel. 
0744-653097. (4.7)

¤ Vând teren în supr. de 12200 
mp, front la drum 90 m, curent 
electric, carte funciară, în Mărișel – 
Cluj, preţ 10 euro/mp. Inf. supli-
mentare la tel. 0744-653097. (3.7)

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 supr. de 6 hec-
tare, str Giuseppe Verdi, cart Iris, 
compact, cadastru, front 90 m, 
curent electric, pretabil construc-
ţii agrozootehnice, fermă, sere, 
preţ 11 euro/mp. Inf. suplimen-
tare la tel 0744-653.097 (4.7)

¤ Cumpăr teren în supr. de 500 
mp pentru construcţie vilă, sau 
de 1500 mp pentru construcţie 
case înșiruite, liber sau cu casă 
demolabilă, în zona Grigorescu 
(P-ţa 14 Iulie, E. Grigorescu, Do-
nath, O. Goga), Gheorgheni 
(Arieșului, Artelor, V. Lupu, T. Io-
nescu, Albinii), Bulgaria (P-ţa 
1848, Clujana), front min. 16 m, 
aproape de mijloacele de trans-
port în comun. Tel. 
0748-111295. (5.5)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pă-
șune în judeţele Cluj, Alba, 
Mureș. Sunaţi la tel. 
0740-876.853 (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 stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deu-
şu, intravilan, zonă liniştită. 
Preţ – 18 Euro mp. Informaţii 
telefon: 0722-990855.
¤ 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 central în supr. de 
100 mp, front 20 ml la drum de 
servitute, cu C.F. și C.U., P+6, 
preţ 250 euro mp. Inf. suplimen-
tare la tel. 0745-251703.

¤ Vând teren în intravilanul Clu-

jului, surp 500 mp, la distanţa 
de 1,5 km de Iulius Mall, cu utili-
tăţi, apă, curent, cu C.F. în regu-
lă. Inf. suplimentare la tel. 
0752-397165 sau 0745-501314.

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, con-
fort, str. Donath nr. 18, bl 4, turn, 
bloc reabiltat termic, C.T., apara-
tură electrocasnică, mobilat, loc 
parcare, lângă coloane. Prefer fa-
milie. Inf. la tel. 0753-057.929 
sau 0749-041.067 (3.7)

Caut de închiriat garsonieră,

mobilată, de preferinţă zona 
FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SPAȚII

¤ Caut garaj de închiriat pe ter-
men lung (pentru depozitare de 
haine), în zona Gheorgheni, 
Mărăști sau Mănăștur. Sunați la 
tel. 0752-397165. Ofer 120 
RON. (4.7)

¤ Închiriez spațiu commercial în 
centru, în supr. de 38 mp, P-ța 
Mihai Viteazul, preț 2000 RON/
lună. Inf. suplimentare la tel. 
0752-251595. (2.5)

SCHIMBURI

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 personal curăţenie 
pentru Winmarkt Cluj-Napoca. 
Informaţii la telefon 
0733-383932. (3.3)

¤ Căutăm personal pe post de 
BUCĂTAR SPECIALIST, educaţie 
12 clase, experienţă minim 5 ani 
pe post de Bucătar sau Bucătar 
Specialist în restaurant cu speci-
fi c indian. Necesară cunoașterea 
tehnicilor culinare indiene tip 
curry și tandoori, limbile engleză 
și hindi obligatorii, limba pun-
jabi opţional. Orar: fl exibil, 40 
ore/săptămână. Contact: Resta-

urant Indian – INDIGO, Cluj-Na-
poca, str. Piezișă nr. 10-12, tel. 
0756-631958, 
offi ce@indigorestaurant.ro. (2.2)

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

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 în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer şi ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.
¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștințe WIN-
MENTOR. Sunați la tel. 0745-
430079.

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.

¤ Caut de lucru ca ŞOFER, expe-
rienţă 18 ani (şi pe comunitate), 
cat. B şi C, cunoscător al lb. ger-
mane şi engleze. Rog şi ofer se-
riozitate. Sunaţi la tel. 
0752-397165 sau 
0745-501314.

SERVICII

¤ Tineri căsătoriţi, serioși, studii 
superioare, îngrijim o persoană, 
contra locuinţei în Cluj-Napoca. 
Cerem și oferim seriozitate! Su-
naţi la tel. 0740-876853. (4.7)

¤ Topografi e, cadastru, proiecta-
re, arhitectură, geotehnică, înta-
bulări, dezlipiri, proiecte case, 
certifi cate de urbanism și autori-
zaţii de construire. Inf. la tel. 
0742-022913. (3.5)

¤ Reparații la domiciliul clientu-
lui: frigidere congelatoare, vitri-
ne frigorifi ce, în Cluj-Napoca, re-
duceri pentru pensionari și 
studenți. NON-STOP! în tot 
județul. Inf. și relații suplimenta-
re la tel. 0755-367251. (4.7)

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

PIESE AUTO

¤ Vând o pereche de cauciucuri 
de iarnă, noi, dim. 175 x 80, R14 
88T radiabil, preţ negociabil. Su-
naţi la tel. 0740-323779. (3.7)

¤ Vând set motor pentru “Dacia 
1300” și alternator nou de 12 V, 
în stare bună. Relaţii la tel. 
0746-297102. (5.7)

¤ Vând o pereche de cauciucuri 

auto de iarnă, noi, dim. 185 x 60, 
R14 827 radiabil, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0740-323779. (3.7)

AUTO/MOTO

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

UZ CASNIC

¤ Vând sobă de fontă cu orna-
mente rotundă, cu baza octogo-
nală, înălţimea de 170 cm, pentru 
încălzire gaz sau lemne, sau orna-
ment , preţ 1000 RON. Inf. supli-
mentare la tel. 0755-437088 sau 
0264-452882. (4.7)

¤ Vând soba de fontă, antică, cu 
ornamente, 170 cm înălţime, 
2000 ron negociabil. Inf. supli-
mentare la tel. 0755437088

¤ Vând ambreaj strung și pietre 
de polizor de diferite mărimi. Su-
naţi la tel. 0746-297102. (5.7)

¤ Vând drujbă URAL-4, aproape 
nouă, în stare bună de funcţiona-
re. Inf. la tel. 0746-297102. (5.7)

ELECTRO

¤ Vând 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. (3.7)

¤ Vând întrerupătoare de Al-3, 
10, 16, de 63 A. Inf. la tel. 
0746-297102. (5.7)

¤ Vând TV color “Camakrown 
WN”, cu diag. 54 cm, culoare 
neagră, cu farfurie parabolică sa-
telit “Dolce”, reciver ”Dolce”, ca-
blu coaxial 40 m, Ph α termome-
tru digital portabil, toate în stare 
bună de funcţionare, preţ negoci-
abil. Inf. la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (3.7)

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

DIVERSE

¤ Vând ţuică de prune de calitate, 
pentru consumatori pretenţioși, preţ 
40 RON. Inf. la tel. 0744-485224 
sau 0264-440637. (3.7)

¤ Vând o pereche role pe bo-
canci, noi, nr. 40, preţ la apreci-
erea clientului. Inf. la tel. 
0740-323779. (3.7)

¤ Cumpăr loc de veci, cu acte în 
regulă, C.F. la zi. Inf. suplimenta-
re la tel. 0722-886013. (1.9)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, nou, pe curent 220V, în 6 
role, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100.529 (3.7)

¤ Vând patine pe bocanci, nr. 40, 
noi, preţ 50 RON/buc, negociabil. 
Sunaţi la tel. 0740-323779. (3.7)

¤ Vând covor ”Delina”, cu dim. 3 
x 2,5 m, carpetă și covor lucrat 

manual din lână cu dim. 3 x 
2,50 m, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0264-591965. (5.7)

¤ Vând blană astrahan + căciu-
lă, foarte frumoasă. Sunaţi la 
tel. 0264-431115. (3.7)

¤ Vând URGENT două perechi de 
patine nr. 36 și 38, două perechi 
de role din piele, nr. 36-38, preţ 
negociabil. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ Vând coniac de 47°, rachiu de 
fruncte de 53°, din stoc, preţ 30 
RON, respectiv 25 RON. Calitate 
superioară.. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ Vând ușă de garaj cu toc, din 
două bucăţi, nouă, cu înălţime 
192 și lăţimea 196 cm. Inf. la 
tel. 0746-297102. (5.7)

¤ 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 două paltoane de damă, 
nr. 40-50, paltoane de bărbaţi, un 
cojoc cu guler de blană, talia 
52-54, stare bună, preţ negocia-
bil. Inf. la tel. 0264-591965. (5.7)

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

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr cartonașe de bere, 
suc, băuturi, apă, cartoane pe ca-
re se servesc și se pun paharele 
în locale. Tel. 0749-174082. (4.5)

¤ Colecţionar serios, cumpăr 
obiecte promoţionale Marlboro 
(brelocuri, brichete, scrumiere, 
reclame, afi șe, etc.) Sunaţi la tel. 
0749-174082. (4.5)

¤ 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 (tablou, 
icoană veche, mașină de scris, ra-
dio, râșniţă, ceas cu pendulă, mo-
nede, mojar, etc). Ofer 5-30 ron. 
Sunaţi la tel. 0740-876853. (4.7)

¤ Cumpăr colecţii de fotografi i, 
insigne, decoraţii medalii vechi 
românești. Sunaţi la tel. 
0749-174082. (4.5)

¤ Plătesc bani frumoși pentru 
icoane vechi, tablouri, colecţii de 
monede, obiecte de artă, timbre, 
ceasuri, bijuterii și alte antichităţi. 
Sunaţi la tel. 0755-811730. (4.7)

PIERDERI

¤ Pierdut atestat de instructor au-
to, în Turda, pe numele Nerghes 
Florin Teodo.r Îl declar nul. (1.1)

¤ Subscrisa societate SOUTH 
EAST EUROMENTOR S.R.L., cu 
J12/1028/2002 având C.U.I. 
14660864, declar pierdute ur-
mătoarele acte: Anexă la certifi -
cat de înregistrare nr. 
12528/2002 și 41274/2004. Le 
declarăm nule. (1.1)

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.

Asociația de Proprietari 
Albac 6 Cluj-Napoca

anunță

SELECȚIE OFERTE
pentru

LUCRĂRI RENOVARE 
FAȚADĂ IMOBIL.

Firmele interesate pot depune 
ofertele la adresa: str. Albac nr. 
6, C.P. Administrator
tel: 0745.316.378

8,4 x 5 cm sau 8,4 x 8,4 cm

numai de atât ai nevoie numai de atât ai nevoie 
ca să-ţi prezinţi firmaca să-ţi prezinţi firma

şi să-ţi faci cunoscută afacerea, 
clujenilor şi nu numai!
Sună acum la 0264-597.703 şi „cartea 
de vizită” a firmei tale poate apărea 
chiar de mâine, timp de 20 de zile.

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!
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Cabinet veterinar

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

NOTIFICARE

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L. (cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud.Cluj; tel: 0364.146.512; fax: 
0364.146.515; e-mail: offi ce@solvendi.ro), în calitate de 
lichidator judiciar al S.C. Provalcon Global S.R.L., conform 
sentinţei pronunţată la data de 20.01.2015 de către Tribunalul 
Specializat Cluj în dosarul nr. 1167/1285/2014, afl at pe rolul 
Tribunalului Specializat Cluj

NOTIFICĂ
Toţi creditorii S.C. Provalcon Global S.R.L. (Cluj-Napoca, 

str. Zorilor, nr. 9, jud. Cluj, J12/454/2013, C.U.I. RO 31223762) 
că faţă de aceasta a fost deschisă procedura falimentului în 
formă simplifi cată prevăzută de Legea nr. 85/2014 și în 
consecinţă:

1.Termenul limită pentru înregistrarea cererilor de admitere 
a creanţelor asupra averii debitoarei este data de 10 zile de 
la data primirii notifi cării (pentru creanţele născute între 
data deschiderii procedurii insolvenţei – 09.12.2014 și data 
deschiderii procedurii falimentului – 20.01.2015).

2. Termenul limită de verifi care a creanţelor, întocmire și 
publicare a tabelului preliminar al creanţelor este data de 
14.02.2015;

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 03.03.2015.

Şedinţa adunării creditorilor va avea loc în data de 
19.02.2015, ora 15.00, la sediul lichidatorului judiciar din 
localitatea Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj.

ANUNŢ – FALIMENT

Notifi căm toţi creditorii S.C. ISIS DEVELOPMENTS 
S.R.L. cu sediul în Cluj-Napoca, str. Axente Sever, nr. 44, 
jud. Cluj, Număr de ordine în registrul comerţului 
J12/1946/2007, C.U.I. 21647124, că s-a deschis procedura 
generală de faliment împotriva acesteia potrivit sentinţei 
civile nr. 120/20.01.2015 pronunţată de Tribunalul Specializat 
Cluj în dosarul nr. 1376/1285/2011.

Termene: depunerea declaraţiilor de creanţe suplimentare 
până la 24.02.2015, întocmire și afi șare tabel suplimentar 
până la 10.03.2015, depunerea contestaţiilor cu privire la 
creanţele și drepturile de preferinţă trecute de lichidatorul 
judiciar în tabelul suplimentar: 24.03.2015, soluţionarea 
eventualelor contestaţii și pentru afi șarea tabelului defi nitiv 
consolidat 31.03.2015.

Informaţii suplimentare la lichidatorul judiciar TERPE 
CRISTINA, tel. 0745-206573.

ANUNŢ DE ANGAJARE

ANUNŢ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL
Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Haţieganu”, 

cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca Str. Victor Babeș Nr. 8, 
în temeiul H.G. nr. 286/2011, modifi cat și completat de H.G. 
nr. 1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea a 2 
posturi vacante de administrator patrimoniu, perioadă 
nedeterminată, la Serviciul Social, studii medii.

Concursul se va organiza la sediul Universităţii Str. 
Victor-Babeș Nr. 8 Cluj-Napoca:

- Proba scrisă: 20.02.2015, ora 10
- Proba practică: 23.02.2015, ora 10
- Proba de interviu: 25.02.2015, ora 10

Cerinţe de participare:
- studii medii
- cunoștiinţe de operare pe calculator
- experienţă în funcţii administrative – constituie avantaj

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 
12.02.2015 în intervalul orar 9-15 la sediul Universităţii Str. 
Victor-Babeș Nr. 8,Cluj-Napoca etaj 2 camera 209.

Relaţii suplimentare se obţin la Tel: 0264-597256 / 
2164,2165,2166 și pe site-ul www.umfcluj.ro.

ANUNŢ DE ANGAJARE

ANUNŢ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL
Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Haţieganu”, 

cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Victor Babeș Nr. 8, 
în temeiul H.G. nr. 286/2011, modifi cat și completat de H.G. 
nr. 1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea postului 
vacant de laborant, perioadă nedeterminată, la Disciplina 
Pedodonţie, studii postliceale sau superioare în domeniu.

Concursul se va organiza la sediul Universităţii Str. 
Victor-Babeș Nr. 8 Cluj-Napoca:

- Proba scrisă: 24.02.2015, ora 10
- Proba practică: 26.02.2015, ora 10
- Proba de interviu: 27.02.2015, ora 10

Cerinţe de participare:
-  studii postliceale sau superioare în domeniu (asistent 

medical) sau tehnician dentar
- experienţă în domeniul stomatologie – constituie avantaj
- cunoștiinţe de operare pe calculator (Microsoft Offi ce)

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 
16.02.2015 în intervalul orar 9-15 la sediul Universităţii Str. 
Victor-Babeș Nr. 8 Cluj-Napoca etaj 2 camera 209.

Relaţii suplimentare se obţin la Tel: 0264-597256 / 
2164,2165,2166 și pe site-ul www.umfcluj.ro.

ANUNŢ DE ANGAJARE

ANUNŢ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL
Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Haţieganu”, 

cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca Str. Victor Babeș Nr. 8, 
în temeiul H.G. nr. 286/2011, modifi cat și completat de H.G. 
nr. 1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea postului 
vacant de secretar, perioadă determinată, la Biroul Taxe, 
studii superioare.

Concursul se va organiza la sediul Universităţii Str. 
Victor-Babeș Nr. 8 Cluj-Napoca:

- Proba scrisă: 13.02.2015, ora 10
- Proba practică: 16.02.2015, ora 10
- Proba de interviu: 18.02.2015, ora 10

Cerinţe de participare:
- studii superioare cu diplomă de licenţă
- cunoștiinţe la nivel mediu de engleză sau franceză
- cunoștiinţe avansate de operare pe calculator (Word, 

Excel, Internet)

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 
09.02.2015 în intervalul orar 9-15 lasediul Universităţii Str. 
Victor-Babeș Nr. 8 Cluj-Napoca etaj 2 camera 209.

Relaţii suplimentare se obţin la Tel: 0264-597256 / 
2164,2165,2166 și pe site-ul www.umfcluj.ro.

ANUNŢ DE ANGAJARE

ANUNŢ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL
Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Haţieganu”, 

cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Victor Babeș Nr. 8, 
în temeiul H.G. nr. 286/2011, modifi cat și completat de H.G. 
nr. 1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea postului 
vacant de laborant, perioadă nedeterminată, la Disciplina 
de Biochimie Farmaceutică și Laborator Clinic, studii medii.

Concursul se va organiza la sediul Universităţii Str. 
Victor-Babeș Nr. 8,Cluj-Napoca:

- Proba scrisă: 24.02.2015, ora 10
- Proba practică: 26.02.2015, ora 10
- Proba de interviu: 27.02.2015, ora 10

Cerinţe de participare:
- studii medii de specialitate
- experienţă în laborator de chimie de cel puţin 3 ani
-  cunoștiinţe avansate de operare pe calculator (Word 

Offi ce)

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 
16.02.2015 în intervalul orar 9-15 la sediul Universităţii Str. 
Victor-Babeș Nr. 8, Cluj-Napoca, etaj 2, camera 209.

Relaţii suplimentare se obţin la Tel: 0264-597.256 / 
2164,2165,2166 și pe site-ul www.umfcluj.ro.

ANUNŢ DE ANGAJARE

ANUNŢ CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL
Universitatea de Medicină și Farmacie ,,Iuliu Haţieganu”, 

cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Victor Babeș, Nr. 8, 
în temeiul H.G. nr. 286/2011, modifi cat și completat de H.G. 
nr. 1027/2014, organizează concurs pentru ocuparea a 2 
posturi vacante de instalator , perioadă nedeterminată, 
la Serviciul Tehnic Patrimoniu, studii: școală profesională de 
specialitate.

Concursul se va organiza la sediul Universităţii Str. 
Victor-Babeș Nr. 8 Cluj-Napoca:

- Proba scrisă: 20.02.2015, ora 10
- Proba practică: 23.02.2015, ora 10
- Proba de interviu: 25.02.2015, ora 10

Cerinţe de participare:
- studii: școală profesională de specialiatate
-  cunoștiinţe privind funcţionarea și întreţinerea instalaţiilor 

sanitare
-  noţiuni de mecanică, noţiuni de hidraulică, cunoștiinţe 

tehnice specifi ce activităţii
- experienţă de minim 6 luni în domeniu

Dosarele de concurs se vor depune până la data de 
12.02.2015 în intervalul orar 9-15 la sediul Universităţii Str. 
Victor-Babeș Nr. 8 Cluj-Napoca etaj 2 camera 209.

Relaţii suplimentare se obţin la Tel: 0264-597.256 / 
2164,2165,2166 și pe site-ul www.umfcluj.ro.

ANUNŢ DE ANGAJARE

Companie cu renume în fabricarea și vânzarea preparatelor 
din carne angajează în condiţii foarte avantajoase:

- AGENT VÂNZĂRI – Pt. judeţul Cluj
Cerinţele postului: Experienţă (minim 3 ani) în distribuţia 

produselor din carne, studii superioare.

- LUCRĂTOR COMERCIAL/VÂNZĂTOR cu experienţă 
în vânzarea preparatelor din carne la vitrină asistată.

CV-urile se depun la adresa de e-mail: personal@sergiana.ro.

Pentru informaţii suplimentare sunaţi la nr de tel: 
0723528951 .

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:20 Discover România (emis. 
info.)
12:30 În grădina Danei (mag. li-
fe-style) (reluare)
13:00 Germana...la 1 (emis. in-
fo.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Maghiara de pe unu 
(emis. mag.)
16:50 Discover România (emis. 
info.)
17:00 După 25 de ani: Ceaușes-
cu, primul meci
18:20 Prin Ţara Zânelor (doc.) (r)
18:45 Nimic prea bun pentru un 
cowboy (can., 1998, com. rom., 
episodul 4)
19:40 Sport
19:59 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Vorbește liber! (emis. info.)
22:00 Biziday (talk show)
22:50 Starea naţiei (reality show)
23:50 Drumul spre libertate 
(sua, 2011, thrill.)

PRIMA TV

12:30 Legături de sânge (por., 
2010, dr. romantic., sezonul 1, 
episodul 11)
13:30 Teleshopping (promo)
14:00 Casa: construcţie și de-
sign (div., episodul 4) (reluare)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Codul magicienilor (diver-
tisment, sezonul 2, episodul 3)
15:30 Cireașa de pe tort (gas-
tro-reality) (reluare)
16:30 Focus (emis. info.)
17:00 Mondenii (divertisment)
17:30 Trăsniţii (s. com.) (reluare)
18:00 Focus (emis. info.)
19:00 Râzi și câștigi (mag. de div.)
19:30 Familii la răscruce (reality 
show, ep. 5)
20:30 Revendicarea (reality show)
21:30 Dosarele DNA (emis. info.)
22:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
23, episodul 17)
23:00 Focus din inima României 
(emis. info., episodul 5)
23:30 Click! (mag. life-style, ep. 9)

PRO TV

12:30 Dădaca (sua, 1993, s. 
com., sezonul 6, episodul 11)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Trandafi rul negru (tur., 

2013, s. dr., episodul 91)
15:00 Puterea destinului (tur., 
2006, s. dr.) (reluare)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Preţul răzbunării (sua, 
2011, thrill. acţ.)
22:00 Știrile Pro TV
22:30 CSI: New York (sua-can., 
2004, s. poliţist, sez. 7, ep. 13)
23:30 XIII: Spion de sacrifi ciu 
(can.-fra., 2011, s. de acţ., sezo-
nul 1, episodul 13) -

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 Poftiţi pe la noi! (div.)
23:00 Un show păcătos (div.)

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 (divertisment)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Trădarea (tur., 2010, s. dr.)
22:30 WOWbiz (divertisment)

LOOK TV

12:00 Casa Poporului (talk show) (r)
15:00 Celebrity
16:00 Liga 1: FC Ceahlăul Piatra 
Neamţ - CS Concordia Chiajna 
(emis. sport) (reluare)
18:00 Planeta verde (sua, 2010, 
s. doc., episodul 12)
18:30 Retrospectiva Turului Liga 
1, 2014 / Sferturile De Finala 
Din Cupa Ligii Adeplast (NA) 
19:30 Știri Look TV (emis. info.) 
20:00 Liga 1: FC Dinamo 1948 
București - FC Brașov (NA) 
(emis. sport) (reluare)
22:00 Retrospectiva Turului - 
Sferturile De Finala Din Cupa Li-
gii Adeplast (reluare)
23:00 Big Boletus (div.)
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Investeşte în oameni!
Proiect cofi nanţat din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2017-2013
Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de intervenţie 6.1: „Dezvoltarea economiei sociale”
Titlu proiect: „Coeziune sociala prin promovarea meseriilor traditionale ale romilor in structuri de economie sociala (SESArtizanRom)”
Benefi ciar: Primăria Vad, judeţul Cluj
Contract: POSDRU/168/6.1/G146015

1. Audit fi nanciar
Obiectul contractului il constituie achizitia de 
servicii de audit fi nanciar cod CPV – 79212000-4 – 
Servicii de audit fi nanciar in cadrul proiectului 
„Coeziune sociala prin promovarea meseriilor 
traditionale ale romilor in structuri de economie sociala 
(SESArtizanRom)”, proiect fi nantat din Fondul Social 
European,
Comuna VAD, în calitate de achizitor, cu sediul social în 
VAD, nr. 146, Judeţul Cluj, România, achiziţionează direct 
servicii de audit fi nanciar COD CPV 79212000 – 4 – Servicii 
de audit fi nanciar
1. Sursa de fi nanţare – Fondul Social European, prin 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013.
2. Numărul de identifi care al contractului POSDRU 168/6.1/
G146015
3. Titlul proiectului „Coeziune sociala prin promovarea 
meseriilor traditionale ale romilor in structuri de 
economie sociala (SESArtizanRom)”
4. Locul de prestare a serviciilor: sediul achizitorului
5. Tipul contractului: servicii.
6. Durata contractului: ianuarie 2015 – 1 octombrie 2015
7. Valoarea estimata a contractului: 4.032,26 lei fara TVA 
(5.000 lei cu TVA)
8. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
9. Data limita de depunere a ofertelor: 30.01.2015, ora 10.00.
10. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 30.01.06 2014, 
ora 11:00, Vad, Nr. 146 judeţul Cluj, România.
11. Documentaţia de atribuire poate fi  procurată de la sediul 
achizitorului, din Vad, nr. 146. judeţul Cluj, România, sau in 
urma unei solicitari adresate direct achizitorului, prin fax, sau 
e-mail.
12. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Sat Vad, 
nr. 146, Cod postal 407575, Comuna Vad, Judetul CLUJ.

2. Achizitii servicii juridice (Consilier juridic)
Obiectul contractului il constituie acizitia de servicii 
juridice COD CPV – 79100000-5 Servicii juridice, in 
cadrul proiectului „Coeziune sociala prin promovarea 
meseriilor traditionale ale romilor in structuri de 
economie sociala (SESArtizanRom)”, proiect fi nantat 
din Fondul Social European, conform Notei de 
determinare a valorii estimative.
Comuna VAD, în calitate de achizitor, cu sediul social în 
VAD, nr. 146, Judeţul Cluj, România, achiziţionează direct 
servicii juridice COD CPV 79100000-5 Servici juridice
1. Sursa de fi nanţare – Fondul Social European, prin 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013.
2. Numărul de identifi care al contractului POSDRU 168/6.1/
G146015
3. Titlul proiectului „Coeziune sociala prin promovarea 
meseriilor traditionale ale romilor in structuri de 
economie sociala (SESArtizanRom)”
4. Locul de prestare a serviciilor: sediul achizitorului
5. Tipul contractului: servicii.
6. Durata contractului: ianuarie 2015 – 1 octombrie 2015
7. Valoarea estimata a contractului: 6.048,38 lei fără TVA 
(7.500 lei cu TVA)
8. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
9. Data limita de depunere a ofertelor: 30.01.2015, ora 
10.00.
10. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 30.01.2015, ora 
11.00., Vad, Nr 146 judeţul Cluj, România.
11. Documentaţia de atribuire poate fi  procurată de la sediul 
achizitorului, din Vad, nr. 146. judeţul Cluj, România, sau in 
urma unei solicitari adresate direct achizitorului, prin fax, sau 
e-mail.
12. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Sat Vad, 
nr 146, Cod postal 407575, Comuna Vad, Judetul CLUJ.

3. Achizitie servicii fi nanciare (Responsabil fi nanciar)
Obiectul contractului il constituie acizitia de servicii 
fi nanciare (contabilitate) Cod CPV – 79211000-6 Servicii 
de contabilitate in cadrul proiectului „Coeziune sociala 
prin promovarea meseriilor traditionale ale romilor 
in structuri de economie sociala (SESArtizanRom)”, 
proiect fi nantat din Fondul Social European, conform 
Notei de determinare a valorii estimative.
Comuna VAD, în calitate de achizitor, cu sediul social în VAD, 
nr. 146, Judeţul Cluj, România, achiziţionează direct servicii 
de contabilitate Cod CPV 79211000-6 Servicii de contabilitate
1. Sursa de fi nanţare – Fondul Social European, prin 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013.
2. Numărul de identifi care al contractului POSDRU 168/6.1/
G146015
3. Titlul proiectului „Coeziune sociala prin promovarea 
meseriilor traditionale ale romilor in structuri de 
economie sociala (SESArtizanRom)”
4. Locul de prestare a serviciilor: sediul achizitorului
5. Tipul contractului: servicii.
6. Durata contractului: ianuarie 2015 – 1 octombrie 2015
7. Valoarea estimata a contractului: 2.016,13 lei fără TVA 
(2.500 lei cu TVA)
8. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.

9. Data limita de depunere a ofertelor: 30.01.2015, ora 10.00.
10. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 30.01.2015, ora 
11.00., Vad, Nr 146 judeţul Cluj, România.
11. Documentaţia de atribuire poate fi  procurată de la sediul 
achizitorului, din Vad, nr. 146. judeţul Cluj, România, sau in 
urma unei solicitari adresate direct achizitorului, prin fax, sau 
e-mail.
12. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Sat Vad, 
nr 146, Cod postal 407575, Comuna Vad, Judetul CLUJ.

4. Achizitie servicii orientare si consiliere
Obiectul contractului il constituie acizitia de servicii de 
orientare si consiliere Cod CPV 79634000-7 Servicii de 
orientare profesionala in cadrul proiectului „Coeziune 
sociala prin promovarea meseriilor traditionale ale 
romilor in structuri de economie sociala 
(SESArtizanRom)”, proiect fi nantat din Fondul Social 
European, conform Notei de determinare a valorii 
estimative.
Comuna VAD, în calitate de achizitor, cu sediul social în 
VAD, nr. 146, Judeţul Cluj, România, achiziţionează direct 
servicii orienrate profsionala si consiliere Cod CPV 
79634000-7
1. Sursa de fi nanţare – Fondul Social European, prin 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013.
2. Numărul de identifi care al contractului POSDRU 168/6.1/
G146015
3. Titlul proiectului „Coeziune sociala prin promovarea 
meseriilor traditionale ale romilor in structuri de 
economie sociala (SESArtizanRom)”
4. Locul de prestare a serviciilor: sediul achizitorului
5. Tipul contractului: servicii.
6. Durata contractului: ianuarie 2015 – 1 octombrie 2015
7. Valoarea estimata a contractului: 6048,38 lei fără TVA 
(7.500 cu TVA)
8. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
9. Data limita de depunere a ofertelor: 30.01.2015, ora 10.00.
10. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 30.01.2015, ora 
11.00., Vad, Nr 146 judeţul Cluj, România.
11. Documentaţia de atribuire poate fi  procurată de la sediul 
achizitorului, din Vad, nr. 146. judeţul Cluj, România, sau in 
urma unei solicitari adresate direct achizitorului, prin fax, sau 
e-mail.
12. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Sat 
Vad, nr 146, Cod postal 407575, Comuna Vad, Judetul 
CLUJ.

5. Achizitie organizare evenimente si catering
Obiectul contractului il constituie acizitia de servicii de 
organizare de evenimente si catering in cadrul proiectului 
Cod CPV 79951000-2 Servicii de organizare evenimente 
si Cod CPV 55520000-1 Servicii de catering „Coeziune 
sociala prin promovarea meseriilor traditionale ale 
romilor in structuri de economie sociala 
(SESArtizanRom)”, proiect fi nantat din Fondul Social 
European, conform Notei de determinare a valorii 
estimative.
Comuna VAD, în calitate de achizitor, cu sediul social în 
VAD, nr. 146, Judeţul Cluj, România, achiziţionează direct 
servicii de organizare evenimente si catering Cod CPV 
79952100-3 Servicii de organizare evenimente culturale si 
Cod CPV 55520000-1 Servicii de catering
1. Sursa de fi nanţare – Fondul Social European, prin 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013.
2. Numărul de identifi care al contractului POSDRU 168/6.1/
G146015
3. Titlul proiectului „Coeziune sociala prin promovarea 
meseriilor traditionale ale romilor in structuri de 
economie sociala (SESArtizanRom)”
4. Locul de prestare a serviciilor: sediul achizitorului
5. Tipul contractului: servicii.
6. Durata contractului: ianuarie 2015 – 1 octombrie 2015
7. Valoarea estimata a contractului: 8.064,51 lei fără TVA 
(10.000 cu TVA)
8. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
9. Data limita de depunere a ofertelor: 30.01.2015, ora 10.00.
10. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 30.01.2015, ora 
11.00., Vad, Nr 146 judeţul Cluj, România.
11. Documentaţia de atribuire poate fi  procurată de la sediul 
achizitorului, din Vad, nr. 146. judeţul Cluj, România, sau in 
urma unei solicitari adresate direct achizitorului, prin fax, sau 
e-mail.
12. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Sat Vad, 
nr 146, Cod postal 407575, Comuna Vad, Judetul CLUJ.

6. Achizitie servicii creatie si design
Obiectul contractului il constituie acizitia de servicii de 
creatie si design Cod CPV 79553000-5 Servicii de 
tehnoredactare computerizata in cadrul proiectului 
„Coeziune sociala prin promovarea meseriilor 
traditionale ale romilor in structuri de economie 
sociala (SESArtizanRom)”, proiect fi nantat din Fondul 
Social European, conform Notei de determinare a valorii 
estimative.
Comuna VAD, în calitate de achizitor, cu sediul social în 
VAD, nr. 146, Judeţul Cluj, România, achiziţionează direct 

servicii de creatie si design Cod CPV 79553000-5 – servicii 
de tehnoredactare computerizata.
1. Sursa de fi nanţare – Fondul Social European, prin 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013.
2. Numărul de identifi care al contractului POSDRU 168/6.1/
G146015
3. Titlul proiectului „Coeziune sociala prin promovarea 
meseriilor traditionale ale romilor in structuri de 
economie sociala (SESArtizanRom)”
4. Locul de prestare a serviciilor: sediul achizitorului
5. Tipul contractului: servicii.
6. Durata contractului: ianuarie 2015 – 1 octombrie 2015
7. Valoarea estimata a contractului: 4.838,7 lei fără TVA 
(6.000 cu TVA)
8. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
9 .Data limita de depunere a ofertelor: 30.01.2015, ora 10.00.
10.Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 30.01.2015, ora 
11.00., Vad, Nr 146 judeţul Cluj, România.
11.Documentaţia de atribuire poate fi  procurată de la sediul 
achizitorului, din Vad, nr. 146. judeţul Cluj, România, sau in 
urma unei solicitari adresate direct achizitorului, prin fax, sau 
e-mail.
12.Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Sat Vad, 
nr 146, Cod postal 407575, Comuna Vad, Judetul CLUJ.

7. Servicii de formare profesionala in mestesugul 
de impletire rachita/papura
Obiectul contractului il constituie acizitia de servicii de 
formare profesionala in mestesugul de impletire rachita/
papura Cod CPV – 80500000-9 Servicii de formare, in 
cadrul proiectului „Coeziune sociala prin promovarea 
meseriilor traditionale ale romilor in structuri de 
economie sociala (SESArtizanRom)”, proiect fi nantat 
din Fondul Social European, conform Notei de 
determinare a valorii estimative.
Comuna VAD, în calitate de achizitor, cu sediul social în 
VAD, nr. 146, Judeţul Cluj, România, achiziţionează direct 
servicii de creatie si design Cod CPV – 80500000-9 Servicii 
de formare.
1. Sursa de fi nanţare – Fondul Social European, prin 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013.
2. Numărul de identifi care al contractului POSDRU 168/6.1/
G146015
3. Titlul proiectului „Coeziune sociala prin promovarea 
meseriilor traditionale ale romilor in structuri de 
economie sociala (SESArtizanRom)”
4. Locul de prestare a serviciilor: sediul achizitorului
5. Tipul contractului: servicii.
6. Durata contractului: ianuarie 2015 – 1 octombrie 2015
7. Valoarea estimata a contractului: 6.048,38 lei fără TVA 
(7.500 lei cu TVA)
8. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
9. Data limita de depunere a ofertelor: 30.01.2015, ora 10.00..
10. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 30.01.2015, ora 
11.00., Vad, Nr 146 judeţul Cluj, România.
11. Documentaţia de atribuire poate fi  procurată de la sediul 
achizitorului, din Vad, nr. 146. judeţul Cluj, România, sau in 
urma unei solicitari adresate direct achizitorului, prin fax, sau 
e-mail.
12. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Sat Vad, 
nr 146, Cod postal 407575, Comuna Vad, Judetul CLUJ.

8. Achizitie servicii publicitate
Obiectul contractului il constituie acizitia de servicii 
de publicitate cod CPV – 79341000-6 – Servicii de 
pubicitate in cadrul proiectului „Coeziune sociala prin 
promovarea meseriilor traditionale ale romilor in structuri 
de economie sociala (SESArtizanRom)”, proiect 
fi nantat din Fondul Social European,
Comuna VAD, în calitate de achizitor, cu sediul social în 
VAD, nr. 146, Judeţul Cluj, România, achiziţionează direct 
servicii de publicitate COD CPV 79341000 – 6 – Servicii de 
publicitate
1. Sursa de fi nanţare – Fondul Social European, prin 
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013.
2. Numărul de identifi care al contractului POSDRU 168/6.1/
G146015
3. Titlul proiectului „Coeziune sociala prin promovarea 
meseriilor traditionale ale romilor in structuri de 
economie sociala (SESArtizanRom)”
4. Locul de prestare a serviciilor: sediul achizitorului
5. Tipul contractului: servicii.
6. Durata contractului: ianuarie 2015 – 1 octombrie 2015
7. Valoarea estimata a contractului: 2.701,61 lei fără TVA 
(3.350 lei cu TVA)
8. Criteriul de atribuire: preţul cel mai scăzut.
9. Data limita de depunere a ofertelor: 30.01.2015, ora 10.00.
10. Data, ora şi locul deschiderii ofertelor: 30.01.06 2014, 
ora 11:00, Vad, Nr. 146 judeţul Cluj, România.
11. Documentaţia de atribuire poate fi  procurată de la sediul 
achizitorului, din Vad, nr. 146. judeţul Cluj, România, sau in 
urma unei solicitari adresate direct achizitorului, prin fax, sau 
e-mail.
12. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Sat Vad, 
nr. 146, Cod postal 407575, Comuna Vad, Judetul CLUJ.
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Cea mai mare gamă de băuturi

Cele mai mici preţuri

Oferte speciale pentru nunţi, 
onomastici, botezuri, evenimente.

Adresa: Emil Isac nr. 22, Piezisa nr. 23A 
telefon 0749879788

www.batrom.ro

Simona Halep a trecut, în 

partida disputată ieri, cu 

6-4, 6-2, de belgianca 

Yanina Wickmaier, locul 

80 WTA, după numai o 

oră şi 20 de minute.

Califi carea în sferturi este 

recompensată la Australian 

Open cu 430 de puncte WTA 

şi un cec în valoare de 340.000 

de dolari australieni (240.000 

de euro).

În faza următoare, Halep 

o va întâlni pe Ekaterina 

Makarova, locul 11 WTA şi 

cap de serie numărul 10, ca-

re a trecut, tot duminică, de 

germana Julia Goerges, locul 

73 WTA, scor 6-3, 6-2.

Simona Halep a câştigat 

singura întâlnire disputată cu 

Makarova, cu scorul de 6-1, 

7-6 (6), în sferturile de fi nală 

ale turneului de la New Ha-

ven, ediţia 2013, câştigată de 

sportiva română.

În cealaltă partidă din sfer-

turile de fi nală de pe jumăta-

tea inferioară a tabloului femi-

nin de simplu se vor întâlni 

rusoaica Maria Şarapova, lo-

cul 2 WTA, şi canadianca Eu-

genie Bouchard, locul 7 WTA.

În 2014, Simona Halep a 

atins aceeaşi fază a competi-

ţiei de la Melbourne Park, fi -

ind învinsă apoi de Domini-

ka Cibulkova din Slovacia, cu 

scorul de 6-3, 6-0.

Halep: „Cred că acum 
mi-am luat revanşa”

Jucătoarea de tenis Simo-

na Halep, locul 3 WTA, a de-

clarat că este mulţumită de 

nivelul de joc şi consideră că 

şi-a luat revanşa în faţa spor-

tivei belgiene.

„Sunt mulţumită de nive-

lul de joc, m-a învins de câ-

teva ori înainte, dar acum 

cred mi-am luat revanşa. Sunt 

fericită că am jucat cel mai 

bun tenis al meu. Cred că 

mi-am îmbunătăţit mult jo-

cul, am servit mai bine, am 

fost agresivă, am deschis bi-

ne terenul, m-am descurcat 

foarte bine. Nu sunt aşa de 

calmă pe teren, dar încerc să 

rămân concentrată, nu e u-

şor să pierzi puncte pe care 

crezi ar fi  trebuit să le câş-

tigi, dar încerc să-mi menţin 

concentrarea şi să fac cel mai 

bun tenis”, a declarat Halep 

la Eurosport.

Halep despre Makarova: 
„Se mişcă bine 
şi joacă agresiv”

Simona Halep a declarat şi 

că este încrezătoare în şansa 

ei în sferturile de fi nală ale 

Australian Open, precizând 

că va trebui să îşi impună jo-

cul în faţa Ekaterinei Makaro-

va, informează ausopen.com.

„O ştiu pe Makarova. Am 

jucat de câteva ori împotriva 

ei. Serveşte destul de bine, se 

mişcă bine, joacă agresiv. Eu 

am şansa mea. Cred în şansa 

mea în turul următor. Trebuie 

să îmi impun jocul, să fi u agre-

sivă şi să servesc bine, ca as-

tăzi”, a spus Halep, ieri, pen-

tru site-ul ofi cial al turneului.

Simona Halep a precizat că 

este încrezătoare după ce a 

ajuns în sferturile de fi nală ale 

Australian Open, mai ales de-

oarece nu a pierdut niciun set.

„Am avut meciuri bune în 

prima săptămână şi sunt foar-

te bucuroasă că voi juca în a 

doua săptămână, ca anul tre-

cut. Aici am început să joc cel 

mai bun tenis al meu la nivel 

de Grand Slam. Înseamnă mult 

pentru mine. Am mai multă 

încredere acum, înaintea sfer-

turilor de fi nală”, a adăugat 

sportiva română.

Halep nu pierde niciun 
set la Australian Open
Jucătoarea Simona Halep, locul 3 WTA, s-a calificat în sferturile de 
finală ale turneului Australian Open, primul Grand Slam al anului.
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Americancele fac 
show la Cluj
Cea de a doua americancă înre-
gimentată la echipa de baschet 
„U” Cluj, Nashika Labria 
Williams, alias Breezy Williams, 
a debutat cu dreptul pe teren 
propriu în etapa a 20-a din Liga 
Naţională de Baschet Feminin. 
Echipa pregătită de Florin 
Covaciu și Mihai Coldea a învins 
destul de ușor formaţia CSM 
CSS Craiova, cu scorul de 68-59. 
„Ne așteptam la un meci un pic 
mai greu, speram la o concen-
trare bună și au avut o concen-
trare bună. Eu le felicit și chiar 
au mers bine astăzi, cu mici scă-
pări”, a declarat Florin Covaciu. 
Gardner, Williams și Gavrilă au 
fost cele mai bune jucătoare pe 
teren a echipei gazdă, marcând 
19 puncte, 18 puncte și respec-
tiv 17 puncte la coș.

Pleacă cu coada 
între picioare
Selecţionata Lupii București a 
fost surclasată de echipa engle-
ză Newcastle Falcons cu scorul 
de 52-10 (28-10), sâmbătă, pe 
Cluj Arena, în ultimul meci din 
Grupa a treia a European 
Rugby Challenge Cup. Pentru 
prima oară în istoria participă-
rilor sale, selecţionata Lupii 
București nu a reușit nicio victo-
rie în grupă. Lupii au înscris un 
singur eseu, prin Cătălin 
Dascălu, transformat de Daniel 
Stătulescu, care a marcat și o 
lovitură de pedeapsă. Englezii 
au reușit nu mai puţin de opt 
eseuri, prin Rob Vickers, Juan 
Soncino, Alex Tait, Andy 
Davies, la care se adaugă un 
eseu de penalizare.

Pe scurt
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Universitatea Cluj a remi-

zat, sâmbătă, cu SV 

Rodinghausen (1-1) şi a 

câştigat, la scor de nepre-

zentare, partida contra 

echipei de tineret a 

maghiarilor de la 

Haladas.

George Ogăraru, antreno-

rul echipei clujene, spune că 

primele două jocuri au repre-

zentat mai degrabă antrena-

mente utile, în care a reuşit 

să testeze anumite faze, dar 

şi să-şi facă o impresie des-

pre nivelul de pregătire al ju-

cătorilor.

„Nu m-a interesat scorul, 

neapărat, deşi, normal, vrem 

să câştigăm tot. Băieţii sunt 

într-o perioadă de acumu-

lare, antrenamentele sunt 

extrem de solicitante şi, toc-

mai de aceea, mă aştept ca 

exprimarea în joc să creas-

că gradat. Totuşi, amicalele 

m-au mulţumit, modul în 

care băieţii le-au abordat a 

fost foarte pozitiv. Am vrut 

să-i văd la lucru şi pe jucă-

torii tineri, să încercăm anu-

mite exerciţii tactice, şi lu-

crurile au decurs aşa cum 

ne-am dorit”, a declarat 

George Ogăraru.

Antrenorii şi „studenţii” 

i-au dedicat victoria cu Hala-

das U21 colegului Romulus 

Lazăr, marketing managerul 

clubului, care a devenit tătic 

chiar în ziua partidei cu ma-

ghiarii. „Îi urăm micuţei Eli-

sa Maria bun venit în marea 

familie a Universităţii Cluj!”, 

au spus jucătorii ecchipei.

Următorul meci al Univer-

sităţii va fi  disputat astăzi, 

contra ruşilor de la Shinnik 

Yaroslavl, ocupanţii locului 

cinci în eşalonul secund.

Remiză cu juniorii maghiari

Potrivit datelor ofi ciale în 

ultimii cinci ani, aproxima-

tiv 90 de milioane de euro 

au fost investiţie în infra-

structură pentru susţinerea 

şi desfăşurarea competiţii-

lor sportive, dintre aceştia 

doar aproximativ 34 de 

milioane de euro sunt 

investiţii din fonduri priva-

te, restul fi ind investiţii din 

fonduri publice.

Chiar dacă au fost investiţi 

atât de mulţi bani, sportul pa-

re să ducă lipsă nu de echipe 

sportive ci de suporteri.

Potrivit datelor ofi ciale de 

la meciurile disputate pe teren 

propriu în Liga I, pe stadionul 

Dr. Constantin Rădulescu (sta-

dion CFR Cluj) se strâng cei 

mai mulți suporteri, media lor, 

pentru anul 2014, fi ind de apro-

ximativ 4900 de suporteri. U-

niversitatea Cluj, echipa cu cei 

mai mulți suporteri declarați în 

Cluj, adună la meciurile dispu-

tate pe Cluj Arena doar apro-

ximativ 4500 de suporteri.

Potrivit unui studiu realizat 

de redactia Monitorul de Cluj, 

din datele ofi ciale puse la 

dispoziție de celelalte cluburi 

sportive din municipiul Cluj-

Napoca, pe locul 3, într-un top 

al echipelor cu cei mai mulți 

suporteri în sală la meciurile 

ofi ciale, se afl ă echipa de bas-

chet masculin U Banca Transil-

vania, cu o medie de 1800 de 

suporteri prezenți la meciurile 

din Liga Națională în sezonul 

2014-2015, în calcul fi ind luate 

doar meciurile disputate în 2014.

Singura echipa sportivă a 

clubului sportiv Universitatea 

Cluj, la care prezența suporte-

rilor este una rerlevantă, este 

echipa de handbal feminin U 

Alexandrion.

Potrivit aceluiași studiu, cei 

mai mulți suporteri au fost 

prezenți, atât pe stadionul CFR 

cât și pe Cluj Arena, la meciu-

rile dintre echipa gazdă și echi-

pa Steaua București.

Antrenorii fac apel
la suporteri

Antrenorul echipei U Ban-

ca Transilvania, Marcel Țenter, 

declara la conferința după me-

ciul cu Gaz Metan Mediaș, dis-

putat la începutul acestui an, 

că și-ar dori mai mulți supor-

teri în tribune.

„Îmi pare rău că echipa nu 

se mai bucură de susținerea 

galeriei. Eu fac parte din 

generația care a trăit momen-

te incredibile alături de aceas-

tă galerie și, până la urmă, in-

diferent de motive, dragostea 

pentru baschet și pentru echi-

pă ar trebui să rămână aceeași. 

Îi rog pe cei din galerie și pe 

toată lumea să lase puțin or-

goliile la o parte, pentru că 

avem o echipă frumoasă și aș 

vrea să ne bucurăm cu toții de 

baschet. Clujul a creat o infra-

structură extraordinară pentru 

baschet, încercăm să avem o 

echipă bună și ar fi  păcat să 

nu avem și o galerie pe măsu-

ră”, declara Țenter.

Și antrenorul echipei Uni-

versitatea Cluj, Geroge Ogăra-

ru, a făcut de mai multe ori 

apel la suporteri să vină pe sta-

dion și să suțină echipa. La ul-

tima conferință susținea că își 

dorește să dispute semifi nala 

Cupei României împotriva ri-

valei din Gruia pentru că poa-

te așa va fi  stadionul plin.

„Noi ne dorim să jucăm ce-

lor de la CFR din mai multe 

motive, pentru că am avea sta-

dionul plin, și este unul dintre 

obiectivele pe care mi le-am 

propus, și îl vom avea atunci 

când vom avea o semifi nală 

contra celor de la CFR”, a de-

clarat antrenorul „studenților”.

Care este cea mai iubită 
echipă sportivă din Cluj?
În ultimii ani, aproximativ 90 de milioane de euro au fost investiţi în cele două 
stadioane din Cluj-Napoca, în Sala Polivalentă şi parcul „Iuliu Haţieganu”. Cu toate 
acestea conducerile cluburilor sportive se plâng de lipsa suporterilor la meciuri.


