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ACTUALITATE

Cosmonaut la înălţime 
academică
Primul cosmonaut român, Dumitru Pru-
nariu, a primit titlul „Doctor Honoris Cau-
sa” al Universităţii Babeş-Bolyai. Pagina 7

ECONOMIE

De unde vin 
antreprenorii de succes?
Monitorul de Cluj dezvăluie care sunt „trucu-
rile” de care s-au folosit unii antreprenori lo-
cali pentru a-şi urma visul. Pagina 4

SOCIAL

Celebra brânză
de Năsal reintră pe piaţă
Fabrica de brânzeturi de la Ţaga, judeţul 
Cluj, a fost închisă anul trecut şi a rămas, 
până acum, în conservare. Paginile 6-7

MAPAMOND

Relansare economică 
prin investiţii masive
Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Cla-
ude Juncker, vrea să relanseze economia 
Europei prin investirea a peste 300 miliar-
de de euro. Pagina 10

Aurelia Cristea plăteşte oalele sparte la Cluj
Ponta remaniază singurul ministru clujean pentru rezultatele slabe de la alegeri. Pagina 5

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

Arhitectul șef al județului Claudiu Salanță verifica și aviza proiectele responsabilului tehnic 
Claudiu Salanță. Legal, se ridică problema unei incompatibilităţi.
Moral şi etic, ne putem întreba cât de corecte au fost deciziile luate de el. Paginile 2-3

Lupul Salanță, paznic
la stâna cu gunoaie

Monitorul de Cluj avertizează autoritățile asupra unui posibil caz de incompatibilitate

PUBLICITATE

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

CLUJ-NAPOCA

10C Detalii în pagina 2M
ET

EO

PUBLICITATE

1  = 4.4200 LEI
Detalii în pagina 5

Telefon Monitorul: 
0264/59.77.00

POLITICĂ

PSD face prima analiză formală
a eşecului la prezidenţiale

ACTUALITATE

Cum spun meteorologii că va fi 
vremea în această iarnă?

Reuniunea CExN de astăzi se 
va desfăşura sub auspiciile unor 
poziţii publice contradictorii ex-
primate la nivelul leadership-
ului partidului de Victor Ponta 
şi Liviu Dragnea referitoare la 
momentul convocării congresu-
lui partidului, for care ar urma 
să facă analiza eşecului de la 
prezidenţiale.

Astfel, Liviu Dragnea a pre-
cizat, public, că are asentimen-
tul majorităţii liderilor de fi lia-
le pentru organizarea rapidă a 
unui congres în 20 decembrie, 
urmând ca partidul să se ocu-
pe ulterior de guvernare. Drag-
nea a spus că, dacă nu se de-
cide organizarea unui congres, 
atunci un Consiliu Naţional de 
analiză şi de lansare a unor 
proiecte politice ar putea avea 
loc oricând.

Ulterior acestei declaraţii 
făcute de Dragnea, Ponta a 

precizat, la revenirea din va-
canţa în Dubai, că PSD îşi poa-
te face analizele privind rata-
rea prezidenţialelor în primă-
vară, prioritare fiind acum re-
structurarea Guvernului şi 
prezervarea majorităţii parla-
mentare prin includerea PLR 
la guvernare.

Membrii CExN vor decide, 
joi, între cele două poziţii ex-
primate public de Ponta şi Drag-
nea, urmând să stabilească da-
că vor convoca congresul în 
acest an sau la sfârşitul anului 
viitor. Decizia va avea în vede-
re faptul că la congres nu se vor 
face doar analize, ci se va ale-
ge şi noua conducere a PSD, 
atât Ponta, cât şi Dragnea anun-
ţând public că îşi depun man-
datele în caz de eşec la prezi-
denţiale.

Despre situația fi lialei cluje-
ne a PSD, citiți în Pagina 5.

Administraţia Naţională de 
Meteorologie a realizat o estima-
re sezonieră a temperaturilor şi 
a cantităţilor de precipitaţii pe 
teritoriul României, până în lu-
na februarie a anului viitor.

Estimările sezoniere sunt reali-
zate de către Centrul European 
pentru prognoze pe medie durată 
de la Reading, Anglia şi au un grad 
de realizare de aproximativ 60%.

În decembrie, temperaturile 
medii lunare vor fi , în general, 
apropiate de mediile multianu-
ale în aproape toata ţara, iar lo-
cal în sud-estul şi sudul ţării vor 
fi  posibile valori termice mai ri-
dicate decât cele normale.

Cantităţile lunare de precipi-
taţii vor fi  normale în cea mai 
mare parte a regiunilor, local în 
centrul ţării fi ind posibile valori 
peste mediile climatologice, iar 
în sud, sub norme.

Temperatura medie lunară a 
aerului va avea, în luna ianua-
rie 2015, valori peste mediile cli-
matologice local în sudul, sud-es-
tul şi vestul ţării, iar în restul te-
ritoriului valorile termice vor fi  
apropiate de normal.

Precipitaţiile lunare vor fi  
apropiate de mediile multianu-
ale în estul, sud-estul şi sudul 
ţării, iar în restul regiunilor aces-
tea vor prezenta o tendinţă de 
excedent.

Temperatura medie lunară a 
aerului va înregistra, în februa-
rie, valori sub mediile climato-
logice în zonele nordice şi cen-
trale, local în sud-estul ţării va-
lorile termice vor fi  mai ridicate 
decât mediile, iar în restul regi-
unilor, normale.

Cantităţile lunare de precipi-
taţii se vor situa în general în li-
mite normale.

Exclusiv online

Ucigași prinși 
după 17 ani!
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KLAUS IOHANNIS | președintele ales al României

„Aşadar, este posibil ca în 2015 să avem 
această schimbare care să ofere Partidului 
Naţional Liberal o majoritate, care va fi  
folosită pentru a schimba Guvernul.“

DECLARAȚIA ZILEI
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Din aprilie 2014 – când a 

fost desemnat responsabil 

tehnic al proiectului 

Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor 

(SMID) – arhitectul-şef al 

judeţului Claudiu Salanţă 

este într-o situaţie legală 

„delicată”. A căzut între 

două legi: Legea 350/2001 

şi Legea 161/2003.

Prima spune ce poate face 

şi ce nu poate face un arhi-

tect-şef, pe cine conduce şi cui 

îi este subordonat; cea de-a do-

ua explică în ce condiţii un func-

ţionar public este sau nu incom-

patibil. Iar Claudiu Salanţă es-

te şi arhitect-şef, şi funcţionar 

public, şi şef al Comisiei Tehni-

ce de Amenajare a Teritoriului 

şi Urbanism a CJ, dar şi respon-

sabil tehnic al unui proiect re-

alizat de fi rme private, dar al 

cărui benefi ciar este CJ Cluj.

Legal, se ridică problema 

unei incompatibilităţi. Moral 

şi etic, ne putem întreba cât 

de corecte au fost deciziile 

luate de arhitectul şef Salan-

ţă în verifi carea şi avizarea 

proiectelor şi actelor pe care 

responsabilul tehnic Salanţă 

le-a întocmit pentru SMID.

Rezultatul, însă, este vizi-

bil: dezastru în relaţia dintre 

Benefi ciar (Consiliul Judeţean 

Cluj), Constructor-Antreprenor 

(asocierea Atzwanger&co, re-

spectiv subantreprenorul Na-

poca Construcţii) şi Inginer (Ta-

hal), un proiect care a depăşit 

termenele de realizare, respec-

tiv un centru de deşeuri inexis-

tent, care – dacă ar fi  fost dat 

în funcţiune în actualele con-

diţii de realizare – ar putea pu-

ne în pericol sănătatea şi chiar 

vieţile clujenilor.

Legea e lege.
Iată ce spune

Articolul 94, al 2.2 din Le-

gea 161/2003 (privind unele 

măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea 

demnităţilor publice, a func-

ţiile publice şi în mediul de 

afaceri, prevenirea şi sancţi-

onarea corupţiei, cu modifi -

cările şi completările ulteri-

oare, respectiv art. 2.2 intro-

dus prin art. 40 din Legea Ca-

dru nr. 284/28 decembrie 2010 

privind salarizarea unitară a 

personalului plătit din fonduri 

publice) arată că: „Nu se afl ă 

în situaţie de incompatibilita-

te, în sensul prevederilor alin. 

(2), funcţionarul public care 

este desemnat prin act admi-

nistrativ pentru a face parte 

din echipa de proiect fi nanţat 

din fonduri comunitare ne-

rambursabile postaderare, pre-

cum şi din împrumuturi ex-

terne contractate sau garan-

tate de stat rambursabile sau 

nerambursabile, cu excepţia 
funcţionarilor publici care 
exercită atribuţii ca auditor 

sau atribuţii de control asu-

pra activităţii derulate în ca-

drul acesteia şi a funcţiona-

rilor publici care fac parte 

din echipa de proiect, dar pen-
tru care activitatea desfăşu-
rată în cadrul respectivei echi-

pe generează o situaţie de 
confl ict de interese cu func-

ţia publică pe care o ocupă.”

Per a contrario, dacă avem 

în vedere Legea 350/2001 pri-

vind amenajarea teritoriului 

şi urbanismului, în speţă art. 

36 şi 37, persoana care ocu-

pă funcţia publică de arhi-

tect şef se ocupă cu „coordo-

narea activităţilor de dezvol-

tare teritorială” (art. 36, al. 

3) şi, cu sprijinul echipei pe 

care o conduce, „întocmeş-

te, verifi că din punct de ve-

dere tehnic şi propune emi-

terea avizelor de oportunita-

te, a certifi catelor de urba-

nism şi a autorizaţiilor de 

construire”, respectiv „avi-

zează proiectele de investiţii 

publice din punctul de vede-

re al conformităţii cu docu-

mentaţiile de amenajare a te-

ritoriului şi de urbanism le-

gal aprobate” (art. 36, al. 12, 

lit. c, respectiv i), arhitectul 

şef nu poate să fi e responsa-

bil tehnic al unui proiect su-

pus avizării şi verifi cării de 

specialitate a arhitectului şef.

Interpretarea este întărită de 

prevederile art. 37 al. 6, al ace-

leiaşi legi, care spune că „La 

şedinţele de avizare ale Comi-

siei tehnice de amenajare a te-

ritoriului şi de urbanism nu pot 

participa la luarea deciziei mem-

brii care au calitatea de autor 

al documentaţiilor-proiectelor 

supuse avizării”.

Presupunând că arhitectul şef 

Claudiu Salanţă nu lua parte la 

şedinţele Comisiei în care se de-

cidea asupra documentaţiilor în-

tocmite de responsabilul tehnic 

al proiectului SMID arhitectul 

Claudiu Salanţă, în ultimă in-

stanţă membrii comisiei sunt 

subordonaţii arhitectului şef, ca-

re are astfel putere de a le infl u-

enţa sau „îndruma” deciziile.

Cine-i mai şef
ca arhitectul-şef?

O a doua posibilă incompa-

tibilitate între poziţia de arhi-

tect şef şi cea de responsabil 

Lupul Salanţă, paznic 
Arhitectul şef al judeţului Claudiu Salanţă verifica şi aviza
proiectele responsabilului tehnic Claudiu Salanţă. Se mai miră cineva 
că proiectul Centrului de Deşeuri este un dezastru?
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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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Articolul 94, al 2.2 din Legea 161/2003

 „Nu se afl ă în situaţie de incompatibilitate, în 
sensul prevederilor alin. (2), funcţionarul public 
care este desemnat prin act administrativ 
pentru a face parte din echipa de proiect 
fi nanţat din fonduri comunitare 
nerambursabile postaderare, precum şi din 
împrumuturi externe contractate sau garantate 
de stat rambursabile sau nerambursabile, cu 
excepţia funcţionarilor publici care exercită 
atribuţii ca auditor sau atribuţii de control 
asupra activităţii derulate în cadrul acesteia şi a 
funcţionarilor publici care fac parte din echipa 
de proiect, dar pentru care activitatea 
desfăşurată în cadrul respectivei echipe 
generează o situaţie de confl ict de interese cu 
funcţia publică pe care o ocupă“
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tehnic în cadrul proiectului 

SMID vine din paragraful (4) 

al art. 36 din Legea 350/2001, 

care spune că „Arhitectul-şef 

nu poate fi  subordonat unui alt 

funcţionar public din cadrul 

aparatului de specialitate al pre-

şedintelui consiliului judeţean 

sau al primarului, indiferent de 

tipul structurii pe care o con-

duce, direcţie generală, direc-

ţie sau serviciu.” În proiectul 

SMID, însă, arhitectul-şef Cla-

udiu Salanţă este responsabil 

tehnic, subordonat manageru-

lui de proiect Mariana Raţiu, 

director executiv în Consiliul 

Judeţean Cluj.

Nereguli la partea
de proiectare
la Centrul de Deşeuri

Expertiza realizată de Ar-

con Serv SRL la obiectivul 

de investiţii CMID a identi-

fi cat nereguli tocmai la par-

tea de proiectare şi punere 

în execuţie a lucrării.

Astfel, un paragraf relevant 

arată că viciile proiectului sunt 

în sarcina Proiectantului, An-

treprenorului şi a Inginerului, 

respectiv fi rmele care au exe-

cutat un proiect „sărac în de-

talii de execuţie”, care a per-

mis utilizarea unui material „de 

calitate îndoielinică”, care nu 

au asigurat asistenţă pe parcur-

sul execuţiei, nu au realizat lu-

crările necesare, respectiv nu 

au respectat proiectul iniţial.

Ce rămâne de stabilit este 

cum au putut aceste fi rme – 

Proiectantul, Antreprenorul şi 

Inginerul – să obţină avize şi 

semnături de la specialiştii 

Consiliului Judeţean şi cât de 

obiectiv a fost arhitectul-şef 

Claudiu Salanţă în evaluarea 

documentelor elaborate de res-

ponsabilul tehnic al proiectu-

lui SMID Claudiu Salanţă.

CJ Cluj dă o altă 
interpretare
articolelor de lege

Conducerea Consiliului 

Judeţean Cluj dă însă o altă 

interpretare articolelor de le-

ge şi consideră că numirea 

arhitectului şef Claudiu Sa-

lanţă ca responsabil tehnic 

în cadrul proiectului Centru-

lui de Deşeuri este legală.

„Nu există stare de incom-

patibilitate între funcţia de ar-

hitect şef al judeţului Cluj şi 

calitatea de responsabil tehnic 

în cadrul echipei de implemen-

tare a proiectului «Sistem de 

Management Integrat al Deşe-

urilor în Judeţul Cluj» întrucât 

în calitatea sa de arhitect şef 

Claudiu Salanţă nu exercită 

atribuţii de control asupra ac-

tivităţii derulate de responsa-

bilul tehnic Claudiu Salanţă în 

cadrul proiectului menţionat 

după cum nu exercită aseme-

nea atribuţii asupra nici unui 

funcţionar public care face par-

te din echipa de proiect, nefi -

ind incidentă excepţia cuprin-

să în art. 94 alin (2+2) teza 

2 din Legea 161/2003. În con-

cluzie numirea domnului ar-

hitect şef Claudiu Salanţă ca 

responsabil tehnic în cadrul 

proiectului este legală”, trans-

mit reprezentaţii CJ Cluj.

Juriştii consultaţi de Mo-

nitorul de Cluj spun însă că 

arhitectul şef Claudiu Salan-

ţă se afl ă în stare de incom-

patibilitate.

la stâna cu gunoaie ORAŞUL PE O COLOANĂ
CENTRU

Cum blochează părinţii din Cluj 
două străzi în fiecare zi
Strada Avram Iancu şi o parte din Calea Turzii se 
transformă în fiecare zi, în anumite intervale orare, în 
locuri de parcare, iar traficul devine sufocant.

Totul se petrece între orele 7.30 – 8.00 și în jurul 
amiezii când se încheie orele de curs ale elevilor. 
Părinţii își duc copiii cu mașina la școală și apoi 
când se termină orele îi așteaptă în ușa școlii, tot 
cu mașina. Problema este veche de câţiva ani, dar 
până acum autorităţile locale nu au făcut nimic ca 
să îi dezveţe pe părinţi să mai parcheze unde apucă 
și să blocheze o bandă de circulaţie. Din când în 
când, câte un cetăţean mai nervos îi scrie 
primarului Emil Boc o sesizare pe această temă, dar 
nimeni nu îl bagă în seamă, dovadă fiind situaţia 
zilnică de pe cele două străzi. „Poliţia Locală să facă 
bine și să vină la orele amiezii pe strada Avram 
Iancu, respectiv pe Calea Turzii ca să amendeze pe 
toţi nesimţiţii care parchează și blochează câte o 
bandă din acele străzi. Mai mult, pe Calea Turzii 
parchează și pe trotuare, de nu pot nici pietonii 
circula. Și sper ca această patrulare să nu se rezume 
la a sta la vedere și să nu îi lase pe oameni să 
parcheze. Să vină, să îi surprindă în flagrant delict 
și să îi amendeze. Doar așa se vor învăţa că există 
niște legi, niște reguli care trebuie respectate”, i-a 
scris un clujean, ieri, primarului, prin intermediul 
unui site pentru sesizări și reclamaţii la adresa 
conducerii Primăriei Cluj-Napoca. Anul trecut, 
reprezentanţii Primăriei promiteau că vor face 
campanii de informare și conștientizare a șoferilor 
plus trimiterea la patrulare a Poliţiei Locale.

GRIGORESCU

De frica şoferilor vitezomani,
cer limitatoare de viteză
În ultima săptămână, două accidente grave au avut 
loc pe strada Eremia Grigorescu.

Clujenii care locuiesc în cartier cer acum Primăriei 
Cluj-Napoca să monteze limitatoare de viteză. „Aș 
dori să vă rog să puneţi limitatoare de viteză la 
nivelul asfaltului pe strada Donat și Eremia 
Grigorescu. De când s-a asfaltat în zonă (și vă 
mulţumim pe această cale), șoferii se cred ca pe 
autostradă. În două zile, sâmbătă 22.11.2014 și 
luni 24.11.2014 s-au produs două accidente 
grave”, i-a scris o clujeancă primarului Emil Boc pe 
un site pentru sesizări și reclamaţii la adresa 
autorităţilor locale. În accidentul de sâmbătă, șase 
persoane au ajuns la spital după ce un șofer mort 
de beat a intrat pe contrasens și a lovit un 
autoturism care circula regulamentar. Șoferul care a 
provocat accidentul are 24 de ani și este din 
Suceava. Tot în cartierul Grigorescu, luni, un alt 
șofer beat a provocat un accident. La fel ca și în 
accidentul de sâmbătă, șoferul era beat, a intrat pe 
contrasens și a lovit un autoturism care circula 
regulamentar. În urma testării conducătorului auto 
cu aparatul alcooltest, a rezultat o valoare de 1,17 
mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a refuzat 
recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii 
alcoolemiei în sânge.

Ai o problemă în cartierul tău şi nu ştii pe cine să anunţi? 
Trimite-ne sesizarea ta, însoţită de o fotografie, 
la adresa redactia@monitorulcj.ro 
sau sună-ne la numărul de telefon 0264-59.77.00.

Responsabilul tehnic Claudiu Salanţă a lucrat 530 de ore în cadrul proiectului Centrului de Deşeuri începând cu aprilie 2014 şi până în septembrie 2014.

Experţii susţin că s-a executat un proiect „sărac în detalii de execuţie”, care a permis utilizarea unui material 
„de calitate îndoielinică” pentru Centrul de Management Integrat al Deşeurilor.

PRESTAŢIE

530
de ore a lucrat 
Claudiu Salanţă în 
cadrul proiectului 
Centrului de Deşeuri
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Moneda naţională s-a 

apreciat în faţa principa-

lelor valute, într-o mişca-

re regională, cu excepţia 

forintului, care a benefi ci-

at de interesul speculato-

rilor pentru plasamentele 

în active care generează 

randamente mai mari 

decât cele din zona euro.

Cursul euro a scăzut de la 

4,4338 la 4,42 lei, o medie 

mai mică fi ind, de 4,4192 lei, 

fi ind înregistrată în data de 5 

noiembrie.

Piaţa s-a deschis ieri la 

4,4340 lei, care a reprezentat 

maximul şedinţei, pentru ca 

apoi euro să scadă până la un 

minim de 4,4150 lei. La ora 

14:00, tranzacţiile se realizau 

la 4,4170 – 4,42 lei.

Scăderea dolarului american 

a fost mai mare, datorită depre-

cierii lui faţă de euro, cursul co-

borând de la 3,5653 la 3,5479 

lei. Media francul elveţian s-a 

redus de la 3,6873 la 3,6751 lei.

În regiune, moneda polo-

neză se aprecia consistent fa-

ţă de cea europeană, la 4,172 

– 4,181 zloţi. În schimb, mo-

neda maghiară a suferit o uşoa-

ră depreciere faţă de euro, la 

305,9 – 307 forinţi.

Perechea euro/dolar se 

tranzacţiona la 1,2443 – 1,2504 

dolari, în creştere faţă acum 

două zile, chiar dacă datele 

privind PIB-ul SUA din trimes-

trul al treilea au fost revizui-

te pe creştere, de la un iniţi-

al 3,5% la 3,9%.

Aprecierea euro pusă de ana-

lişti pe seama marcărilor de pro-

fi t la care au recurs speculato-

rii, dar şi a măsurilor de protec-

ţie luate înainte de Ziua Recu-

noştinţei, care se va sărbători 

astăzi iar pieţele americane se 

vor afl a într-o minivacanţă.

În piaţa la termen de la Si-

biu, euro se tranzacţiona pen-

tru scadenţa de săptămâna vi-

itoare la 1,2458 – 1,25 dolari.

Euro a scăzut cu 1,4 bani

Cu ocazia Zilei Naţionale 

a României, Farmec, cel 

mai important producător 

român de cosmetice, săr-

bătoreşte frumuseţea 

românească printr-o sur-

priză pregătită consuma-

torilor care trec pragul 

Magazinului Farmec din 

strada Bucureşti nr. 55.

Astfel, în perioada 1-3 de-

cembrie, clienţii vor fi  întâm-

pinaţi la intrarea în magazinul 

din cadrul Centrului de Fru-

museţe Farmec cu întrebarea 

„Ce înseamnă pentru tine fru-

museţea românească?”. Răs-

punsul la întrebare, alături de 

achiziţionarea unui produs în 

valoare de minimum 10 lei, le 

aduce vizitatorilor un produs 

gratuit, prin tragere la sorţi.

Farmec, companie 100% 

românească, are în spate o 

poveste de peste 125 de ani 

în care a marcat semnifi cativ 

istoria cosmeticii naţionale şi 

a sărbătorit frumuseţea româ-

nească prin fi ecare produs nou 

creat. Compania îi invită aşa-

dar pe toţi clujenii să se lase 

inspiraţi de produsele din ma-

gazin şi să-şi aleagă darul po-

trivit pentru ei şi pentru cei 

dragi pentru a sărbători româ-

neşte ziua de 1 Decembrie.

Centrul de Frumuseţe Far-

mec din Cluj a fost lansat în 

octombrie 2013, fi ind expre-

sia viziunii Farmec asupra fru-

museţii. Centrul cuprinde ma-

gazinul de brand, unde vizi-

tatorii pot regăsi toate produ-

sele din portofoliul Farmec, 

un spaţiu de dialog direct cu 

consumatorii, acolo unde aceş-

tia pot primi recomandări per-

sonalizate din partea perso-

nalului specializat şi salonul 

cosmetic, care oferă o gamă 

amplă de tratamente adapta-

te fi ecărui ten. Centrul de Fru-

museţe este amplasat pe Stra-

da Bucureşti, numărul 55, iar 

clienţii care îşi doresc să be-

nefi cieze de serviciile oferite 

de specialişti o pot face de 

luni până vineri între 

9,00-20,00 şi sâmbătă între 

9:00-15:00. Programările se 

fac la adresa de e-mail ateli-

erdefrumusete@farmec.ro sau 

la numerele de telefon 

0734.881.111 şi 0372.647.226.

De 1 Decembrie, Farmec spune: 
„La mulţi ani, frumuseţe românească!”

PIAŢA VALUTARĂ

25 
noiembrie

26 
noiembrie

Euro 

4,4338 4,4200 

Dolar 

3,5653 3,5479

100 Forinţi maghiari 

1,4491 1,4418

Lira sterlină 

5,5908 5,5805

Andreea POPA
redactia@monitorulcj.ro

14 oameni de succes, din 

diferite domenii, de la 

muzică la învăţământ sau 

antreprenoriat, s-au adu-

nat în faţa a circa 300 de 

studenţi pentru a le vorbi 

despre momentele cheie 

din cariera lor.

Să ai o viziune clară a ce-

ea ce îţi doreşti să faci, să te 

înconjori de oameni mai buni 

decât tine şi să gândeşti la 

scară mare – acestea au fost 

unele dintre sfaturile pe care 

14 clujeni de succes le-au dat 

ieri celor peste 300 de studenţi 

care au participat la eveni-

mentul inspiraţional „Cluj He-

roes”, afl at la prima ediţie.

Un pic de nebunie 
nu strică

Liviu Stoleru, CEO al pro-

ducătorului de blocuri cera-

mice Cemacon, le-a vorbit ti-

nerilor despre unele dintre 

„trucurile” folosite pentru a 

scăpa compania de insolven-

ţă şi, mai mult, pentru a o 

aduce pe locul 2 în ţară ca şi 

cotă de piaţă. Menţionăm că 

Cemacon a reuşit să fi nalize-

ze un amplu proces de restruc-

turare a unui credit în valoa-

re de circa 28 de milioane de 

euro, contractat în anul 2007, 

în contextul în care în anii 

2009-2010 compania înregis-

tra venituri nete de aproxima-

tiv 6 milioane de euro, iar da-

toriile la bancă se ridicau pes-

te valoarea rulajului.

Liviu Stoleru a preluat con-

ducerea Cemacon în august 

2010, în plină criză economi-

că şi o piaţă a construcţiilor 

într-un puternic declin. „A 

fost o nebunie. O mare nebu-

nie! În 2010, departamentul 

fi nanciar de la Cemacon nu 

lucra în Excel, făceau calcu-

lele pe hârtie. Iar mulţi anga-

jaţi nici nu ştiau ce e acela un 

mail, plimbau hârtiile dintr-un 

birou într-altul. În plus, ni-

meni nu avea încredere în mi-

ne. Angajaţii organizau pro-

teste şi ameninţau conduce-

rea companiei cu greva gene-

rală iar eu eram acuzat me-

reu că vreau să falimentez 

compania”, îşi aduce aminte 

Liviu Stoleru. Soluţia găsită 

de el a fost să îi implice şi pe 

salariaţi în căutarea soluţiilor. 

„E important să le explici an-

gajaţilor de ce trebuie luate 

unele decizii, e important să 

îi întrebi dacă au ei o soluţie 

mai bună şi este la fel de im-

portant să ţii cont de părerea 

lor. Aşa s-a ajuns la situaţia 

în care restructurarea din 2013 

nu s-a lăsat cu niciun fel de 

grevă sau proteste”, susţine 

omul de afaceri. Cemacon a 

făcut restructuri substanţiale 

în 2013, numărul de angajaţi 

scăzând de la 250 în 2008-2009 

la circa 130 în 2013.

Un alt sfat dat de directo-

rul general al Cemacon tine-

rilor a fost să se înconjoare 

de oameni mai buni decât ei, 

să nu spună niciodată „nu se 

poate” şi să nu aibă nicioda-

tă o atitudine de aroganţă sau 

superioritate faţă de concu-

renţă. „În plus, eu zic că ori-

ce tânăr are nevoie de cinci 

ani petrecuţi în Bucureşti – 

acest lucru cu siguranţă îţi dă 

o altă perspectivă de busine-

ss”, spune, mai în glumă, mai 

în serios, Liviu Stoleru.

Think big!

Teofi l Mureşan, CEO şi fon-

datorul Electrogrup, a vorbit în 

cadrul evenimentului despre 

imaginea de la care a pornit vi-

sul său: aceea a unei hidrocen-

trale. „În clasele mici, am vă-

zut pe prima pagină a unui ma-

nual, de română era parcă, o 

imagine cu Hidrocentrala de la 

Bicaz. Şi atunci mi-am zis: ui-

te, asta vreau să fac!”, poves-

teşte antreprenorul, care a re-

uşit să pună bazele unui grup 

de fi rme cu afaceri de peste 100 

de milioane de euro şi care se 

bate acum de la egal la egal cu 

marii jucători din energie şi te-

lecomunicaţii.

„În anul 1997, lucram ca 

dispecer la Dispeceratul Ener-

getic Naţional. Însă îmi do-

ream să construiesc ceva nou, 

durabil iar cunoştinţele acu-

mulate mi-au dat curajul să 

înfi inţez în 1997 propria afa-

cere, Electro¬grup”, îşi adu-

ce aminte Teofi l Mureşan. Sfa-

tul său către tineri este să gân-

dească mereu la scară mare, 

dar să dezvolte afacerea pas 

cu pas. În acest moment, pla-

nurile lui prevăd transforma-

rea Electrogrup într-o compa-

nie multinaţională.

Să cobori 
pentru a putea urca

În ceea ce o priveşte pe 

Simona Baciu, fondatoarea 

Transylvania College, cheia 

succesului este, din punctul 

ei de vedere, cunoaşterea de 

sine, introspecţia şi dorinţa 

de a face altceva. „Trebuie 

să ai curajul să cobori pen-

tru a putea mai apoi să urci. 

E nevoie să te asociezi me-

reu cu oameni mai buni de-

cât tine, să ai o viziune, să-ţi 

cunoşti drumul”, menţionea-

ză Simona Baciu.

Pe de altă parte, pentru a 

ajunge la succes, este nevo-

ie nu doar de viziune, ci mai 

ales de multă muncă, susţi-

ne Daniel Metz, CEO al com-

paniei EBS România. „Nu 

ştiu dacă povestea mea este 

una de succes, mai degrabă 

este una de foarte multă mun-

că, permanentă, dublată de 

viziune. Este important în-

totdeauna să-ţi stabileşti ţin-

te, dar şi un set de valori, 

atât în viaţa personală cât şi 

în afaceri. O organizaţie tră-

ieşte până la urmă din pro-

priile valori”, a punctat di-

rectorul furnizorului de ser-

vicii IT EBS România.

De unde vin antreprenorii de succes ?
Monitorul de Cluj dezvăluie de ce anume este nevoie pentru a avea succes şi care sunt „trucurile” 
de care s-au folosit unii antreprenori locali pentru a-şi urma visul.

„Heroes”, 
un eveniment 
în expansiune

La evenimentul „Cluj 
Heroes” au mai participat 
prof. univ. dr. Radu Catană 
- prorector al Universităţii 
Babes Bolyai, Decebal 
Cotoc - proprietarul 
agenției de publicitate 
Amprenta Advertising, jur-
nalistul Rareș Bogdan, 
Cristian Hordilă - Festival 
Manager TIFF și Managing 
Director al Asociaţiei pen-
tru Promovarea Filmului 
Românesc, Ovidiu 
Vîlceanu - director execu-
tiv al companiei de resurse 
umane Know!, actorul 
Bogdan Rădulescu, echipa 
Creative Monkeys, creato-
rii Robotzi, Ruxandra 
Mercea, director executiv 
în cadrul Transylvania 
College și solista Aminda, 
care conduce în prezent o 
școală alternativă de arte 
și muzică. Organizatorii 
„Cluj Heroes vor ca a doua 
ediţie a evenimentului să 
aibă loc în primăvara anu-
lui viitor, conceptul ur-
mând să fi e extins, tot din 
2015, la nivel naţional.
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Programul Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii Economice’’ 
– co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

,,Investiţii pentru viitorul dumneavoastră’’

COMUNICAT DE PRESĂ
Derulare proiect „Crearea şi implementarea unui program 

de promovare a CashControl”
Locaţia: Str. Sarmisegetuza, Nr. 21, Scara 2, Etaj subsol, Apt. U.I. 46, Cluj- Napoca, 
Jud. Cluj
Data: 27.11.2014
SC MIND MAGNET SRL, cu sediul în Cluj Napoca, Str. Sarmisegetuza, Nr. 21, 
Scara 2, Etaj subsol, Apt. U.I.46, Jud. Cluj, a derulat, începând cu data de 16.06.2014, 
proiectul ”Crearea şi implementarea unui program de promovare a CashControl”, 
co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului 
de fi nanţare încheiat cu MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE în calitate de 
Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Creşterea 
Competitivităţii Economice şi AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD 
VEST, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Sectorial 
„Creşterea Competitivităţii Economice”.
Valoarea totală a proiectului este de 126000 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă este de 70000 lei.
Proiectul a fost implementat în Municipiul Cluj-Napoca pe o durată de 6 luni.
Obiectivul proiectului este creşterea competitivităţi şi productivităţii fi rmei Mind 
Magnet SRL prin achiziţionarea unor servicii de consultanţă specializată în vederea 
dezvoltării şi extinderii afacerii prin promovarea serviciilor şi produselor IT oferite.
Rezultatul obţinut în urma implementării proiectului este reprezentat de strategia 
de mediatizare şi planul de promovare.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Stanescu Sergiu Vlad
Funcţie: Administrator
Tel: 0744308779, Fax: 0361814964, E-mail: offi ce@mindmagnetsoftware.com

Deputatul Nicolae Păun a 

declarat, ieri, pentru 

Mediafax, că va depune în 

următoarea sesiune parla-

mentară, la Parlament, un 

proiect privind graţierea 

colectivă a celor care au 

pedepse între unu şi cinci 

ani, pentru acte care nu 

au fost săvârşite cu vio-

lenţă.

„Voi depune, în următoa-

rea sesiune parlamentară, un 

proiect privind graţierea co-

lectivă a unor pedepse pen-

tru acte care nu au fost săvâr-

şite cu violenţă, între unu şi 

cinci ani maximum”, a decla-

rat Nicolae Păun, pentru Me-

diafax. Deputaţii Nicolae Pă-

un şi Mădălin Voicu au fost 

iniţiatorii Legii amnistierii şi 

graţierii, respinsă săptămâna 

trecută de Camera Deputaţi-

lor, în calitate de for decizio-

nal.

„Încercarea 
moarte n-are!”

Camera Deputaţilor a res-

pins, marţea trecută, proiectul 

unei legi a amnistiei şi graţierii, 

fi ind înregistrate 293 de voturi 

în favoarea acestei decizii, un 

vot „împotrivă” şi o abţinere.

Camera Deputaţilor este fo-

rul legislativ decizional în ca-

zul acestui proiect de lege, ca-

re a fost respins de Senat din 

mai 2013.

Plenul Camerei Deputaţi-

lor a respins proiectul de le-

ge privind amnistierea unor 

infracţiuni şi graţierea unor 

pedepse după ce reprezentan-

ţii PNL şi PDL şi cei ai PSD 

au precizat că votează pentru 

respingerea acestui proiect.

Liderul grupului parla-

mentar al PNL, George Scu-

taru, le-a spus parlamenta-

rilor PSD că „au dorit acest 

proiect de lege” şi că a tre-

buit să piardă alegerile pre-

zidenţiale pentru a-l aduce 

pe ordinea de zi.

„Aţi dosit nouă luni în Co-

misia juridică acest proiect de 

lege şi a trebuit să pierdeţi 

alegerile prezidenţiale pentru 

a-l aduce pe ordinea de zi”, 

a susţinut Scutaru.

„A trebuit ca votul a pes-

te 6 milioane de oameni îm-

potriva lui Victor Ponta să vă 

trezească şi să fi ţi de acord ca 

această lege să fi e respinsă”, 

a mai spus George Scutaru.

El a arătat că este bine că 

şi puterea şi opoziţia au ajuns 

la concluzia că trebuie respins 

acest proiect.

Proiectul a căzut, trăiască proiectul!

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Ministrul pentru Dialog 

Social şi preşedintele PSD 

Cluj-Napoca Aurelia 

Cristea se afl ă pe lista 

miniştrilor care ar urma 

să fi e remaniaţi de premi-

erul Victor Ponta.

Remanierea Aureliei Cris-

tea ar putea avea loc în urma 

rezultatele dezastroase obţi-

nute de PSD la alegerile pre-

zidenţiale în judeţul Cluj. În 

turul II al alegerilor preziden-

ţiale în judeţul Cluj Klaus Io-

hannis a obţinut 73,82% din 

totalul voturilor valabil expri-

mate, în timp ce contracandi-

datul său Victor Ponta a ob-

ţinut 26,18%.

Cu toate că mai multe voci 

din PSD dădeau vina pe Ioan 

Rus ministrul Transporturi-

lor pentru rezultatele slabe 

înregistrate la alegerile pre-

zidenţiale în judeţul Cluj acu-

zându-l că nu este un bun 

organizator, Victor Ponta a 

decis remanierea Aureliei 

Cristea şi nu cea a lui Ioan 

Rus. Remanierea Aureliei 

Cristea vine ca o sancţiune 

pentru rezultatele slabe ob-

ţinute de organizaţia jude-

ţeană la alegeri.

Contactată telefonic, Aure-

lia Cristea a precizat că deo-

camdată nu s-a discutat punc-

tual cine va fi  remaniat.

„Mandatul meu este la dis-

poziţia premierului. Am dis-

cutat cu dânsul, nu mi-a re-

proşat nimic legat de activi-

tatea mea, dar nu ştiu în con-

cret cine va pleca din funcţie. 

Vorbim de o altă situaţie în 

plan politic şi este nevoie de 

o restructurare a Guvernului", 

a precizat Cristea.

Ioan Rus, o nucă tare 
pentru Ponta

Şefi a PSD Cluj-Napoca a 

fost preluată de la o condu-

cere colectivă alcătuită din Re-

mus Lăpuşan, Alexandru Cor-

doş şi Aurelia Cristea până 

când anul acesta s-au organi-

zat alegeri iar Aurelia Cristea 

a fost desemnată prin vot una-

nim la conducerea fi lialei. Es-

te de notorietate faptul că Re-

mus Lăpuşan este un prieten 

apropiat al premierului Victor 

Ponta, iar pe de altă parte nici 

Cristea, nici Cordoş nu sunt 

în graţiile actualului şef al Exe-

cutivului (de altfel, Cordoş 

nici nu a fost nominalizat mi-

nistru în cabinetul lui Ponta, 

acesta preferându-o pe Aure-

lia Cristea). Atât Cristea, cât 

şi Cordoş sunt mai degrabă 

apropiaţi lui Ioan Rus, o nu-

că mult prea tare pentru “câr-

lanul” Victor Ponta.

Pe cine deranjează 
„radarul pădurii”?

Pe lista miniştrilor care ar 

urma să fi e remaniaţi se afl ă 

şi Doina Pană, ministrul de-

legat pentru Ape şi Păduri şi 

vicepreşedintele PSD Bistri-

ţa-Năsăud. Potrivit unor sur-

se, mai mulţi social-democraţi 

ar fi  nemulţumiţi de imple-

mentarea sistemului informa-

tic de control pentru comba-

terea tăierilor ilegale („rada-

rul pădurilor”) care le-ar de-

ranja interesele.

Reamintim faptul că pre-

şedintele PSD Bistriţa-Năsă-

ud, Emil Radu Moldovan, 

afl at în fruntea organizaţiei 

judeţene a social-democraţi-

lor din 2007, şi-a dat demi-

sia din funcţie în 18 noiem-

brie, în urma rezultatelor sla-

be înregistrate în judeţ la ale-

gerile prezidenţiale.

Cine este pe făraş?

Ioana Petrescu (Finanţe), 

Remus Pricopie (Educaţie) şi 

Constantin Niţă (Economie) 

se numără printre miniştrii 

care ar putea fi  remaniaţi de 

premierul Victor Ponta, din 

viitorul Cabinet urmând să nu 

mai facă parte nici majorita-

tea miniştrilor delegaţi, preci-

zează surse politice.

Sursele citate au arătat că, 

în afară de Petrescu, Pricopie 

şi Niţă, care sunt miniştri pli-

ni, Ponta ar putea să-i rema-

nieze şi pe Mihnea Costoiu 

(ministru delegat pentru Cer-

cetare), Bogdan Stanoevici 

(ministru delegat pentru Ro-

mânii de pretutindeni), dar şi 

pe alţi miniştri delegaţi, cu 

scopul de a comasa ministe-

rele. Miniştri delegaţi mai sunt 

Darius Vâlcov (Buget), Florin 

Jianu (IMM-uri şi Turism), 

Doina Pană (Ape, Păduri şi 

Piscicultură), Răzvan Nicoles-

cu (Energie), Aurelia Cristea 

(Dialog social).

Pe de altă parte, surse par-

lamentare au precizat că pre-

mierul Victor Ponta i-ar fi  pro-

mis liderului PLR, Călin Po-

pescu-Tăriceanu, două posturi 

de miniştri în viitorul Guvern, 

unul dintre acestea fi ind por-

tofoliul Finanţelor.

Premierul Victor Ponta va 

propune, după data de 10 de-

cembrie, în discuţia coaliţiei 

de guvernare, o restructurare 

a Guvernului, în aşa fel încât 

şi PLR să fi e reprezentat la ni-

vel de miniştri în cadrul Gu-

vernului.

Ponta a mai precizat, marţi, 

că nu are niciun semnal pri-

vind retragerea UDMR de la 

guvernare. Precizarea a fost fă-

cută după ce senatorul Marko 

Bela, fost preşedinte al UDMR, 

a declarat că Uniunea va dis-

cuta săptămâna aceasta, de 

principiu, despre o nouă ma-

joritate cu PNL şi probabil în 

2015 va încerca formarea unei 

alte majorităţi parlamentare.

Cristea plăteşte oalele sparte la Cluj

De la stânga la dreapta: Aurelia Cristea, Remus Lăpușan și Valentin Cuibus

Ponta este pregătit să remanieze singurul ministru clujean pentru rezultatele slabe de la alegerile prezidenţiale.
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La fabrica de brânzeturi de 

la Ţaga va fi  produsă brân-

za Năsal, dar şi alte tipuri 

de brânzeturi prin asocie-

rea Friesland Campina, 

proprietarul fabricii cu 

AgroTransilvania Cluster. 

Brânza de Năsal va fi  mai 

ieftină.

Fabrica de brânzeturi de la 

Ţaga, unde se producea cele-

bra brânză de Năsal, s-a redes-

chis miercuri, după ce a fost 

închisă în 1 iunie 2013. De la 

acea dată, unitatea de produc-

ţie s-a afl at în conservare. Brân-

za de Năsal va fi  produsă sub 

brandul Napolcat, fabrica ră-

mâne în continuare în propri-

etatea olandezilor de la Fries-

land Campina, dar pe fi r a in-

trat şi cluster-ul AgroTransilva-

nia care a înfi inţat SRL-ul Fa-

brica de Brânzeturi Transilva-

nia. În acest fel AgroTransilva-

nia, al cărui preşedinte este 

Ioan Oleleu (foto medalion), 

vicepreşedintele Consiliului Ju-

deţean Cluj, s-a asociat cu Fries-

land Campina. Prin această aso-

ciere, la fabrica de la Ţaga vor 

fi  produse şi alte tipuri de brân-

zeturi, nu doar cele trei sorti-

mente deja cunoscute: Monta-

na, Alpina şi Năsal.

Brânză produsă cu lapte 
de la fermierii clujeni

În plus, fermierii din clus-

ter vor putea aduce laptele 

la unitate de producţie din 

Năsal. „Pentru prima dată, 

şi cred că este un model unic 

la nivel naţional, o asociaţie 

a fermierilor dispune şi de o 

unitate de procesare. Sunt 

foarte mulţi fermieri care nu 

Celebra brânză de
Fabrica de brânzeturi de la Ţaga, judeţul Cluj, a fost închisă

Un proiect care vizează 

cartografi erea sociografi că 

a comunităţilor de romi 

din România va fi  derulat 

de Institutul pentru 

Studierea Problemelor 

Minorităţilor Naţionale 

(I.S.P.M.N.) din 

Cluj-Napoca în următorii 

doi ani.

Obiectivul general al pro-

iectului este acela de a con-

tribui la combaterea excluzi-

unii sociale a romilor din Ro-

mânia prin dezvoltarea instru-

mentelor şi capacităţilor ne-

cesare pentru atenuarea ine-

galităţilor socio-economice 

dintre romi şi populaţia ma-

joritară.

Procesul de cartografi ere 

vizează 3.181 de unităţi ad-

ministrative, rurale şi urbane, 

complementar realizându-se 

descrieri sociologice pentru 

50 de oraşe având peste 30000 

de locuitori şi 25 de studii de 

comunitate.

„Cartografi erea socio-gra-

fi că a comunităţilor de romi 

din România pentru o moni-

torizare la nivel comunitar a 

schimbărilor privind integra-

rea romilor (SocioRoMap)’ es-

te implementat de I.S.P.M.N. 

Cluj-Napoca în parteneriat cu 

Fundaţia pentru o Societate 

Deschisă şi Centrul de Cerce-

tare a Relaţiilor Interetnice.

Proiectul este fi nanţat prin 

Mecanismul Financiar Norve-

gian 2009-2014 în cadrul Pro-

gramului „Combaterea Sără-

ciei în România” (R025) şi are 

o durată de 24 de luni, valoa-

rea maximă a fi nanţării ne-

rambursabile fi ind de 1 mili-

on de euro.

Institutul pentru Studierea 

Problemelor Minorităţilor Na-

ţionale funcţionează la Cluj-Na-

poca, ca instituţie publică, cu 

personalitate juridică în sub-

ordinea Guvernului şi în coor-

donarea Departamentului pen-

tru Relaţii Interetnice.

Obiectivele Institutului 

sunt studierea şi cercetarea 

inter şi pluridisciplinară a 

păstrării, dezvoltării şi ex-

primării identităţii etnice, as-

pectelor sociologice, istori-

ce, culturale, lingvistice, re-

ligioase sau de altă natură 

ale minorităţilor naţionale şi 

ale altor comunităţi etnice 

din România.

Proiect pentru realizarea unei 
hărţi a comunităţilor de romi
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Singurul român care a 

ajuns până acum în spa-

ţiu, Dumitru Prunariu, a 

primit titlul de Doctor 

Honoris Causa al 

Universităţii Babeş-Bolyai. 

Evenimentul a avut loc 

ieri, în sala Aula Magna a 

universităţii.

Ca urmare a propunerii de-

canului Facultăţii de Ştiinţă şi 

Inginerie a Mediului, Alexan-

dru Ozunu, universitatea Ba-

beş- Bolyai a acordat ieri pri-

mului astronaut român, Du-

mitru Prunariu, titlul onorifc 

„Doctor Honoris Causa” .

Titlul i-a fost acordat astro-

nautului român pentru implica-

rea sa în multiple organizaţii na-

ţionale şi internaţionale, pentru 

activitatea ştiinţifi că şi manage-

rială în domeniul tehnologiei 

spaţiale şi aeronautice, dar şi 

pentru promovarea promovarea 

la nivel mondial a utilizării paş-

nice a spaţiului cosmic. Dorin 

Prunariu se afl ă între cei apro-

ximativ 550 de oameni din lu-

me care au zburat în spaţiu, si-

tuându-se, potrivit statisticilor, 

pe poziţia cu numărul 103, în-

tr-o ordine cronologică.

„Dumitru Prunariu s-a pre-

zentat mereu în lume cu dis-

creţie şi bunăvoinţă, ştiind să 

fi e excelent în variate iposta-

ze, de la cea de investigator 

pe tărâmul ştiinţei, până la 

aceea de dascăl, şi de la ace-

ea de popularizator al tainelor 

universului, până la aceea de 

ambasador, şef de misiune a 

României peste hotare„ a del-

clarat rectorul UBB, Ioan Au-

rel-Pop, prezent la ceremonie.

Ulterior ceremoniei de in-

vestitură, Dumitru Prunariu 

a susţinut o prelegere despre 

perspectivele contemporane 

ale astronauticii.

În data de 14 mai 1981, in-

ginerul aeronautic Dumitru Do-

rin Prunariu devenea primul 

-şi deocamdată, ,singurul- ro-

mân care a zburat vreodată în 

cosmos. A participat la misiu-

nea Soiuz 40 din cadrul pro-

gramului spaţial „Intercosmos” 

şi a petrecut în spaţiu şapte zi-

le, 20 de ore şi 42 de minute. 

A fost pe rând ofi ţer inginer în 

cadrul Comandamentului Avi-

aţiei Militare, şef al aviaţiei ci-

vile române, preşedinte al Agen-

ţiei Spaţiale Române,ambasador 

al Românieiîn Federaţia Rusă, 

preşedinte al Consiliului de 

ne-militarizare a spaţiului cos-

mic din cadrul ONU. În pre-

zent are gradul de general-ma-

ior în rezervă.

Dumitru Prunariu a 
primit titlul „Doctor 
Honoris Causa” al UBB

vor mai transporta laptele în 

alte părţi ale judeţului pen-

tru procesare. Efectiv, vor 

aduce laptele aici ceea ce va 

duce şi la o scădere a costu-

rilor de producţie. Este un 

element important care s-a 

discutat încă de la început 

astfel încât preţul să fi e mult 

mai mic decât era atunci când 

unitatea s-a oprit”, a decla-

rat Ioan Oleleu, preşedinte-

le cluster-ului AgroTransil-

vania.

Oleleu a precizat că dacă 

acum un an brânza de Nă-

sal costa 45 lei/300 grame, 

acum preţul va fi  “ceva cu 

3”, adică undeva în jur de 

30 lei. Potrivit reprezentan-

ţilor Friesland Campina, 

brânza de Năsal va apărea 

pe piaţă la sfârşitul acestui 

an sau cel mai târziu la în-

ceputul lunii ianuarie. Cele-

brul produs va putea fi  tri-

mis şi la export, fabrica fi -

ind de categoria A.

În prima fază, la fabrica 

de la Ţaga vor fi  angajate 7 

persoane. Înainte de închi-

dere, erau 14 angajaţi.

Cornel Cărămizaru, direc-

torul de vânzări Friesland 

Campina România a decla-

rat că doar prin asocierea cu 

AgroTransilvania Cluster s-a 

putut relua producţia de la 

Ţaga. “Acest parteneriat cu 

Fabrica de Brânzeturi Tran-

silvania reprezintă acum so-

luţia noastră pentru a le pu-

tea oferi, din nou, români-

lor, o specialitate cu o tradi-

ţie şi un renume aparte”, a 

spus Cărămizaru.

Brânza este ţinută
într-o grotă

Înainte să ajungă pe piaţă, 

brânza de Năsal este ţinută la 

maturat în grota fabricii de la 

Ţaga. Grota are 125 de metri 

lungime, iar în roca din care 

este formată trăieşte o bacte-

rie care acţionează în timp asu-

pra brânzeturilor. Este o bac-

terie unică în lume. În Franţa 

au mai fost descoperite două 

bacterii care seamănă cu cea 

din grota de la Ţaga.

Bucăţile de brânză lăsa-

te la maturat sunt întoarse 

pe toate părţile o dată la trei 

zile şi întreţinute cu sara-

mură. Temperatura din gro-

tă este de 14 grade şi este 

constantă.

e Năsal  reintră pe piaţă
ă anul trecut şi a rămas, până acum, în conservare.

l l d

Mai mult de 500.000 de 

agricultori, respectiv 

peste jumătate din totalul 

fermierilor români, 

lucrează şi acum pămân-

tul cu sapa, România 

fi ind ţara din UE cu cea 

mai mică rată de mecani-

zare în agricultură, a 

declarat agenţiei 

Mediafax Alex Jurconi, 

preşedintele Federaţiei 

Naţionale Pro Agro.

„Cel puţin jumătate de mi-

lion de români care primesc 

subvenţii pentru agricultură 

în acest moment lucrează pă-

mântul cu sapa. Suprafeţele 

sunt mici, veniturile sunt mi-

ci, iar accesul la imputuri – 

seminţe, protecţia plantelor – 

este ca şi inexistent. Ei trăiesc 

din ceea ce cultivă cu sapa la 

limita subzistenţei”, a mai 

spus ofi cialul federaţiei.

Jurconi spune că mulţi din-

tre fermierii care lucrează pă-

mântul cu sapa au între 1-3 

hectare şi nu au sufi ciente re-

surse fi nanciare pentru a plă-

ti mecanizarea.

Ponderea mare a muncii 

manuale în agricultură este 

refl ectată şi în activitatea dis-

tribuitorilor de unelte.

Ofi cialul federaţiei spune că 

în mediul rural există mulţi fur-

nizori de unelte, care nu şi-au 

restrâns activitatea în ultimii ani.

„Furnizorii de sape şi unel-

te de genul ăsta – sape, gre-

ble, furci – trăiesc foarte bine 

şi nu sunt pe cale de dispari-

ţie. În străinătate oamenii fo-

losesc sapele doar ca hobby. 

În rest, toată agricultura este 

mecanizată. Chiar şi Bulgaria 

este mai mecanizată decât noi. 

La ei, cei care lucrează cu sa-

pa sunt puţini, iar importanţi 

sunt agricultorii mari şi me-

dii. La noi, în schimb, sunt 

mulţi cei care au suprafeţe mi-

ci şi le lurcrează manual”, a 

mai spus Jurconi.

Potrivit datelor APIA, în Ro-

mânia sunt înregistraţi aproxi-

mativ un milion de fermieri.

Agricultura românească se face tot cu sapa
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Persoană fi zică, vând ap. cu 2 
camere, confort, et. ¼, geamuri 
spre curte închisă de 550 mp, 
central. Inf. la tel. 0751-271474. 
(1.7)

¤ 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. (2.2)

¤ 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. (7.7)

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. (5.5)

CASE/CABANE

¤ URGENT! Vând casă la munte, 
zona Valea Ierii, 2 camere, fi ni-
sate, preţ 5600 euro. Inf. la tel. 
0747-700044. (3.5)

¤ 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. (4.7)

¤ 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. (4.5)

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. (4.7)

TERENURI

¤ Vând 6 ha teren, în cart. Iris, 
str. Giuseppe Verdi, la intrare în 
sat Valea Fânaţelor, compact, ca-
dastru, front la drum 90 m, cu-
rent electric, pretabil pentru con-
strucţii agro-zootehnice, fermș, 
sere, culturiintensive de plante, 
etc, preţ 11 euro/mp. Tel. 
0744-653097. (1.7)

¤ 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. (3.7)

¤ 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. (3.7)

¤ 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. (4.7)

¤ 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. (4.5)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii, în Făget, preţ negocia-
bil. Inf. suplimentare la tel. 
0755-568802. (5.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pă-
șune. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (7.7)

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), 
centura 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. (4.7)

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. (7.7)

¤ 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. (2.2)

¤ 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. (2.2)

¤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. (2.2)

¤ 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. (2.2)

¤ 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. (2.2)

¤ Dau în chirie garaj sub bloc dis-
ponibil cu data de 01.11.2014, 
contorizat, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-0288813. (3.7)

SCHIMBURI

¤ Schimb ap. cu 2 camere, fi nisat, 
central, parter înalt, pe str. Horea, 
cu apartament ultracentral. Sunaţi 
la tel. 0744-164087. (3.7)

¤ 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. (5.7)

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

¤ 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. (3.7)

¤ Tineri căsătoriţi, serioși, stu-
dii superioare, îngrijim o per-
soană, contra locuinţei în 
Cluj-Napoca. Cerem și oferim 
seriozitate! Sunaţi la tel. 
0740-876853. (7.7)

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând CART 270 cmc, stare 
perfectă, motor HONDA, înscris 
în circulaţie, se poate circula pe 
drumuri accidentate, preţ 750 
euro. Inf. suplimentare la tel. 
0751-044086. (1.7)

¤ Vând ”Volkswagen Golf 4”, 
an de fabricaţie 2002, motor 
1,6, 129000 km la bord, benzi-
nă, stare bună, culoare argin-
tie, în orașul Bistriţa Năsăud, 
bine îngrijită, preţ negociabil. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel 
0743-433704. (3.7)

¤ 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. (3.7)

¤ Vând aparate foto: “Praktica 
LTL 3”, “Fed 2”, “Zorki 5”, “Sme-
na”, în stare foarte bună de func-
ţionare. Sunaţi la tel. 
0759-020427. (3.7)

¤ Vând orgă ”Altarus 3000”, vi-
deo ”Panasonic”, 3 buc 
pick-u-urip, aparate radio, 6 kg 
de cositor, fi er pătrat, ţeavă de 
cupru, casete audio-video, preţ 
foarte bun. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0748-193982. 
(4.7)

¤ Vînd foarte ieftin: contactori 
între 10-400 A, ISOL-uri de 
16-630 A, strea triunghi 63 A, 
AC 3, 40 A, motoare mici de 
0,55-0,75/1500; 1,5/1000, de 
380 V, manometru cu contact 
0-600 bari. Tel. 0722-886013. 
(4.7)

¤ 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. (4.7)

UZ CASNIC

¤ Vând plită de aragaz cu 3 ar-
zătoare. Inf. suplimentare la 
tel. 0264-440637 sau 0744-
485224. (2.7)

¤ 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. (3.7)

CĂRŢI

¤ Vând diferite cărţi. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0748-193982. (4.7)

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. (2.7)

¤ Vând damigene de 10 l, fi er 
forjat (bibliotecă). Inf. supli-
mentare la tel. 0264-440637 
sau 0744-485224. (2.7)

¤ 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. (2.7)

¤ Vând barcă pneumatică de 6 
persoane, cu motor ”Yahama”, 
de 25 CP. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-541633. (3.9)

¤ Vând 6 kg de cositor, fi er pă-
trat de 18 ml, ţeavă de cupru 
de 12 ml, casete audio-video, 
preţ foarte bun. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0748-193982. 
(3.7)

¤ Vând vin alb demisec, pro-
ducţie proprie, 5-6 soiuri de 
struguri altoiţi. Inf suplimenta-
re la tel. 0722-515094. (3.7)

¤ Vând cojoc de damă, nou și 
haină palton de piele bărbă-
tesc, aproape nou. Sunaţi la 
tel. 0264-541633. (3.9)

¤ Vând două paltoane de da-
mă, nr. 40-50, paltoane de băr-
baţi, un cojoac cu guler de bla-
nă, talia 52-54, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0264-591965. (4.7)

¤ Vând sobă de teracotă la 8 
rânduri, culoare maro, cu ușă 
metalică. Sunaţi la tel. 
0264-593488. (4.7)

¤ Vând două perechi de patine 
role din piele nr. 38 și 40, ghe-
te din piele, aproape noi, preţ-
negociabil. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (4.7)

¤ Vând URGENT 8 blugi și trico-
uri, toate culorile și mărimile. 
Inf. la tel. 0264-591965. (4.7)

¤ Caut dosare ANRP direct de la 
proprietari. Tel. 0740-781459. (4.5)

¤ Vând covor vernil, cu dim. 3 
x 2,5 m și două cergi, preţne-
gociabil. Inf. la tel 
0264-591965. (4.5)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, capacitate mare. Relaţii 
la tel. 0751-1044086. (6.7)

¤ Vând trei ţigări electronice, 
noi, cu acumulatori de 650 MA, 

110 MA și 1300 MA, cu accesorii 
și soluţii, preţ pentru toate buzu-
nareale. Tel. 0762-258062. (6.7)

¤ 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. (3.7)

¤ Vând o pereche de patine pe 
bocanci, nr. 40, noi. Sunaţi la 
tel. 0740-119939. (3.7)

¤ 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. (3.7)

¤ 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. (4.7)

COLECŢIONARI

¤ Vând trofee de vânâtoare căpri-
or (ţap) și colţi de mistreţi, preţ 
negociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-591965. (1.5)

¤ Vând 100 buc pixuri din colec-
ţie, stilouri noi, brichete din colec-
ţie. Tel. 0759-020427. (3.7)

¤ Vând colecţie de timbre, cu do-
uă clasoare, mare și mic. Sunaţi la 
tel. 0759-020427. (3.7)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (ta-
blou, icoană veche, mașină de 
scris, radio, râșniţă, ceas cu 
pendulă, monede, mojar, etc). 
Ofer 5-30 ron. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (6.7)

¤ Colecţionar serios, cumpăr co-
lecţii de insigne, medalii, obiecte 
promoţionale Marlboro (brelocuri, 
brichete, reclame, afi șe, etc.) Su-
naţi la tel. 0749-174082. (7.7)

¤ Colecţionar cumpăr fulare cu 
”U Cluj” și ”CFR Cluj”. Tel. 
0749-174082. (7.7)

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. (7.7)

ACORDURI DE MEDIU

¤ S.C. NEOCREST INVESTMENT 
S.R.L., anunţă publicul interesat 
asupra depunerii solicitării de 
emitere a acordului de mediu 
pentru proiectul ”Desfi inţare con-
strucţii existente; construire an-
samblu mixt rezidenţial, comerţ, 
servicii“, propus a fi  amplasat în 
municipiul Cluj-Napoca, strada 
Alexandru Vaida Voevod, nr. 53C 
provizoriu, jud. Cluj. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi  
consultate la sediul Agenţiei pen-
tru protecţia Mediului Cluj, Calea 
Dorobanţilor nr.99, luni între ore-
le 9:00-16:30, marţi-joi între ore-
le 9:00-14:00, vineri între orele 
9:00-12:00. Observaţiile publicu-
lui se primesc zilnic la sediul 
Agenţiei pentru Protecţia Mediu-
lui Cluj. (1.1)

¤ BRATU DANIEL ŞI ASOCIAŢII, 
anunţă publicul interesat asupra 
depunerii solicitării de emitere a 
acordului de mediu pentru pro-
iectul ”Construire ansamblu de 
locuinţe – comasare şi dezmem-
brare teren în vederea reparce-
lării şi pentru drum, Amenajări 
exterioare, împrejmuiri, racor-
duri şi branşamente la utilităţi“, 
propus a fi  amplasat în munici-
piul Cluj-Napoca, strada Becaș 
nr. 26-28, jud. Cluj. Informaţiile 
privind proiectul propus pot fi  
consultate la sediul Agenţiei 
pentru protecţia Mediului Cluj, 
Calea Dorobanţilor nr.99, luni în-
tre orele 9:00-16:30, marţi-joi 
între orele 9:00-14:00, vineri în-
tre orele 9:00-12:00. Observaţii-
le publicului se primesc zilnic la 
sediul Agenţiei pentru Protecţia 
Mediului Cluj. (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 PUBLIC

S.C. AGM GROUP GC S.R.L. cu sediul social în mun. 
Câmpia Turzii, str. Gh. Bariţiu nr.20, jud. Cluj, titular al activităţii 
„Punct de lucru pentru fabricarea betonului şi a mixturilior 
asfaltice“ desfășurată în localitatea Bonţida f.n. – extravilan 
mal stâng r. Someș Mic, comuna Bonţida, jud. Cluj, anunţă 
organizarea şedinţei de dezbatere publică a Raportului la 
bilanţul de mediu nivel I și nivel II întocmit în vederea obţinerii 
autorizaţiei de mediu pentru activitatea menţionată mai sus, 
în data de 10.12.2014 ora 16:00 la sediul Primăriei Bonţida, 
comuna Bonţida, jud. Cluj.

Documentaţia de susţinere a solicitării pentru obţinerea 
autorizaţiei de mediu se poate consulta în zilele de luni între 
orele 9:00 – 16:30, marţi – joi între orele 9:00 – 14:00 și 
vineri între orele 9:00 – 12:00, până la data de 10.12.2014, 
ora 15:00, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, 
Calea Dorobanţilor nr. 99, Cluj-Napoca și la sediul AGM 
GROUP GC SRL din Cluj-Napoca, B-dul. N.Titulescu, nr. 20, 
sc. IV, ap. 31, jud. Cluj, în zilele de luni-vineri între orele 
10:00 – 16:00, până la data de 10.12.2014.

Propunerile justifi cate ale publicului privind solicitarea de 
obţinere a autorizaţiei de mediu se pot transmite zilnic, până 
la data de 10.12.2014, ora 15:00, la Agenţia pentru Protecţia 
Mediului Cluj, telefon 0264-410722, fax: 0264-410716, 
email: offi ce@apmcj.anpm.ro.

LICTAŢII PUBLICE

Lichidatorul judiciar al S.C. VLASA TRANS S.R.L. 
vinde la licitaţie publică o autoutilitară N3 Renault, an 
fabricaţie 1991 la preţul de 26.800,00 lei exclusiv TVA.

Licitaţiile se vor ţine săptămânal în fi ecare zi de vineri începând 
cu data de 28.11.2014, ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar 
din Cluj-Napoca, str. Ciocârliei, nr. 31, jud. Cluj.

Informaţii detaliate și regulamentul de valorifi care. la tel. 
0729-006396, e-mail: redresare@yahoo.com sau la sediul 
lichidatorului judiciar.

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:20 Discover România (emis. 
info.)
12:30 În grădina Danei (mag. li-
fe-style) (r)
13:00 Germana...la 1 (emis. info.) 
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., ep. 2)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Maghiara de pe unu 
(emis. mag.) 
16:55 Discover România (emis. 
info.)
17:10 Se zice că... (div.) 
18:35 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., ep. 2)
18:45 Black Harbour (can., 
1996, ser., ep. 6)
19:40 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., ep. 2)
21:00 Vorbește liber! (emis. 
info.) 
22:00 Biziday (talk show)
22:50 Starea naţiei (reality 
show)
23:45 Andografi a zilei
23:50 Magazin UEFA Champi-
ons League 2014-2015 (emis. 
sport)

ANTENA 1

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 Iadul Bucătarilor (emis. 
con.)
23:00 Un show păcătos (div.) 

PRO TV

12:30 Dădaca (sua, 1993, s. 
com., sezonul 4, ep. 25)
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr., ep. 51)
15:00 Arsenalul sinf.cţiei (sua, 
1993, f. dr.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (div.)
19:00 Știrile Pro TV

20:30 MasterChef (emis. con., 
ep. 17)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 Homeland: Reţeaua terorii 
(sua, 2011, ser., sezonul 2, ep. 1)

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.)
23:00 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. 4865)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Pasiune interzisă (sua, 
2013, s. tv)
19:30 Pentru că te iubesc 
(mex., 2013, s. rom.) -
20:30 Culorile iubirii (mex., 
2014, ser.)
22:00 Complicea (mex., 2014, 
ser.)
23:00 Casa de alături (sua, 
2011, s. de acţ.)

LOOK TV

12:00 Casa Poporului (talk 
show) (r)
12:30 Cinema Live (emis. mag.) (r)
13:30 Celebrity (r)
14:30 Poveștile României (r)
15:30 Minunile Lui Tămaș (div.) (r)
17:30 Fanatik Show (talk show) 
19:30 Știri Look TV (emis. info.) 
20:00 Fotbal Look (emis. sport) 
Ante Meci
20:30 Liga 1: CS U Craiova - FC 
Rapid București (emis. sport) 
22:30 Fotbal Look (2012, emis. 
sport) 
Post Meci
23:30 Ocolul Pamântului În Bi-
kini (sua, 2003, s. reality show, 
ep. 20)

UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

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.

Compania de Transport Public Cluj – Napoca S.A. 
anunță publicul călător că, începând cu data de 
27.11.2014, la cererea publicului călător, orarul liniei 
de autobuze nr. 42 (P-ta M. Viteazul – Str. Câmpului) 
se modifi că în zilele lucrătoare, în intervalul de 
exploatare 17:00 – 23:00, după cum urmează
Plecări P-ta M. Viteazul: 17,50 – 18,45 – 19,40 – 
20,30 – 21,20 – 22,15;
Plecări Str. Câmpului: 18,20 – 19,15 – 20,05 – 20,55 
– 21,45 – 22,35.

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/COMUNICAT DE PRESĂ

FINALIZAREA PROIECTULUI
“Creşterea competitivităţii SC Versapak România SRL, prin implementarea 

unui sistem informatic integrat”

Cluj Napoca, 27.11.2014

SC VERSAPAK ROMANIA SRL, cu sediul în localitatea Macau, Comuna Aghireşu, 
nr. FN, judeţul Cluj, în calitate de benefi ciar, anunţă fi nalizarea cu succes a activităţilor 
proiectului “Creşterea competitivităţii SC Versapak România SRL, prin implementarea 
unui sistem informatic integrat“, co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare 
Regională, în baza contractului de fi nanţare încheiat cu Ministerul pentru Societatea 
Informaţională, Organism Intermediar în numele şi pentru Ministerul Economiei, în 
calitate de Autorititate de Management pentru Programul Operaţional Sectorial 
“Creşterea Competitivităţii Economice”.

Valoarea totală a proiectului este de 370.668,24 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă este de 183.398 lei.

Proiectul s-a implementat în localitatea Macau, Comuna Aghireşu, judeţul Cluj, 
durata contractului 12 luni.

Prin acest proiect s-a realizat implementarea unei soluţii software ERP şi 
s-a achiziţionat infrastructura IT modernă care să asigure rularea în condiţii 
optime a sistemului ERP achiziţionat.
Detalii suplimentare puteţi obţine de la: SC VERSAPAK ROMÂNIA SRL
Nume persoană contact : Ioanes Alin Romulus
Funcţie: Administrator
Tel. 0264 284 137, Fax: 0264 284 136, e-mail: aioanes@versapak.ro

Programul Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii Economice’’ 
– co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

,,Investiţii pentru viitorul dumneavoastră’’
Comunicat de presă

ANUNT FINALIZARE PROIECT
“Achiziție echipamente TIC și upgradare conexiune internet la SC PROXIMA 

TAPES SRL”
Cluj Napoca, 27.11.2014

SC Proxima Tapes SRL, cu sediul în Cluj Napoca, str. Poet Grigore Alexandrescu 
, nr. 14, sc. 1, ap.7, judetul Cluj calitate de benefi ciar, anunţă fi nalizarea cu succes 
a activităţilor proiectului “Achiziţie echipamente TIC şi upgradare conexiune 
internet la SC PROXIMA TAPES 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 93.031 lei, din care asistenţa fi nanciară 
nerambursabilă este de 62.689,50 lei.

Proiectul s-a implementat în localitatea Cluj Napoca, pe str. Orăştiei nr. 10 pe o 
durată de 5 luni.

Prin acest proiect s-a îmbunătăţit accesul la informaţii şi conexiunea cu 
exteriorul prin upgradarea conexiunii la internet, de asemenea s-a implementat 
o aplicaţie pentru semnatura 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: Ilieş Decebal Ramon
Funcţie: Administrator
Tel. 0264 437 599, Fax: 0264 437 599, e-mail: offi ce@proximatapes.com

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Forţele speciale din 

Moldova au efectuat mier-

curi dimineaţă percheziţii 

la domiciliile lui Pavel 

Grigorciuk şi Mihail 

Amerberg, membri ai gru-

pării „Antifa”, acuzată de 

autorităţi că intenţionau 

să organizeze, după alege-

rile parlamentare, un 

„Maidan sângeros” la 

Chişinău.

Potrivit unor surse citate 

de Timpul.md, membrii „An-

tifa” urmau să organizeze un 

„Maidan sângeros” la Chişi-

nău. Aceste surse afi rmă că 

se urmarea ca, în momentul 

în care situaţia scăpa de sub 

control, persoane bine pregă-

tite şi plătite pentru a pune în 

aplicare acest plan urmau să 

preia controlul asupra televi-

ziunii naţionale, dar şi asupra 

altor obiective strategice, in-

formează Hotnews.ro.

Potrivit procurorului an-

ticorupţie Viorel Morari, ci-

tat de Publika.md, în timpul 

percheziţiilor au fost găsit 

planurile de acces în mai 

multe instituţii publice, in-

clusiv ale Comisiei Electora-

le Centrale şi televiziunii pu-

blice de stat.

„Aceste planuri ne permit 

să bănuim că erau planifi ca-

te atacuri asupra instituţiilor 

publice. S-au efectuat perche-

ziţii în 15 locaţii din munici-

piul Chişinău, dar şi alte lo-

calităţi, cum ar fi  Ialoveni, 

Bălţi, Soroca”, a menţionat 

Morari.

Şeful adjunct al IGP, Ghe-

orghe Cavcaliuc, colonel de 

poliţie, a declarat că în cadrul 

percheziţiilor au fost găsite mai 

multe arme şi muniţii. „Au fost 

depistate pistoale cu surdina, 

lansatoare de grenade, grena-

de, uniforme militare, iar per-

cheziţiile continuă (...) Sus-

pecţii aveau pregătite telefoa-

ne mobile noi, carduri SIM, 

planuri ale instituţiilor de stat”, 

a precizat Cavcaliuc.

Printre persoanele reţinu-

te se afl ă Mihail Amerberg, 

un apropiat al şefului „Anti-

fa”, deputatul Grigore Petren-

co, care se afl ă în prezent la 

Moscova. Acesta este şi cel 

care a anunţat primul, pe o 

reţea de socializare, perche-

ziţiile la apartamentul lui 

Amerberg, secretarul unei or-

ganizaţii primare a Partidului 

Comuniştilor.

Se pregăteşte un 
Euromaidan în Moldova?

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Preşedintele Comisiei 

Europene, Jean-Claude 

Juncker, a anunţat mier-

curi un plan destinat să 

mobilizeze 315 miliarde 

de euro pentru investiţii 

în Europa, cu scopul de a 

relansa creşterea econo-

mică şi de „a repune 

Europa la muncă”.

„Crăciunul a sosit mai de-

vreme”, a spus Juncker. „Cre-

ăm un nou Fond European 

pentru investiţii strategice ca-

re va permite mobilizarea a 

circa 315 miliarde de euro în 

următorii trei ani', a declarat 

şeful Comisiei în faţa Parla-

mentului European, reunit la 

Strasbourg. „A venit timpul 

să începem munca şi să repu-

nem Europa la muncă. Avem 

nevoie de un nou început şi 

de noi investiţii”, a subliniat 

el. „Îmi imaginez copii la o 

şcoală din Salonic pe calcula-

toare ultimul răcnet, îmi ima-

ginez un francez încărcându-şi 

maşina electrică pe autostra-

dă”, a declarat preşedintele 

Comisiei Europene, indicând 

posibile proiecte de investiţii, 

informează Agerpres.

Planul se va baza pe o 

parte din bugetul european 

şi pe BEI (Banca Europeană 

de Investiţii), braţul fi nanci-

ar al UE, dar nu va fi  alimen-

tat prin contribuţiile directe 

ale statelor membre, chiar 

dacă uşa este lăsată deschi-

să pentru ca toate statele să 

participe.

„Statele membre ar trebui 

să participe la acest fond 

pentru a spori efi cienţa aces-

tuia”, a spus Juncker în lim-

ba germană, adresându-se 

direct Berlinului. „Trebuie să 

fi m conştienţi de faptul că 

avem un destin comun, 

aceasta implică solidaritate 

cu toată lumea”, a pledat el, 

subliniind că aceste contri-

buţii ale statelor membre nu 

vor fi  contabilizate în defi ci-

tul şi datoria lor.

Parând criticile cu privire 

la lipsa de ambiţie a acestui 

plan, el a afi rmat că banii 

mobilizaţi „sunt chiar mai 

importanţi faţă de ceea ce 

statele membre pot face pen-

tru ele însele”.

„Pe masa Comisiei, există 

deja proiecte în valoare de 

aproape 700 de miliarde de 

euro care vor trebui analiza-

te, selectate”, a declarat Pier-

re Moscovici pentru postul de 

radio France Inter.

Comisarul european a dat 

asigurări că primele proiecte 

vor vedea lumina zilei „cât 

mai curând posibil”. „Din 2015 

trebuie să avem primele pro-

iecte începute, este posibil”, 

a precizat el. „Aceste proiec-

te trebuie alese în funcţie de 

maturitatea lor, trebuie ca 

acest lucru să se facă repede, 

în funcţie de capacitatea lor 

de a ridica potenţialul de creş-

tere în Europa şi trebuie să fa-

cem în aşa fel încât Europa 

să depăşească bariera tehno-

logică”, a adăugat Moscovici, 

exemplifi când sectorul digi-

tal, al transporturilor sau al 

tranziţiei energetice.

Relansare economică 
prin investiţii masive
Preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, vrea să relanseze 
economia Europei prin investirea a peste 300 miliarde de euro.
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Cabinet veterinar

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

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

¤  plăteşti doar 20 lei pe lună
¤  citeşti cele mai fierbinţi ştiri din Cluj
¤  participi la concursuri cu premii în fiecare lună

0264.59.77.00

Abonează-te la
monitorul

Prezentat, mați, ofi cial de 

către clubul Gyori ETO 

F.C. ca noul antrenor al 

grupării, Vasile Miriuță 

(Laszlo Miriuță, cum este 

scris pe site-ul ofi cial al 

clubului) a promis că va 

munci foarte mult dar 

speră ca în scurt timp să-i 

mulțumească pe fanii 

echipei.

„Voi munci 24 de ore pe 

zi, vom munci din greu. Nu 

sunt Mesia, dar cu siguranţă 

vom merge înainte. Am jucat 

fotbal aici, ştiu la ce să mă 

aştept din partea fanilor şi 

vom munci ca să-i mulţumim. 

Îmi pare rău că a trebuit să 

opresc colaborarea cu CFR, 

pentru că era o echipă bună, 

care se afl a pe locul doi în cla-

sament. Dar acum mă voi con-

centra pe ce am aici. Sunt 

foarte fericit să fi u la Gyor şi 

pot spune că sunt acasă, pen-

tru că aici s-a născut băiatul 

meu”, a spus Miriuţă, potri-

vit site-ului ofi cial al grupării 

ungare.

Preşedintele clubului, Csa-

ba Tarsoly, speră ca Vasile 

Miriuţă să aducă la club ex-

perienţa pe care a dobândit-

o ca jucător în campionatul 

Germaniei, dar şi tenacita-

tea şi duritatea românească. 

„După ce Horvath Ferenc şi-

a dat demisia, eu nu am ac-

ceptat-o, pentru că eram de 

părere că avem o echipă bu-

nă, iar rezultatele vor veni. 

Din păcate nu s-a întâmplat 

asta. Nu a fost uşor să cău-

tăm un nou antrenor, dar l-

am găsit pe Vasile. El are o 

legătură cu clubul, iar mai 

demult a spus că vrea să fi e 

antrenorul echipei. Aştept să 

se folosească de experienţa 

pe care a dobândit-o ca ju-

cător în Germania şi ca an-

trenor în România. Are te-

nacitatea şi duritatea româ-

nească, dar este familiarizat 

cu ungurii, pentru că aici şi-

a petrecut cea mai mare par-

te a carierei”, a completat 

Csaba Tarsoly.

Fostul antrenor al clubu-

lui din Gruia a declarat, du-

minică seară, că meciul cu 

echipa CSMS Iaşi a fost ulti-

mul pentru el la CFR Cluj, 

menţionând că a semnat un 

contract pe două sezoane şi 

jumătate cu echipa ungară 

Gyor ETO.

Vasile Miriuţă a preluat 

echipa CFR Cluj în decembrie 

2013, după ce pregătise timp 

de şase luni formaţia Ceahlă-

ul Piatra Neamţ. Anterior, teh-

nicianul de 46 de ani mai pre-

gătise echipa sub 19 ani a clu-

bului Energie Cottbus, dar şi 

formaţia secundă a aceleiaşi 

grupări.

Miriuţă deţine cetăţenia un-

gară, el evoluând în nouă par-

tide pentru actuala adversară 

României din preliminariile 

Campionatului European din 

2016.

Ca jucător, el a evoluat în 

trei rânduri pentru Gyor 

(1992/1993, 1994/1995 şi 

2003/2004).

Miriuță: „La Gyor pot 
spune că sunt acasă”
Fostul antrenor al clubului CFR Cluj, Vasile Miriuţă a afirmat că 
la gruparea ungară se simte ca acasă, precizând că nu este Mesia 
ca să facă minuni, însă a promis că va munci mult.

VASILE MIRIUȚĂ | antrenor Gyori ETO F.C.

„Îmi pare rău că a trebuit să opresc colaborarea 
cu CFR, pentru că era o echipă bună, care se afl a 
pe locul doi în clasament“
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Înfrângere
la două goluri
Faţă în faţă s-au afl at ieri seară 
două dintre reprezentantele 
României în cupele europene, HC 
Odorhei și Potaissa Turda. Partida 
a fost una aprinsă, controlată în 
prima repriză de gazde, dar 
aprins pe fi nal handbaliștii tur-
deni s-au apropiat ameninţător 
de adversară pe tabelă. Potaissa 
Turda a venit din Croaţia după 
un eșec usturător pe care va tre-
bui să-l uite repede. Rămasă în 
avantaj după pauză, Odorheiul a 
început bine și repriza a doua 
când în minutul 42 al meciului 
se afl au la șase goluri în avantaj. 
Potaissa nu a cedat și a revenit, 
profi tând de câteva momente de 
relaxare ale elevilor lui Vlad 
Caba, iar fi nalul s-a transformat 
în unul incendiar. În urma aces-
tui eșec, AHC Potaissa Turda ter-
mină prima parte a sezonului pe 
locul 10, în timp ce HC Odorhei 
rămâne pe locul 2.

Pe scurt

SPORT

„La Gyor pot spune 
că sunt acasă”
Fostul antrenor al clubului CFR 
Cluj, Vasile Miriuţă a afi rmat că 
la gruparea ungară se simte ca 
acasă, precizând că nu este Me-
sia ca să facă minuni, însă a pro-
mis că va munci mult. Pagina 11
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Finanţatorul Universităţii 

Cluj, Florian Walter, a 

primit premiul pentru 

„investitorul anului în 

fotbalul românesc”, în 

cadrul galei „Fantasticii 

Fanatik”.

Evenimentul de decerna-

re a premiilor a avut loc ieri 

seară la Bucureşti. Florian 

Walter le-a mulţumit fami-

liei, jucătorilor şi tuturor 

colaboratorilor.

„Este unul dintre cele mai 

frumoase cadouri din viaţa 

mea. Eu nu sunt omul vor-

belor, ci al faptelor. Mulţu-

mesc mult familiei mele pen-

tru sprijin şi pentru răbda-

re. Le mulţumesc foarte, foar-

te mult jucătorilor, antreno-

rilor şi tuturor celor cu care 

am colaborat şi care au fost 

alături de mine”, a spus Flo-

rian Walter în discursul său.

Horia Ivanovici, amfitri-

onul evenimentului, l-a pre-

zentat pe patronul clubului 

F.C. Universitatea Cluj ca 

fiind un om care a pus su-

flet în fotbalul românesc, 

fără să ceară nimic înapoi.

„Fără el, Universitatea 

Cluj poate nu ar mai fi exis-

tat! A lansat antrenori și 

fotbaliști care acum fac 

performanță. A investit zeci 

de milioane de euro, dar, 

mai ales, a pus suflet în fot-

balul românesc, fără să cea-

ră nimic înapoi”, a argu-

mentat amfitrionului Horia 

Ivanovici.

Premiul i-a fost înmânat 

de către Laurențiu Reghe-

campf, antrenorul celor de 

la Al Hilal.

Patronul „U” Cluj desemnat
„investitorul anului în fotbalul românesc”

Extrema dreaptă de 22 ani 

a echipei din Liga 

Naţională şi-a reziliat 

zilele acestea amiabil 

contractul cu conducerea 

clubului pentru a da curs 

invitaţiilor făcute de alte 

cluburi din ţară.

Ştefania Florea este una 

dintre handbalistele clubu-

lui „U” Alexandrion care şi-au 

depus memoriu în sezonul 

trecut, pentru plata restan-

ţelor salariale. Sportiva a 

câștigat memoriile și și-a re-

cuperat o parte din bani. În 

acest sezon, la ultimele me-

ciuri ale clujencelor nu a fost 

folosită deloc de antrenorul 

Ioan Ani Senocico, fără să i 

se dea de înțeles că nu ar 

mai fi  dorită în lot.

Tânăra hanbalistă spune 

că și-a dorit să plece de mai 

mult timp, însă nu a ajuns la 

o înțelegere cu conducerea 

clubului. Ștefania Florea mai 

avea contract până la sfârșitul 

sezonului și, după cum spu-

nea ea, mai multe cluburi i-a 

înaintat invitații pentru a evo-

lua la echipele lor.

„De opt luni am vrut să 

plec, dar nu am ajuns la o 

înțelegere cu conducerea. 

Acum nici nu jucam foarte 

mult, mai aveam contract pâ-

nă în vară și probabil de ace-

ea m-au lăsat să plec. Am câ-

teva oferte, încă nu m-am ho-

tărât unde voi juca, dar voi 

lua o decizie cât de curând.”, 

a declarat Ștefania Florea pen-

tru handbalvolei.ro.

Până acum, jucătoarea năs-

cută la Iași a mai evoluat în 

cariera sa doar la Tomis 

Constanța, până să ajungă în 

curtea Clujului.

„U” Alexandrion se afl ă 

după etapa a 13-a pe locul 

13 și se confruntă cu mari 

probleme fi nanciare. Chiar 

dacă la sfârșitul lunii august 

echipa a fost preluată de 

sponsorul Alexandrion, pro-

blemele fi naciare au rămas 

în continuare de la vechiul 

sponsor. Acest lucru clatină 

mult echipa și adâncește pro-

blemele și mai mult.

„U” rămâne fără extrema dreaptă
Echipa de handbal feminin, „U” Alexandrion Cluj s-a despărţit amiabil de o tânără 
jucătoare după ce timp de mai multe luni nu a prea jucat.

„Revenirea legendei”: Anghel Iordănescu

„Omul anului”: Răzvan Burleanu

„Antrenorul anului”: Laurențiu Reghecampf

„Marele premiu Fanatik”: Intel Sky Broadcast și Look Tv

„Fotbalistul anului”: Lucian Sânmărtean

„Atacantul anului”: Claudiu Keșeru

„Revelația anului”: Valentin Lazăr

„Impresarul anului”: Ana Maria Prodan

„Președintele anului”: Valeriu Argăseală

„Eroii anului”: Fotbaliștii Rapidului

„Speranța anului”: Mihai Roman (Pandurii Tg. Jiu)

„Mijlocașul anului”: Mihai Pintilii

1. HCM Baia Mare 36

2. SCM Craiova 33

3. CSM București 32

4.  ASC Corona 2010 
Brașov 32

5. HCM Roman 23

6. HC Dunarea Brăila 21

7. CSM Ploiești 18

8. HC Zalău 16

9. HCM Rm Vâlcea 14

10. CSM Cetate Devatrans 13

11. CSM Unirea Slobozia 12

12.  Universitatea Neptun 
Constanța 9

13. „U” Alexandrion Cluj 8

14. SC Mureșul Tg. Mureș 0

Alte premii acordate în cadrul galei de marți:

Clasament Liga 
Națională Feminin


