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Iohannis, judecat după 
începere mandatului
Dosarul de incompatibilitate al preşedin-
telui ales va fi  judecat în luna ianuarie a 
anului viitor. Pagina 3

POLITICĂ

Mandat ministerial
cu debut la Chişinău
Proaspătul ministru de Externe, Bogdan 
Aurescu, va efectua o primă vizită ofi cială 
la Chişinău, capitala Moldovei. Pagina 4

ECONOMIE

Unde se ascund
averile naţiunilor?
Aproape 8 % din averile lumii sunt deţi-
nute în paradisuri fi scale, potrivit unui 
studiu recent. Pagina 5

MAPAMOND

Proteste violente
în Statele Unite
Poliţistul care a împuşcat mortal un tânăr 
de culoare la Ferguson (SUA) a scăpat de 
urmărirea penală. Pagina 10

Povești nemuritoare: Proiectul Bike-Sharing
Sistemul de închiriere a bicicletelor este blocat din cauza contestației la licitația pentru întreținerea rețelei de vehicule. Pagina 3
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Monitorul de Cluj a descoperit un document guvernamental
care demonstrează fără echivoc că, de fapt, nu există o politică viabilă 
pentru stoparea jafului şi restabilirea ordinii în pădurile patriei. Pagina 2

CUM SE FAC AUTORITĂȚILE CĂ APĂRĂ PĂDURILE DE FURIA HOȚILOR?

Păduri „păzite” doar 
cu măsuri pe hârtie
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ADMINISTRAŢIE

Alegerile pentru şefia Consiliului 
Judeţean Cluj se lasă aşteptate

ACTUALITATE

Anual pleacă din ţară peste 2.700 
de medici, doar 30-40 se întorc

Cu toate că alegerile pentru 
şefi a Consiliului Judeţean Cluj 
ar trebui organizate până cel 
târziu la data de 18 ianuarie 
2015, ele se lasă aşteptate.

Nici premierul Victor Ponta, 
nici ministrul Afacerilor Interne 
Gabriel Oprea nu au făcut niciun 
demers în acest sens, în ciuda fap-
tului că au fost notifi caţi atât de 
prefectul judeţului Cluj, Gheorghe 
Vuşcan, cât şi de consilierul jude-
ţean Mihai Seplecan. Inclusiv se-
natorul PNL Marius Nicoară a fă-
cut o interpelare în care le-a cerut 
celor doi să stabilească data la ca-
re vor avea loc alegerile pentru 
desemnarea preşedintelui Consi-
liului Judeţean Cluj.

Prefectura Cluj a transmis în-
că din 20 octombrie Ministeru-

lui Afacerilor Interne (MAI) pro-
punerea de organizare a alege-
rilor locale parţiale pentru func-
ţia de preşedinte al Consiliului 
Judeţean Cluj, după ce a expi-
rat termenul de contestare a or-
dinului prin care s-a constatat 
încetarea mandatului de preşe-
dinte al lui Horea Uioreanu, ca 
urmare a demisiei acestuia.

O lună mai târziu, Seplecan 
i-a cerut lui Victor Ponta ca pâ-
nă la începutul lunii decembrie 
să se adopte o hotărâre de Gu-
vern prin care să stabilească da-
ta de desfăşurare a alegerilor 
parţiale pentru CJ Cluj. Textul 
interpelării senatorului Marius 
Nicoară cu privire la alegerile 
pentru şefi a CJ Cluj poate fi  ci-
tit integral la pagina 4.

Peste 2.700 de medici pleacă 
anual din ţară şi doar 30-40 se 
întorc, a declarat marţi la o dez-
batere preşedintele Colegiului 
Medicilor din România (CMR), 
prof. dr. Vasile Astărăstoae.

„Cea mai gravă problemă a sis-
temului sanitar rămâne exodul 
medicilor. Anual pleacă peste 
2.700 de medici şi revin doar 30-40 
iar în curând spitalele ultramoder-
ne şi bine dotate vor deveni mu-
zee. Ca să oprim medicii în Ro-
mânia, trebuie să le redăm dem-
nitatea”, a susţinut Astărăstoae.

El a precizat că în 2014 s-a 
făcut un pas important, acela 
că medicii nu mai sunt funcţi-
onari publici sau asimilaţi aces-

tora şi şi-a manifestat speranţa 
ca Legea malpraxisului să ajun-
gă curând în Parlament.

„Sperăm să punem cât mai 
curând în Parlament Legea mal-
praxisului, pentru că în acest 
moment nici medicii, şi nici pa-
cienţii nu sunt protejaţi. Paci-
entul care a suferit un prejudi-
ciu în cadrul unui act medical, 
o eroare neimputabilă sau pen-
tru că nu a avut la dispoziţie 
toate mijloacele nu este acope-
rit prin despăgubire. Iar medi-
cul nu este protejat. Noua lege 
a malpraxisului ar putea să fi e 
o pârghie prin care să mai oprim 
exodul”, a mai afi rmat preşe-
dintele CMR.

VICTOR PONTA | fost candidat la alegerile prezidenţiale

„Mulumesc tuturor care au votat din diaspora, 
indiferent pentru care candidat. Vreau să spun 
încă o dată că regret faptul că nu toţi au putut 
vota, că am plătit preţul politic“

DECLARAȚIA ZILEI

Exclusiv online

Șefii poliției din judeţul 
Bistrița-Năsăud au fost 
reținuți de DNA
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Există zone întregi din 

judeţul Cluj în care se 

poate constata fără niciun 

fel de greutate că „se fură 

ca în codru”. Care sunt 

măsurile pe care autorită-

ţile centrale şi cele locale 

le-au gândit pentru stopa-

rea acestui fl agel? 

„Monitorul de Cluj” a des-

coperit un document 

guvernamental care 

demonstrează fără echi-

voc că, de fapt, nu există 

o politică coerentă pentru 

restabilirea ordinii în 

pădurile patriei.

Raportul Curţii de Conturi 

privind administrarea păduri-

lor de stat în perioada 2010-2013 

scoate la iveală un adevărat 

dezastru ecologic în pădurile 

româneşti. Potrivit acestui ra-

port, fondul forestier al Româ-

niei s-a redus de la peste 38 % 

înainte de 1989, la 27,33% din 

suprafaţa ţării în prezent. Sur-

se din cadrul ministerului Pă-

durilor afi rmă că, prin publi-

carea acestor cifre, ofi cialii ro-

mâni vor să dea bine în ochii 

UE, luând în calcul şi locuri în 

care nu există pădure, doar ve-

getaţie forestieră, adică puieţi 

de câţiva centimetri înălţime. 

Începând cu 1991, pădurile au 

fost retrocedate numai pentru 

a fi  tăiate, de pe teritoriul ţării 

noastre dispărând circa trei mi-

lioane de hectare. Specialiştii 

afi rmă că până în anul 2005, 

s-au tăiat peste 20 de milioane 

de metri cubi de lemn.

Cum reacţionează 
autorăţile clujene?

După jaful din pădurea de 

la Mărişel, unde au fost tăiaţi 

ilegal peste 15.000 de arbori şi 

după arestarea şefului Direcţiei 

Silvice Cluj, Traian Mariş, pen-

tru a trece cu vederea ilegalită-

ţile comise, fostul preşedinte al 

Consiliului Judeţean Cluj, Ho-

rea Uioreanu şi prefectul Cluju-

lui, Gheorghe Vuşcan, au orga-

nizat campanii de împădurire 

la Mărişel, respectiv la Viişoa-

ra. Acestea se întâmplau în ur-

mă cu un an şi jumătate.

În urma sesizărilor făcute 

de localnici, senatorul indepen-

dent Valer Marian, originar din 

judeţul Cluj, a depus în data 

de 17 martie a acestui an, în 

Senatul României, Întrebarea 

cu titlul: „Defrişarea ilegală a 

pădurii comunale din Sălişte 

judeţul Cluj” prin care cerea să 

i se comunice dacă autorităţi-

le în drept au efectuat acţiuni 

de control în zonă în ultimii 

doi ani şi dacă s-au luat mă-

suri pentru stoparea jafului, re-

cuperarea prejudiciului şi pen-

tru pedepsirea vinovaţilor. Atât 

Ministerul Afacerilor Interne, 

cât şi Departamentul pentru 

Ape Păduri şi Piscicultură au 

răspuns că au derulat zeci de 

controale şi verifi cări amănun-

ţite, soldate cu amenzi nesem-

nifi cative (56 de acţiuni de con-

trol, trei infracţiuni silvice, 21 

contravenţii silvice vezi docu-

mentele ataşate).

Autorităţile
„execută acţiuni”

„Precizăm că au fost ela-

borate planuri subsecvente 

pentru prevenirea şi comba-

terea delictelor silvice de pe 

raza unor unităţie adminis-

trativ-teritoriale (respectiv co-

munele Ciurila, Petreştii de 

Jos şi Turenii din judeţul Cluj), 

în baza cărorare au fost des-

făşurate acţiuni la care au par-

ticipat reprezentanţii institu-

ţiilor cu atribuţii în domeniul 

silvic, ocazie cu care au fost 

aplicate 13 sancţiuni contra-

venţionale în valoare de 28.000 

de lei şi a fost confi scată can-

titatea de 12,5 m cubi mater-

riale lemnos, în valoare de 

1.350 de lei”.

Impresionat, nu? Fără con-

damnări penale, fără interven-

ţii în forţă ale autorităţilor.

De ce continuă 
pădurile să dispară?
Pădurea dispare sub topoarele hoţilor, în timp ce autorităţile
„execută activităţi” trecute pe hârtie.
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

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

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Procurorii militari au 

dispus începerea urmă-

ririi penale în dosarul 

privind prăbuşirea eli-

copterului militrar în 

judeţul Sibiu, pentru 

ucidere din culpă, nelu-

area şi nerespectarea 

măsurilor legale de 

securitate şi sănătate în 

muncă, în cauză fiind 

audiaţi şapte martori, a 

anunţat Parchetul ICCJ.

„În continuarea cercetă-

rilor în cauza privind prăbu-

şirea elicopterului militar, în 

apropierea localităţii Mălân-

crav, judeţul Sibiu, procuro-

rii militari au dispus începe-

rea urmăririi penale sub as-

pectul săvârşirii infracţiuni-

lor de neluare a măsurilor 

legale de securitate şi sănă-

tate în muncă, nerespecta-

rea măsurilor legale de se-

curitate şi sănătate în mun-

că şi ucidere din culpă”, ara-

tă marţi Parchetul de pe lân-

gă Înalta Curte de Casaţie şi 

Justiţie, într-un comunicat 

de presă.

Cercetarea la locul prăbu-

şirii elicopterului a fost făcu-

tă de anchetatorii desemnaţi 

să instrumenteze cauza – doi 

procurori militari ai Secţiei 

parchetelor militare din Par-

chetul ICCJ şi doi procurori 

militari din Parchetul Militar 

de pe lângă Tribunalul Mili-

tar Cluj -, împreună cu spe-

cialişti criminalişti de la In-

stitutului Naţional de Crimi-

nalistică al IGPR şi de la Ser-

viciul Criminalistic al IPJ Si-

biu, precum şi cu membri ai 

Comisiei de Investigaţie Teh-

nică din cadrul Statului Ma-

jor al Forţelor Aeriene.

Epava elicopterului a fost 

ridicată în 22 noiembrie, 

aceasta fi ind dusă la o o uni-

tate militară din Câmpia Tur-

zii. Cercetarea la faţa locu-

lui s-a încheiat în aceeaşi zi, 

după ce a fost făcută o veri-

fi care amănunţită a zonei.

Opt militari au murit, iar 

alţi doi au fost grav răniţi, 

după ce un elicopter militar 

al Bazei Aeriene 71 Câmpia 

Turzii, în carese afl au, s-a 

prăbuşit vineri, în jurul orei 

10.50, într-o zonă împăduri-

tă, în apropiere de Stejăriş, 

afl ată între localităţile Las-

lea, Mălâncrav şi Iacobeni 

din judeţul Sibiu.

Urmărire penală în dosarul privind 
prăbuşirea elicopterului militar
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Încă mai este mult de 

lucru la proiectul cu bici-

clete gratuite şi piste între 

Cluj-Napoca şi Floreşti şi 

Apahida, dar Primăria 

ştie deja cine face lucrări-

le suplimentare în valoare 

de 1,5 milioane lei.

Proiectul Bike-Sharing prin 

care vor fi  puse la dispoziţia 

clujenilor, gratuit, 540 de bi-

ciclete şi vor fi  realizate pis-

tele necesare nu va fi  gata nici 

anul acesta, deşi termenul ini-

ţial de fi nalizare a lucrărilor 

a fost vara anului 2013. Al 

doilea termen pe care l-a anun-

ţat primarul Emil Boc a fost 

august 2014, dar acum repre-

zentanţii Primăriei Cluj-Na-

poca vin cu o nouă amânare: 

august 2015. De ce tocmai au-

gust 2015? Pentru că aşa scrie 

în contractul de fi nanţare. 

„Termenul de fi nalizare era 

august 2014, termenul actu-

al, conform contractului de fi -

nanţare, fi ind august 2015”, 

au declarat reprezentanţii Pri-

măriei.

Licitaţii peste licitaţii
şi lucrări suplimentare

Acum, proiectul este blo-

cat din cauza contestaţiei la 

licitaţia pentru întreţinerea re-

ţelei Bike-Sharing. La începu-

tul lunii august, Regia Auto-

nomă a Domeniului Public a 

fost desemnată câştigătoarea 

licitaţiei, dar rezultatul a fost 

contestat şi nici acum nu a 

fost rezolvată situaţia. „Lici-

taţia pentru sistemul de ope-

rare este în continuare con-

testată, nefi ind atribuită”, au 

precizat reprezentanţii auto-

rităţilor locale.

Pe lângă demersul pentru 

întreţinerea reţelei Bike-Sha-

ring, Primăria a organizat anul 

acesta o licitaţie şi pentru re-

alizarea de lucrări suplimen-

tare cu toate că proiectul nu 

este gata şi încă mai trebuie 

făcute lucrări la pistele care 

deocamdată sunt invizibile. 

Lucrările suplimentare vor fi  

făcute de fi rma SC Ceziana 

Star SRL din Baia de Arieş, 

judeţul Alba. Valoarea con-

tractului este de aproape 1,5 

milioane lei. Concret, fi rma 

din judeţul Alba va trebui să 

facă, printre altele, borduri 

pentru delimitarea pistelor de 

biciclete, să tăie şi să decupe-

ze carosabilul pentru a obţi-

ne spaţiu necesar pentru ame-

najarea pistelor etc.

Ce spune Primăria: 
sistemul este funcţional

Potrivit reprezentanţilor 

Primăriei, lucrurile stau bine 

în cazul proiectului Bike-Sha-

ring, sistemul este funcţional 

şi mai trebuie făcute câteva 

lucrări conexe de infrastruc-

tură. Pistele pentru biciclete 

sunt însă invizibile. În pre-

zent, în oraş există doar frag-

mente de piste, iar cele care 

ar trebui să lege Cluj-Napo-

ca de Floreşti şi Apahida nu 

există. “Sistemul este funcţi-

onal, staţiile sunt branşate la 

energie electrică şi date. Au 

fost montate indicatoare pen-

tru pistele dedicate, s-a efec-

tuat parţial marcajul, urmând 

a fi  fi nalizate împreună cu 

unele lucrări conexe de infra-

structură (de exemplu, fi na-

lizare asfaltare tronson str. 1 

Decembrie 1918)”, au afi rmat 

reprezentanţii Primăriei 

Cluj-Napoca.

Ce înseamnă Bike-Sharing

Bike-Sharing este un pro-

iect cu fonduri europene, de-

rulat de Primăria Cluj-Napo-

ca, Primăria Floreşti şi Pri-

măria Apahida. Valoarea con-

tractului este de 2,6 milioa-

ne euro şi a fost semnat în 

anul 2011, iar lucrările aveau 

ca termen de fi nalizare data 

de 16 august 2013, la un an 

de la ordinul de începere a 

lucrărilor.

Vor fi  realizate piste pen-

tru biciclete care să lege cele 

trei localităţi şi staţii pentru 

biciclete care pot fi  închiria-

te, gratuit, pe baza unui card 

special. În total, 105 străzi tre-

buie dotate cu piste speciale 

însumând 59,75 kilometri, 50 

de staţii de self-service (43 în 

Cluj-Napoca, patru în Floreşti 

şi trei în Apahida), cât şi 540 

de biciclete.

Pentru a intra în posesia 

bicicletelor gratuite, cetăţenii 

vor primi un card în momen-

tul în care le închiriază. Ulte-

rior, bicicletele trebuie să fi e 

returnate din locul de unde 

au fost împrumutate.

Poveşti nemuritoare: Proiectul 
Bike-Sharing a fost amânat din nou
Sistemul Bike-Sharing este blocat din cauza contestaţiei la licitaţia pentru întreţinerea reţelei de biciclete.

Instanţa supremă a 

admis, ieri, să fi e judecat 

pe fond recursul în dosa-

rul de incompatibilitate al 

lui Klaus Iohannis şi a 

stabilit primul termen în 

14 ianuarie, când vor fi  

citaţi Iohannis şi un 

reprezentant al Agenţiei 

Naţionale de Integritate.

Decizia a fost luată în ca-

meră de consiliu, de un com-

plet format din trei judecători, 

care au analizat admisibilita-

tea în principiu a judecării în 

recurs a dosarului în care pri-

marul Sibiului şi preşedinte-

le ales al României, Klaus Io-

hannis, a contestat raportul 

ANI în care se arăta că aces-

ta a fost în incompatibilitate 

în perioada în care a repre-

zentat Primăria Sibiu în Adu-

nările Generale ale Acţionari-

lor de la societăţile Apă Ca-

nal şi Pieţe.

Recursul a fost formulat 

de Agenţia Naţională de In-

tegritate, după ce în septem-

brie 2013, Curtea de Apel Al-

ba-Iulia a admis contestaţia 

lui Iohannis şi a dispus anu-

larea deciziei de incompati-

bilitate.

Instanţa supremă este cea 

care va decide defi nitiv dacă 

preşedintele ales Klaus Ioha-

nnis a fost sau nu în incom-

patibilitate.

În 24 aprilie 2013, Agenţia 

Naţională de Integritate anun-

ţa că a constatat că primarul 

Sibiului, Klaus Iohannis, se 

afl ă în stare de incompatibi-

litate, întrucât are şi calitatea 

de reprezentant al municipiu-

lui în Adunarea Generală a 

Acţionarilor SC Apă Canal SA 

Sibiu, din 5 august 2010 şi SC 

Pieţe SA, din 30 aprilie 2009, 

ceea ce contravine prevederi-

lor legale.

Pe de altă parte, Curtea 

Constituţională (CC) va dez-

bate, din nou, în 9 decembrie, 

articolul din Legea 161/2003 

în baza căruia ANI i-a decla-

rat incompatibili pe mai mul-

ţi aleşi locali, între care şi Kla-

us Iohannis.

Este vorba despre artico-

lul 87 alineatul 1, litera f) 

din Legea 161/2003 privind 

unele măsuri pentru asigu-

rarea transparenţei în exer-

citarea demnităţilor publice, 

a funcţiilor publice şi în me-

diul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei, care 

prevede că aleşii locali sunt 

incompatibili dacă ocupă şi 

funcţii în adunările genera-

le ale societăţilor comercia-

le de interes local sau sunt 

reprezentanţi ai statului în 

adunările generale ale unor 

societăţi comerciale de inte-

res naţional.

„Funcţia de primar şi vice-

primar, primar general şi vi-

ceprimar al municipiului Bu-

cureşti, preşedinte şi vicepre-

şedinte al consiliului judeţean 

este incompatibilă cu (...) 

funcţia de reprezentant al uni-

tăţii administrativ-teritoriale 

în adunările generale ale so-

cietăţilor comerciale de inte-

res local sau de reprezentant 

al statului în adunarea gene-

rală a unei societăţi comerci-

ale de interes naţional”, pre-

vede articolul 87 alineatul 1, 

litera f) din Legea 161/2003.

Articolul de lege a fost ana-

lizat în 7 octombrie de jude-

cătorii constituţionali, care au 

amânat atunci pronunţarea 

unei soluţii până la 3 noiem-

brie, însă în ziua în care tre-

buiau să emită o decizie, CC 

a decis repunerea cauzei pe 

rol şi rediscutarea acesteia în 

9 decembrie.

Curtea Constituţională a 

validat vineri rezultatul ale-

gerilor prezidenţiale, câştiga-

te de Klaus Iohannis.

Dosarul de incompatibilitate al lui Iohannis va fi judecat în ianuarie
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CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al
SOCIETATII COMERCIALE TCM S.A.
Cu sediul în Cluj-Napoca, Beiusului, nr. 72, judetul Cluj, inregistrata la ORC sub nr. J12/208/1991, 
CIF RO 202980;
in temeiul art. 117 din Legea nr.31/1990, cu modifi carile si completarile ulterioare

= CONVOACĂ =
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor pentru data de 07 ianuarie 2015 respectiv 

08 ianuarie 2015 in cazul neintrunirii cvorumului de prezenta la prima convocare, ora 08:30, la 
sediul societatii, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 26 
decembrie 2014 si care au dreptul de a vota in cadrul adunarii generale.

= ORDINE DE ZI =
Art. 1. Aprobarea incheierii unui contract de asociere cu Societatea Napoca Security SRL.
Art. 2. Aprobarea garantarii esalonarii la plata a a datoriilor Societatii Napoca Security SRL 

catre Ministerul Finantelor Publice, Agentia Nationala de administrare Fiscala, Directia Generala 
regionala a Finantelor Publice Cluj Napoca, Administratia Judeteana a Finatelor Publice Cluj- pana 
la concurenta sumei de 3.000.000 lei prin inscrierea unei IPOTECI IMOBILIARE ASUPRA IMOBILULUI 
format din TEREN 13.269 MP+ CONSTRUCTIE SITUAT pe STR. BEIUSULUI, NR. 72, CLUJ-NAPOCA, 
CLUJ, incris CF nr. 258882 Cluj nr. topo 16302/2/1/1/1…..16309/2/1/1/1;

Art. 3. Persoana imputernicita sa reprezinte societatea este POP VIRGIL RADU având CNP 
1540326120661 si sa angajeze societatea S.C. TCM S.A, prin semnarea contractului de asociere 
impreuna cu eventuale acte aditionale si a contractului de ipoteca imobiliara impreuna cu eventuale 
acte aditionale precum si a oricaror documente solicitate opentru indeplinirea hotararii.

Art. 4. Propunerea datei de 20 ianuarie 2015 ca data de inregistrare, conform art. 238 din 
Legea 297/2004 privind piata de capital.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentand, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul 
social, au dreptul:

a)  de a introduce noi puncte la ordinea de zi, cu conditia ca fi ecare punct sa fi e insotit de o 
justifi care sau de un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala.

b)  de a prezenta proiecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi  incluse pe 
ordinea de zi.

Drepturile mentionate anterior pot fi  exercitate numai in scris (transmise prin servicii de curierat 
sau prin mijloace electronice), in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a adunarii 
generale. Societatea Comercială TCM S.A. isi rezerva dreptul de a raspunde numai la intrebarile 
primite in scris, cu cel putin 5 zile lucratoare inaintea de data adunarii generale, de la actionarii 
care s-au identifi cat in mod corespunzator. In vederea protejarii confi dentialitatii si a intereselor 
comerciale ale fi rmei, raspunsurile se vor comunica prin posta.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa la adunarea generala direct sau prin 
reprezentanti, in baza unei procuri speciale. Reprezentarea acţionarilor se poate face și prin alte 
persoane decât acţionarii, cu excepţia administratorilor, pe baza de procura speciala. Formularele 
de procuri speciale se pot ridica de la sediul societatii incepand cu data publicarii prezentului 
convocator, respectiv data de 26 noiembrie 2014. Procurile vor fi  depuse la sediul societăţii, în 
original, cu 48 ore inainte de adunare, până în data de 05.01.2015 ora 16:30, sub sancţiunea 
pierderii exerciţiului dreptului de vot în acea adunare.

În același termen, buletinele de vot prin corespondenţă completate și semnate de acţionar se 
vor depune la sediul societăţii personal sau prin poștă recomandat cu confi rmare de primire pe 
care să fi e trecută adresa expeditorului (acţionarului).

Documentele si materialele informative referitoare la ordinea de zi, convocatorul, numarul 
total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii, proiectul de hotărâre, draftul contractului 
de asociere precum și formularele de procura speciala și buletinele de vot prin corespondenţă vor 
fi  puse la dispoziţia acţionarilor la sediul societăţii, începând cu data de 26.11.2014.

In sala de sedinta vor avea acces actionarii / mandatarii lor, imputerniciti cu procuri speciale, 
in conditiile legii si vor avea asupra lor actul de identitate.

Presedintele Consiliului de Administratie,
POP Virgil Radu

Azi în Parlament 

Interpelare adresată: Domnului prim-mi-
nistru Victor Viorel Ponta, Guvernul Ro-
mâniei și Domnului Viceprim-ministru Ga-
briel Oprea, Ministerul Afacerilor Interne
Obiectul interpelării: Amânarea organiză-
rii alegerilor pentru funcţia de președinte 
al Consiliului Judeţean Cluj
Domnule prim-ministru,
Domnule ministru,
La nivelul conducerii Consiliului Judeţean 
Cluj, după suspendarea din funcţie și de-
misia domnului Președinte Horia Uiorea-
nu în data de 3 octombrie 2014, s-a insta-
urat o perioadă de interimat. Conform Le-
gii nr.215/2001 Guvernul României trebu-
ie să stabilească, în termen de 90 de zile, 
data alegerilor pentru funcţia de preșe-
dinte al C.J. Cluj.
În condiţiile în care la solicitările consilie-
rilor judeţeni clujeni privind necesitatea 
organizării alegerilor în termenul prevăzut 
de lege, Primul-ministru și ministrul Afa-
cerilor Interne nu au dat un răspuns, vă 
adresez solicitarea de a identi fi ca o vari-
anta pentru a nu se depăși termenul de 
18 ianuarie 2015 când expiră cele 90 de 
zile prevăzute de lege privind interimatul 
la conducerea acestei unităţi administra-
ti v-teritoriale.
Domnule prim-ministru Victor Ponta și 
domnule ministru Oprea, înainte de orga-
nizarea turului II de scruti n pentru alege-
rile prezidenţiale, consilierii judeţeni clu-
jeni v-au adresat o noti fi care prin care au 
solicitat ca, până la începutul lunii decem-
brie a.c., să se adopte o Hotărâre de Gu-
vern prin care să stabilească, cel mai târ-
ziu la jumătatea lunii ianuarie a anului 
2015, conform prevederilor Legii nr. 
215/2001 (art. 102 ind. 1, coroborat cu 
art. 69 alin. 2 și art. 69 alin. 5 coroborat 
cu art. 9 din Legea nr. 67/2004), a datei 
de desfășurare a alegerilor parţiale pen-
tru funcţia de președinte al Consiliului Ju-
deţean Cluj.
Această solicitare respectă prevederile le-
gale prin care alegerile trebuie organizate 

în termen de maximum 90 de zile de la 
expirarea termenului de 10 zile în interio-
rul căruia Ordinul Prefectului care a con-
statat încetarea de drept a mandatului 
poate fi  atacat în instanţă de către preșe-
dintele demisionar. Intervalul a trecut, fă-
ră a fi  contestat ordinul Prefectului. De 
asemenea, fi ind vorba despre alegeri par-
ţiale generate de o situaţie prevăzută de 
Legea administraţiei publice, respecti v 
cea privind Statutul aleșilor locali, data 
desfășurării alegerilor trebuie să se stabi-
lească cu cel puţin 35 de zile înaintea vo-
tării (art. 9 din Legea 67/2004).
Domnule prim-ministru, lipsa alegerii unui 
președinte de consiliu judeţean (prin vot 
liber și democrati c) conduce la instabilita-
te politi co-decizională și administrati vă cu 
efecte asupra dezvoltării economiei loca-
le. O serie de investi tori strategici ai jude-
ţului Cluj își exprimă opţiunea retragerii 
investi ţiilor propuse sau derulate în con-
diţiile inexistenţei unui parteneriat cu 
Consiliul Judeţean Cluj, care nu își poate 
asuma angajamente decizionale în lipsa 
ti tularului ofi cial al Executi vului local.
În acest sens vă rog domnilor miniștri să 
precizaţi, pe lângă cele solicitate anterior, 
următoarele:
1. În condiţiile în care în data de 25 mai 
2014 au fost organizate simultan alegeri 
europarlamentare cu cele parţiale pentru 
colegiile parlamentare și pentru alegerile 
locale, de ce pentru funcţia de președinte 
al Consiliului Judeţean Cluj nu au putut fi  
organizate simultan în data de 2 sau 16 
noiembrie și alegeri parţiale cu cele prezi-
denţiale ?
2. Conform expunerii de mai sus, vă rog 
să precizaţi data la care aveţi în vedere 
organizarea alegerilor pentru desemnarea 
noului președinte al C.J. Cluj, în așa fel în-
cât să fi e respectate termenele prevăzute 
de legislaţia în vigoare ?
Vă mulţumesc.
Senator PNL de Cluj, Marius-Petre Nicoară

Senatorul Marius Nicoară îl inteprelează 
pe premierul Ponta pentru amânarea 
alegerilor la Consiliul Județean Cluj

Ministrul Afacerilor 

Externe, Bogdan Aurescu 

(foto), a anunţat ieri că 

prima vizită în calitatea de 

şef al diplomaţiei române va 

fi  la Chişinău de 1 decem-

brie, după care va merge la 

Bruxelles la reuniunea 

miniştrilor de Externe din 

ţările membre ale NATO.

„Intenţionez ca prima vi-

zită în noua mea calitate de 

ministru să o fac la Chişinău, 

pe 1 decembrie, de Ziua Na-

ţională, şi imediat după ale-

gerile din 30 noiembrie. (...) 

Am avut deja o discuţie tele-

fonică cu dna Natalia Gher-

man, ministrul afacerilor ex-

terne şi integrării europene al 

Republicii Moldova – a fost 

primul meu contact diploma-

tic cu un alt omolog – şi am 

analizat împreună situaţia din 

regiune şi din Republica Mol-

dova”, a afi rmat Aurescu în-

tr-o declaraţie de presă la se-

diul MAE.

În acest context, ministrul 

a apreciat că alegerile parla-

mentare care vor avea loc în 

Republica Moldova pe 30 no-

iembrie reprezintă un moment 

istoric, dar şi „o problemă de 

securitate naţională” pentru 

România.

„Alegerile din Republica 

Moldova din 30 noiembrie re-

prezintă un moment istoric 

pentru societatea de peste 

Prut, care trebuie să marche-

ze, sperăm noi, consolidarea 

parcursului ireversibil spre Eu-

ropa al Republicii Moldova şi 

continuarea reformelor demo-

cratice. În caz contrar, toate 

eforturile depuse de guvernul 

pro-european, dar şi de către 

UE, inclusiv eforturile foarte 

intense ale României în aceas-

tă direcţie strategică, vor fi  în 

zadar”, a explicat şeful diplo-

maţiei române.

Aurescu a adăugat că şi si-

tuaţia din Ucraina „continuă să 

fi e difi cilă şi să se deterioreze 

în regiunile din estul ţării”.

„Vom continua să sprijinim 

eforturile Kievului de reformă 

profundă a Ucrainei, împreună 

cu celelalte state membre UE, 

precum şi implementarea de-

ciziilor luate la summit-ul NA-

TO, care au fost generate de si-

tuaţia din Ucraina”, a mai spus 

Aurescu.

Acesta a adăugat că a do-

ua sa vizită ofi cială va avea 

loc la Bruxelles, la reuniunea 

miniştrilor de externe NATO 

din 2 decembrie iar în zilele 

de 4 şi 5 decembrie se va afl a 

la Basel, în Elveţia, la reuni-

unea miniştrilor de externe 

din statele membre ale OSCE.

Aurescu pleacă în Moldova
Proaspătul ministru Bogdan Aurescu va face prima vizită oficială la Chişinău.
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Calmul de pe pieţele 

fi nanciare internaţionale, 

unde nu erau date econo-

mice importante de pe 

cele două maluri ale 

Atlanticului, s-a răsfrânt 

asupra celei locale, ceea 

ce a permis leului să se 

aprecieze în faţa principa-

lelor valute.

Cursul euro a scăzut de la 

4,4347 la 4,4338 lei, într-o şe-

dinţă deosebit de calmă, în 

care tranzacţiile s-au realizat 

într-un culoar foarte îngust, 

cuprins între 4,4320 şi 4,4360 

lei. La ora 14:00, cotaţiile erau 

de 4,4320 – 4,4350 lei.

Media dolarului american 

a coborât de la 3,5758 la 3,5653 

lei, deprecierea mai mare fi -

ind cauzată de evoluţia lui fa-

ţă de euro. Scăderea francu-

lui elveţian s-a limitat la 3,6877 

la 3,6873 lei.

Recent, guvernatorul BNR, 

Mugur Isărescu, atrăgea aten-

ţia că leul „stă tolănit în in-

tervalul 4,40 – 4,44 de aproa-

pe jumătate de an, adică mai 

puţin de 1%. Mai mişcă aşa 

uşor din coadă, dar sub 1%”. 

Aceste afi rmaţii au fost primi-

te de piaţă drept o invitaţie 

de a deprecia leul.

Conform prognozei de 

toamnă a Comisiei Naţionale 

de Prognoză media euro de 

anul viitor şi 2016 va fi  una 

de 4,42 lei iar cea a dolarului 

de 3,40 lei.

În regiune, moneda ma-

ghiară se deprecia în faţa ce-

lei europene la 305,7 – 306,4 

forinţi iar cea poloneză stag-

na la 4,19 – 4,20 zloţi.

Volatilitatea perechii euro/

dolar era mică, ea rezumân-

du-se la 1,2415 – 1,2442 do-

lari, după ce acum două zile 

ea a coborât la 1,2360 dolari, 

aproape de minimul ultime-

lor 27 de luni, de 1,2358 do-

lari.

Analiştii anticipează con-

tinuarea procesului de depre-

ciere a euro, în condiţiile în 

care BCE este pregătită să de-

clanşeze programul său de re-

laxare cantitativă, prin care 

va achiziţiona obligaţiuni ale 

statelor cu probleme din zo-

na euro dar şi obligaţiuni ale 

companiilor.

În piaţa la termen de la Si-

biu, euro se tranzacţiona pen-

tru scadenţa de săptămâna vi-

itoare la 1,2433 dolari.

Sunt folosite informaţii dis-

ponibile până la ora 14. (R. G.)

Leul s-a apreciat în faţa 
principalelor valute

PIAŢA VALUTARĂ

Tezaurul original şi arha-

ic al tradiţiei, al artei vin-

decării dar şi modul natu-

ral de menţinere a sănătă-

ţii, sunt unele din cele 

mai importante moşteniri 

ale unui popor.

Aceste argumente au stat 

la baza fondării de către An-

cu Dincă, fi zician şi inven-

tator al bio-fi to-modulatori-

lor, a noului post de televi-

ziune online „Tradiţie şi Să-

nătate TV” (TS TV), care va 

fi  lansat în preajma Zilei Na-

ţionale.

„Acest proiect a pornit din 

dorinţa de a înţelege tradiţi-

ile poporului român în rela-

ţia sa cu natura. Pentru a le 

descoperi realizatorii TS TV 

au străbătut toate regiunile 

ţării”, explică dl Dincă. „Do-

rim să oferim publicului un 

spaţiu pus în slujba omului 

şi a stării de bine a acestuia, 

unde se întâlnesc cei care pre-

ţuiesc valorile româneşti au-

tentice, cei care promovează 

bunul gust şi respectul faţă 

de tradiţie”, a precizat fon-

datorul TS TV.

Emisiunile difuzate de 

www.traditiesisanatate.ro vor 

prezenta metode de întreţi-

nere a sănătăţii, oferite atât 

de medicina alopată, cât şi 

de cea complementară. Tot-

odată, ele vor încerca să dez-

văluie înţelesul, chiar şi cel 

ascuns, al obiceiurilor popu-

lare, al portului tradiţional, 

al gastronomiei sau al culti-

vării plantelor sau creşterii 

animalelor.

În căutarea tradiţiilor care 

defi nesc spaţiul românesc, 

echipa TS TV a descoperit şi 

fi lmat un loc special, la mar-

ginea Clujului. Muzeul creat 

de Căpuşan Gheorghe, Poar-

ta de su’ Feleac, este unul ori-

ginal, în care au fost aduna-

te obiecte cu specifi c româ-

nesc, dar şi maghiar sau să-

sesc. Un loc unde lângă cos-

tumele populare, care pot fi  

îmbrăcate de vizitatori, se afl ă 

un război de ţesut, blide sau 

icoane pe pereţi, dar şi unel-

te folosite în gospodăria ţără-

nească, iar bucatele tradiţio-

nale pot fi  gătite şi savurate.

Şi cum se apropie Sărbăto-

rile de iarnă, cei de la TS TV 

s-au întâlnit cu angajatele unei 

mici fabrici clujene de globuri 

pentru Crăciun, de la care au 

afl at în ce constă măiestria de 

a realiza şi decora aceste mi-

ci opere de artă.

„Poporul român este în pe-

ricol de a-şi pierde identita-

tea întrucât nu mai este edu-

cat să-şi respecte tradiţiile şi 

să-si aprecieze sănătatea. Obi-

ceiurile populare, dar şi ve-

chile metode de vindecare 

pot dispărea, iar globalizarea 

a produs obiceiuri nesănă-

toase. De aceea, ne vom stră-

dui să oferim o alternativă 

«curată» programelor actua-

le de televiziune. Nu dorim 

să criticăm pe cineva sau ce-

va, dar fi ecare lucru făcut te-

meinic aduce un altul, de şi 

mai mare valoare, după si-

ne”, a încheiat Ancu Dincă.

Clujul, punct de pornire pentru TS TV 
în căutarea tradiţiilor româneşti

Aproximativ 7.600 de 

miliarde de dolari, adică 

8 % din bogăţia mondia-

lă, sunt deţinute de per-

soane particulare în para-

disuri fi scale, afi rmă un 

recent studiu apărut în 

Journal of Economis 

Perspectives, citat de AFP.

Familiile europene se cla-

sează pe primul loc în acest 

top cu 2.600 de miliarde lo-

calizate în state în care fi sca-

litatea slabă cooperează cu 

opacitatea fi nanciară, afi rmă 

francezul Gabriel Zucman, 

profesor asistent la London 

School of Economics.

În urma lor, contribuabilii 

asiatici (1.300 miliarde) se dis-

tanţează puţin de cei ameri-

cani (1.200 miliarde), urmaţi 

de persoane particulare din 

ţările Golfului Persic (700 de 

miliarde), afi rmă Zucman, au-

tor şi al „Bogăţiei ascunse a 

naţiunilor. Anchetă asupra pa-

radisurilor fi scale” (2013).

Studiul nu ţine cont decât 

de activele fi nanciare, nu şi 

de bunurile mobile şi imobi-

liare, care pot fi  de asemenea 

ascunse serviciilor fi scale na-

ţionale.

„Dacă pare clar că averea 

deţinută offshore este în creş-

tere, principala incertitudine 

ţine de partea care relevă eva-

ziunea fi scală”, indică Zuc-

man, potrivit căruia unii con-

tribuabili declară „în stare bu-

nă şi ofi cială” conturile lor în 

Elveţia sau în Insulele Caiman.

Ţinând seama de această 

incertitudine, Zacman esti-

mează la „190 de miliarde” 

de dolari anual pierderea ve-

niturilor fi scale sustrase sta-

telor, în profi tul „cvasiexclu-

siv” al contribuabililor cei mai 

bogaţi.

Studiul său arată, de ase-

menea, că multinaţionalele 

americane utilizează tot mai 

mult paradisuri fi scale pen-

tru a se sustrage impozită-

rii. În 2013, 55 % din veni-

turile lor realizate în străi-

nătate erau localizate în aces-

te jurisdicţii, în special în 

Luxemburg şi Singapore, fa-

ţă de mai puţin de 20 % în 

urmă cu 30 de ani.

Scandalul „LuxLeaks”

Acest studiu apare într-un 

moment în care polemica asu-

pra optimizării fi scale a ma-

rilor întreprinderi a căpătat 

amploare o dată cu dezvălu-

irile din scandalul „LuxLeaks” 

despre rolul de placă turnan-

tă jucat de Luxemburg.

Acorduri fi scale secrete în-

tre Luxemburg şi 340 de mul-

tinaţionale, printre care Ap-

ple, Amazon, Ikea, Pepsi sau 

Axa, pentru a-şi reduce la mi-

nim impozitele, au fost dez-

văluite în urmă cu trei săptă-

mâni de instituţii media inter-

naţionale care se bazează pe 

documente obţinute de Con-

sorţiul internaţional al jurna-

liştilor de investigaţie (ICIJ), 

relatează AFP.

Aceste acorduri, încheiate 

între 2002 şi 2010, înseamnă 

miliarde de euro de încasări 

pierdute pentru statele unde 

aceste companii realizează 

benefi cii, potrivit ICIJ şi me-

dia partenere, printre care Le 

Monde, The Guardian, Süd-

deutsche Zeitung şi Asahi 

Shimbun.

ICIJ a dezvăluit în ianu-

arie plasamente ale demni-

tarilor chinezi în paradisuri 

fiscale.

În ancheta sa de şase luni 

intitulată „Luxembourg Leaks” 

sau „LuxLeaks”, ICIJ a avut 

acces la 28.000 de pagini de 

documente de „tax ruling” ca-

re arată cum marile companii 

„se bazează pe Luxemburg şi 

regulile sale fi scale suple, dar 

şi pe defi cienţele de reglemen-

tare internaţionale, pentru a 

transfera profi turi pentru ca 

acestea ori să nu fi e impozi-

tate, ori să fi e impozitate foar-

te puţin”, scrie Le Monde.

Unde se ascund averile națiunilor?

Profesorul Gabriel Zucman se ocupă de estimarea mărimii evaziunii fi scale din Europa.

Aproape 8 % din averile lumii sunt deținute în paradisuri fiscale, potrivit unui studiu recent.

BOGĂȚII

2.600
de miliarde de dolari 
sunt ținute de familii 
din Europa în 
paradisuri fi scale
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Din 2015, toţi românii 

care au asigurare medi-

cală vor deţine un card 

naţional de asigurări de 

sănătate.

Conducerea Colegiului 

Medicilor din România (CMR) 

nu susţine cardul de sănăta-

te şi nici dosarul electronic 

pentru că acestea nu consti-

tuie „o prioritate pentru ac-

tul medical”, a declarat marţi 

la o dezbatere preşedintele 

CMR, Vasile Astărăstoae.

Potrivit reprezentantului 

CMR, în lume există doar do-

uă ţări care au implementat 

dosarul electronic iar cardul 

de sănătate nu face altceva 

decât să spună dacă persoa-

na este asigurată sau nu. „(n.r. 

— Cardul) împiedică desfă-

şurarea actului medical şi bi-

rocratizează. Viitoarea carte 

de identitate va cuprinde şi 

aceste elemente pe care le are 

cardul. Noi nu vom sabota, 

dar nu vom susţine cardul şi 

dosarul electronic. Vom sus-

ţine toate acţiunile Ministe-

rului Sănătăţii şi ale CNAS, 

mai puţin aceste lucruri. Pe 

noi ne interesează actul pro-

fesional”, a declarat Astărăs-

toae, citat de Agerpres.

Reprezentanţii Casei de 

Asigurări de Sănătate (CAS) 

Cluj au declarat recent că 

din 2015 vor intra în vigoa-

re cardurile naţionale de să-

nătate. Până atunci, toţi me-

dicii de familie trebuie să 

cumpere cititoare de carduri, 

iar asiguraţii trebuie să in-

tre în posesia cardurilor ca-

re sunt distribuite prin poş-

tă. „Întrucât, începând din 

anul 2015 serviciile medica-

le care se acordă în sistemul 

de asigurări sociale de să-

nătate vor fi validate şi de-

contate doar în baza cardu-

lui iar prezentarea acestuia 

la furnizorii de servicii me-

dicale (medic de familie, me-

dic specialist, spital, farma-

cie, laborator) va deveni 

obligatorie rugăm pe aceas-

tă cale asiguraţii care au fost 

avizaţi de către factorii poş-

tali să se prezinte (cu avi-

zul şi actul de identitate) la 

sediile oficiilor poştale in-

dicate, pentru a-şi ridica car-

durile naţionale de asigurări 

sociale de sănătate”, a ex-

plicat Crina Grozav, purtă-

torul de cuvânt al CAS Cluj.

Ieri a debutat campania 

celor 16 zile de activism 

împotriva violenţei asupra 

femeii. Evenimentul a fost 

marcat de un marş al solida-

rităţii şi un moment de recu-

legere, la care au luat parte 

câteva zeci de persoane.

Cele 16 zile de campanie 

au început printr-un marş de 

solidaritate cu victimele agre-

siunilor. Cei strânşi în Piaţa 

Avram Iancu afi şat 24 de ma-

chete cu poveşti ale victime-

lor agresiunii în familie şi au 

pornit în coloană, într-un marş 

al tăcerii ce s-a oprit în Piaţa 

Unirii. Câteva zeci de persoa-

ne s-au îndreptat în linişte de-a 

lungul bulevardului Eroilor, 

pentru ca o dată ajunse în pia-

ţă să ţină un moment de recu-

legere în memoria femeilor uci-

se prin violenţă domestică. Au 

fost aprinse lumânări, iar în 

Turnul Croitorilor au fost ofe-

rite mesaje de încurajare pen-

tru victimele afl ate în viaţă.

Anul acesta, asociaţiile negu-

vernamentale de profi l au înre-

gistrat peste 30 de cazuri de agre-

siune asupra femeilor, sub for-

ma violenţei fi zice, abuzului psi-

hologic sau economic. Totodată, 

reprezentanţii asociaţiilor au ţi-

nut să precizeze violenţa domes-

tică este un fenomen subrapor-

tat, numărul victimelor care se 

tem să facă reclamaţii fi ind cu 

mult mai mare în realitate.

Pe durata celor 16 zile de 

campanie, vor avea loc vizite 

de informare la licee din Cluj-Na-

Colegiul Medicilor reneagă cardul 
de sănătate. Care este motivul?

Campanie împo
violenţei asupra
La Cluj-Napoca urmează 16 zile de solidaritate şi activism p
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comercializează

capace fontă şi compozite
tubulatură şi fi tinguri

18 studenţi ai Universităţii 

Tehnice din Cluj şi doi stu-

denţi UBB au primit, ieri, în 

cadrul unei gale ofi ciale 

desfăşurate la Palatul 

Bragadiru din Bucureşti, 

burse de merit în valoare 

de 192.000 lei. Acestea au 

fost acordate prin interme-

diul Roberto Rocca 

Education Program (RREP).

Pentru anul 2014, 41 stu-

denţi din toată ţara au fost re-

compensaţi pentru rezultatele 

lor excelente cu bursele RREP. 

Valoarea unei burse este de 

9.600 de lei, reprezentând o 

investiţie totală din partea com-

paniei de 393.600 de lei.

Dintre bursieri, cel mai nu-

meros grup, de 18 studenţi, 

provine de la Universitatea Teh-

nică din Cluj-Napoca. Tinerii 

eligibili pentru acest program 

au fost cei care studiază la uni-

versităţile partenere, iar cei 41 

de bursieri au fost aleşi pe ba-

za rezultatelor lor academice, 

a potenţialului de lider şi a 

unor aptitudini personale pre-

cum capacitatea de a inova 

sau de lucra în echipă, prin-

tr-o selecţie realizată de spe-

cialiştii în resurse umane.

„Faptul că şi în acest an 

studenţii clujeni au reuşit şi 

cele mai bune burse este o 

confi rmare a nivelului acade-

mic pe care universitatea noas-

tră îl oferă. Principalul atu al 

burselor din Roberto Rocca 

Education Program este ne-

condiţionarea studenţilor şi 

faptul că, pentru a obţine o 

bursă, selecţia se face şi pe 

alte criterii decât strict rezul-

tatele şcolare. Studenţilor li 

se testează şi abilităţile de li-

der, de a munci în echipă, lu-

cruri foarte importante în ca-

riera lor de viitori ingineri”, 

prof.dr.ing Mihail Abrudean, 

Facultatea de Automatica si 

Calculatoare, UTCN.

poca, dar şi la centre de asisten-

ţă socială, în cadrul cărora vor 

fi  oferite informaţii despre ser-

viciile de consiliere ale organi-

zaţiilor de profi l clujene. Cam-

pania va lua sfârşit cu o „bibli-

otecă vie” în data de 10 decem-

brie. Este un concept nou, în 

care vizitatorii „împrumută” nu 

cartea, ci pe autorul acesteia, 

dacă vor să afl e ce conţine acea 

carte, povestesc organizatorii.

Mesajul nostru este că vio-

lenţa în familie este o infracţiu-

ne, nu un tabu, iar acest feno-

men nu trebuie tolerat. Victime-

le trebuie să ceară ajutor. Cred 

că ar trebui să se vorbească mai 

des despre acest fenomen, pen-

tru că vorbind des despre el, lu-

mea o să ştie că aşa ceva nu es-

te normal. Campaniile de infor-

mare nu sunt sufi ciente. Cam-

pania celor 16 zile de activism 

împotriva violenţei asupra fe-

meii este un eveniment menit 

să tragă un semnal de alarmă 

cu privire la acest fenomen, să 

informeze publicul larg despre 

resursele comunitare şi, nu în 

ultimul rând, să ofere sprijin 

victimelor”, a declarat Pocola 

Eleonora, preşedinte al Asoci-

aţiei Vivad.

Campania celor 16 zile de ac-

tivism împotriva violenţei îndrep-

tate spre femei este o iniţiativă 

a Asociaţiei Victorie Împotriva 

Violenţei Asupra Femeii – Vivad, 

în parteneriat cu instituţiile pu-

blice de profi l, ONG-uri şi depar-

tamente universitare.

Organizaţia Naţiunilor Unite 

a declarat în anul 1960, ziua de 

25 noiembrie ca fi ind ziua inter-

naţională pentru eliminarea vi-

olenţei asupra femeilor. Campa-

nia din Cluj se va întinde pe o 

perioadă de 16 zile, având a se 

încheia într-un moment simbo-

lic, data de 10 decembrie repre-

zentând ziua internaţională a 

drepturilor omului.

Studenţii clujeni conduc în 
clasamentul burselor Rocca

În centrul comunei Chinteni, bannerul care îl propune pe Victor Ponta președinte 
continuă să vegheze asupra trecătorilor. Primarul Lucia Suciu (PSD) nu s-a învrednicit, 
la mai bine de o săptămână de la ultimul tur de scrutin, să dispună ridicarea 
materialelor electorale de pe domeniul public. Poate că ignorarea realității o face pe 
primărița din Chinteni să se simtă mai bine. Oricum, până la preluarea oficială a 
mandatului de către președintele ales al României, mai este aproape o lună.
Până atunci, Lucia Sucia se iluzionează probabil că lucrurile ar putea să stea altfel.

otriva
a femeilor
pentru victimele violenţei domestice.

FOTOGRAFIA ZILEI
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LICITAȚIE PUBLICĂ

CABINET INDIVIDUAL DE INSOLVENŢĂ 
HORAŢIU HÎNGANU Cod de identifi care fi scală 
31334647 Sediul Cabinetului Individual Cluj Napoca, Calea 
Dorobanţilor, Nr. 69, Jud. Cluj, Număr de înscriere în 
Tabloul practicienilor în insolvență 1B 3783; Telefon: 0740-
215983; Fax 0364-816.282, E-mail: horatiu_hanganu@
yahoo.com, în calitate de lichidator judiciar al S.C. ANAALPIN 
S.R.L., organizează licitaţie publică competitivă cu strigare 
pentru valorifi carea bunurilor mobile din patrimoniul 
societăţii debitoare, în valoare de 16.270 lei TVA inclus. 
Bunurile se vând individual.

Licitaţia va avea loc la data de 04.12.2014, orele 16,00. 
În cazul neadjudecării bunurilor la prima licitaţie, aceasta 
se va relua, în următoarele 5 săptămâni, la aceeași adresă, 
la aceeași oră, în zilele de joi ale săptămânii.
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Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 
str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS (standul de 
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Proprietar, vând ap. cu 3 came-
re, 90 mp, confort sporit, în Ghe-
orgheni, str. Nicolae Titulescu 
(fosta Pata), P/4, termopan, cen-
trală termică , balcon închis cu 
termopan, parchet, ușă metalic, 
sau schimb cu casă sau teren. Tel. 
0744-219124. (1.2)

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

Detalii la 021 306 48 53, 
email
oferte.vanzare@raiffeisen.ro. 
(3.3*)

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

Detalii la 021 306 48 53, 
email
oferte.vanzare@raiffeisen.ro. 
(3.3*)

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

Detalii la 021 306 48 53, 
email
oferte.vanzare@raiffeisen.ro. 
(3.3*)

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

Detalii la 021 306 48 53, 
email
oferte.vanzare@raiffeisen.ro. 
(3.3*)

¤ P.F. vând ap. cu 2 camere, 
ultracentral, în supr. de 54 
mp + 2 boxe de 14 mp, cotă 
parte din curte și podul clădi-
rii, parter, geamuri la stradă 
și curte, renovat recent, , con-
torizat, C.T., cheltuieli de 
intreținere foarte mici, preta-
bil pentru locuințe, cabinete, 
birouri, etc, preț 1000 euro/
mp, negociabil. Inf. la tel. 
0762-258062. (6.7)

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

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

¤ Caut chilipiruri imobiliare, 

ap. cu 2-3 camere, la preţuri 
mici, cu acte în regulă, C.T. Tel. 
0740-781459. (4.5)

CASE/CABANE

¤ URGENT! Vând casă la munte, 
zona Valea Ierii, 2 camere, fi ni-
sate, preţ 5600 euro. Inf. la tel. 
0747-700044. (2.5)

¤ Vând casă veche, grajd și te-
ren în supr. de 752 mp, în 
Florești, la strada principală, 
șoseaua Cluj-Oradea, racordate 
la toate utilitățile, apă, gaz, cu-
rent, zona de case. Relaţii la tel. 
0749-813005. (3.7)

¤ Vând casă în zonă rezidenţială, 
în cart. Borhanci, Aleea Violetelor 
nr. 1, teren în supr. de 607 mp, 
la parter, living, bucătărie, baie, 
WC, cămară, la etaj 3 camere, 
baie, balcon, terasă, hol, baie, 
WC. Inf. la tel. 0264-550331 sau 
0725-442163. (3.5)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

¤ Cumpăr casă/vilă cu un sin-
gur nivel în Grigorescu (P-ţa 14 
iulie, Donath, E. Grigorescu, O. 
Goga), Gheorgheni (Arieșului, 
Artelor, V. Lupu, T. Ionescu, Al-
binii), Bulgaria (P-ţa 1848, Clu-
jana), suprafaţa utilă între 
100-150 mp, pod, garaj, teren/
grădină min. 400 mp, front mi-
nim de 16 m, aproape de mij-
loacele de transport în comun. 
Tel. 0748-111295. (3.7)

TERENURI

¤ P.F. vînd teren arabil în supr. 
de 5700 mp, în hotarulcomunei 
Mihai Viteazu, jud. Cluj. Inf. su-
plimenatre la tel. 0720-041143, 
după ora 16.00. (2.7)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii, str. Dealul Fânaţelor, la 
100 m de autobuzul nr. 39, supr. 
6200 mp, front la stradă 168 m, 
cu toate utilităţile pe teren, preţ 
negociabil. Merită văzut. Tel. 
0741-100529. (2.7)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii în Cluj-Napoca, str. Becaș 
nr. 34, supr. 3900 mp, cu front 
de 19,5 m și 200 m lungime, cu 
toate utilităţile pe teren, cu C.F. 
+ C.U. # P2 sau case înșiruite, 
preţ negociabil. Inf. suplimenta-
re la tel. 0741-100529. (2.7)

¤ Vând teren pentru construcţii 
3000 mp și 7500 mp, pe str. 
Gabor Aron, și de 1060 mp, pe 
E. Cioran, toate în crt. Mănăș-
tur, cu acte în regulă. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0748-193982. (3.7)

¤ Vând teren pentru construcţie 
casă, situat în Cluj-Napoca, str. 
Bradului nr. 32, în suprafaţă de 
600 mp, extras C.F., utilităţi, ca-
dastru. Inf. și relaţii suplimena-
tre la tel. 0744-636473. (3.5)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii, în Făget, preţ negocia-

bil. Inf. suplimentare la tel. 
0755-568802. (4.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pă-
șune. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (6.7)

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

Tureni. Exclus agenţii.

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

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stra-
dă (16 km de Cluj) – Vechea 
Deuşu, intravilan, zonă linişti-
tă. Preţ – 18 Euro mp. Infor-
maţii telefon: 0722-990855.
¤ Vând teren central în supr. de 
100 mp, front 20 ml la drum de 
servitute, cu C.F. și C.U., P+6, 
preţ 250 euro mp. Inf. supli-
mentare la tel. 0745-251703.

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 200 

m de str. D.D. Rosca, front la drum 

de servitute 36,6 m. Terenul este 

plan, situat într-o poiană.

Informații la tel. 

0756-091346.

¤ Vând teren în zona Tetarom 
2 (fosta livadă de pomi – IAS), 
centrura spre Apahida. Inf. şi 
relaţii suplimentare la tel. 
0264-416242, după ora 20, 
Fam. Molnar.
¤ Cumpăr 500 mp teren pentru 
construcţie vilă sau de 1500 
mp pentru construcţie case în-
șiruite, liber sau cu casă demo-
labilă, în zona Grigorescu (P-ţa 
14 Iulie, E. Grigorescu, Donath, 
O. Goga), Gheorgheni (Arieșu-
lui, Artelor, V. Lupu, T. Ionescu, 
Albinii), Bulgaria (P-ţa 1848, 
Clujana), front min. 16 m, 
aproape de mijloacele de 
transport în comun. Tel. 
0748-111295. (3.7)

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ P.F. dau în chirie apartament 
cu 2 camere, în supr. de 54 mp, 
ultracentral, condiţii bune pentru 
locuit și birou, contorizat individu-
al, C.T., ușă metalică și termo-
pan, cheltuieli de întreţinere foar-
te mici, aproape de McDonald’s, 
preţ 350 euro, negociabil. Inf. la 
tel. 0764-471829. (6.7)

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

Caut de închiriat garsonieră,

mobilată, de preferinţă zona 

FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SPAŢII

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial de 307 mp, sau parţial, 
pe B-dul Eroilor, cu vitrine mari la 
stradă. Tel. 0766-239803. (1.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial, în Mănăștur, peste 
drum de BIG, Complex Winmar-
kt, 160 mp, cu vitrină mare la 
stradă, aproape de trecerea de 
pietoni. Tel. 0745-515415. (1.2)

¤Proprietar, dau în chirie spaţiu 

comercial cu vitrină la stradă. în 
P-ţa Mihai Viteazul, în același 
magazin cu Carmangeria CINA, 
între Banca Transilvania și Maga-
zinul Fierul, Germanos. Inf. la tel. 
0756-158360. (1.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial în cart. Mărăști, peste 
drum de P-ţa Mărăști, cu vitrină 
mare la stradă, în supr. de 80 
mp, între Farmacia Remedium și 
casa de schimb valutar, actual 
magazin Brands Outlet. Tel. 
0766-297057. (1.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţii 
pentru birouri, 200 mp, în P-ţa 
Mihai Viteazul, colţ cu Regele Fer-
dinand, întreg etajul unei clădiri 
comerciale, cu terasă exterioară 
și curte interioară de 70 mp. Tel. 
0766-297057. (1.2)

¤ Dau în chirie garaj sub bloc dis-
ponibil cu data de 01.11.2014, 
contorizat, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-0288813. (2.7)

SCHIMBURI

¤ Schimb ap. cu 2 camere, fi nisat, 
central, parter înalt, pe str. Horea, 
cu apartament ultracentral. Sunaţi 
la tel. 0744-164087. (2.7)

¤ P.F. schimb apartament cu 4 
camere, în cart. Mănăștur, supr. 
68 mp, decomandat, et. 3, cu 
balcon, cu 2 băi, beci, cu garso-
nieră în Cluj-Napoca, + diferen-
ţă. Tel. 0755-568802. (4.7)

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

LOCURI DE MUNCĂ

Angajăm specialist 
cu experienţă în 

producţia industrială 
de chebab. 

+40.361.405.433. 
(6.15)

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

Tânăr serios, absolvent 
al Facultăţii de Știinţa 
și Ingineria Mediului, caut de 
lucru în Cluj-Napoca, conform 
pregătirii sau 
în alt domeniu. Telefon 
0756-312841, Cosmin.

¤ Tânără, caut loc de muncă part-
time, în domeniul contabilitate 
primară, cunoștințe WINMENTOR. 
Sunați la tel. 0745-430079.

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

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

SERVICII

¤ Babysitter de weekend. Lu-
craţi în weekend şi nu aveţi cu 
cine să lăsaţi copii? Atunci aţi 
găsit persoana de care aveţi 
nevoie. Sunați la tel. 0757-
528517. (1.1)
¤ P.F. efectuez transport măr-
furi generale cu “Ford Tranzit” 
decapotabil, de 1500 kg, la cele 
mai mici preturi, materiale de 
construcţii, molozi, cherestea la 
rampa de gunoi Pata-Rât. Preţ 
mic, negociabil, al orice oră. Su-
naţi la tel. 0741-100529. (2.7)

¤ Tineri căsătoriţi, serioși, stu-
dii superioare, îngrijim o per-
soană, contra locuinţei în 
Cluj-Napoca. Cerem și oferim 
seriozitate! Sunaţi la tel. 
0740-876853. (6.7)

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând ”Volkswagen Golf 4”, an 
de fabricaţie 2002, motor 1,6, 
129000 km la bord, benzină, 
stare bună, culoare argintie, în 
orașul Bistriţa Năsăud, bine în-
grijită, preţ negociabil. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel 
0743-433704. (2.7)

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

ELECTRO

¤ Vând cameră video ”Sony-HDVX 
x 19”, nouă, 2 buc binoclu, altele. 
Tel. 0759-020427. (2.7)

¤ Vând aparate foto: “Praktica 
LTL 3”, “Fed 2”, “Zorki 5”, “Sme-
na”, în stare foarte bună de func-
ţionare. Sunaţi la tel. 
0759-020427. (2.7)

¤ Vând orgă ”Altarus 3000”, vi-
deo ”Panasonic”, 3 buc 
pick-u-urip, aparate radio, 6 kg de 
cositor, fi er pătrat, ţeavă de cupru, 
casete audio-video, preţ foarte 
bun. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0748-193982. (3.7)

¤ Vînd foarte ieftin: contactori în-
tre 10-400 A, ISOL-uri de 16-630 
A, strea triunghi 63 A, AC 3, 40 A, 
motoare mici de 0,55-0,75/1500; 
1,5/1000, de 380 V, manometru 
cu contact 0-600 bari. Tel. 
0722-886013. (3.7)

¤ P.F.A. vând aparaturi electro-
nice și de măsură analogice, os-
ciloscop cu două spoturi în ban-
dă 5-100 MHz, aparate de mă-
sură electrice universale. Detalii 
la tel. 0725-521945. (7.7)

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

MOBILIER

¤ Vând birou mare, dulap hol, 
altele. Inf. și relaţii suplimenta-
re la tel. 0748-193982. (3.7)

UZ CASNIC

¤ Vând plită de aragaz cu 3 ar-
zătoare. Inf. suplimentare la 
tel. 0264-440637 sau 0744-
485224. (1.7)

¤ Vând convenabil unei per-
soane interesate și serioase, 
scule așchietoare, cuţite 
strung, burghie, freze, scule de 
prindere, etc, la preţ convena-
bil. Rog seriozitate. Inf. la tel. 
0743-330440. (2.7)

CĂRŢI

¤ Cumpăr cărţi despre autotu-
rism ”Dacia”. Ofer preţ bun. Su-
naţi la tel. 0749-174082. (7.7)

¤ Vând diferite cărţi. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0748-193982. (3.7)

DIVERSE

¤ Vând blană de astrahan, cu-
loare neagră, mărimea 42-44 și 
blană de nutrie, mărimea 50, 
ambele noi. Inf. suplimentare la 
tel. 0749-366446. (1.7)

¤ Vând damigene de 10 l, fi er 
forjat (bibliotecă). Inf. supli-
mentare la tel. 0264-440637 
sau 0744-485224. (1.7)

¤ Vând serviciu de inox de 16 
piese, capace cu termostate, 
noi, capacitate 6,3 l; 3,1 l; 2,9 
l; 2,2 l; 1,6 l, construite în 7 
straturi, preţ 550 RON, negocia-

bil. Foarte bun pentru cadou. 
Inf. suplimentare la tel. 
0751-367181. (1.7)

¤ Vând armă de tir ”Slavia” de 
4,5 mm, cu 2 arcuri, lunetă 
“Gamo” 4 x 20, alice de plumb 
de 4,5 mm, foarte puţin folosit. 
Inf. la tel. 0759-020427. (2.7)

¤ Vând o pereche de patine pe 
bocanci, nr. 40, noi. Sunaţi la 
tel. 0740-119939. (2.7)

¤ Vând ceasuri de mână bărbă-
tești “Doxa’, “Raketa”, “Pobe-
da”, “Poljot”, “Atlantic” și 5 cea-
suri de buzunar, noi, de epocă, 
din colecţie. Inf. la tel. 
0759-020427. (2.7)

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

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

AFACERI

¤ Ești o persoană motivată? Ai 
timp liber și puţin mai multă 
răbdare? Poţi câștiga lunar 
peste 300 USD lucrând acasă la 
un calculator conectat la inter-
net. Dacă te interesează trimte 
textul ”Info” la adresa gadi-
na2010@tahoo.com. (3.7)

COLECŢIONARI

¤ Vând 100 buc pixuri din colec-
ţie, stilouri noi, brichete din colec-
ţie. Tel. 0759-020427. (2.7)

¤ Vând colecţie de timbre, cu do-
uă clasoare, mare și mic. Sunaţi la 
tel. 0759-020427. (2.7)

ANIMALE

¤ Vând trei bivoliţe tinere, cu vi-
ţel de 8 săptămâni și două ges-
tante în luna 9, liniștite, crescute 
în gospodărie proprie, cu produ-
se ecologice. Inf. suplimentare la 
tel. 0762-258062. (6.7)

PIERDERE

¤ MOL ROMÂNIA PETROLEUM 
PRODUCTS S.R.L cu sediul în Cluj 
Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 
14-16, etaj 1, judeţul Cluj, Număr 
de ordine în Registrul comerțului: 
J12/729/2000, cod unic de înre-
gistrare 7745470, declară nulă, 
fi ind pierdută Certifi catul consta-
tator eliberat in baza declarației 
pe proprie răspundere, înregis-
trată sub nr. 117280 din 
09.11.2010, pentru sediul secun-
dar, punct de lucru din MUNICI-
PIUL ORADEA, Șos. Borșului, nr. 
43/A, în incinta Direcției 
Județene pentru Accize și 
Operațiuni Vamale – Bihor, clădi-
rea centrală, biroul nr. C107A, 
județul Bihor. 

LICITAȚIE

PRIMĂRIA COMUNEI SĂCUIEU
cu sediul în loc. Săcuieu, 

nr. 130,

tel. 0264-257672

organizează licitaţie publică 
pentru vânzarea de masă 

lemnoasă pe picior în data 
de 05.12.2014, ora 11, la 

sediul primăriei a unui 
volum de 213 m³ brut din 
care 23 m³ brad, 109 m³ 
molid, 75 m³ fag, 3 m³ 

sălcie și 3 m³ mesteacăn, 
nr. partidei 1491 – Bulzuri. 
Preţ pornire 40 lei/m³, prin 

strigare. (1.1)



spectacole

Gaiţele – cu Rodica Popescu Bitanescu, 
Florina Cercel, Ileana Stana Ionescu

Marți, 9 decembrie, ora 19.00

Revizorul – cu Horațiu Mălăele și George Mihăiță
Luni, 15 decembrie, ora 19.00

Vienna Classic Christmas, Strauss Festival Orchestra
Sâmbătă, 13 decembrie, ora 19.30

Best of Viena cu Johann Strauss Ensemble
Duminică, 14 decembrie, ora 19.00

Ștefan Hrușcă – Colinde tradiționale de Crăciun
Miercuri, 17 decembrie, ora 20.00

Teatrul Naţional

Casa de Cultură a Studenţilor

Colegiul Academic
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ANUNŢ ANGAJARE

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – Centrul 
Judeţean Cluj, cu sediul pe Bulevardul Muncii, nr.18, 
Cluj-Napoca, scoate la concurs funcţia publică de execuţie 

temporar vacantă de consilier principal la Compartimentul 
Economic, Recuperare Debite din cadrul Centrului Judeţean 
Cluj, în termenul prevăzut de O.U.G. nr. 45/2008.

Concursul se va desfășura în data de 09.12.2014 – proba 
scrisă (ora 10.00), la sediul Centrului Judeţean Cluj, B-dul 
Muncii, nr. 18, Cluj-Napoca.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Centrului 
Judeţean Cluj, în termen de 8 zile de la data publicării 
prezentului anunţ în Monitorul Ofi cial al României, partea 
a-III-a și în presă, respectiv până în data de 03.12.2014, ora 
16.00.

Relaţii suplimentare la telefon: 0264/456454.

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:20 Discover România (emis. 
info.) – Ţinutul Buzăului - chiliile 
învăluite în taină
12:30 Europa mea (emis. info.) (r)
13:00 Opre Roma (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Convieţuiri (doc.) 
16:55 Discover România (emis. 
info.)
17:10 Se zice că... (div.) 
18:35 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
18:45 Black Harbour (can., 
1996, ser., ep. 8)
19:40 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep.)
21:00 Vorbește liber! (emis. info.) 
22:00 Biziday (talk show)
22:50 Starea naţiei (reality 
show)
23:45 Andografi a zilei 
23:50 Descoperă Europa ta! 
(emis. info.) (r)

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 Tron: Moștenirea (sua, 
2010, SF acţ.)
23:00 Un show păcătos (div.) 

PRO TV

12:30 Dădaca (sua, 1993, s. 
com., sezonul 5, ep. 1)
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr., ep. 53)
15:00 Secrete din trecut (engl., 
2008, com.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (div.)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Visuri la Cheie (reality 

show)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 Homeland: Reţeaua tero-
rii (sua, 2011, ser., sezonul 2, 
ep. 3)

KANAL D

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

ACASĂ TV

13:00 Culorile iubirii (mex., 
2014, ser.) (r)
14:30 Complicea (mex., 2014, 
ser.) (r)
15:30 Cununa de lacrimi (mex., 
2012, s. dr.)
16:30 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, ep. 4867)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Pasiune interzisă (sua, 
2013, s. tv)
19:30 Regina inimilor (sua, 
2014, ser.) (r)
20:30 Culorile iubirii (mex., 
2014, ser.)
22:00 Complicea (mex., 2014, 
ser.)
23:00 Casa de alături (sua, 
2011, s. de acţ.)

LOOK TV

13:00 Sinteza etapei (emis. 
sport)
13:30 Liga 1: FC Steaua Bucu-
rești - FC Brașov (emis. sport) (r)
15:30 Liga Magazin (emis. 
mag.) (r)
16:30 Tonik Show (div.) (r)
17:30 Fanatik Show (talk show) 
Cu: Horia Ivanovici
19:30 Știri Look TV (emis. info.) 
20:00 Big Boletus (div.)
21:00 Academia de frumuseţe 
(emis. con.)
22:00 Tonik Show (div.)
23:00 Liga Magazin (emis. 
mag.) (r)

PERFECT REFILL

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

perfectrefi ll1994@yahoo.com

 REUMPLERE CARTUŞE IMPRIMANTĂ

 REPARAŢII IMPRIMANTE, FAXURI, MULTIFUNCŢIONALE

 CARTUŞE NOI, TUŞURI/TONERE

 PIESE DE SCHIMB CARTUŞE/IMPRIMANTE

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

UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

Cluj-Napoca
Str. Partizanilor 

nr. 120

CONTACT:
e-mail: servicetransauto@yahoo.com

0729.308.116

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

În atenţia publicului călător!

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

Compania de Transport Public Cluj – Napoca S.A. 
anunță publicul călător că, începând cu data de 
26.11.2014, pe linia de autobuze nr. 40 (P-ta Șt. 
cel Mare – Cl. Turzii) se introduce o cursă 
suplimentară din P-ta Șt. cel Mare la 6:30.

Concert Vocal-Simfonic, Corul și Orchestra Filarmonicii 
de Stat „Transilvania”

Vineri, 28 noiembrie, ora 19.00
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Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNȚ DE PRESĂ
Finalizare proiect

Data: 26 Noiembrie 2014
Localitatea: Floreşti, jud. Cluj

SC Ziplink SRL, cu sediul în sat Floreşti, com. Floreşti, str. Pădurii nr. 32 ap. 13, jud. 
Cluj, a derulat începând cu data de 30.06.2014, proiectul „Investitii pentru 
îmbunătăţirea utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor”, cofi nanţat prin 
Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de fi nanţare nr. 
2TIC3.1.1/298/5/30.06.2014 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, Autoritate 
de Management pentru Programul Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competivităţii 
Economice’’ (POS CCE) prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord -Vest în calitate 
de Organism Intermediar pentru POS CCE.
Proiectul este fi nanţat prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea 
Competitivităţii Economice”, Axa Prioritară III-Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor 
pentru sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenţie 1-Susţinerea 
utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, Operaţiunea 1-Sprjinirea accesului 
la broadband şi la serviciile conexe.

Valoarea totală a proiectului este de 77.909,82 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă este de 56.146,05 lei.
Proiectul s-a implementat în localitatea Floreşti pe o durată de 5 luni, având ca 
obiectiv creşterea competitivităţii fi rmei.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Pop Teodor Daniel
Funcţie: Administrator
Tel. 0745.917.191, Fax: 0264.410.841, e-mail: netwaylan@yahoo.com

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
-co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
Comunicat de presă

FINALIZAREA PROIECTULUI

“Internet broadband şi achiziţia de echipamente IT& C la SC Eastman Impex 
SRL”

Cluj Napoca, 26.11.2014

SC Eastman Impex SRL, cu sediul în Cluj Napoca, str. Branului, nr. 53, judeţul Cluj 
în calitate de benefi ciar, anunţă fi nalizarea cu succes a activităţilor proiectului 
“Internet broadband şi achiziţia de echipamente IT& C la SC Eastman Impex 
SRL”, co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza 
contractului de fi nanţare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene desemnat ca 
Autorititate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Creşterea 
Competitivităţii Economice” prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord Vest în 
calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial “Creşterea 
Competitivităţii Economice”.
Valoarea totală a proiectului este de 102.492,20 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă este de 74.016,00 lei.
Proiectul s-a implementat în localitatea Cluj Napoca având o durată de implementare 
de 5 luni.
Prin acest proiect s-a realizat o conexiune la internet broadband, s-a 
implementat o aplicaţie pentru semnătura electronică şi s-au achiziţionat 
echipamente IT performante precum şi licenţe software necesare funcţionării 
echipametelor achiziţionate.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Mircea Pop Grivase
Funcţie: Administrator
Tel. 0264-417 312, Fax: 0264-417 312, e-mail: offi ce@eastman.ro

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Un document de strategie 

de la Moscova, văzut de o 

publicaţie germană, dez-

văluie cum a fost sfătuit 

Vladimir Putin să infl uen-

ţeze Europa prin interme-

diul unor partide populis-

te şi de extremă dreapta, 

inclusiv formaţiunea anti-

euro Alternativa pentru 

Germania (AfD).

Ziarul Bild a dezvăluit luni 

documentul, în care Centrul 

pentru Comunicaţii Strategice, 

o fi rmă de consiliere de la Mos-

cova, prezintă felul în care Pu-

tin poate infl uenţa membri-che-

ie ai UE, inclusiv Germania.

Publicaţia subliniază asu-

pra uneia dintre metodele prin 

care se fi nanţează AfD – co-

merţul cu aur – şi o prezintă 

ca pe o cale prin care Kremli-

nul poate să cumpere infl uen-

ţă în partid. Consilierii suge-

rează că Guvernul rus poate 

vinde aur partidului german, 

în pierdere, sau să-i foloseas-

că pe germani ca intermediari 

în comerţul cu aur, în schim-

bul unor comisioane ca mijloc 

de umple seifurile partidului, 

relatează Mediafax.

AfD a vândut aur în valoa-

re de 2,1 milioane de euro în-

cepând din octombrie, cu pro-

fi t redus, dar vizează să-şi ma-

ximizeze ajutorul public – cal-

culat pe baza a câte voturi ob-

ţine partidul şi alte venituri – 

pe care-l primeşte.

Experţii lui Putin sugerea-

ză aceeaşi strategie şi prin acor-

darea unor împrumuturi către 

partid, o metodă utilizată de-

ja cu succes în Franţa. O ban-

că rusească a împrumutat par-

tidului Frontul Naţional (FN, 

extremă dreapta) peste nouă 

milioane de euro, iar în schim-

bul împrumutului liderii for-

maţiunii franceze xenofobe şi 

antieuropene au prezentat Ru-

sia într-un mod pozitiv.

Criza ucraineană este un 

punct deosebit de sensibil, 

având în vedere faptul că în 

trecut „Germania şi Rusia s-au 

înţeles. Germania este foarte 

reticentă în adoptarea unor 

măsuri militare”, explică el, 

adăugând că „în această ţară 

(Germania) ne simţim ca şi 

cum bombele ar cădea asu-

pra noastră, în timp ce ame-

ricanii se simt ca şi cum ar fi  

cei din bombardier”, a decla-

rat un analist din domeniul 

politicii externe.

Cum vrea Putin să 
influenţeze Europa?

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Confruntări violente au 

izbucnit luni seara pe 

străzile orăşelului ameri-

can Ferguson, după ce un 

juriu a decis să nu 

declanşeze urmăriri judi-

ciare împotriva unui poli-

ţist alb care a ucis în 

această vară un tânăr de 

culoare neînarmat.

Familia tânărului s-a decla-

rat „foarte dezamăgită” de de-

cizia juraţilor. De la Seattle şi 

până la New York, inclusiv la 

Chicago şi Los Angeles, mii 

de americani au ieşit în stra-

dă luni seara după anunţarea 

verdictului, informează Me-

diafax.

Poliţia s-a confruntat cu o 

adevărată explozie de violen-

ţă imediat după anunţaea ver-

dictului. Poliţiştii au fost vizaţi 

de numeroase tiruri, au fost 

„bombardaţi” cu pietre şi alte 

obiecte, iar marţi la ora loca-

lă 2.30 (9.30, ora României) 

12 imobile erau în fl ăcări, a 

anunţat şeful poliţiei din co-

mitatul Saint Louis Jon Belmar 

într-o conferinţă de presă.

Încă de la anunţarea deci-

ziei marelui juriu, câteva su-

te de manifestanţi s-au adu-

nat în Times Square, la New 

York, purtând panouri negre 

pe care se puteau citi mesaje 

ca „Rasismul ucide”, „Nu vom 

rămâne tăcuţi” şi denunţând 

„rasismul în rândul poliţiei”. 

„Dacă nu există justiţie, nu 

există pace”, scandau protes-

tatarii, ale căror rânduri s-au 

îngroşat odată cu scurgerea 

orelor. Alţii comparau poliţia 

cu Ku Klux Klan sau făceau 

afi rmaţii grosolane la adresa 

acesteia. Poliţia era omnipre-

zentă, cu elicoptere care sur-

volau cea mai celebră piaţă 

din lume. Bill Bratton, şeful 

poliţiei newyorkeze a venit în 

Times Square, unde cineva l-a 

împroşcat cu un lichid de cu-

loarea roşie pe faţă.

La Washington, câteva su-

te de protestatari s-au adunat 

în faţa sediului Casei Albe, 

scandând „Mâinile sus, nu 

trageţi”, sloganul devenit ape-

lul manifestanţilor de la dra-

ma din Ferguson, un orăşel 

din Missouri.

Imediat după anunţarea de-

ciziei juriului care l-a exone-

rat pe poliţistul Darren Wil-

son, preşedintele Barack Oba-

ma şi familia lui Michael 

Brown au îndemnat mulţimea 

să manifesteze paşnic, iar po-

liţia să dea dovadă de reţine-

re. Preşedintele a avertizat fa-

ţă de tentaţia de a „disimula 

problemele” legate de rasism 

în Statele Unite.

După trei luni de delibe-

rări, procurorul comitatului 

St Louis a anunţat că poliţis-

tul Darren Wilson nu va fi  

inculpat pentru uciderea lui 

Michael Brown, în vârstă de 

18 ani, care nu avea asupra 

lui nicio armă, după ce a tras 

de şase ori, ziua, asupra tâ-

nărului.

Proteste violente în America
Poliţistul care a împuşcat mortal un tânăr de culoare la Ferguson 
(SUA) a scăpat de urmărirea penală.
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Alături de Halep, care a 

fost în 2014 şi numărul 

doi mondial, a câştigat 

titlurile WTA de la Doha 

şi Bucureşti şi a jucat 

fi nale la Madrid, Roland 

Garros şi Turneul 

Campioanelor, şi de 

Iordache, campioană 

europeană cu echipa şi la 

sol, medaliată cu argint 

la bârnă şi cu bronz la 

sărituri, au mai fost men-

ţionaţi şi alţi sportivi 

români cu performanţe 

internaţionale în anul 

care se încheie, potrivit 

Agerpres.

Echipajul format din Ale-

xandru Dumitrescu şi Victor 

Mihalachi, medaliat cu aur 

mondial la canoe 2 pe distan-

ţa de 1.000 m, medaliat cu ar-

gint Mondiale pe 500 şi cu ar-

gint la Europene în aceeaşi 

probă, fi gurează pe lista spor-

tivilor.

Nu a fost uitată nici pugi-

lista Steluţa Duţă, campioană 

europeană la cat. 48 kg, scri-

ma este reprezentată de Si-

mona Gherman, medaliată eu-

ropeană cu bronz la spadă, la 

individual, şi cu aur la echi-

pe, precum şi de sabrerul Ti-

beriu Dolniceanu, medaliat 

cu bronz la Mondiale.

Singura judoka română no-

minalizată este Andreea Şte-

fania Chiţu, vicecampioană 

mondială la cat. 52 kg şi me-

daliată cu bronz la Europene.

Halterele sunt reprezen-

tate de Florin Croitoru, cam-

pion european la cat. 56 kg, 

şi de Loredana Toma, vice-

campioană europeană la cat. 

58 kg.

În cea de-a 42-a ediţie a 

anchetei „Top 10 Athletes of 

the Balkans 2014” au mai 

fost nominalizaţi şi alţi spor-

tivi cunoscuţi, precum fot-

baliştii bosniaci Edin Dzeko 

şi Miralem Pjanic, tenisma-

nul bulgar Grigor Dimitrov, 

tenismanul croat Marin Ci-

lic, schiorul croat Ivica Kos-

telic, atleta croată Sandra 

Perkovic, judoka elen Ilias 

Iliadis, tenismanul sârb No-

vak Djokovic, poloistul Filip 

Filipovic, luptătorul turc Ta-

ha Akgul etc.

Cel mai bun sportiv din 

Balcani în 2013 a fost desem-

nat tenismanul sârb Novak 

Djokovic, urmat în clasament 

de atleta croată Sandra Per-

kovic, de bulgarul Ivo Anghe-

lov, campion mondial la lup-

te, şi de Simona Halep.

Halep și Iordache, 
cele mai bune 
sportive din Balcani
Jucătoarea de tenis Simona Halep, și gimnasta 
Larisa Iordache, au fost nominalizate de agenția 
bulgară BTA pentru titlul de cel mai bun sportiv 
al anului din Balcani.

Ieri a început noul sezon 

al Cupei României, ce se 

desfăşoară după un for-

mat diferit faţă de sezoa-

nele precedente.

În această fază a competi-

ţiei, califi carea se decide în-

tr-o singură manşă eliminato-

rie, cine câştigă, merge în 

„sferturi”, iar cine pierde, pă-

răseşte Cupa României.

În sferturi, tragerea la sorţi 

respectă protocolul, dar jocurile 

se vor disputa în sistemul „tur – 

retur”. Primul joc se va disputa 

pe terenul echipei gazdă, retu-

rul urmând a fi  jucat pe terenul 

echipei oaspete. Câştigătoarele 

se vor califi ca în „Final Four”.

A început Cupa României la Handbal Masculin
Programul meciurilor din optimi:
Marţi, 25 noiembrie 
Dinamo București – Știinţa Bacău 30-28

Joi, 27 noiembrie
HC Argeș Pitești – HC Vaslui (Ora 17:00)

Joi, 27 noiembrie  
Poli Timișoara – HC Adrian Petrea (Ora 17:00)

Joi, 27 noiembrie  
CSA Steaua Alexandrion București – CSM București (Ora 
18:00, Digisport)

Joi, 27 noiembrie  
Energia Pandurii Tg. Jiu – CSU Suceava (Ora 18:00)

Joi, 27 noiembrie  
AHC Dunărea Călărași – HCM Constanţa (Ora 19:00)

Luni, 8 decembrie  
HCM Minaur Baia Mare – Potaissa Turda

Marţi, 9 decembrie 
„U” Cluj – HC Odorhei (Ora 17:00)

1. Steaua București  37p

2. CFR 1907 Cluj  32p

3. Petrolul Ploiești  31p

4. Astra Giurgiu  26p

5. ASA Târgu-Mureș  26p

6. Dinamo București  25p

7. CS Universitatea Craiova  25p

8. FC Botoșani  24p

9. FC Brașov  19p

10. FC Viitorul  18p

11. Pandurii Târgu-Jiu  15p

12. Gaz Metan Mediaș  15p

13. Universitatea Cluj  14p

14. Ceahlăul Piatra-Neamţ  14p

15. Concordia Chiajna  13p

16. Oţelul Galaţi  11p

17. Rapid București  10p

18. CSMS Iași  9p

Clasament Liga 1 – Etapa 15
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„U” Cluj
vrea victorie
Echipa de handbal masculin a 
CS „U” primește astăzi vizita 
timișorenilor de la CH 
Politehnica, într-o partidă ce 
contează pentru etapa a 9-a a 
Diviziei A, Seria B. „Sperăm 
să întrerupem această perioa-
dă mai puţin favorabilă nouă 
și să obţinem toate cele trei 
puncte punse în joc”, a spus 
antrenorul universitarilor clu-
jeni, Adrian Cercelaru. După 
zece etape de campionat, „U” 
Cluj se află pe poziţia a patra 
în clasament, cu 23 de punc-
te, iar adversarii din 
Timișoara pe locul 10, cu 8 
puncte. Confruntarea dintre 
cele două formaţii este pro-
gramată pe parchetul Sălii 
Sporturilor „Horia Demian”, 
cu începere de la ora 12:30.

Pe scurt

SPORT
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Depuneþi taloanele pânã în  
19 decembrie 2014 la centrele  
de micã publicitate monitorul

Tehnicianul Francisc 

Dican a fost numit antre-

nor principal al formaţiei 

CFR Cluj până la fi nalul 

turului Ligii I.

Potrivit unui comunicat dat 

de echipa din Gruia, Francisc 

Dican va antrena jucătorii clu-

bului CFR 1907 Cluj după ple-

carea lui Vasile Miriuţă la clu-

bul Gyor ETO, urmând a fi  aju-

tat de Horea Cârlan.

Dican, a ocupat în trecut 

funcţia de antrenor secund la 

formaţia CFR Cluj, precum şi 

la Unirea Alba Iulia, Sportul 

Studenţesc, U Cluj şi FCM Tîr-

gu Mureş.

CFR Cluj e pe locul 2 în 

Liga 1, cu 32 de puncte, cinci 

mai puţine decât liderul Stea-

ua. „Feroviarii” joacă etapa 

viitoare în Giuleşti, cu Ra-

pid, urmând să încheie tu-

rul Ligii I în Gruia, cu CSU 

Craiova.

Echipa din Gruia va mai 

disputa două partide în Liga I, 

sâmbătă, în deplasare, cu Ra-

pid, şi la 7decembrie, pe teren 

propriu, cu CS Universitatea 

Craiova. De asemenea, CFR 

Cluj va evolua, la 2 decembrie, 

în deplasare, cu CS Mioveni, 

în sferturile de fi nală ale Cu-

pei României.

Vasile Miriuţă s-a despărţit 

duminică aseara cu ochii în la-

crimi de CFR Cluj, iar şefi i clu-

bului aveau misiunea să gă-

sească rapid un antrenor inte-

rimar, cel puţin până la fi na-

lul turului.

Preşedintele Iuliu Mureşan 

a declarat după anunţul făcut 

de fostul antrenor că Francisc 

Dican sau Alin Minteuan ar 

urma să preia echipa după ple-

carea lui Miriuţă. Între timp, 

ofi cialii grupării din Gruia s-au 

înţeles cu primul dintre ei, ast-

fel că Dican va asigura interi-

matul în etapele rămase până 

la fi nalul turului.

Francisc Dican este antrenorul CFR-ului

CSM Bucureşti şi CS Volei 

Alba-Blaj vor forţa califi -

carea pe teren propriu, cu 

menţiunea că bucureşten-

cele nu au decât o singură 

variantă: să câştige retu-

rul cu 3-0 sau 3-1, apoi 

să-şi adjudece setul de 

aur. Dinamo are nevoie de 

o minune la Dabrowa 

Gornicza, ca şi Medicina 

la Kfar Saba, potrivit 

voleiromania.ro.

În Liga Campionilor, Ştiinţa 

Bacău este obligată să câştige 

la Nantes pentru a putea spe-

ra la (măcar) locul 3 în grupă.

Programul echipelor româneşti 

în Cupele Europene la volei:

Masculin
Cupa Challenge, 16-imi de 

fi nală, manşa tur: Dinamo Bu-

cureşti - Unirea Dej (meci pro-

gramat în perioada 2-4 decem-

brie 2014); Liga Campionilor, 

Grupa A, etapa a treia: CVM 

Tomis Constanţa - Knack Ro-

eselare (Belgia) (joi 4 decem-

brie 2014, ora 18.00); Celălalt 

meci din grupa Tomisului: Co-

pra Volley Piacenza (Italia) - 

Dragons Lugano (Elveţia) (joi 

4 decembrie 2014, ora 21.30); 

Cupa CEV, optimi de fi nală, 

manşa tur: Kecskemet RC (Un-

garia) - SCM U. Craiova (meci 

programat în perioada 2-4 de-

cembrie 2014).

Feminin
Liga Campionilor, Grupa 

B, etapa a doua: Nantes Vol-

ley-Ball (Franţa) - Ştiinţa Ba-

cău (miercuri 26 noiembrie 

2014, ora 21.00); Celălalt meci 

din grupa Ştiinţei: Fenerbah-

ce Grundig Istanbul (Turcia) 

- Azeryol Baku (Azerbaidjan) 

(miercuri 26 noiembrie 2014, 

ora 19.00); Cupa CEV, 16-imi 

de fi nală, manşa retur: Tau-

ron Dabrowa Gornicza (Polo-

nia) - Dinamo Romprest Bu-

cureşti, în tur 3-1 (miercuri 

26 noiembrie 2014, ora 19.00); 

CS Volei Alba-Blaj - Volley Ko-

niz (Elveţia), în tur 2-3 (mier-

curi 26 noiembrie 2014, ora 

19.15); Cupa Challenge, turul 

al II-lea, manşa retur: Hapo-

el Kfar Saba (Israel) - CSU Me-

dicina Tîrgu Mureş, în tur 2-

3 (miercuri 26 noiembrie 2014, 

ora 19.00). CSM Bucureşti - 

Uralochka-NTMK Ekaterin-

burg (Rusia), în tur 1-3 (marţi 

25 noiembrie 2014, ora 19.30).

Reamintim modifi carea de 

regulament decisă de Confe-

deraţia Europeană de Volei în-

că din sezonul trecut. Echipa 

califi cată în urma partidelor 

tur-retur va fi  cea care acu-

mulează mai multe puncte pe 

ansamblul celor două manşe. 

Se vor acorda 3 puncte pen-

tru victorie cu 3-0 sau 3-1, 2 

puncte pentru victorie cu 3-

2, 1 punct pentru înfrângere 

cu 2-3, 0 puncte pentru în-

frângere cu 0-3 sau 1-3. Dacă 

punctajul general este 3-3 du-

pă cele două manşe, se joacă 

set de aur pentru stabilirea 

echipei califi cate mai depar-

te, indiferent de setaveraj.

Astfel, dacă fi ecare echipă 

câştigă cu 3-2 câte un meci, 

se joacă set de aur. Dacă fi e-

care echipă câştigă cu 3-0 sau 

3-1 câte un meci, se joacă set 

de aur. Dacă o echipă câştigă 

cu 3-0 sau 3-1, iar cealaltă cu 

3-2, prima echipă merge mai 

departe.

Unirea Dej joacă în Cupa Challenge
Zilele acestea cele cinci formaţii din România vor evolua în Cupele Europene la volei feminin, 
după care echipele de volei masculin îşi vor întâlni săptămâna viitoare adversarele.


