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Lista lui Tişe. 
Traseişti, netraseişti ?
Vor face liberalii plângeri penale împotri-
va consilierilor locali şi judeţeni care şi-au 
schimbat partidul? Pagina 7

ACTUALITATE

Ora de religie 
nu mai e obligatorie 
Elevii care nu au făcut în septembrie 2014 
o cerere de neparticipare la cursuri vor fi  
obligaţi să meargă la aceste cursuri până 
la sfârşitul acestui an şcolar. Pagina 2

ECONOMIE

Să fie acesta sfârşitul 
crizei economice?
2014 este cel mai bun de la declanşarea 
crizei în ceea ce priveşte încrederea româ-
nilor în economie şi fi nanţe. Pagina 5

EVENIMENT

Maior pleacă de la SRI
După mai bine de opt ani la şefi a SRI, 
George Maior a demisionat fără niciun 
avertisment prealabil. Pagina 6

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

De ce s-a confruntat Clujul cu o avalanșă de cazuri de rujeolă 
și ce spun medicii despre aceasta, citiți în pagina 4.

360
de cazuri de 
rujeolă la Cluj. 
IATĂ EXPLICAȚIA !

ACTUALITATE

70 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz 
2.750 de invitaţi — şefi  de stat 

şi de guvern, reprezentanţi ai ca-
selor regale, preşedinţi de parla-
mente, miniştri, circa 300 de su-
pravieţuitori ai Holocaustului şi 
membri ai asociaţiilor evreieşti 
din toată lumea au fost ieri pre-
zenţi pentru a comemora 70 de 
ani de la eliberarea lagărului de 
la Auschwitz-Birkenau.

La Palatul Cotroceni, preşedin-
tele României, Klaus Iohannis, a 
decorat ieri şapte supravieţuitoa-
re ale Holocaustului cu Ordinul 
Naţional „Servicu Credincios” în 
grad de Cavaler, dorind „a păs-
tra vie memoria Holocaustului — 

o tragedie pe care omenirea nu 
trebuie să o mai cunoască”

De la eliberarea lagărului din 
27 ianuarie 1945, Auschwitz a 
devenit un simbol al terorii şi al 
Holocaustului, fi ind locul unde 
1,1 milioane de bărbaţi, femei şi 
copii şi-au pierdut viaţa.

Construcţia taberei a început 
în 1941, iar până la eliberarea 
ei, în 1945, nu fusese încă ter-
minată. Printre prizonierii trimişi 
în tabără se afl au evrei, romi, 
homosexuali, martori ai lui Ie-
hova, polonezi şi sovietici. 80% 
dintre cei aduşi la Auschwitz-Bir-
kenau au fost omorâţi imediat.
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A zile de când prefectul Gheorghe Vușcan a luat act de 

demisia președintelui Consiliului Județean Horea Uioreanu. 

CÂND ORGANIZAȚI ALEGERILE 
PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN ?

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

Consiliul Judeţean a intrat în blocaj total
De aproape un an de zile, proiectele strategice ale judeţului au fost trase 
pe linie moartă şi nimeni nu îşi asumă nimic. Pagina 3
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Ministrul Educaţiei, 

Mihai Sorin Câmpeanu, 

a declarat, luni, la 

Vaslui, că decizia Curţii 

Constituţionale privind 

neconstituţionalitatea 

obligaţiei de a face cere-

re pentru a nu participa 

la ora de religie nu poate 

fi  aplicată retroactiv, ast-

fel încât aceasta va intra 

în vigoare din septem-

brie 2015.

Ministrul Educaţiei, Mihai 

Sorin Câmpeanu, a afi rmat că 

ministerul pe care-l conduce 

şi unităţile de învăţământ vor 

avea obligaţia să treacă reli-

gia în programa şcolară ca 

materie opţională pentru elevi 

doar începând din anul şco-

lar 2015-2016, transmite co-

respondentul Mediafax.

În consecinţă, elevii care 

nu au făcut cerere în septem-

brie 2014 că nu doresc să par-

ticipe la orele de religie vor 

merge în continuare la aces-

te cursuri până la sfârşitul 

anului şcolar actual.

„Conform legii, hotărârea 

Curţii Constituţionale intră 

în vigoare în momentul pu-

blicării în Monitorul Ofi cial, 

dar nu poate produce efecte 

retroactiv. Drept urmare, din 

septembrie 2015, orele de re-

ligie sunt obligatorii pentru 

Ministerul Educaţiei şi pen-

tru şcoli şi opţionale pentru 

elevi. Deci, în noul an şco-

lar, elevii vor trebui să facă 

opţiuni cu privire la partici-

parea la orele de religie. Di-

ferenţa faţă de anul trecut es-

te că atunci au făcut opţiuni 

în care au precizat în mod 

expres cei care nu vor să fa-

că religia, iar de anul viitor 

vor face opţiuni cei care vor 

să facă religia”, a explicat mi-

nistrul Educaţiei, Mihai So-

rin Câmpeanu.

Reacţia ministrului Educa-

ţiei vine după ce, luni, a fost 

publicată motivarea Curţii 

Constituţionale privind ne-

constituţionalitatea obligaţiei 

elevilor sau părinţilor de a fa-

ce cerere pentru a nu partici-

pa la ora de religie.

Curtea Consituţională (CC) 

a decis, în 12 noiembrie 2014, 

că obligaţia de a face cerere 

pentru ca un elev să nu parti-

cipe la ora de religie, prevăzu-

tă în Legea educaţiei, este ne-

constituţională, ofi ciali ai Cur-

ţii precizând că, urmare a ho-

tărârii, o astfel de solicitare va 

trebui făcută doar de cei care 

vor să studieze disciplina.

CC arată, în motivarea de-

ciziei prin care a stabilit că 

obligaţia de a face cerere pen-

tru a nu participa la ora de 

religie este neconsituţională, 

că oferta educaţională pentru 

această disciplină este de na-

tură să afecteze libertatea de 

conştiinţă.

Religia nu mai e obligatorie. 
Ce pot face părinții?
Elevii care nu au făcut în septembrie 2014 o cerere de neparticipare la cursuri 
vor fi obligați să meargă la aceste cursuri până la sfârșitul acestui an școlar.
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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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Salariaţii Staţiunii de 

Cercetare Dezvoltare pen-

tru Pomicultură (SCDP) 

Cluj vor protesta astăzi 

faţă de situaţia în care se 

afl ă instituţia, salariaţii 

susţinând că aceasta se 

afl ă „într-un blocaj total”.

Angajaţii Staţiunii de Cer-

cetare vor ieşi în stradă mier-

curi dimineaţa să-şi strige ne-

mulţumirile, ocazie cu care vor 

trimite şi o scrisoare deschisă 

premierului Victor Ponta.

Ei susţin că nu şi-au mai 

primit salariile de 18 luni, deşi 

au câştigat în instanţă drep-

turile salariale.

„Instituţia se afl ă la ora ac-

tuală într-un blocaj total, mai 

exact restanţele salariale sunt 

de 18 luni, posibilitatea de a 

accesa fonduri prin proiecte 

este blocată din cauza dato-

riilor fi nanciare faţă de buge-

tul statului, fi nantarea de la 

bugetul statului este zero, lip-

sa materialelor şi aparaturii 

este cronică, iar cladirea în 

care ne desfăşurăm activita-

tea nu are încălzire din anul 

2006. Dacă cineva doreşte să 

înţeleagă drama acestui co-

lectiv este rugat să-şi închi-

puie cum ar fi  să meargă la 

muncă şi să nu fi e plătit un 

număr de 18 luni! Suntem 

convinşi că ar reuşi cu greu 

acest exerciţiu”, se arată în 

scrisoarea deschisă adresată 

premierului Victor Ponta.

Mai mult, ei se declară ne-

mulţumiţi de faptul că nu ştiu 

cărui minister aparţine unitatea.

„SCDP Cluj a ieşit din com-

ponenţa Academiei de Ştiin-

ţe Agricole şi Silvice (ASAS), 

respectiv Ministerului Agri-

culturii şi Dezvoltării Rurale, 

urmând să treacă la Ministe-

rul Educaţiei Naţionale, fapt 

care nu s-a mai produs. Soli-

cităm insistent tranşarea ur-

gentă a acestei apartenenţe.

Acestor probleme de or-

ganizare, legislaţie şi fi nan-

ciare li se mai adaugă, ca şi 

cauză internă, un manage-

ment lipsit de viziune şi so-

luţii, ASAS menţinând timp 

de 7 ani interimatul actua-

lului manager. Pe parcursul 

acestor 7 ani, forurile deci-

dente au manifestat o tota-

lă indiferenţă faţă de lipsa 

de performanţă manageria-

lă vizibilă atât în documen-

tele contabile cât şi în degra-

darea activelor staţiunii.

Vă aducem la cunoştinţă 

că am câştigat în instanţă re-

cuperarea drepturilor salaria-

le şi vă solicităm identifi carea 

surselor pentru punerea în a-

plicare a acestei hotărâri”, se 

mai arată în scrisoare.

Salariaţii Staţiunii Pomicole Cluj ies în stradă
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Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

După arestarea fostului 

preşedinte al Consiliului 

Judeţean Cluj Horea 

Uioreanu în luna mai 

2014, instituţia se afl ă 

într-un blocaj total. De 

aproape un an de zile, 

proiectele strategice ale 

judeţului au fost trase pe 

linie moartă şi nimeni nu 

îşi asumă nimic.

Conducerea Consiliului Ju-

deţean Cluj este singura în 

măsură să deblocheze proiec-

tele a căror valoare depăşeş-

te 110 milioane de lei, dar de-

ciziile întârzie să apară.

Consilierii judeţeni nu au 

habar ce face conducerea Con-

siliului Judeţean Cluj, care nu 

răspunde în faţa nimănui, pre-

fectul judeţului Cluj Gheor-

ghe Vuşcan nu face niciun de-

mers pentru organizarea ale-

gerilor parţiale la CJ Cluj, iar 

vicepreşedinţii Vakar Istvan 

(UDMR) şi Ioan Oleleu (PSD) 

se feresc să facă un audit la 

proiectele blocate de teamă 

să nu descopere vinovaţii.

Haos total în CJ Cluj

Angajaţii şi conducerea 

Consiliului Judeţean Cluj tra-

tează cu indiferenţă marile 

proiecte cu fi nanţare europea-

nă. Fie că vorbim de groapa 

ecologică de gunoi, Sistemul 

de Management Integrat al 

Deşeurilor, de drumul turistic 

Răchiţele-Ic Ponor, de spita-

lul regional de urgenţă, de 

transportul intermodal de la 

aeroport sau de o reţea de dru-

muri bine pusă la punct, mai 

marii judeţului au alte preo-

cupări.

În loc să se preocupe de 

bunul mers al acestor proiec-

te, astfel încât judeţul să nu 

piardă fi nanţările europene, 

în Consiliul Judeţean Cluj ni-

meni nu-şi asumă nimic.

Proiecte în colaps

Cel puţin două proiecte ma-

ri de infrastructură sunt în co-

laps: Centrul de Deşeuri şi 

drumul judeţean 108 C, Ră-

chiţele-Ic-Ponor. În cazul în 

care lucrările nu vor fi  fi nali-

zate până la fi nalul anului 

2015, există riscul ca judeţul 

Cluj să piardă fondurile de la 

Uniunea Europeană. Mai mult, 

fondurile deja cheltuite vor 

trebui restituite.

Chiar ministrul Fondurilor 

Europene, Eugen Teodorovici, 

avertiza cu ocazia unei vizi-

te la Cluj-Napoca, la sfârşitul 

anului trecut, că aceste pro-

iecte riscă să nu mai fi e fi nan-

ţate din fonduri europene da-

că întârzierile şi blocajele sunt 

din vina Consiliului Judeţean 

Cluj.

Firmele care s-au ocupat 

de lucrările la aceste două pro-

iecte (Centrul de Deşeuri şi 

drumul Răchiţele-Ic-Ponor) fi e 

au renunţat la contract, fi e CJ 

Cluj a reziliat contractul pen-

tru lucrări ilegale. Acum, Con-

siliul Judeţean a depus plân-

geri penale, acuzând nereguli 

în derularea contractelor. Mai 

grav este faptul că se impune 

ca o parte din lucrările deja 

executate să fi e reluate, iar 

fondurile alocate pentru aces-

tea s-au irosit.

Cel mai mare eşec: 
Centrul de Deşeuri

Cel mai valoros proiect ra-

tat al Consiliului Judeţean Cluj 

este Sistemul de Management 

Integrat al Deşeurilor, în va-

loare totală de 107,5 milioane 

lei (25 milioane euro), fără 

TVA. Până acum, CJ Cluj a 

plătit 11.675.070 de euro fi r-

melor pentru lucrările la Cen-

trul de Deşeuri şi pentru sta-

ţiile intermediare de transfer 

de la Huedin, Mihai Viteazu 

şi Gherla.

După doi ani de zile, Clu-

jul s-a întors de unde a ple-

cat. Cu un contract reziliat şi 

cu sabia lui Damocles deasu-

pra capului, conducerea CJ 

Cluj se chinuie de mai bine 

de două luni să organizeze o 

nouă licitaţie pentru fi naliza-

rea acestui obiectiv. Nicio 

sancţiune, niciun vinovat.

Un alt proiect ratat

Un alt proiect ratat de CJ 

Cluj este reabilitarea drumu-

lui turistic Răchiţele-Ic-Ponor. 

Valoarea totală a proiectului 

se ridică la 75,8 milioane de 

lei, contribuţia UE fi ind de 43 

de milioane de lei.

Având în vedere că drumul 

este gata în proporţie de nu-

mai 70%, Consiliul Judeţean 

Cluj va trebui să fi nalizeze 

partea rămasă neterminată. 

Pentru a nu pierde toţi banii 

de la Uniunea Europeană pro-

iectul trebuie terminat până 

în august 2015. În prezent, şi 

pentru acest proiect, Consi-

liul Judeţean Cluj face demer-

suri pentru a scoate la licita-

ţie restul de lucrări.

Vakar Istvan: “Pentru ce 
să facem audit?”

Zilele trecute, Consiliul Ju-

deţean Cluj anunţa că a pos-

tat pe SEAP anunţul privind 

organizarea unei noi licitaţii 

pentru fi nalizarea drumului 

Răchiţele-Ic-Ponor.

„Pe o porţiune de 35 de me-

tri s-a descoperit că sub nive-

lul stratului de piatră sunt niş-

te buşteni. Vom înlocui aceas-

tă porţiune, vom turna piatră 

spartă. Banii pentru această 

porţiune de lucrări provin din 

bugetul CJ Cluj, iar suma es-

te de 491.088 lei. Ce s-a dete-

riorat în ultimii doi ani de zi-

le prin faptul că nu s-a lucrat 

este în valoare de 629.371 lei”, 

a precizat directorul Regiei Au-

tonome de Administrare a Do-

meniului Public şi Privat Cluj 

(RAADPP) Mircea Avram, ca-

re a spus că nu ştie de exis-

tenţa vreunui audit intern ca-

re să stabilească cine se face 

vinovat de această situaţie. 

„Dacă cineva a greşit, să plă-

tească. 133.000 de euro s-au 

dus pe apa sâmbetei din bu-

getul clujenilor la acest pro-

iect”, mai spune Avram.

Chestionat în legătură cu 

existenţa unui audit intern 

pentru a stabili cine se face 

vinovat de jaful de la Răchi-

ţele-Ic Ponor, preşedintele CJ 

Cluj Vakar Istvan spune că nu 

s-a cerut niciun audit la acest 

obiectiv de investiţii şi nici nu 

se va cere în viitorul apropi-

at. „Mai întâi terminăm lucră-

rile, asta este cel mai impor-

tant, după aceea vedem şi de 

audit. Dar de ce să cerem au-

dit?”, spune Vakar.

Alt proiect blocat

Situaţia este similară şi în 

cazul proiectului privind trans-

portul intermodal de la Aero-

portul Internaţional Cluj. Pro-

iectul este evaluat la 71 de mi-

lioane de euro, din care jude-

ţul Cluj ar putea obţine 85% 

fi nanţare din fonduri europe-

ne. Şi în acest caz, judeţul 

Cluj riscă să piardă fi nanţa-

rea din cauza Consiliului Ju-

deţean care, de mai bine de 

un an, nu îşi asumă încheie-

rea unei asocieri pentru atra-

gerea fondurilor europene.

Directorul aeroportului, 

David Ciceo, a atras atenţia 

că întârzierea constituirii aso-

cierii aduce judeţului Cluj pre-

judicii de 70 de milioane de 

euro, creând avantaje judeţu-

lui Mureş şi implicit Aeropor-

tului Transilvania Târgu Mureş.

Pentru depunerea acestui 

proiect în vederea atragerii de 

fonduri europene pentru con-

struirea acestui terminal este 

necesară constituirea unei aso-

cieri între Consiliul Judeţean 

Cluj, Primăria municipiului 

Cluj-Napoca, Primăria Apahi-

da, S.N CFR SA şi Aeroportul 

Internaţional Cluj. Inclusiv 

ministrul Transporturilor Ioan 

Rus i-a transmis vicepreşedin-

telui CJ Ioan Oleleu să sem-

neze asocierea cu aeroportul 

pentru construirea terminalu-

lui intermodal. Termenul li-

mită pentru încheierea aces-

tei asocieri este februarie 2015.

Consiliul Judeţean Cluj a intrat în blocaj
Proiectele mari de infrastructură sunt în colaps, iar restul proiectelor, pe butuci.

Angajaţii şi conducerea Consiliului Judeţean Cluj tratează cu indiferenţă marile proiecte cu fi nanţare europeană

EUGEN TEODOROVICI | ministrul Fondurilor 
Europene, noiembrie 2014 la Cluj

„Vom face o analiză pentru a vedea exact dacă 
blocajele care au apărut în cazul acestor proiecte 
sunt din vina benefi ciarilor (Consiliul Judeţean 
Cluj – n.red.). Dacă întârzierile și blocajele sunt 
din vina benefi ciarilor, atunci nu e corect să le 
mai acordăm șansa de a fi  fi nanțate din fonduri 
europene“

MIRCEA AVRAM | 
director RAADPP Cluj

„133.000 de euro 
s-au dus pe apa 
sâmbetei din bugetul 
clujenilor doar la 
proiectul privind 
drumul Răchiţele-Ic-
Ponor“

VAKAR ISTVAN | președinte CJ Cluj

„Mai întâi terminăm lucrările, asta este cel mai 
important, după aceea vedem şi de audit. Dar de 
ce să cerem audit?“

Asocierile Strabag-Straco 

Grup, Straco Grup-Specialist 

Consulting-Total Road, 

Lemacons-Vega 93-Arcada 

Company şi Geiger 

Transilvania-Wilhekm 

Geiger au fost desemnate 

de către CNADNR construc-

torii autostrăzii Câmpia 

Turzii-Ogra-Târgu Mureş, în 

lungime de 56,5 km, în 

valoare de circa 1,2 miliar-

de lei.

Asocierea dintre compa-

nia austriacă Stabag şi fi rma 

românească Straco Grup va 

proiecta şi construi două 

tronsoane din autostradă, re-

spectiv secţiunile Ogra (ju-

deţul Mureş)- CâmpiaTurzii 

(judeţul Cluj), lotul 2 şi Un-

gheni (judeţul Mureş )- Ogra, 

lotul 2. Primul tronson, în 

lungime de 17,9 kilometri, 

costă 397,7 milioane lei, fă-

ră TVA, durata de execuţie 

fi ind de un an şi patru luni. 

Cel de-al doilea tronson cos-

tă 251,3 milioane de lei, fă-

ră TVA, şi are o lungime de 

10,105 km, urmând să fi e 

executat într-un an.

Straco Grup va proiecta şi 

executa încă 15,7 km din pro-

iect (Secţiunea 2A, Orga-Câm-

pia Turzii, lotul 3), în asocie-

re cu fi rmele Specialist Con-

sulting şi Total Road, în va-

loare de 279,7 milioane de lei, 

fără TVA. Durata execuţiei es-

te de un an şi patru luni.

Pentru construcţia tronso-

nului TârguMureş – Ungheni, 

plus un drum de legătură, 

CNADNR a desemnat câştigă-

tor asocierea dintre fi rmele Le-

macons, Vega 93 şi Arcada Com-

pany. Valoarea contractului es-

te de 179,78 milioane de lei fă-

ră TVA pentru 9,2 km (din ca-

re 4,7 km drumul de legătură), 

durata execuţiei fi ind de un an.

Construcţia autostrăzii Câmpia Turzii – Târgu Mureş, atribuită pentru 1,2 mld. lei
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Multe nume cunoscute 

din România au ales ca la 

naşterea bebeluşului, 

medicii de la Biogenis să 

stocheze celule stem care 

le vor salva viaţa copiiilor 

în cazul unor boli grave 

de-a lungul vieţii.

Andreea Marin, Nicoleta 

Luciu, Analia Selis, familia 

cântăreţului Daniel Iordă-

chioae, realizatoarea TV Iuli-

ana Tudor sunt doar câteva 

dintre personalităţile din Ro-

mânia care au ales să stoche-

ze celulele stem ale bebeluşi-

lor la Biogenis. Cei care au 

optat pentru Biogenis au sub-

liniat că recoltarea de celule 

stem la naşterea copilului în-

seamnă o şansă în plus pen-

tru viitorul copilului. „Am ales 

soluţia recoltării de celule stem 

cu Biogenis pentru că este o 

şansă în plus pentru copilul 

meu pe viitor, sănătatea feti-

ţei mele fi ind mai importan-

tă decât orice pentru mine, ca 

mamă. Dacă Dumnezeu îmi 

va mai dărui un copil, voi fa-

ce acelaşi lucru”, a afi rmat 

Andreea Marin.

De asemenea, personalită-

ţile care ales Biogenis au spus 

că sunt mai liniştite în privin-

ţa vieţii copilului. “Desigur, 

îmi doresc să n-am nevoie ni-

ciodată de miracolul celulelor 

recoltate şi puse bine la păs-

trare, dar simplul gând că e-

le există şi că le am acolo, mă 

face să fi u mai liniştită în pri-

vinţa vieţii copilului meu abia 

născut, dar şi a frăţiorului său 

mai mare”, a menţionat No-

uria Iordăchioae, soţia cântă-

reţului Daniel Iordăchioae.

Bolile care sunt tratate cu 

ajutorul celulelor stem

Celulele stem sunt celule 

cu o extraordinară capacita-

te de a se transforma într-o 

mare diversitate de celule di-

ferenţiate (celule nervoase, 

hepatice, etc.) putând astfel 

să reînnoiască şi să refacă ţe-

suturi afectate sau distruse. 

Celulele stem recoltate din 

cordonul ombilical la naşte-

re sunt utilizate în tratarea a 

peste 70 de tipuri de boli, bo-

li congenitale (moştenite) ale 

sângelui, sistemului imun, 

metabolic, diverse tipuri de 

cancer (cancer de măduvă 

osoasă, neuroblastom, reti-

noblastom).

Studiile de specialitate 

menţionează că în viitorul 

apropiat celulele stem se vor 

putea folosi în cazuri de de-

teriorare a Sistemului Ner-

vos Central (maladia Parkin-

son, Alzhaimer, scleroză 

multiplă, leziuni pediatrice 

cerebrale), boli autoimune, 

diabet.

Biogenis este singura ban-

că de celule stem din Româ-

nia care poate extrage, prelu-

cra şi purifi ca ADN!

Contact Biogenis, banca de 

celule stem: www.biogenis.ro, 

offi ce@biogenis.ro, Call cen-

ter: 021.528.0202.

Personalitățile din România au ales 
Biogenis pentru copiii lor

Mai multe medicamente 

care sunt administrate în 

mod curent cresc riscul 

de demenţă, inclusiv ris-

cul de dezvoltare a mala-

diei Alzheimer, la persoa-

nele în vârstă care pri-

mesc aceste substanţe în 

doze mari sau pentru 

perioade îndelungate, 

potrivit unui studiu publi-

cat luni în Statele Unite.

Toate acele medicamente 

conţin o substanţă, denumi-

tă anticolinergic, care afectea-

ză comunicarea dintre neu-

roni şi perturbă memoria, în-

văţarea şi activitatea muscu-

lară, preciză autorii studiului, 

informează AFP.

Această cercetare ştiinţifi -

că, realizată pe un eşantion 

de aproape 3.500 de persoa-

ne în vârstă de peste 65 de 

ani, a fost publicată în JAMA 

Internal Medicine.

Un număr mare de persoa-

ne în vârstă iau acele medi-

camente, dintre care unele 

sunt vândute fără reţetă, pre-

cum Benadryl, administrat 

contra alergiilor.

Acesta a fost primul studiu 

care a evidenţiat o legătură 

directă între dozele ridicate 

de medicamente anticoliner-

gice şi creşterea riscului de a-

pariţie a demenţei.

Acelaşi studiu a sugerat, 

de asemenea, pentru prima 

dată că acest risc poate să per-

siste şi să nu fi e reversibil, 

chiar şi după ce pacienţii au 

încetat de mulţi ani să ia ace-

le medicamente.

Cercetătorii precizează că 

797 dintre participanţii la stu-

diu, reprezentând 23%, au 

dezvoltat demenţă.

„Adulţii în vârstă ar tre-

bui să ştie că un număr ma-

re de medicamente, inclu-

siv unele care se vând fără 

reţetă, au puternice efecte 

anticolinergice”, a sublini-

at medicul Shelly Gray, de 

la Universitatea Washington 

din Seattle, principalul au-

tor al acestui studiu, finan-

ţat de National Institutes of 

Health (NIH).

„Medicii ar trebui să veri-

fi ce cu regularitate medica-

mentele luate de pacienţii lor, 

inclusiv cele vândute fără re-

ţetă, pentru a încerca să le 

înlocuiască, cel puţin parţi-

al, cu tratamente care nu con-

ţin anticolinergici”, a adău-

gat cercetătoarea americană.

Medicamente 
care sporesc riscul 
de demență

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Trendul antivaccin se 

menţine de ani buni peste 

tot în lume. Nici Clujul nu 

este ocolit de această idee.

Isteria nevaccinării copii-

lor are efecte devastatoare, as-

pect dovedit de statistici.

În SUA, anul trecut, în 27 

de state au fost descoperite 

644 de cazuri noi de rujeolă, 

cel mai mare număr din ul-

timii 25 de ani. Potrivit pre-

sei din Statele Unite, majori-

tatea celor care au făcut a-

ceastă boală provin din rân-

dul persoanelor nevaccinate. 

Dacă în SUA au apărut 644 

cazuri în 27 de state, adevă-

rata „bombă” a fost înregis-

trată în Cluj, când după o is-

terie antivaccin a părinţilor 

a crescut foarte mult numă-

rul copiilor cu rujeolă. În anul 

2011, în Cluj un număr mare 

de părinţi a refuzat vaccinul 

ROR (rujeolă-oreion-rubeo-

lă), iar efectele au apărut în 

anul următor când 358 de co-

pii au făcut rujeolă la o po-

pulaţie a judeţului de apro-

ximativ 600.000 de locuitori. 

Apoi, în 2012 de teamă că li 

s-ar putea îmbolnăvi copiii 

de rujeolă, părinţii au înce-

put să îşi vaccineze copiii, 

astfel că în 2013 doar 30 de 

cazuri au mai fost contabili-

zate, iar anul trecut nici unul.

Moda se menţine 
totuşi în Cluj

Medicii de familie pediatri 

afi rmă că se confruntă în con-

tinuare cu teama părinţilor de 

vaccinuri. „Părinţii au teamă 

de vaccin pentru că nu văd 

rujeola frecvent, fi ind o boa-

lă ţinută sub control datorită 

vaccinării copiilor. Eu în fi e-

care lună vaccinez 30 de co-

pii şi nu au avut reacţii ad-

verse la vaccinul ROR (rujeo-

lă – oreion – rubeolă – n.red.). 

Bineînţeles că apar efecte se-

cundare minore – febră, ro-

şeaţă, dar niciodată efecte gra-

ve”, explică medicul de fami-

lie Emiliana Coştiug.

La rândul său, Mihai Mo-

isescu declară că vaccinul ROR 

care se foloseşte în România 

este acelaşi care se foloseşte 

la nivel mondial, deci nu se 

pune problema că ar fi  de 

proastă calitate.

De ce părinţii spun „da” 
sau „nu” imunizării

Cei mai mulţi părinţi clu-

jeni sunt de acord cu vacci-

narea tocmai de teama celor 

care nu au fost imunizaţi şi 

ar putea să le îmbolnăveas-

că copilul. „M-am interesat 

foarte multe înainte să îl vac-

cinez pe fi ul meu. Am discu-

tat şi medicul, m-am docu-

mentat şi singură, iar în fi nal 

am decis să îl vaccinez pen-

tru că riscurile bolii sunt mai 

mari decât posibilele efecte 

secundare ale vaccinului. În 

plus, el stă într-un cerc de 

prieteni în care majoritatea 

copiilor sunt nevaccinaţi”, 

spune Camelia Popa, o mă-

mică din Cluj.

Teama de efecte secunda-

re este principalul motiv al re-

fuzului imunizării. „Nu mă 

poate obliga nimeni să îmi 

vaccinez copilul pentru că es-

te o recomandare nu o obli-

gaţie. Puţini medici pediatri 

ne spun că organismul bebe-

luşului este rezistent la mai 

multe boli datorită anticorpi-

lor preluaţi din placentă. Se 

cunosc cazuri când copiii vac-

cinaţi au făcut encefalită, pa-

ralizii, alergii după un vac-

cin”, consideră Doina Mure-

şan, o mămică din Cluj care 

nu şi-a vaccinat fi ica.

Rujeola poate duce chiar 
la deces

Medicii subliniază că un 

copil care se îmbolnăveşte 

de rujeolă poate chiar să 

moară dacă face o formă se-

veră. „Vaccinul te asigură şi 

pe tine, dar şi comunitatea. 

Nu se pune problema că au 

fost epidemii în ultimii ani, 

ci că au fost decese din ca-

uza rujeolei, în secolul XXI. 

Formele severe depind de 

mai mulţi factori imunitari, 

depind de organism, dar tre-

buie subliniat că o formă se-

veră a bolii poate duce la 

deces”, declară Mihai Moi-

sescu. De asemenea, Emili-

ana Coştiug citează studiile 

care arată că un caz de ru-

jeolă din 2.000 poate muri 

şi unul din 200 poate face 

meningită.

360 de cazuri de rujeolă la Cluj 
într-un singur an. Iată explicația!
Efectele isteriei antivaccin se pot observa în SUA, dar adevărata “bombă” a apărut în Cluj. 
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Banca centrală a Elveţiei 

este pregătită să intervină 

pe piaţa valutară pentru a 

relaxa politica monetară, 

după ce, la jumătatea lunii 

ianuarie, a renunţat la pla-

fonul minim de 1,2 franci/

euro, a declarat 

Jean-Pierre Danthine, vice-

preşedintele instituţiei.

„Renunţarea la plafonul 

minim înseamnă o înăsprire 

a politicii monetare. Accep-

tăm acest lucru, dar numai 

până la un anumit punct. 

Suntem categoric pregătiţi să 

intervenim pe piaţa valuta-

ră”, a declarat Danthine pen-

tru cotidianul elveţian Tage-

sAnzeiger.

Vivcepreşedintele băncii 

centrale elveţiene a apreciat 

că va mai trece o perioadă pâ-

nă când pieţele valutare se 

vor echilibra şi a precizat că 

instituţia a analizat şi cursul 

de schimb franc/dolar, nu doar 

pe cel franc/euro.

Danthine a declarat că ban-

ca ia în calcul „o analiză mai 

amănunţită” a politicii mone-

tare din Singapore, care per-

mite monedei naţionale să fl uc-

tueze faţă de monedele prin-

cipalilor parteneri comerciali 

într-o bandă de tranzacţiona-

re nefăcută publică. În schimb, 

Danthine a considerat că exem-

plul Danemarcei, unde cursul 

coroană daneză/euro este unul 

fi x, nu este potrivit pentru El-

veţia.

De altfel, vicepreşedintele 

băncii elveţiene a oferit Sue-

dia şi Norvegia drept modele 

de economii mici şi deschise, 

care gestionează bine un curs 

valutar fl exibil.

Danthine s-a referit şi la 

motivele pentru care banca 

centrală a Elveţiei a decis să 

elimine pragul franc/euro. E 

la precizat că riscurile acestei 

politici au început să fi e mai 

importante decât benefi ciile 

sale, iar riscurile pierderilor 

din rezerva valutară a băncii 

au devenit semnifi cative.

Săptămâna trecută, Fritz 

Zurbruegg, membru în con-

ducerea băncii centrale a El-

veţiei, a afirmat că institu-

ţia a renunţat la plafonul 

minim de 1,2 franci/euro 

deoarece costul menţinerii 

acestuia ar fi fost prea ma-

re, ridicându-se la 100 de 

miliarde de franci (116 mi-

liarde de dolari) numai în 

luna ianuarie.

Banca centrală a Elveţiei 

a decis la jumătatea lunii ia-

nuarie să elimine plafonul 

minim de 1,2 franci/euro, 

măsură adoptată în luna sep-

tembrie 2011. Imediat, fran-

cul s-a apreciat cu până la 

38% faţă de dolar şi 41% fa-

ţă de euro, ceea ce a făcut ca 

fonduri speculative şi case de 

brokeraj din întreaga lume să 

înregistreze pierderi masive.

Banca centrală elveţiană este gata 
să intervină pe piaţa valutară

Anul 2014 a fost cel mai 

bun de la declanşarea 

crizei în ceea ce priveşte 

încrederea românilor în 

perspectivele fi nanciare 

şi economice, veniturile 

au fost stabile, iar pro-

centul celor care susţin 

că situaţia fi nanciară a 

familiei lor a fost mai 

difi cilă decât în 2013 este 

în scădere, arată un stu-

diu al GfK.

„Încheierea unui an elec-

toral intens, dar şi perspecti-

vele de revenire a economiei 

globale, îi determină pe ro-

mâni să spere la un viitor mai 

bun”, a declarat Andi Dumi-

trescu, director general GfK 

România.

Astfel, 4 din 10 români afi r-

mă că starea generală a eco-

nomiei a suferit un regres anul 

trecut faţă de 2013, faţă de 

aproape 6 din 10 români ca-

re considerau acelaşi lucru 

pentru anul 2013 comparativ 

cu 2012.

Potrivit GfK, o treime din-

tre români se aşteaptă ca eco-

nomia să meargă mai bine în 

2015 şi doar 20% mai rău.

Pentru o treime dintre ro-

mâni spuneau în decembrie 

că situaţia fi nanciară a fami-

liei lor este mai difi cilă decât 

în urmă cu 12 luni, în vreme 

ce 16% dintre locuitori cre-

deau că aceasta este mai bu-

nă. Situaţia cunoaşte o îmbu-

nătăţire faţă de 2013, când 

44% din populaţie îşi vedea 

fi nanţele personale defi citare.

Percepţia perspectivelor 
fi nanciare

În privinţa perspectivelor 

fi nanciare, doar un sfert din-

tre cei chestionaţi au spus 

de-a lungul anului 2013 că 

acestea se vor înrăutăţi, pes-

te 21% fi ind optimişti. Pro-

centul celor care cred că si-

tuaţia bugetului va fi  stabilă 

în viitor a crescut faţă de 

2013, de la 43% la 47%.

În decembrie 2014, percep-

ţia asupra evoluţiei infl aţiei din 

ultimul an este mai bună de-

cât în aceeaşi lună din 2013. 

Aproape 4 din 10 români cred 

că preţurile au fost mai ridica-

te în 2014 în comparaţie cu 

anul anterior, faţă de 67% ca-

re credeau acelaşi lucru în 2013.

Scade teama de şomaj

Perspectivele privind şoma-

jul sunt mai bune decât în anii 

anteriori. Media peşimiştilor în 

2014 se situează la 58% faţă 

de 66% în 2013 şi 63% în 2012.

Atunci când se referă la in-

vestiţiile în bunuri de folosinţă 

îndelungată, numărul celor ca-

re considerau în decembrie că 

nu este un moment bun pentru 

realizarea acestora în viitorul 

apropiat este în scădere faţă de 

decembrie 2013, 49% dintre ro-

mâni afi rmând că nu intenţio-

nează să cumpere un obiect im-

portant pentru locuinţă în ur-

mătorul an, versus 52%.

Doar unul din cinci 
români cred că e timpul 
economisirii

Atitudinea faţă de econo-

misire este relativ constan-

tă, doar 20% dintre români 

consideră că este o perioa-

dă propice pentru a pune 

bani deoparte, iar 59% spun 

că veniturile lor abia reuşesc 

să le acopere cheltuielile cu-

rente. În acelaşi timp însă, 

procentul celor care spun că 

au datorii este într-o uşoară 

scădere, situându-se la 16%, 

comparativ cu 19% în de-

cembrie 2013 şi 2012.

Informaţiile provin din Ba-

rometrul de Încredere a Con-

sumatorului, studiu cofi nan-

ţat de Comisia Europeană şi 

realizat lunar de GfK Româ-

nia. Datele sunt reprezentati-

ve pentru populaţia Români-

ei în vârstă de 15 ani şi pes-

te, eşantionul fi ind de 1.000 

de persoane.

Indicele general măsurat 

de Barometrul de Încrede-

re a Consumatorului reali-

zat de GfK pentru Comisia 

Europeană a atins o medie 

anuală de -28,6 în decem-

brie 2014.

Să fie acesta sfârșitul crizei economice?
2014 este cel mai bun de la declanşarea crizei în ceea ce priveşte încrederea românilor în economie şi finanţe.

ANDI DUMITRESCU | director general 
GfK România 

„Este prima dată în 
ultimii şapte ani când 
procentul celor care se 
uită cu încredere la 
viitorul economic al ţării 
îl depăşeşte pe cel al 
neîncrezătorilor.“

OPTIMISM

1/3
dintre românii se 
așteaptă ca anul 
acesta economia 
să progreseze

PIAŢA VALUTARĂ

Cursul pentru franc anun-

ţat de BNR a scăzut ieri 

cu 1,3%, la 4,4269 lei, şi 

s-a îndepărtat astfel pen-

tru a doua şedinţă conse-

cutiv de maximul istoric 

de 4,5817 lei atins vineri, 

în timp ce referinţa pen-

tru euro a coborât cu 0,91 

bani, la 4,4709 lei, iar cea 

pentru dolar cu 2,44 bani, 

la 3,9644 lei.

Paritatea pentru franc a 

scăzut cu 5,71 bani, de la 

4,484 lei luni la 4,4269 lei, 

în urma deprecierii monedei 

elveţiene pe pieţele externe 

în partea a doua a zilei de 

luni, dar şi a unei uşoare în-

tăriri a monedei naţionale în 

faţa euro. Francul a înregis-

trat vineri un nou maxim, la 

4,5817 lei, după mai multe 

şedinţe în care a doborât re-

cord după record, ca urmare 

a eliminării a plafonului mi-

nim de 1,2 franci/euro impus 

de Banca Elveţiei.

Aproape de anunţarea cur-

sului de către BNR, la ora 

13:00, francul era cotat pe 

pieţele internaţionale la 

0,9892 euro, în apreciere cu 

0,4% faţă de ultimele tran-

zacţii perfectate luni, dar sub 

nivelul de 0,993 euro/franc 

consemnat luni la închiderea 

pieţei locale.

Pentru dolar, banca centra-

lă a anunţat un curs de 3,9644 

lei, în scădere cu 2,44 bani 

(0,61%) de la 3,9888 lei luni. 

Pe pieţele externe, dolarul s-a 

depreciat marţi cu 0,4% în ra-

port cu euro şi era cotat aproa-

pe de ora 13:00 la 0,8857eu-

ro/dolar. Moneda europeană 

a revenit şi s-a întărit uşor în 

raport cu dolarul, după ce luni 

dimineaţă a coborât la mini-

mul a 11 ani, în urma rezul-

tatului alegerilor din Grecia.

Referinţa pentru euro a co-

borât cu 0,91 bani, de la 4,48 

lei luni la 4,4709 lei. Cursul 

record pentru euro a fost atins 

în urmă cu aproape doi ani şi 

jumătate, moneda europeană 

fi ind cotată atunci la 4,6481 

lei/euro.

Leul recuperează în fața 
euro și a francului elvețian
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La Primăria Turda nu se 

fac reduceri de personal 

în pofi da bugetului dezas-

truos pe 2015.

Primarul turdean, Tudor 

Ștefănie (foto), a informat pre-

sa locală despre situaţia dezas-

truoasă a bugetului pentru acest 

an, accentuând faptul că deşi 

banii abia ajung pentru cheltu-

ielile de funcţionare nu se vor 

face reduceri de personal în ca-

drul primăriei şi nici în cadrul 

serviciilor subordonate.

Întrebat dacă reducerea de 

personal nu poate fi  o solu-

ţie, primarul Turzii a menţio-

nat că în acest moment Pri-

măria funcţionează cu 80 de 

locuri de muncă disponibile 

şi neocupate. „Ce să mai re-

duc?!”, s-a întrebat, retoric, 

primarul turdean.

Membrii comisiilor de spe-

cialitate ale Consiliului local 

vor dezbate, în perioada ur-

mătoare, proiectul de buget 

al Turzii pentru anul în curs. 

Cu acea ocazie „vom vedea 

de unde putem reduce chel-

tuielile, pentru a asigura func-

ţionarea primăriei cel puţin în 

această primăvară”, a adău-

gat Ştefănie.

Bugetul Turzii va fi  în acest 

an de maxim 77,6 milioane lei 

(776 miliarde lei vechi), majo-

ritatea banilor mergând pe chel-

tuieli de funcţionalitate (anul 

trecut, cheltuielile de funcţio-

nare au necesitat 788 miliarde 

lei vechi, dintr-un buget total 

de 938 miliarde lei vechi, din 

care s-a realizat efectiv 863 mi-

liarde lei vechi).  D.D.

Primăria Turda vrea să-și păstreze oamenii

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Demisia directorului 

Serviciului Român de 

Informaţii (SRI) a fost 

transmisă preşedintelui 

Klaus Iohannis care a şi 

acceptat-o, se arată 

într-un comunicat al 

Administraţie 

Prezidenţiale.

Fostul şef al SRI, George 

Maior, a declarat în urmă cu 

câteva zile că cei care se opun 

legilor „Big Brother” vor fi  res-

ponsabili în cazul producerii 

unei catastrofe. „La momen-

tul când se va întâmpla o ca-

tastrofă, voi şti spre cine să 

arăt cu degetul. E datoria mea 

să spun că cineva se joacă cu 

lucruri pe care nu le înţelege 

sau din rea credinţă le abor-

dează în acest fel”, spunea 

Maior.

Curtea Constituţională a 

României (CCR) a decis mier-

curi, 21 ianuarie, că este ne-

constituţională Legea privind 

securitatea cibernetică, unul 

dintre motive fi ind lipsa avi-

zului CSAT.

Curtea Constituţională a 

fost supusă la presiuni din 

partea SRI şi a altor instituţii 

ale statului, cu privire la con-

trolul de constituţionalitate 

pentru legile supranumite Big 

Brother, fi ind acuzată că cre-

ează vid legislativ şi că pune 

în pericol siguranţa naţiona-

lă, a declarat joi, 22 ianuarie, 

judecătorul Augustin Zegrean, 

preşedintele CCR.

Care este procedura 
de numire a noului 
preşedinte al SRI

Preşedintele Klaus Iohan-

nis a declarat, în 7 ianuarie, 

întrebat dacă ia în calcul nu-

mirea unor noi şefi  la SRI şi 

SIE, că săptămânile viitoare 

va analiza această chestiune 

şi va comunica concluzia, pen-

tru că nu o are şi a adăugat 

că este „o discuţie puţin arti-

fi cială”.

SRI este condus de un di-

rector cu rang de ministru, nu-

mit de Parlament la propune-

rea Preşedintelui României.

Directorul este secondat de 

un prim-adjunct – pentru zo-

na de informaţii-operaţiuni şi 

de trei adjuncţi. Prim-adjunc-

tul şi adjuncţii directorului au 

rang de secretar de stat şi sunt 

numiţi de Preşedintele Româ-

niei, la propunerea directoru-

lui SRI. Florian Coldea, 

prim-adjunctul directorului 

SRI, va fi  seful interimar al 

instituţiei, au declarat pentru 

HotNews.ro surse apropiate 

Administraţiei Prezidenţiale.

Cine este George Maior

George Maior a devenit cel 

de-al patrulea director al SRI 

la data de 4 octombrie 2006.

În noiembrie 2004 a fost 

ales senator în Parlamentul 

României şi a îndeplinit, suc-

cesiv, următoarele funcţii: Pre-

şedinte al Comisiei pentru A-

părare, Ordine Publică şi Se-

curitate Naţională, membru 

al Comisiei speciale a Came-

rei Deputaţilor şi Senatului 

pentru exercitarea controlului 

parlamentar asupra Serviciu-

lui de Informaţii Extern, mem-

bru al Comisiei pentru Drep-

turile Omului, Culte şi Mino-

rităţi şi membru al Grupului 

Parlamentar al PSD.

În perioada 2000-2004 a în-

deplinit funcţia de secretar de 

stat şi şef al Departamentului 

pentru Integrare Euroatlanti-

că şi Politica de Apărare în 

cadrul Ministerului Apărării 

Naţionale. În această calitate 

a coordonat, din punct de ve-

dere strategic şi militar, ade-

rarea României la Organiza-

ţia Tratatului Nord-Atlantic.

Între anii 1992 şi 1997 a 

lucrat ca diplomat în cadrul 

MAE, la Departamentul Tra-

tate şi la Departamentul Afa-

ceri Strategice. Din anul 1997 

până în anul 1999 a îndepli-

nit funcţia de Însărcinat cu 

Afaceri al Ambasadei Româ-

niei din Dublin, Irlanda. În 

anul 2004 i-a fost conferit gra-

dul diplomatic de Ambasador 

în MAE.

S-a născut în Cluj-Napoca 

în 16 noiembrie 1967. După 

completarea studiilor liceale 

la Colegiul „Gheorghe Şincai”, 

pe care l-a absolvit în anul 

1986 cu diploma în Istorie şi 

Literatură, a urmat cursurile 

Facultăţii de Drept din cadrul 

UBB până în anul 1991.

În anul 1992 a obţinut ti-

tlul de Master în Drept Inter-

naţional si Comparat al Uni-

versităţii George Washington, 

Washington D.C. În 1997 i-a 

fost acordat titlul de doctor în 

Drept Internaţional, la UBB 

din Cluj-Napoca. Teza sa de 

doctorat „Naţional şi euro-

pean în jurisprudenţa Curţii 

Europene de la Strasbourg” a 

fost nominalizată în anul 1998 

la Premiul Most acordat de 

UNESCO. În anul 2001 a ab-

solvit Colegiul Naţional de A-

părare.

George Cristian Maior a 

fost decorat de Preşedintele 

României cu distincţia Ordi-

nul Naţional „Serviciul Cre-

dincios” în Grad de Cavaler 

şi Ordinul naţional „Steaua 

României” în grad de Coman-

dor.

George Maior 
a demisionat
George Maior a demisionat din funcţia de director al 
Serviciului Român de Informaţii pe care a ocupat-o opt ani.
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Foştii miniştri Codruţ 

Şereş şi clujeanul Zsolt 

Nagy (foto) au fost con-

damnaţi, ieri, definitiv 

de Înalta Curte de 

Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) 

în dosarul privatizărilor 

strategice.

Codruţ Şereş a primit 4 ani 

şi 8 luni închisoare iar Zsolt 

Nagy – 4 ani.

Decizia este definitivă, 

completul de cinci judecă-

tori menţinând celelalte dis-

poziţii ale sentinţei de la 

prima instanţă, dată în de-

cembrie 2013, care însă a 

pronunţat pedepse mult mai 

mari.

În martie 2009, procuro-

rii DIICOT i-au trimis în ju-

decată pe foştii miniştri Co-

druţ Şereş şi Zsolt Nagy, acu-

zaţi de aderare la un grup 

infracţional organizat cu ca-

racter transnaţional şi tră-

dare prin transmitere de se-

crete.

Acuzaţiile se referă la pri-

vatizarea SC Electrica Mun-

tenia Sud SA, vânzarea unui 

pachet de 8% din acţiunile 

Petrom, procese de privatiza-

re/restructurare a SC Roma-

ero SA Bucureşti şi SC Avi-

oane SA Craiova afl ate în por-

tofoliul Ministerului Econo-

miei, consultanţă în vederea 

privatizării SN Radiocomuni-

caţii SA.

De asemenea, ei sunt acu-

zaţi şi în legătură cu adju-

decarea licitaţiei pentru asi-

gurarea consultanţei în ve-

derea restructurării şi priva-

tizării CN Poşta Română, se-

lectarea prin licitaţie a con-

sultantului internaţional pen-

tru listarea la bursă a pache-

tului de 46% din acţiunile 

deţinute de statul român la 

Romtelecom.

Fost ministru clujean 
condamnat la închisoare

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Grupul de consilieri locali 

PNL va avea de la şedinţa 

de joi a legislativului 

local doi noi membri.

În Consiliul Local vor intra 

astfel liberalii (din vechiul PDL) 

Loredana Pop (foto dr.) şi Val-

tăr Marcu (foto st.). Se pare 

că Horea Florea care era pe lis-

tă după Loredana Pop a renun-

ţat la intrarea în consiliu din 

motive profesionale, următo-

rul pe listă fi ind Valtăr Marcu.

Cele două locuri au rămas 

vacante după ce la sfârşitul 

lunii decembrie 2014, Ovidiu 

Turdean şi Adrian Popa au de-

misionat din funcţie.

Scutiţi şi nescutiţi 
de presiuni

În luna octombrie a anului 

trecut, surse din PDL au de-

clarat pentru Monitorul de Cluj 

că „retragerea” lui Ovidiu Tur-

dean nu este tocmai „perso-

nală”, cum susţinea acesta, şi 

că asupra consilierului local 

s-ar fi  făcut unele presiuni, pe 

care el însă le-a infi rmat: „Da-

că e să fac o mutare, o voi fa-

ce în sensul de a mă retrage 

defi nitiv din viaţa politică, mai 

degrabă decât să fac vreun 

«transfer». Am ajuns la un ni-

vel de suprasaturaţie în ce pri-

veşte politica. Deja analizez 

foarte serios posibilitatea de a 

mă retrage, este doar o ches-

tiune de moment”, a argumen-

tat atunci Ovidiu Turdean.

Turdean a mai fost consi-

lier local în 2004-2008 din par-

tea PNL, iar ulterior a fost 

consilier judeţean PDL. În 

2012, Turdean a revenit în fo-

rul local.

În ceea ce îl priveşte pe 

Adrian Popa, acesta ar fi  fost 

ferit de presiuni. Popa este un 

apropiat al lui Arpad Paszkany. 

Acesta s-a afl at la cel de-al 

treilea mandat în forul local, 

iar în perioada 2004-2008 a 

fost viceprimar al municipiu-

lui Cluj-Napoca.

Cine sunt Loredana Pop 
şi Valtăr Marcu

Următorul nume pe lista 

consilierilor locali ai vechiu-

lui PDL este însă mult mai 

„flexibila” Loredana Pop. Ea 

nu s-a remarcat decât prin-

tr-o locuinţă ANL primită 

de la fostul viceprimar Ra-

du Moisin şi prin faptul că 

a reuşit să intre în Barou 

doar la a doua „strigare”, 

după o recorectare suspec-

tă a lucrărilor, de care nu ar 

fi străin fostul ei şef Daniel 

Buda.

Valtăr Marcu a fost con-

silier local în mandatul 

2008-2012 şi face parte din 

Consiliul de Administraţie a 

Companiei de Transport Pu-

blic Cluj. Marcu este fost rug-

by-st de performanţă şi fost 

antrenor şi arbitru.

Popa şi Turdean părăsesc Consiliul Local. 
Cine vine în locul lor?

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

În judeţul Cluj numărul 

consilierilor care au trecut 

în barca puterii, datorită 

„ordonanţei traseiştilor“ 

nu este deloc neglijabil.

Mai exact, din vechiul PDL 

Cluj au plecat, în total, la 

PSD şi PMP 20 de consilieri 

judeţeni, locali şi primari. 

Astfel, şapte au plecat la 

PMP, 12 la PSD, iar unul a 

rămas independent. De ase-

menea, la PNL a plecat un 

singur consilier local, de la 

PPDD. Este vorba despre con-

silierul Sorin Bardoşi, din lo-

calitatea Jucu.

Ce se va întâmpla însă cu 

aceştia şi mai ales când îşi 

vor pierde mandatele? Nu cu 

mult timp în urmă, prim-

vicepreședintele PNL, Ludo-

vic Orban, spunea că dacă 

decizia CCR nu se va pune 

în aplicare, PNL se va adre-

sa justiţiei.

„Răsculaţii“ 
de la Bobâlna

Cei mai mulţi consilieri 

care au trecut la PSD, din 

vechiul PDL sunt din loca-

lităţile Bobâlna şi Jichişu de 

Jos, potrivit listei senatoru-

lui Alin Tişe, vicepreşedin-

tele PNL la nivel naţional.

Ordonanţa traseiştilor, 
amânată în Senat

Pe de altă parte, deşi soar-

ta traseiştilor ar urma să fi e 

dezbătută în Parlament, ieri, 

Comisia Juridică a Senatului 

a amânat dezbaterile privind 

Ordonanţa care a permis mi-

graţia aleşilor locali şi care a 

fost declarată neconstituţio-

nală de către CCR.

La lucrările comisiei s-au 

prezentat doar senatorii Ioan 

Chelaru şi Pataki Csaba, din cei 

11 membri câţi are comisia.

Parlamentul trebuie să de-

cidă dacă aleşii locali care au 

schimbat partidul îşi pierd sau 

nu îşi pierd mandatul.

Curtea Constituţională (CC) 

a decis că Legea de aprobare 

a Ordonanţei de Urgenţă a Gu-

vernului 55/2014 privind mi-

graţia aleşilor locali este ne-

constituţională.

Pentru a pune în acord le-

gea declarată neconstituţiona-

lă cu decizia CC va trebui ca 

Parlamentul să dea o lege de 

respingere a OUG 55/2014.

Mai exact, Parlamentul va 

trebui să reglementeze, prin 

legea de respingere, şi măsu-

rile cu privire la efectele ju-

ridice produse în perioada în 

care OUG 55/2014 a fost a-

plicabilă.

Ordonanţa care a permis 

migraţia aleşilor locali pentru 

45 de zile fără ca aceştia să-şi 

piardă mandatul a fost adop-

tată de Guvern în 28 august. 

Aleşii locali au putut opta pen-

tru un partid până pe 17 oc-

tombrie.

Lista lui Tişe. Traseiști, netraseiști ?
Vor face liberalii plângeri penale împotriva consilierilor locali şi judeţeni care şi-au schimbat partidul?

Localitate Nume şi prenume Functie Plecat la
1 Cluj-Napoca Rusu Rareș Consilier judeţean PMP

2 Turda Morar Andreea Consilier judeţean Independent

3 Turda Bichiș Sorin Consilier PSD

4 Câmpia Turzii Pantea Cornelia Consilier PMP

5 Câmpia Turzii Bretoiu Vasile Consilier PMP

6 Jichișu de Jos Moncea Ioan Primar PSD

7 Bobâlna Mureșan Augustin Primar PSD

8 Călăţele Vlaic Aurel Consilier PMP

9 Gilău Bâlc Virgil Consilier PMP

10 Gilău Vele Cristian Consilier PMP

11 Gilău Sfârlea Mihai Consilier PMP

12 Jichișu de Jos Pop Vasile Consilier PSD

13 Jichișu de Jos Deje Zeno Consilier PSD

14 Jichișu de Jos Pop Ariton Consilier PSD

15 Jichișu de Jos Prodan Alexa Consilier PSD

16 Bobâlna Petrescu Adrian Consilier PSD

17 Bobâlna Pop Ambrozie Consilier PSD

18 Bobâlna Rogojan Marinel Consilier PSD

19 Bobâlna Rusu Ioan Consilier PSD

20 Bobâlna Jurcan Ioan Consilier PSD
Rareș Rusu a fost singurul ales din Cluj-Napoca care a schimbat partidul 
pe perioada activă a ordonanței de urgență Lista aleșilor din județul Cluj care au trecut la alte partide, profi tând de OUG 55/2014
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând urgent apartament în su-
pr. de 52 mp, terasă de 16 mp, 
în centru, et. 1/1, preţ 49.000 
euro. Inf. la tel. 0752-251595. 
(4.5)

¤ P.F. cumpăr direct de la proprie-
tar, ap. cu 2 camere, etaj interme-
diar, fi nisat, eventual mobilat, cu 
plata integrală, în cart. Andrei 
Mureșanu, Gheorgheni, Pata, Zori-
lor sau Plopilor. Sunați la tel. 0743-
515388 sau 0264-440108. (3.9)

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă în comuna Câţcău, 
jud Cluj, 4 camere, șură cu 2 
grajduri, bucătărie de vară, co-
teţe și anexe, curte, grădină, 
acces la toate utilităţile, cu sau 
fără 4 ha teren agricol. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0746-297102. (4.5)

¤ Vând ap. cu 2 camere, confort, 
et. ¼, curte mare, central. Inf. 
suplimentare la tel. 
0264-431115. (5.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ Cumpăr teren însupr. de 500 
mp pentru construcţie vilă, sau de 
1500 mp pentru construcţie case 
înșiruite, liber sau cu casă demola-
bilă, în zona Grigorescu (P-ţa 14 
Iulie, E. Grigorescu, Donath, O. 
Goga), Gheorgheni (Arieșului, Ar-
telor, V. Lupu, T. Ionescu, Albinii), 
Bulgaria (P-ţa 1848, Clujana), 
front min. 16 m, aproape de mij-
loacele de transport în comun. 
Tel. 0748-111295. (2.8)

¤ Vând teren în supr. de 18100 
mp, front 280 m la șoseaua eu-
ropeană 60, situat la intrarea 
Turda-Dăbăgău, teren compact, 
curent electric, carte funciară, 
poziţie și locaţie foarte bună 
pentru construcţie de anvergură, 
vis-à-vis de Pensiunea Rebecca, 

preţ 17 euro/mp. Inf. la tel. 
0744-653097. (6.7)

¤ Vând teren în supr. de 12200 
mp, front la drum 90 m, curent 
electric, carte funciară, în Mărișel – 
Cluj, preţ 10 euro/mp. Inf. supli-
mentare la tel. 0744-653097. (5.7)

P.F. vând 1145 mp de teren 
intravilan cu C.F. la Rudar, la 

200 m de str. D.D. Rosca, 
front la drum de servitute 
36,6 m. Terenul este plan, 

situat într-o poiană.
Informații la tel. 
0756-091346.

¤ Vând teren în supr. de 6 hec-
tare, str Giuseppe Verdi, cart Iris, 
compact, cadastru, front 90 m, 
curent electric, pretabil construc-
ţii agrozootehnice, fermă, sere, 
preţ 11 euro/mp. Inf. suplimen-
tare la tel 0744-653.097 (6.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pășu-
ne în judeţele Cluj, Alba, Mureș. 
Sunaţi la tel. 0740-876.853 (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 stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deu-
şu, intravilan, zonă liniştită. 
Preţ – 18 Euro mp. Informaţii 
telefon: 0722-990855.

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

SCHIMBURI

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, con-
fort, str. Donath nr. 18, bl 4, turn, 
bloc reabiltat termic, C.T., apara-
tură electrocasnică, mobilat, loc 
parcare, lângă coloane. Prefer fa-
milie. Inf. la tel. 0753-057.929 
sau 0749-041.067 (5.7)

Caut de închiriat garsonieră,

mobilată, de preferinţă zona 
FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SPAȚII

¤ Caut garaj de închiriat pe ter-
men lung (pentru depozitare de 
haine), în zona Gheorgheni, 
Mărăști sau Mănăștur. Sunați la 
tel. 0752-397165. Ofer 120 
RON. (6.7)

¤ Închiriez spațiu commercial în 
centru, în supr. de 38 mp, P-ța 
Mihai Viteazul, preț 2000 RON/
lună. Inf. suplimentare la tel. 
0752-251595. (4.5)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Angajăm personal curăţenie 
pentru Winmarkt Cluj-Napoca. 
Informaţii la telefon 
0758-237224. (1.3)

¤ Căutăm personal pe post de 
BUCĂTAR SPECIALIST, educaţie 
12 clase, experienţă minim 5 ani 
pe post de Bucătar sau Bucătar 
Specialist în restaurant cu speci-
fi c indian. Necesară cunoașterea 
tehnicilor culinare indiene tip 
curry și tandoori, limbile engleză 
și hindi obligatorii, limba pun-
jabi opţional. Orar: fl exibil, 40 
ore/săptămână. Contact: Resta-
urant Indian – INDIGO, Cluj-Na-
poca, str. Piezișă nr. 10-12, tel. 
0756-631958, offi ce@indigore-
staurant.ro. (1.1)

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

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer şi ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.

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

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

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

SERVICII

Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig.
Ofer garanţie şi asigur transport.
Tel. 0747-786.320; 0770-607.687.

¤ Execut croitorie de lux pentru 
bărbaţi, ultima modă, pentru 
toate vârstele, costume de mire, 
fracuri, blezere, etc., fac și trans-
formări. Execuţie ireproșabilă, 
tarif accesibil. Fost maistru speci-
alist la “Casa de Modă”. Inf. la 
tel. 0364-882575. (2.9)

¤ Tineri căsătoriţi, serioși, studii 
superioare, îngrijim o persoană, 
contra locuinţei în Cluj-Napoca. 
Cerem și oferim seriozitate! Su-
naţi la tel. 0740-876853. (6.7)

¤ Topografi e, cadastru, proiecta-
re, arhitectură, geotehnică, înta-
bulări, dezlipiri, proiecte case, 
certifi cate de urbanism și autori-
zaţii de construire. Inf. la tel. 
0742-022913. (5.5)

¤ Reparații la domiciliul clientu-
lui: frigidere congelatoare, vitri-
ne frigorifi ce, în Cluj-Napoca, re-
duceri pentru pensionari și 
studenți. NON-STOP! în tot 
județul. Inf. și relații suplimenta-
re la tel. 0755-367251. (6.7)

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

PIESE AUTO

¤ Vând o pereche de cauciucuri 
de iarnă, noi, dim. 175 x 80, R14 
88T radiabil, preţ negociabil. Su-
naţi la tel. 0740-323779. (5.7)

¤ Vând set motor pentru “Dacia 
1300” și alternator nou de 12 V, 
în stare bună. Relaţii la tel. 
0746-297102. (7.7)

¤ Vând o pereche de cauciucuri 
auto de iarnă, noi, dim. 185 x 60, 
R14 827 radiabil, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0740-323779. (5.7)

AUTO/MOTO

¤ VÂND SUPERNOVA asigurare 
și revizie tehnică la zi, an fabri-
caţie 2001, km reali 79.000, 
motor 1,4, injecţie benzină (Re-
nault Clio), tinichigeria și vopsi-
tul făcută recent. Preţ 1.200 Eu-
ro. Informaţii la telefon 
0766-484.462.

UZ CASNIC

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

¤ Vând sobă de fontă cu orna-
mente rotundă, cu baza octogo-
nală, înălţimea de 170 cm, pentru 
încălzire gaz sau lemne, sau orna-
ment , preţ 1000 RON. Inf. supli-
mentare la tel. 0755-437088 sau 
0264-452882. (6.7)

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

¤ Vând ambreaj strung și pietre 
de polizor de diferite mărimi. Su-
naţi la tel. 0746-297102. (7.7)

¤ Vând drujbă URAL-4, aproape 
nouă, în stare bună de funcţiona-
re. Inf. la tel. 0746-297102. (7.7)

ELECTRO

¤ Vând foarte ieftin: contactori în-
tre 10-400 A, ISOL-uri de 16-630 
A, strea triunghi 63 A, AC 3, 40 A, 
motoare mici de 0,55-0,75/1500; 
1,5/1000, de 380 V, manometru 
cu contact 0-600 bari. Tel. 
0722-886013. (5.7)

¤ Vând întrerupătoare de Al-3, 
10, 16, de 63 A. Inf. la tel. 
0746-297102. (7.7)

¤ Vând TV color “Camakrown 
WN”, cu diag. 54 cm, culoare 
neagră, cu farfurie parabolică 
satelit “Dolce”, reciver ”Dolce”, 
cablu coaxial 40 m, Ph α termo-
metru digital portabil, toate în 
stare bună de funcţionare, preţ 
negociabil. Inf. la tel. 
0744-479172 sau 
0374-930918. (5.7)

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

DIVERSE

¤ Vând ţuică de prune de calitate, 
pentru consumatori pretenţioși, preţ 
40 RON. Inf. la tel. 0744-485224 
sau 0264-440637. (5.7)

¤ Vând o pereche role pe bo-
canci, noi, nr. 40, preţ la apreci-
erea clientului. Inf. la tel. 
0740-323779. (5.7)

¤ Cumpăr loc de veci, cu acte în 
regulă, C.F. la zi. Inf. suplimenta-
re la tel. 0722-886013. (3.9)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, nou, pe curent 220V, în 6 
role, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100.529 (5.7)

¤ Vând patine pe bocanci, nr. 40, 
noi, preţ 50 RON/buc, negociabil. 
Sunaţi la tel. 0740-323779. (5.7)

¤ Vând covor ”Delina”, cu dim. 3 
x 2,5 m, carpetă și covor lucrat 
manual din lână cu dim. 3 x 
2,50 m, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0264-591965. (7.7)

¤ Vând blană astrahan + căciu-
lă, foarte frumoasă. Sunaţi la 
tel. 0264-431115. (5.7)

¤ Vând URGENT două perechi de 
patine nr. 36 și 38, două perechi 
de role din piele, nr. 36-38, preţ 
negociabil. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (7.7)

¤ Vând coniac de 47°, rachiu de 
fruncte de 53°, din stoc, preţ 30 
RON, respectiv 25 RON. Calitate 
superioară.. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (7.7)

¤ Vând ușă de garaj cu toc, din 
două bucăţi, nouă, cu înălţime 
192 și lăţimea 196 cm. Inf. la 
tel. 0746-297102. (7.7)

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

¤ Vând două paltoane de damă, 
nr. 40-50, paltoane de bărbaţi, un 
cojoc cu guler de blană, talia 
52-54, stare bună, preţ negocia-
bil. Inf. la tel. 0264-591965. (7.7)

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

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (tablou, 
icoană veche, mașină de scris, ra-
dio, râșniţă, ceas cu pendulă, mo-
nede, mojar, etc). Ofer 5-30 ron. 
Sunaţi la tel. 0740-876853. (6.7)

¤ Plătesc bani frumoși pentru 
icoane vechi, tablouri, colecţii de 
monede, obiecte de artă, timbre, 
ceasuri, bijuterii și alte antichităţi. 
Sunaţi la tel. 0755-811730. (6.7)

MATRIMONIALE

¤ Domn văduv, 65/176/90, seri-
os, nefumător, antialcoolic, do-
resc să cunosc o doamnă suplă.
serioasă, nefumătoare. Sunaţi vă 
rog la tel. 0746-851982. (2.5)

PIERDERI

¤ PFA Szabo F. Laszlo Zoltan pier-
dut Certifi cat Constatator cu nr. 
de înregistrare 39099 din 
14.07.2011. Îl declar nul. (1.1)

LICITAȚIE

OCOLUL SILVIC 
MĂRGĂU SRL

cu sediul în localitatea 
Mărgău nr. 204, judeţul Cluj

organizează în data de 
06.02.2015, ora 12, la 

sediul acestuia licitaţie cu 
strigare de masa lemnoasă 

provenită din confi scări 
pentru:

- Lemn rotund răşinoase 
(buşteni) in volum de – 

16,38 mc.
- Lemn foc răşinoase in 

volum de 6,67 mc.
- Cherestea răşinoase – 

9,22 mc.

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

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

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

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

NOI ÎŢI OFERIM NOI ÎŢI OFERIM 
CEEA CE-ŢI DOREŞTI!CEEA CE-ŢI DOREŞTI!
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spectacole

Declaraţie, de Tudor Muşatescu
Miercuri, 28 ianuarie, ora 19.00 (Studio „Euphorion”)

Cântece de iarnă pentru toate anotimpurile, spectacol 
concert de Ada Milea

Joi, 29 ianuarie, ora 19.00

Madama Butterfl y, de Giacomo Puccini
Miercuri, 28 ianuarie, ora 18.30

Bolero, de Maurice Ravel
Vineri, 30 ianuarie, ora 18.30

Concert simfonic
Vineri, 30 ianuarie, ora 19.00

Teatrul Naţional

Opera Naţională

Colegiul Academic

NOTIFICARE

Notifi căm creditorii S.C. FRIGO MEAT INTERNAŢIONAL 
S.R.L., Sediul social: Comună Baciu, nr. 982, bl. C2A, ap. 
1D/4 Jud. Cluj, Număr de ordine în registrul comerţului 
J12/383/2014, C.U.I. 30667414, conform Hotărârii Civile 
nr. 161/21.01.2015, pronunţată de Tribunalul Specializat 
Cluj în dosarul nr. 1180/1285/2014. Termene: depunere 
declaraţii de creanţă 6.03.2015; tabel preliminar 20.03.2015; 
contestaţii la tabelul preliminar – 7 zile de la data publicării 
tabelului preliminar în BPI; soluţionare raport 92 din Legea 
nr. 85/2014 – 18.02.2015, tabel defi nitiv, soluţionare 
contestaţii 15.04.2015. Data ședinţei primei adunări a 
creditorilor este 25.03.2015 și va avea loc la sediul 
administratorului judiciar din Dej, str. I.C.Brătianu, nr. 1, Bl 
E2, sc. C Ap.21, începând cu orele 13:00. Ordinea de zi a 
ședinţei va fi  comunicată creditorilor potrivit prevederilor 
art. 47 și 57 alin.2 teza a II-a din Legea nr. 85/2014.

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

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:30 Europa mea (emis. info.) 
(reluare)
13:00 Opre Roma (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
15:30 Patinaj artistic: Campiona-
tele Europene de la Stockholm
Proba masculină. Program scurt
17:00 Ronald Reagan - Un par-
curs american
18:00 România văzută altfel 
(talk show)
18:35 Discover România (emis. 
info.)
18:45 Nimic prea bun pentru un 
cowboy (can., 1998, com. rom., 
ep. 5)
19:40 Sport
19:59 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Vorbește liber! (emis. info.)
22:00 Patinaj artistic: Campiona-
tele Europene de la Stockholm 
Proba de dans. Program scurt
23:40 Starea naţiei (reality show)

PRIMA TV

12:30 Legături de sânge (por., 
2010, dr. romantic., sez. 1, ep. 13)
13:30 Teleshopping (promo)
14:00 Levintza prezintă (mag. li-
fe-style) (reluare) - Sezon 29
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Codul magicienilor (diver-
tisment, sezonul 2, episodul 4)
15:30 Cireașa de pe tort (gas-
tro-reality) (reluare)
16:30 Focus (emis. info.)
17:00 Mondenii (divertisment)
17:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
23, episodul 26) (reluare)
18:00 Focus (emis. info.)
19:00 Râzi și câștigi (mag. de div.)
19:30 Cireașa de pe tort (gastro-
reality, sezonul 13, episodul 21)
20:30 Cronica netului (mag. de 
div., sezonul 2, ep. 4)
21:00 Ajutor! Vreau să slăbesc! 
(reality show, sezonul 2, ep. 4)
22:30 Trăsniţii (s. com.)
23:00 Focus din inima României 
(emis. info., episodul 11)
23:30 Click! (2014, mag. li-
fe-style, episodul 15)

PRO TV

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

2013, s. dr., episodul 93)
15:00 Puterea destinului (tur., 
2006, s. dr.) (reluare)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 I-am dat de capăt? (sua, 
2007, com.)
22:00 Știrile Pro TV
22:30 CSI: New York (sua-can., 
2004, s. poliţist, sezonul 7, epi-
sodul 15)
23:30 Nikita (sua, 2010, s. de 
acţ., sezonul 2, episodul 2)

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 Te pui cu blondele? 
(emis. con.)
23:00 Un show păcătos (div.)

KANAL D

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

LOOK TV

12:00 Liga 1: FC Viitorul Con-
stanţa - FC Ceahlăul Piatra 
Neamţ (emis. sport) (reluare)
14:00 Poveștile României (r)
15:00 Planeta verde (sua, 2010, 
s. doc., episodul 14)
15:30 Liga Magazin (emis. 
mag.) (reluare)
16:30 Celebrity (episodul 2) (r)
17:30 Casa Poporului (talk show)
18:30 Academia De Frumuseţe 
(emis. con.)
19:30 Știri Look TV (emis. info.) 
20:00 Big Boletus (div.)
21:00 Poveștile României
22:00 Liga 1: FC Cfr 1907 Cluj - 
AFC Astra Giurgiu (emis. sport) 
(reluare)

Cea mai mare gamă de băuturi

Cele mai mici preţuri

Oferte speciale pentru nunţi, 
onomastici, botezuri, evenimente.

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

www.batrom.ro

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

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

produselor din carne, studii superioare.

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

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

Pentru informaţii suplimentare sunaţi la nr de tel: 
0723528951 .

ANUNŢURI PUBLICE

Mircea Dinculescu pentru Bratu Dabiel şi soţia 
Bratu Gabriela Cezarina, Puşcaş Gelu şi soţia Puşcaş 
Anca Raluca, Moldovan Vasile, în calitate de titular 
anunţă publicul interesat asupra declanșării etapei de 
încadrare, conform H.G. 1076/2004, în vederea obţinerii 
avizului de mediu pentru „Elaborare PUZ şi construire 
ansamblu de locuinţe şi operaţiuni notariale – comasare şi 
dezmembrare teren în vederea reparcelării şi pentru drum, 
amenajări exterioare, împrejmuiri, racorduri şi branşamente 
utilităţi“, mun. Cluj-Napoca, str. Becaș nr. 26-28, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
proiectantului, strada Clinicilor nr. 39, et. 3, Cluj-Napoca, din 
data de 28.01.2015, între orele 8:30-16:00.

Publicul interesat poate transmite în scris, comentarii și 
sugestii, până la data de 16.02.2015, la A.P.M. Cluj, Str. 
Dorobanţilor nr.99, bloc 9B, cod 400609, Fax: 0264-412914, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între 
orele 9:00-14–00.

Lung Emilia, în calitate de titular anunţă publicul interesat 
asupra declanșării etapei de încadrare, conform H.G. 1076/2004, 
în vederea obţinerii avizului de mediu pentru „Elaborare PUZ 
şi PUD în condiţiile Legii 350/2001 actualizată, operaţiuni 
notariale – dezmembrare teren în vederea parcelarii pentru 
drum“, mun. Cluj-Napoca, str. Eta Boeriu f.nr., jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
proiectantului, strada Clinicilor nr. 39, et.3, Cluj-Napoca, din 
data de 28.01.2015, între orele 8:30-16:00.

Publicul interesat poate transmite în scris, comentarii și 
sugestii, până la data de 16.02.2015, la A.P.M. Cluj, Str. 
Dorobanţilor nr.99, bloc 9B, cod 400609, Fax: 0264-412914, 
e-mail: offi ce@apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între 
orele 9:00-14–00.
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COMUNICAT DE PRESĂ: LANSAREA PROIECTULUI POSDRU 146015
„COEZIUNE SOCIALĂ PRIN PROMOVAREA MESERIILOR 

TRADIŢIONALE ALE ROMILOR ÎN STRUCTURI DE ECONOMIE 
SOCIALĂ (SESARTIZANROM)”

Primăria Comunei Vad, judeţul Cluj, anunţă lansarea proiectului „Coeziune 
socială prin promovarea meseriilor tradiţionale ale romilor în structuri de 
economie socială (SESArtizanRom)”, fi nanţat din Fondul Social European prin 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2017-2013, 
Investeşte în oameni!, Axa prioritară 6: „Promovarea incluziunii sociale”/
Domeniul major de intervenţie 6.1: „Dezvoltarea economiei sociale”/Contract: 
POSDRU/168/6.1/G146015. Proiectul a fost depus la AMPOSDRU (Autoritatea de 
Management a Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane), 
iar în data de 22.09.2014 a fost semnat Contractul de Finanţare.

Implementarea proiectului durează 12 luni. Proiectul vizează promovarea unor 
măsuri concrete de incluziune socială pentru cele mai defavorizate segmente de 
populaţie din cadrul comunităţii locale prin dezvoltarea unei structuri de economie 
socială în Comuna Vad, judeţul Cluj, în care urmează să fi e angajaţi cu contracte de 
muncă reprezentanţi ai comunităţii roma.

În cadrul proiectului va fi  creată în Comuna Vad, judeţul Cluj, o întreprindere de 
economie socială având ca principal obiect de activitate producţia de împletituri din 
nuiele, în care vor fi  angajate cu contracte de muncă 10 persoane de etnie roma. 
De asemenea, prin intermediul proiectului se asigură consilierea socială şi orientarea 
profesională a reprezentanţilor comunităţii roma care benefi ciază de asistenţă 
socială, urmând ca o parte dintre aceştia să parcurgă, ulterior, în cadrul proiectului, 
un curs de formare pentru a se califi ca în meseria de împletitor de nuiele. Dintre 
persoanele care parcurg cursul de formare, 10 vor fi  angajate în cadrul întreprinderii 
de economie socială.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să vă adresaţi persoanei de contact:
Anamaria Dobinciuc, secretariatul managementului de proiect
Tel. 0264-225201, Fax 0264-225201, Email: primariavad@yahoo.com

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia ofi cială a Uniunii 
Europene sau a Guvernului Romaniei

Premierul elen Alexis 

Tsipras l-a propus ca 

ministru de Finanţe al 

Greciei pe Yanis 

Varoufakis (foto), econo-

mist de orientare marxis-

tă şi opozant deschis al 

programului de salvare, 

semn că guvernul de coa-

liţie format de partidul 

Syriza va adopta o poziţie 

fermă în negocierile cu 

creditorii internaţionali.

Între membrii cabinetul ca-

re urmează să depună marţi 

jurământul se afl ă şi câţiva 

reprezentanţi ai partidului de 

dreapta Grecii Independenţi, 

funcţia de ministru al Apără-

rii revenind preşedintelui aces-

tei formaţiuni, Panos Kamme-

nos, relatează MarketWatch.

Guvernul îşi va asuma res-

ponsabilităţile imediat, prima 

şedinţă a Executivului fi ind 

programată miercuri.

Varoufakis, profesor de eco-

nomie, cel mai recent la Uni-

versitatea din Texas, se descrie 

ca fi ind "un marxist liberal".

„Mandatul partidului este 

de a renegocia acordul (cu 

creditorii internaţionali n.r.)”, 

a declarat duminică Yanis 

Varoufakis, pentru CNBC.

Echipa de economişti a Sy-

riza doreşte să obţină de la B-

CE o reducere drastică a da-

toriilor Greciei, propunând, 

printre altele, un schimb de 

obligaţiuni.

„Grecia a intrat în faliment 

în 2010, iar Europa, în infi ni-

ta sa înţelepciune, a încercat 

să rezolve problema insol-

venţei aşezând cel mai mare 

împrumut din istorie pe ume-

rii slăbiţi ai statului grec fa-

limentar”, a spus Varoufakis, 

menţionând că Grecia nu a-

re cum să îşi plătească toate 

datoriile.

Potrivit consilierilor lui T-

sipras pe teme fi nanciare, una 

din primele acţiuni pe care 

premierul le va întreprinde va 

fi  să renegocieze datoriile pe 

care Grecia le are către BCE, 

UE, FMI şi alţi investitori, da-

torii care în prezent se ridică 

la peste 312 miliarde de euro. 

Posibila mutare, fără prece-

dent, a provocat deja reacţii 

din partea politicienilor şi ban-

cherilor.

În ceea ce priveşte BCE, 

statul elen datorează institu-

ţiei 27 miliarde de euro, de-

oarece BCE a cumpărat, în 

2010 şi 2011, obligaţiuni gu-

vernamentale elene pentru a 

reduce nivelul randamentelor 

şi a ajuta ţara să se împrumu-

te mai ieftin pe pieţele inter-

naţionale.

Grecia nu va putea să par-

ticipe la programul BCE cel 

puţin până în iulie, din cau-

za limitelor impuse achiziţii-

lor instituţiei de obligaţiuni 

de la un emitent, a spus săp-

tămâna trecută preşedintele 

instituţiei, Mario Draghi.

Grecia – un marxist în fruntea Finanțelor

Parlamentul unicameral 

de la Kiev (Rada Supremă) 

a adoptat ieri un proiect 

de lege prin care Rusia 

este declarată „stat agre-

sor„, iar autoproclamatele 

republici Doneţk şi 

Lugansk sunt califi cate 

drept organizaţii teroriste.

Declaraţia menţionată a 

fost aprobată cu voturile a 271 

de parlamentari din cei 298 

prezenţi la şedinţa de marţi a 

Radei Supreme, for ce numă-

ră 450 de locuri.

„Rada Supremă consideră 

Federaţia Rusă drept stat agre-

sor care susţine terorismul şi 

blochează activitatea Consiliu-

lui de Securitate al ONU şi ca-

re pune în pericol pacea şi se-

curitatea internaţională. Iar 

aşa-numitele «republici polare 

Doneţk şi Lugansk» sunt con-

siderate organizaţii teroriste”, 

se arată în textul declaraţiei, ci-

tit de la tribuna legislativului 

de către preşedintele Comisiei 

parlamentare pe probleme in-

ternaţionale, Anna Gopko.

Apel către comunitatea 
internaţională

În aceeaşi declaraţie, de-

putaţii ucraineni face apel la 

comunitatea internaţională 

„să recunoască actul de agre-

siune împotriva Ucrainei, ocu-

paţia de pe teritoriul ei” şi, în 

acelaşi timp, „să insiste asu-

pra respectării graniţelor re-

cunoscute internaţional, pen-

tru preveni crearea unui pre-

cedent periculos de încălcare 

gravă a ordinii şi securităţii 

mondiale stabilite după Al 

Doilea Război Mondial”.

Parlamentarii ucraineni 

consideră, totodată, „necesar 

ca presiunile asupra Rusiei să 

fi e intensifi cate, inclusiv prin 

introducerea unor noi sancţi-

uni, pentru a opri agresiunea 

din partea aceste ţări şi a o 

forţa să pună în aplicare toa-

te prevederile acordurilor de 

pace de la Minsk”.

În acelaşi timp, membrii 

Radei Supreme subliniază ne-

cesitatea ca Ucraina să pri-

mească „sprijin militar pen-

tru a-şi întări capacităţile de 

apărare”, dar şi ajutor uma-

nitar pentru populaţia afecta-

tă din estul Ucrainei.

Rusia: E o declaraţie 
„iraţională”

Declaraţia adoptată marţi de 

parlamentul ucrainean (Rada 

Supremă) prin care Rusia este 

considerată „stat agresor” a fost 

califi cată de Moscova drept „ira-

ţională” şi „iresponsabilă”, 

într-o primă reacţie venită din 

partea unui reprezentant al Mi-

nisterului rus de Externe.

„Este o declaraţie absolut 

iresponsabilă, o acţiune iraţi-

onală care are scopul de a blo-

ca calea spre găsirea unui com-

promis care este atât de ne-

cesar acum în Ucraina”, a de-

clarat ministrul adjunct rus 

de externe Grigori Karasin, 

potrivit agenţiei TASS.

În acelaşi timp, o sursă di-

plomatică, citată de Interfax sub 

rezerva anonimatului, a afi rmat 

că o ţară poate fi  declarată „stat 

agresor” doar de Consiliul de 

Securitate al ONU şi că rezolu-

ţia de marţi a Radei Supreme 

nu are nicio legătură cu dreptul 

internaţional. „Decizia adopta-

tă (de Rada Supremă) arată igno-

ranţa şi incompetenţa totală a 

deputaţilor ucraineni”, a afi r-

mat sursa agenţiei Interfax.

Weekend însângerat

Un atac insurgent cu ra-

chete în oraşul ucrainean Ma-

riupol a provocat sâmbătă 

moartea a 30 de persoane. Ali-

anţa Nord-Atlantică, Uniunea 

Europeana şi Statele Unite au 

condamnat vehement atacul, 

cerând Rusiei să înceteze ime-

diat susţinerea acordată rebe-

lilor separatişti.

„Mă alătur reprezentanţi-

lor Uniunii Europene şi ai Sta-

telor Unite ale Americii în a 

considera atacurile asupra po-

pulaţiei civile din Mariupol, 

Ucraina, drept criminale", a 

transmis şi preşedintele Ioha-

nnis, într-un mesaj remis de 

Administraţia Prezidenţială.

Potrivit şefului statului, „res-

ponsabilitatea aparţine nu doar 

separatiştilor ucraineni, ci şi 

Federaţiei Ruse care participă 

la înarmarea rebelilor şi nu îşi 

foloseşte infl uenţa pentru a de-

tensiona confl ictul”.

Klaus Iohannis afi rmă că 

„România condamnă încălca-

rea suveranităţii şi integrită-

ţii teritoriale a Ucrainei şi va 

continua să contribuie la ma-

terializarea aspiraţiilor sale 

europene şi euroatlantice”.

„În acest context, se justi-

fi că menţinerea sancţiunilor 

împotriva Federaţiei Ruse, iar 

în lipsa participării sale cre-

dibile la găsirea unei soluţii 

politice care să evite pierderi 

de vieţi omeneşti, trebuie lu-

ată în considerare intensifi ca-

rea lor", se mai precizează în 

comunicatul Preşedinţiei.

Parlamentul ucrainean 
a declarat Rusia „stat agresor”
Rusia a ripostat, declarând că poziţia Parlamentului ucrainean este „iraţională”.

Din cei 450 de parlamentari ucraineni, 271 au votat în favoarea declarației
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ACUM ŞI ÎN ORAŞUL DVS.

PRODUSE 
TRADIŢIONALE 

DIN MANGALIŢA
DE LA FIRMA 

SC TOTO SRL.
DATE CONTACT :  LOC. LĂPUȘEL, 

STR. NUCULUI NR. 1, JUD. MARAMUREȘ;

CONTACT : TEL.0722613194

Cabinet veterinar

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

După un debut de an 

excelent, cu nouă victorii 

consecutive (un titlu WTA 

la Shenzhen), Halep a 

făcut un meci slab cu 

Makarova.

Simona Halep a comis un 

număr mare de erori neforţa-

te (31 faţă de 20 ale adversa-

rei), chiar dacă a avut şi un 

număr mai mare de lovituri 

câştigătoare (15-10). Simona, 

care a avut trei aşi şi patru 

duble greşeli, a reuşit să trans-

forme doar una din cele no-

uă şanse de break pe care le-a 

avut în acest meci, Makarova 

având un procentaj mult mai 

bun (cinci din şase). Român-

ca a avut procente inferioare 

şi la punctele făcute din ser-

viciu (atât din primul servi-

ciu, cât şi din al doilea).

Jucătoarea română de te-

nis Simona Halep a declarat, 

după jocul pierdut, că a fost 

stresată înainte de meci şi nu 

a simţit jocul.

„Am făcut un antrenament 

bun dimineaţă, dar poate am 

fost un pic prea stresată la 

începutul meciului. A fost o 

zi rea pentru mine. Ea a ju-

cat bine şi i-a intrat totul. A 

meritat victoria. Sunt un pic 

tristă că nu am putut juca 

tenisul meu obişnuit, dar se 

mai întâmplă. Trebuie să pri-

vesc înainte, către următo-

rul turneu”, a declarat Ha-

lep după eşecul cu 4-6, 0-6 

în faţa rusoaicei Ekaterina 

Makarova.

Simona Halep a recunoscut 

că mai sunt şi astfel de mo-

mente în viaţa unui jucător de 

tenis, când „simţi că nu eşti 

într-o dispoziţie bună de joc, 

nu simţi jocul, dar, e normal, 

sunt multe meciuri şi uneori 

e normal să simţi astfel”.

„Am experienţa sferturilor 

de fi nală al turneele de Grand 

Slam, dar uneori nu poţi con-

trola situaţia. Am încercat, am 

făcut tot ce am putut în acest 

meci, din punct de vedere 

mental, pentru că uneori în 

timpul jocului nu am luptat 

prea bine azi. Mi-am pierdut 

concentrarea de a câştigat 

puncte, de a câştiga meciul şi 

nu am mai crezut în al doilea 

set, probabil de aceea am pier-

dut cu 0-6”, a afi rmat jucă-

toarea constănţeană.

Românca s-a declarat to-

tuşi mulţumită cu prestaţia şi 

rezultatul de la Melbourne în 

acest an.

„Anul trecut a fost un re-

zultat mare pentru mine aici. 

Acum nu pot spune că e foar-

te mare, dar e destul pentru 

mine. Am început foarte bine 

acest an, am câştigat un titlu, 

iar aici am făcut câteva me-

ciuri bune. Am încredere că 

acest an va fi  mai bun pentru 

mine decât anul trecut. Încerc 

să îmi îmbunătăţesc jocul şi 

mentalul. Cred că sunt pe dru-

mul cel bun pentru a urca mai 

sus în top, dar e difi cil. Fieca-

re meci e greu la acest nivel. 

Toată lumea vrea să mă învin-

gă, pentru că sunt în top. Ştiu 

acest lucru din trecut, aveam 

aceeaşi mentalitate. Totuşi, 

vreau să joc în continuare cu 

plăcere şi să fi u relaxată pe te-

ren, să nu simt presiunea. Nu 

vreau să fi u stresată pe teren 

pentru că este doar tenis, fi e-

care meci este diferit, fi ecare 

zi e diferită. Trebuie să mer-

gem mai departe, să vedem 

cât de buni putem fi ”, a afi r-

mat Simona Halep.

Halep, a treia favorită la 

Melbourne, va primi pentru 

participare un cec de 340.000 

de dolari australieni şi 430 de 

puncte WTA. Simona o învin-

sese pe Makarova (26 ani, 11 

WTA) în singurul lor meci di-

rect de până acum, în 2013, 

în sferturi la New Haven, cu 

6-1, 7-6 (6).

Cea mai bună performan-

ţă a Simonei Halep la un tur-

neu de Mare Şlem rămâne fi -

nala de anul trecut la Roland 

Garros (învinsă în trei seturi 

de Şarapova). Halep şi-a ega-

lat cel mai bun rezultat la Aus-

tralian Open (sferturi de fi na-

lă, în 2014) şi se va menţine 

pe locul al treilea în clasamen-

tul WTA.

Makarova o va întâlni în 

semifi nalele turneului de la 

Melbourne pe compatrioata 

sa Maria Şarapova, a doua fa-

vorită, care a câştigat cu 6-3, 

6-2 în faţa canadiencei Euge-

nie Bouchard (N. 7).

31 de erori neforțate 
pentru o înfrângere
Jucătoarea română de tenis Simona Halep a fost învinsă de rusoaica 
Ekaterina Makarova cu scorul de 6-4, 6-0, în sferturile de finală ale 
turneului Australian Open.

Halep va primi pentru participarea la Australian Open un cec de 340.000 de dolari australieni şi 430 de puncte WTA
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Încep patinajele
Sportivele legitimate la secţia 
de patinaj a CS „U” Cluj, 
Raluca Ștef și Ruxandra Coţop, 
au plecat la Inzell, Germania, 
pentru a participa la două eta-
pe din concursul internaţional 
Firillensee Cup, în vederea 
pregătirii Campionatelor 
Naţionale din perioada 13-15 
februarie. Raluca Ștef va con-
cura la Campionatul Naţional 
de Seniori Sprint Open, la pro-
bele de 500 și 1000 m în am-
bele zile de concurs, iar Raluca 
Coţop va participa la 
Campionatul Naţional de 
Poliatlon la juniori, la probe-
le: 500, 1000, 1500, 3000. În 
acest an, Raluca Ștef a mai 
participat la două etape de 
Cupă Frillensee, unde a cuce-
rit o medalie de aur și una de 
argint.

Pe scurt

SPORT

31 de erori 
neforțate pentru 
o înfrângere
Jucătoarea română de tenis Si-
mona Halep a fost învinsă de 
rusoaica Ekaterina Makarova cu 
scorul de 6-4, 6-0, în sferturile 
de fi nală ale turneului Australi-
an Open. Pagina 11

După perioada de pregă-

tire fizică intensă, care 

a avut loc din perioada 

8-27 ianuarie, echipa 

antrenată de Mirel 

Albon va participa la un 

turneu internaţional 

organizat de campioana 

Poloniei.

În perioada de pregătire de 

iarnă campioanele României 

la fotbal feminin au introdus 

elemente noi în pregătirea lor 

şi anume practicarea unor 

sporturi complementare (ju-

do, baschet, TRX, cycling).

Turneul amical internaţio-

nal la care va participa Olim-

pia se va desfăşura în perioa-

da 28 ianuarie – 4 februarie, 

şi vor participa alături de re-

prezentanta României, cam-

pioana Poloniei, Konin Medyk 

şi încă două echipe din Polo-

nia din primul eşalon. Cinci 

jucătoare de la Olimpia 2 vor 

lua parte la această stagiune 

de pregătire împreună cu pri-

ma echipă.

Nu este pentru prima oa-

ră când Olimpia întâlneşte 

campioana Poloniei, aceas-

ta participând în vara anu-

lui trecut la o partida ami-

cala care s-a desfăşurat în 

Cluj-Napoca pe terenul Clu-

jana, partidă la sfârşitul că-

reia Konin a ieşit învingătoa-

re cu scorul de 3-1, golul 

olimpicelor fi ind marcat de 

Andreea Voicu din penalty.

Imediat după întoarcerea 

din Polonia, clujencele se vor 

opri direct la Târgu Mureş, 

unde va avea loc un alt tur-

neu internaţional organizat de 

vice-campioana României la 

fotbal feminin, ASA, în peri-

oada 5-9 ianuarie.

Alături de Olimpia Cluj şi 

ASA Târgu Mureş, la turneul 

din România vor mai partici-

pă două echipe din Ungaria, 

Astra Hungary FC Budapesta 

(locul 3) şi Ujpest TE Buda-

pesta (locul 7), ambele din 

prima ligă.

Olimpia Cluj reintră 
în competițiile sportive

În urma întâlnirii de la 

sediul Ligii Profesioniste 

de Fotbal, s-a stabilit că 

la fi nalul acestei ediţii 

urmând să retrogradeze 

şase echipe şi să promo-

veze două din liga secun-

dă, potrivit unor surse 

Mediafax. 

„A rămas sistemul cu 14 

echipe cu play-off şi play-out. 

Se vor înjumătăţi punctele 

şi se pleacă cu golaveraj ze-

ro din retur. Primele opt in-

tră în play-off şi restul se 

vor lupta pentru retrograda-

re. Acum vor retrograda şa-

se echipe şi vor promova 

două. Au fost unii care vo-

iau păstrarea sistemului cu 

18 echipe, dar nu au zis ni-

mic când s-a votat. Deci mâi-

ne (n.r. – miercuri) nu se va 

mai discuta nimic în Comi-

tetul Executiv al FRF, pen-

tru că rămâne sistemul sta-

bilit”, a declarat unul din-

tre membrii Adunării Gene-

rale a LPF.

În cazul în care la fi nalul 

sezonului regulat există echi-

pe care au acumulat un nu-

măr de puncte impar, rotun-

jirea se va face în plus pen-

tru toate formaţiile atunci 

când se va înjumătăţi numă-

rul acestora.

În acest moment, conform 

clasamentului Ligii 1 la fi na-

lul turului sezonului, Rapid 

Bucureşti, Oţelul Galaţi, CSMS 

Iaşi, Ceahlăul Piatra Neamţ, 

Concordia Chiajna şi Gaz Me-

tan Mediaş riscă să retrogra-

deze în Liga a 2-a.

Echipa Universitatea Cluj 

riscă şi ea să retrogradeze, în 

acest moment ea afl ându-se 

pe locul 11 în clasament, la e-

galitate de puncte (18) cu Pan-

durii Târgu Jiu şi Gaz Metan 

Mediaş.

La sfârşitul lunii octombrie 

2014 a anului trecut mai mul-

te cluburi din Liga I şi-au ex-

primat intenţia de păstrare a 

sistemului competiţional cu 

18 echipe în sezonul viitor, 

chiar dacă reducerea la 14 for-

maţii a fost aprobată înaintea 

acestei ediţii de campionat.

Liga Profesionistă de Fot-

bal s-a opus continuării cu 

sistemul competiţional cu 18 

echipe în Liga I, invocând şi 

o clauză din contractul de vân-

zare a drepturilor TV, prin ca-

re cumpărătorul, Intel Sky 

Broadcast, solicita reducerea 

numărului de formaţii la 14.

Comitetul Executiv al FRF 

a aprobat la 29 mai 2014, în 

urma propunerii Adunării Ge-

nerale a Ligii Profesioniste de 

Fotbal, ca din sezonul 2015-2016 

în Liga I să evolueze 14 echi-

pe, urmând ca în ediţia 

2014-2015 dintre cele 18 echi-

pe participante să retrograde-

ze şase formaţii şi să promo-

veze două din Liga a II-a.

Pentru a anula decizia lu-

ată în Comitetul Executiv al 

FRF, membrii Adunării Gene-

rale a Ligii Profesioniste de 

Fotbal, adică reprezentanţii 

celor 18 echipe din Liga I, ar 

fi  trebuit să voteze păstrarea 

sistemului actual, care ulteri-

or să fi e ratifi cat într-o şedin-

ţă a CEx al federaţiei.

Va retrograda sau nu „U” Cluj ?
Adunarea Generală Extraordinară a LPF a votat păstrarea sistemului competiţional cu 14 echipe în Liga I.


