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POLITICĂ

Undă verde pentru 
traseiştii politici
Legea care permite aleşilor locali, timp de 
două săptămâni, să îşi aleagă partidul, ar 
putea fi  adoptată în şedinţa de Guvern de 
astăzi.  Pagina 7

ADMINISTRAŢIE

Abator de 9,5 milioane 
euro, în Iclod
Primul abator de mari dimensiuni din jude-
ţul Cluj va fi  construit în Iclod, investiţia ur-
mând să fi e realizată în doi ani.  Pagina 4

SOCIAL

Dezinteres 
şi absenteism la Bac
Din 729 de candidaţi din judeţul Cluj în-
scrişi la a treia probă scrisă a examenului 
de bacalaureat au absentat 142.  Pagina 2

POLITICĂ

Orice pentru un vot 
şi o simpatie
O parte dintre miniştrii Guvernului Ponta 
s-au prefăcut că donează sânge doar pen-
tru a aduna capital electoral.  Pagina 3

Video-box-ul de 827.000 lei, cel mai 
interesant element al Sălii Polivalente

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

În 2014, românii ar fi putut plăti mai puţin 
pe carburanţi, energie electrică, ţigări sau alcool 
faţă de anul trecut. O găselniţă de-a  Guvernului 
a fost însă „soluţia” perfectă pentru ca în realitate 
să se întâmple exact invers.

Cât pierde anual fiecare dintre noi din cauza 
„cursului lui Ponta”?
Aflați din pagina 5

Guvernul a inventat un curs valutar pentru a stoarce bani de la români

Cursul lui Ponta

ACTUALITATE

Pensionarii clujeni vor circula gratuit 
cu autobuzul în Florești și Apahida

Din 1 septembrie, 57.000 de 
pensionari din Cluj-Napoca vor 
putea circula și în Florești și 
Apahida cu abonamentul gra-
tuit pe care îl au în municipiu.

Gratuitatea valabilă pentru 
cei 57.000 de pensionari din 
Cluj-Napoca este valabilă și 
pentru cei 2.200 de pensionari 
din Florești și 1.100 din Apahi-
da care vor putea circula în Cluj-
Napoca cu abonamentele vala-
bile în localitatea de domiciliu. 

„Este un alt succes al imple-
mentării proiectului «Zonă metro-
politană de transport în comun». 
În urma discuțiilor la nivelul 
asociației metropolitane pe care o 
reprezint și cu conducerea Com-
paniei de Transport Public am pu-
tut stabili acest lucru. În perioada 
următoare, vom lucra împreună 
cu ceilalți primari ca să putem ex-

tinde și spre celelalte localități din 
zona metropolitană. Florești și 
Apahida erau cele mai solicitate 
localități de către pensionari pen-
tru a putea circula cu abonamen-
tul din Cluj-Napoca”, a declarat 
primarul Emil Boc.

Cei 57.000 de pensionari be-
nefi ciari se compun din următoa-
rele categorii: cei care benefi cia-
ză de gratuitate pe baza hotărâ-
rii de Consiliu Local, 5.100 sunt 
persoane persecutate din motive 
politice, 740 sunt veterani de răz-
boi și văduve de război, 310 sunt 
eroi martiri ai Revoluției din de-
cembrie 1989 și 2.850 sunt per-
soane cu handicap.

Potrivit primarului, pensio-
narii benefi ciază de această gra-
tuitate în urma solicitărilor pe 
care le-au transmis încă de la 
începutul anului.

Detalii în pagina 5
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Tel 0264-414076
www.hotelonix.ro, onix@hotelonix.ro
Str. Septimiu Albini Nr. 12, Cluj-Napoca

ROMÂNII PLĂTESC ACCIZELE LA UN CURS FICTIV DE 4,74 LEI / €

SCUMP, DOMNULE, SCUMP !

4,74 lei / €
este cursul valutar inventat 
de Ponta pentru a aduce 
mai mulți bani la buget

Un cub video de ultimă generație, unic în România la ora actuală, a fost montat 
și este funcțional deja în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca.  Pagina 3 

INTERNAȚIONAL

Raport oficial al Guvernului de la Sofia:
Bulgaria, ținta atacurilor rusești!

În contextul frământărilor 
din Ucraina (foto) unde inter-
venţia Rusiei este evidentă, şi 
Bulgaria este ţinta unui război 
informatic rusesc menit să dez-
informeze. Un raport strategic 
realizat de Ministerul Apărării 
de la Sofi a relevă faptul că Bul-
garia face subiectul unui război 
informatic rusesc, entităţi 
mass-media, economice şi po-
litice bulgăreşti făcând propa-
gandă pentru Moscova. Potrivit 
raportului, principalele amenin-

ţări la adresa Bulgariei sunt: 
„războaiele hibride, dependen-
ta energetică, propaganda ru-
sească, statele nefuncţionale, te-
rorism şi migraţie”.

Conform autorităţilor de la 
Sofi a, „Bulgaria este una din 
zonele cu cea mai mare con-
centrare a riscului şi amenin-
ţărilor din comunitatea Eu-
ro-Atlantică”. 

Mai multe detalii despre 
acest subiect, puteţi citi în 
pagina 10.
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Adolescenţii clujeni au 

susţinut miercuri proba 

scrisă obligatorie a profi -

lului.

La Cluj, pentru susţine-

rea celei de-a treia probe 

scrise a examenului de ba-

calaureat, au fost înscrişi 

729 de candidaţi. Dintre 

aceştia nu s-au prezentat 

decât 587, restul lipsind din 

diverse motive: fie nu s-au 

simţit suficient de pregătiţi, 

fie au luat drumul străină-

tăţii, fie pur şi simplu au re-

nunţat să mai susţină exa-

menul. Conform purtătoru-

lui de cuvânt a Inspectora-

tului Şcolar Judeţean Cluj, 

Andreea Coroian, „din tota-

lul de 729 de candidaţi în-

scrişi la această probă, 142 

de elevi au fost absenţi. Pe 

parcursul desfăşurării pro-

bei de examen nu au fost 

înregistrate incidente”.

Absolvenţii de la profi lele 

real, tehnologic, militar şi pe-

dagogic au susţinut miercuri 

examenul la matematică, în 

timp ce absolvenţii de la pro-

fi lul uman şi de la fi liera vo-

caţională au susţinut exame-

nul la istorie.

Încă una şi gata!

Emoţiile se aproprie de 

final pentru tinerii care sus-

ţin în această perioadă ba-

calaureatul. Ei mai au de 

trecut doar o singură probă 

scrisă care va avea loc în 

data de 29 august la proba 

la alegere a profilului şi spe-

cializării.

De rezultatele pe care le 

vor obţine la bacalaureat de-

pinde dacă vor intra sau nu 

la una dintre facultăţile care 

mai au locuri vacante. La da-

ta de 1 septembrie la sediile 

unităţilor de învăţământ vor 

fi  afi şate rezultatele, iar cei 

care nu sunt mulţumiţi de re-

zultatele obţinute pot să de-

pună contestaţii.

Rezolvarea contestaţiilor 

se va face în perioada 2-3 

septembrie, iar rezultatele 

fi nale se vor afi şa în 4 sep-

tembrie.

În judeţul Cluj, sesiunea 

de toamnă a bacalaureatului 

a fost susţinută de 1.435 de 

candidaţi, dintre care 951 din 

promoţia curentă şi 484 de 

candidaţi din promoţia ante-

rioară.

Tinerii chiulesc în masă 
de la bacalaureat
Dezinteres şi absenteism – sunt cuvintele care pot descrie 
cea de-a doua sesiune a bacalaureatului din acest an.
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Workshop-uri despre 

cum să aplici la o facul-

tate în străinătate şi 

informaţii cu privire la 

oportunităţile academice 

internaţionale sunt doar 

câteva din evenimentele 

organizate, în perioada 

27 august – 21 septem-

brie în cadrul noii ediţii 

a Caravanei Ligii 

Studenţilor Români din 

Străinătate (LSRS) în 

Cluj-Napoca.

Noutatea ediţiei din aceas-

tă toamnă constă în organi-

zarea unor mini-conferinţe 

pe tema studiului în străină-

tate, în paralel cu seminarii-

le obişnuite.

„Pe lângă prezentarea stu-

diilor în străinătate şi a opor-

tunităţilor oferite de diferite 

ţări pentru studenţii internaţi-

onali, la aceste mini-conferin-

ţe vor participa speakeri con-

sacraţi care au absolvit univer-

sităţi din străinătate şi cu ca-

re tinerii prezenţi să poată dis-

cuta direct despre ce înseam-

nă studiul la universitatea re-

spectivă şi experienţa acade-

mică în străinătate”, transmit 

organizatorii evenimentului.

De asemenea, potrivit ace-

loraşi surse, un alt obiectiv al 

ediţiei din toamnă a Carava-

nei LSRS 2014 este şi organi-

zarea unor seminarii ce au ca 

scop informarea, ghidarea şi 

susţinerea tinerilor cu privire 

la oportunităţile academice 

internaţionale. „Seminariile 

sunt susţinute de studenţi sau 

absolvenţi români din străi-

nătate şi vor consta în prezen-

tarea paşilor necesari în rea-

lizarea unei aplicaţii de suc-

ces la o universitate din afa-

ra României, precum şi îm-

părtăşirea experienţelor de 

studiu şi trai peste hotare”, 

mai adaugă organizatorii Ca-

ravanei LSRS.

Ce trebuie să faci dacă vrei 
să studiezi în străinătate?
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Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Lucrările la Sala 

Polivalentă din 

Cluj-Napoca sunt aproape 

încheiate. Acum se afl ă în 

stadiul de probe şi teste, 

iar în 31 octombrie va 

avea loc inaugurarea ofi -

cială.

Video-boxul Sălii Poliva-

lente a fost montat deja, este 

funcţional, iar miercuri dimi-

neaţa au fost făcute primele 

teste, fi ind proiectate fotogra-

fi i şi imagini video. Cubul vi-

deo a costat aproape 827.000 

lei, este de ultimă generaţie, 

are patru ecrane pe care sunt 

proiectate imagini full HD şi 

poate fi  controlat wireless şi 

digital. Este produs în Euro-

pa, iar ecranul este japonez.

„Este primul video box de 

calitatea aceasta montat pâ-

nă acum în România. Se poa-

te folosi pentru televizările li-

ve din sală şi, în plus, vom 

face corelarea dintre tabelele 

multisport şi videobox. Fieca-

re ecran poate să dea imagini 

pentru fi ecare tribună separat 

prin sistemul picture in pic-

ture care permite ca fi ecare 

ecran să fi e împărţit, ceea ce 

înseamnă că la patru feţe, fi -

ecare împărţită în patru ima-

gini înseamnă 16 imagini di-

ferite”, a explicat Ovidiu Fe-

der, director tehnic Intersport, 

fi rma care s-a ocupat de in-

stalarea tabelelor de marcaj 

şi a video-box-ului.

Sistemul de ridicare şi co-

borâre a cubului video este 

din Germania, este de ulti-

mă generaţie şi are dublă 

protecţie.

„Orice aglomerare de per-

soane sub cub este protejată 

într-un mod sau altul. Vor pu-

tea circula sub el”, a adăugat 

Ovidiu Feder.

Se fac probe 
şi se lucrează 
la ultimele retuşuri

Primarul Emil Boc a decla-

rat că nu vor fi  întârzieri la fi -

nalizarea Sălii Polivalente. „In-

clusiv cubul video este mon-

tat şi gradenele şi celelalte lu-

crări sunt în grafi c”, a spus 

primarul.

Sorin Cristea, directorul ge-

neral CON-A Sibiu, fi rma ca-

re face lucrările la Sala Poli-

valentă a afi rmat că acum se 

fac ultimele retuşuri, probe. 

„Ca procent, suntem la 95% 

din volumul lucrărilor. Mai 

avem încă trei săptămâni şi 

nu există niciun fel de proble-

mă. Din 15 septembrie se poa-

te începe procedura de recep-

ţie. Vor urma multe teste şi 

probe pe care noi dorim să le 

facem ca să ne asigurăm că 

sala este perfectă la 31 octom-

brie. Toate sunt funcţionale, 

inclusiv climatizarea”, a ex-

plicat Cristea.

Potrivit primarului, Sala 

Polivalentă din Cluj-Napoca 

este cea mai mare şi cea mai 

performantă sală de acest 

gen din România, la ora ac-

tuală. După omologare, sala 

din Cluj va putea găzdui com-

petiţii sportive naţionale şi 

internaţionale. Valoarea in-

vestiţiei este de aproximativ 

88 milioane lei, cu TVA, ca-

pacitatea sălii este de 7.300 

de locuri, dar la concerte vor 

putea asista 10.000 oameni 

datorită tribunei retractabi-

le dinspre strada Uzinei. Sa-

la Polivalentă va fi  inaugu-

rată în 15 septembrie, iar în-

tre 15 septembrie – 15 oc-

tombrie va fi  efectuată re-

cepţia, urmând ca la sfârşi-

tul lunii octombrie să fi e des-

chisă ofi cial.

Sala Polivalentă este finalizată 95%

La Sala Polivalentă se fac  acum fac ultimele probe și retuşuri

Guvernul Ponta s-a folosit 

de campania de donare de 

sânge lansată săptămâna 

trecută în întreaga ţară 

pentru a aduna capital 

electoral.

Exerciţiul mediatic s-a fă-

cut cu încălcarea regulamen-

tului din spital, iar sângele do-

nat de miniştri nu a putut fi  

folosit, fi ind declarat rebut. 

Aceasta pentru că miniştrii nu 

îndeplineau condiţiile şi crite-

riile necesare pentru a dona 

sânge. Astfel, o iniţiativă po-

zitivă a ministrului Sănătăţii, 

de a-i încuraja pe români să 

doneze sânge, s-a transformat 

într-un simplu spectacol elec-

toral, scrie romanialibera.ro.

O misiune grea 
pentru miniştri

Surse bine informate spun 

că de fapt miniştrii nu au do-

nat sânge. Mai mult chiar, di-

rectorul Institutului de Trans-

fuzii Sanguine a recunoscut 

că a încălcat regulamentul 

pentru ca momentul media-

tic să aibă loc, mai scrie sur-

sa citată.

Este vorba de ministrul Să-

nătăţii, alături de ministrul de 

Finanţe, Ioana Petrescu, mi-

nistrul de Externe, Titus Cor-

lăţean, ministrul Justiţiei, Ro-

bert Cazanciuc, şi ministrul 

Fondurilor Europene, Eugen 

Teodorovici, care au mers per-

sonal la CTS Bucureşti, cu sco-

pul declarat de a oferi pro-

priul exemplu către cetăţeni.

Miniştrii s-ar fi  aşezat pe pa-

turile Centrului de Transfuzie 

Sanguină (CTS) Bucureşti, pen-

tru ca presa să-i fotografi eze şi 

fi lmeze, apoi, după ce jurnaliş-

tii au fost scoşi din camera de 

donare, donarea ar fi  fost opri-

tă. Directoarea Centrului de 

Transfuzii Sanguine Bucureşti, 

dr. Doina Goşa, a confi rmat 

pentru publicaţia menţionată 

că într-adevăr unul dintre mi-

niştri nu a mers până la capăt 

cu donarea, iar ceilalţi trei au 

donat doar cantităţi care nu pot 

fi  folosite în spitale.

„Fetele i-au scos acul unui 

ministru pentru că le-a fost tea-

mă că va leşina. S-a simţit rău. 

În rest, unul a donat 320 de mi-

lilitri, iar la ceilalţi nu ştiu pe 

de rost cantităţile acum“, a 

menţionat directoarea, care nu 

a dat mai multe detalii.

„După donare, miniştrii 

erau destul de verzi la faţă, 

pentru că veniseră foarte târ-

ziu. Nu se donează la ora trei 

după amiaza. Programul de 

donare nu e degeaba de la ora 

7 dimineaţa, corpul are un 

anumit bioritm şi dacă ne ba-

tem joc de el, dăm de dracu”, 

a explicat, la şase zile de la 

eveniment, Andrei Rosin, di-

rectorul Institutului Naţional 

de Transfuzie Sanguină. El a 

precizat că a avut chiar o dis-

cuţie în contradictoriu pe 

această temă cu membrii gu-

vernului prezenţi la Centrul 

din Bucureşti.

Pentru simpatie şi voturi, miniştrii din Guvernul Ponta
au ajuns să mimeze că donează sânge

Video box-ul, principalul element de atracție al Sălii Polivalente, este 
primul cub video de acest fel care a fost montat vreodată în România.
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UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

După încheierea lucrări-

lor de modernizare a lini-

ei de tramvai pe tronso-

nul Mănăştur – Piaţa 

Gării, Primăria 

Cluj-Napoca a realizat o 

economie de 11,6 milioane 

lei. Banii vor fi  cheltuiţi 

pentru alte proiecte.

“Acest lucru arată că am 

cheltuit efi cient banul public şi 

că această sumă de bani va pu-

tea fi  utilizată pentru alte pro-

iecte pe care Primăria munici-

piului Cluj-Napoca le are de-

puse: drumul Lombului şi dru-

mul Făgetului fi ind doar două 

dintre ele, depuse pe fonduri 

europene, în vederea execută-

rii lor în acest exerciţiu fi nan-

ciar: 2007 – 2013, cu menţiu-

nea că banii vor putea fi  chel-

tuiţi până în 2015”, a declarat 

primarul Emil Boc. Cei 11,6 mi-

lioane lei reprezintă diferenţa 

din valoarea estimată prin pro-

iect a lucrărilor de execuţie şi 

valoarea efectiv cheltuită. Con-

tractul de fi nanţare a fost sem-

nat în 15 octombrie 2010 pen-

tru modernizarea liniei de tram-

vai Mănăştur – Piaţa Gării. Lu-

crările s-au fi nalizat la un an 

după începerea lor. Au început 

în 15 iunie 2011 şi s-au înche-

iat în 15 iunie 2012. 

11,6 mil. lei, economie la modernizarea liniei de tramvai

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Ieri, au fost aprobaţi indi-

catorii tehnico-economici 

pentru realizarea unui 

abator în comuna Iclod. 

Vor urma apoi etapele vii-

toare: proiectarea şi con-

struirea, cu licitaţiile 

necesare în prealabil.

Proiectul de hotărâre pri-

vind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru con-

struirea unui abator în Iclod 

a fost votat în cadrul şedinţei 

de Consiliu Judeţean de ieri 

cu unanimitate de voturi. Po-

trivit proiectului, valoarea in-

vestiţiei este de aproape 9,5 

milioane euro, cu TVA şi ar 

urma să fi e realizată în doi 

ani. Finanţarea pentru con-

struirea abatorului se va face 

din fondurile Consiliului Ju-

deţean şi din alte surse.

Conform documentului, 

abatorul va fi  construit din 

beton şi metal, va avea opt 

corpuri, o suprafaţă constru-

ită de peste 3.800 mp şi o su-

prafaţă desfăşurată de peste 

4.000 mp. Amplasamentul 

pentru realizarea obiectivului 

se afl ă situat în intravilanul 

localităţii Iclod, partea estică 

a acesteia şi are asigurat ac-

cesul la drumul european E 

576. Comuna Iclod a pus la 

dispoziţia benefi ciarului tere-

nul, liber de sarcini şi litigii, 

în suprafaţă de 24.234 mp – 

din acte, respectiv 24.193 mp 

– măsurată, categoria de fo-

losinţă fi ind arabil.

Sute de animale 
vor fi  sacrifi cate zilnic

Unitatea de abatorizare pro-

pusă este destinată pentru ur-

mătoarele specii: bovine, ovi-

ne şi porcine, iar capacităţile 

estimate de procesare sunt si-

tuate între următoarele pra-

guri: bovine – 100 capete/zi, 

porcine – 260-300 capete/

zi+facilităţi de sacrifi care în 

sistem tradiţional 10-20 cape-

te/zi, ovine – 500-800 cape-

te/zi. “Înfi inţarea unei unităţi 

de abatorizare va conduce la 

valorifi carea superioară a pro-

duselor de origine animală cu 

un impact asupra economiei 

întregului judeţ, care va adu-

ce un plus valoare zonei şi 

sectorului zootehnic/alimen-

tar”, se arată în proiectul de 

hotărâre.

Conform ultimului Recen-

sământ Agricol, efectuat în 

anul 2010, la nivelul judeţu-

lui Cluj existau următoarele 

efective: bovine – 53.604 ca-

pete, porcine – 100.410 cape-

te, ovine – 346.985 capete. 

Deocamdată nu se ştie care 

sunt termenele de începere a 

etapelor următoare a investi-

ţiei, respective proiectarea şi 

realizarea lucrărilor propriu 

zise. Conducerea Consiliului 

Judeţean Cluj a evitat să pre-

cizeze date concrete, sublini-

ind doar că este importantă 

realizarea aceastei faze din 

proiect până acum.

Un abator de 9,5 mil. € 
se va construi în Iclod
În judeţul Cluj, există la ora actuală un singur abator de mici dimensiuni.



joi, 28 august 2014 economie.monitorulcj.ro 5

PUBLICITATE

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

ANUNŢ DE PRESĂ

„Upgradarea conexiunii de Internet şi achiziţie echipament TIC de bază 
la fi rma Goodwill Consulting”

- proiect co-fi nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -

Cluj-Napoca, 28.08.2014

S.C. GOODWILL CONSULTING GWC S.R.L cu sediul în Mun. Cluj-Napoca, 
str. Napoca, nr. 16, judeţul Cluj, a derulat începând cu data de 30.06.2014, 
proiectul „Upgradarea conexiunii de Internet şi achiziţie echipament TIC de 
bază la fi rma Goodwill Consulting”, co-fi nanţat prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională, în baza contractului de fi nanţare nr. 2TIC 
3.1.1/308/5/30.06.2014, încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, Autoritate 
de Management pentru Programul Operaţional Sectorial ,,Creşterea 
Competivităţii Economice’’ (POS CCE) prin Agenţia de Dezvoltare Regională 
Nord -Vest în calitate de Organism Intermediar pentru POS CCE. Proiectul a 
fost fi nanţat prin Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii 
Economice pentru Axa Prioritară 3 – “Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor 
pentru sectoarele privat şi public” a POS CCE.

Valoarea totală a proiectului este de 116.925,80 lei, din care asistenţa 
fi nanciară nerambursabilă este de 75.897,00 lei, din care 62.766,82 lei din 
FEDR şi 13.130,18 lei din bugetul naţional.

Proiectul se implementează în localitatea Mun. Cluj-Napoca, str. Napoca, nr. 
16, judeţul Cluj, pe o durată de 2 luni.

Obiectivul proiectului este Creşterea utilizării TIC prin susţinerea conectării 
la broadband, precum şi prin consolidarea infrastructurii TIC. Obiectivul 
specifi c, adică scopul proiectului este upgradarea conexiunii de internet 
broadband şi achiziţia de echipamente TIC, care duc la creşterea competitivităţii 
fi rmei Goodwill Consulting prin utilizarea de TIC performante.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Péter Tünde
Funcţie: Consultant de specialitate
Tel: 0757-118.296, Fax: 0364-100.733, E-mail: peter.tunde@gwconsulting.ro

Moneda naţională a reve-

nit pe apreciere faţă de 

euro, după scurta scădere 

de marţi, pe fondul menţi-

nerii interesului pentru 

plasamentele în lei.

Cursul euro a scăzut de la 

4,3964 la 4,3941 lei, într-o şedin-

ţă cu volume de tranzacţionare 

foarte mari. Piaţa s-a deschis la 

4,3980 lei, maximul zilei fi ind 

de 4,40 lei, faţă de 4,4010 lei la 

închiderea de marţi. Cererea ma-

re de lei a coborât euro până la 

un minim de 4,3880, pentru ca 

la ora 14:00 tranzacţiile să se re-

alizeze la 4,3940 – 4,4970 lei.

Dolarul american s-a men-

ţinut pe apreciere, consecin-

ţă a evoluţiei faţă de euro.

Trebuie menţionat faptul că 

leul este singura monedă din 

regiune care s-a apreciat, de la 

începutul anului, faţă de euro.

Deprecierea euro este pu-

să de analişti pe seama viito-

rul program de relxare canti-

tativă pe care îl va declanşa 

Banca Centrală Europeană, 

care va include, pe lângă men-

ţinerea aproape de 0% a do-

bânzii din zona euro, achizi-

ţia de active, cu scopul de a 

relansa economia. R.G.

Leul a reluat aprecierea
PIAŢA VALUTARĂ

26 august 27 august

Euro 

4,3964 4,3941

Dolar 

3,3298 3,3324

100 Forinţi maghiari 

 1,4034 1,4045

Francul elveţian 

 3,6397 3,6392

Lira sterlină 

 5,5214 5,5240

Gramul de aur 

137,7812 137,7363

Peste 600 de automobile 

decapotabile, de la 20 de 

mărci, au fost puse la 

vânzare în lunile iulie şi 

august pe o platformă 

online de anunţuri auto 

din România.

O maşină decapotabilă poa-

te fi  cumpărată cu sume cu-

prinse între 2.000 şi peste 

140.000 euro.

Pe categorii de preţ, 28% 

din modele de tip cabrio scoa-

se la vânzare pe platforma on-

line sunt vândute cu preţuri 

între 3.000 şi 6.000 euro.

În topul celor mai scumpe 

cabriolete de vânzare se afl ă 

un Ferrari California (din anul 

2013) cotat la 143.000 euro, ur-

mat de Mercedes-Benz ŞL 63 

AMG (din anul 2010) la 81.000 

euro şi de un BMW 640 (din 

anul 2011) la 60.000 euro.

La nivel global, în ultimul an 

piaţa cabrioletelor noi nu a de-

păşit 450.000 de unităţi vându-

te, număr ce reprezintă jumăta-

te din autoturismele tranzacţio-

nate în anul 2004. Din totalul de 

maşini din întreaga lume, cabri-

oletele reprezintă 0,7% din pia-

ţă. Tot atâtea autoturisme sunt 

vândute anual, doar în Europa, 

de Volkswagen cu modelul Golf.

Oferta de pe piaţa maşinilor 

noi este limitată ca număr de 

modele pentru clienţii de cabri-

olete, iar preţurile sunt mari, do-

vadă că numai două companii 

(cu modelele Fiat 500C şi Citro-

en DS3 Cabrio) au versiuni de 

echipare la sub 20.000 euro. O 

serie de modele ale unor mărci 

de volum pot fi  cumpărate cu 

20.000 – 30.000 euro, iar de la 

35.000 euro pot fi  achiziţionate 

modele ale mărcilor premium.

Tot mai mulţi români
îşi scot decapotabilele la vânzare

Românii plătesc accize-

le pe carburanţi, ener-

gie electrică sau cafea 

la un curs fictiv leu/

euro de 4,74 lei.

Anul acesta, cursul leu/eu-

ro a fost relativ stabil, de cir-

ca 4,45 lei pentru un euro. Cu 

toate acestea, cursul la care se 

calculează accizele, cel stabi-

lit de Guvern, este de 4,738 de 

lei/euro. Deşi diferenţa nu pa-

re colosală la prima vedere, cei 

câţiva bani în plus pentru Gu-

vern, respectiv în minus pen-

tru buzunarul românilor, se 

transformă de fapt în sume co-

losale, fi ind vorba despre pro-

duse care atârnă greu în coşul 

de cumpărături al românilor.

Cursul leu/euro de 4,738 

pentru calcularea accizelor a 

fost stabilit printr-o Ordonanţă 

a Guvernului în toamna anu-

lui trecut şi afectează preţul la 

tot ceea ce înseamnă produs 

accizabil (carburanţi, energie 

electrică, alcool, tutun, cafea, 

produse de lux). Cu alte cuvin-

te, după cum relatează hot-

news.ro, preţul acestor produ-

se este format după un curs cu 

6,4% mai mare decât cel real, 

plătitorii fi ind consumatorii.

De ce un curs
atât de mare?

Până anul trecut, cursul va-

lutar pentru calcularea accize-

lor în următorul an era stabilit 

ca fi ind cel anunţat de Banca 

Centrală Europeană (BCE) la 1 

octombrie. Mai exact, cursul 

anunţat de BCE la 1 octombrie 

2013, de 4,4485 lei pe euro, ar 

fi  trebuit luat în calcul la stabi-

lirea accizelor la produsele de-

ja menţionate în anul 2014. Pro-

blema Guvernului a fost că acest 

curs al BCE era mai mic faţă de 

cel din 2012, adică de 4,5223 

lei/euro utilizat la calculul ac-

cizelor în 2013. Astfel, românii 

ar fi  trebuit să plătească mai pu-

ţin pe carburanţi, energie elec-

trică, alcool, tutun, cafea şi pro-

duse de lux în 2014 faţă de 2013, 

odată cu micşorarea accizei. Lu-

cru care nu a fost pe placul Gu-

vernului, deoarece încasările la 

buget din accize ar fi  putut fi  

mai mici în 2014 decât în 2013. 

Soluţia găsită de Executiv a fost 

o nouă formulă de calcul: Gu-

vernul a decis ca accizele să fi e 

calculate în funcţie de rata in-

fl aţiei comunicată de Institutul 

Naţional de Statistică (INS)pâ-

nă la data de 15 septembrie. În 

Ordonanţa de Guvern 102/2013 

a fost introdusă o prevedere po-

trivit căreia valoarea accizei se 

calculează pe baza cursului sta-

bilit la 1 octombrie a „anului 

anterior anului precedent”, în-

mulţit cu indicele infl aţiei, ex-

plică hotnews.ro. Cu alte cuvin-

te, pentru acciza din 2014 a fost 

luat în calcul cursul valutar din 

2012 (mai mare decât cel din 

2013), care a fost ulterior înmul-

ţit cu indicele infl aţiei din 2013 

(104,77%).

Ponderea produselor 
accizabile în cheltuielile 
românilor

În acest fel, Guvernul a re-

uşit să bage mâna adânc în bu-

zunarele românilor, cu un curs 

de schimb de 4,7380 lei/euro 

care se regăseşte în preţul tu-

turor produselor accizabile. Pro-

duse care nu sunt de loc de ne-

glijat în coşul de cumpărături 

al românilor, având în vedere 

că este vorba, aşa cum am mai 

menţionat, despre carburanţi, 

energie electrică, alcool, tutun 

sau cafea. În cazul carburanţi-

lor de exemplu, ponderea ac-

cizei în preţ este de circa 30%.

Cursul de schimb avut în ve-

dere la calculul accizelor este 

cu atât mai greu de suportat de 

buzunarul românilor cu cât da-

tele INS arată că, în primul tri-

mestru al acestui an, veniturile 

medii totale ale unei gospodă-

rii au fost de 2.477 lei (928 lei 

pe persoană), în timp ce chel-

tuielile totale au fost, în medie, 

de 2.226 lei lunar pe o gospo-

dărie (834 lei pe persoană).

În cheltuielile lunare ale 

gospodăriilor, banii alocaţi 

pentru băuturi alcoolice şi tu-

tun reprezintă, în medie, 7,5%, 

în timp ce cheltuielile pentru 

locuinţă (apă, gaze, inclusiv 

energie electrică etc) repre-

zintă 19,3% din total.

Alte statistici arată că un 

român consumă, anual, 2,3 ki-

lograme de cafea, iar un cal-

cul realizat de Capital pe ba-

za acestei statistici arată că ro-

mânii consumă cafea de circa 

300 de milioane de euro pe an.

Cum a inventat Guvernul un curs valutar 
pentru a stoarce bani de la români
În 2014, românii ar fi putut plăti mai puţin pe carburanţi, energie electrică, ţigări sau alcool faţă de anul trecut.
O găselniţă de-a Guvernului a fost însă „soluţia” perfectă pentru ca în realitate să se întâmple exact invers.

Dacă este evident că „um-
fl area” cursului leu/euro a 
fost gândită de Guvern 
pentru a aduce mai mulţi 
bani la bugetul anului 
2014, mai trebuie totuși 
menţionat că efectul a fost 
tocmai invers. În primele 
șase luni ale acestui an 
s-au încasat din accize 
doar 97,4% din cât a fost 
programat, ceea ce a dus 
de fapt la un minus de ve-
nituri din aceasta zonă de 
301 milioane de lei.

Efect ratat
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Asociaţia Inima Ardealului continuă 

demersul iniţiat anul trecut, când în 

România şi la Cluj s-a celebrat pentru 

prima dată, după 1989, Ziua limbii româ-

ne, eveniment sărbătorit la aceeaşi dată şi 

în Republica Moldova, încă din 1990.

Astfel, vineri şi sâmbătă, 29, respectiv 30 

august 2014, în Parcul Central Simion Băr-

nuţiu din Cluj-Napoca, va fi  organizat un 

stand « Continuă povestea – Continuă poe-

zia », unde trecătorii vor putea completa po-

veştile şi poeziile unor celebri autori români, 

bazându-se pe cărţile puse la dispoziţie de 

către organizatori, care cuprind inclusiv tra-

duceri în limbi străine ale acestora.

Duminică, 31 august 2014, cu începere de 

la ora 16,00, la Centrul de Cultură Urbană Ca-

sino din Parcul Central, va avea loc o dezba-

tere culturală cu participarea preşedintelui Fi-

lialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, 

Dr. Irina Petraş, a Prof. univ. dr. Adriana Sto-

ichiţoiu-Ichim – Departamnetul de Lingvisti-

că, Facultatea de Litere, Universitatea Bucu-

reşti, a Lect. univ. dr. Ana-Maria Teodorescu 

– Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, 

Facultatea de Litere, Universitatea Bucureşti şi 

a Prof. Univ. dr. Ilie Rad, conducătorul Şcolii 

Doctorale de Ştiinţe ale Comunicării din ca-

drul Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca.

Tot duminică, 31 august 2014, de la ora 

18,00, în faţa Centrului de Cultură Urbană 

Casino din Parcul Central, va avea loc con-

certul legendarului Cor bărbătesc din Finte-

uşul Mare, iar de la ora 21,00, în Piaţa Unirii 

din Cluj-Napoca, vor fi  lansate zeci de lam-

pioane.

Proiectul este realizat cu sprijinul Primă-

riei şi Consiliului Local Cluj-Napoca şi susţi-

ne candidatura oraşului Cluj-Napoca la titlul 

de Capitală Culturală Europeană 2021.

A doua ediţie a Zilei limbii române, 
celebrată la Cluj-Napoca

Preşedintele Traian 

Băsescu a semnat ieri 

numirea senatorului PSD 

Darius Vâlcov în funcţia 

de ministru delegat pen-

tru Buget, a anunţat 

Administraţia 

Prezidenţială.

Conform unui anunţ al Ad-

ministraţiei prezidenţiale, pre-

şedintele Traian Băsescu a 

semnat, miercuri, Decretul 

prin care se ia act de demisia 

lui Liviu Voinea din funcţia 

de ministru delegat pentru Bu-

get, precum şi Decretul prin 

care este numit Darius-Bog-

dan Vâlcov în această funcţie.

Noul ministru şi-a petrecut 

însă mulţi ani la PDL. Sena-

torul PSD Darius Vâlcov, pro-

pus de premierul Victor Pon-

ta pentru postul de ministru 

delegat pentru Buget, activea-

ză de doi ani în formaţiunea 

social-democrată, el fi ind, an-

terior, vreme de 12 ani, mem-

bru marcant al PD, primar PD 

al municipiului Slatina în do-

uă mandate şi liderul PDL Olt.

El a fost propus de premi-

erul Victor Ponta pentru pos-

tul de ministru delegat pen-

tru Buget.

Iniţial, pentru această func-

ţie a fost propus deputatul 

PSD Claudiu Manda, preşe-

dinte al PSD Dolj şi vicepre-

şedinte al comisiei de buget-fi -

nanţe a Camerei. 

PSD pune un fost pedelist la Buget

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Guvernul ar putea aproba 

în şedinţa de astăzi, prin 

ordonanţă de urgenţă, legea 

privind migraţia aleşilor 

locali. Executivul se va 

reuni în şedinţă, ţinând 

cont că Parlamentul îşi 

începe sesiunea de toamnă 

la 1 septembrie, pentru 

adoptarea mai multor ordo-

nanţe de urgenţă, printre 

care şi cea prin care aleşii 

locali au posibilitatea, timp 

de două săptămâni, să îşi 

aleagă partidul fără să îşi 

piardă mandatul.

Ideea PSD a stârnit o serie 

de reacţii, o poziţie vehementă 

fi ind cea a liberalilor clujeni. O 

alta a venit din partea fostului 

premier, Emil Boc, care parado-

xal, ar putea să fi e şi benefi ci-

ar al acestei modifi cări.

Ademeniţi cu resurse 
fi nanciare

Astfel, Emil Boc consideră că 

Ordonanţa de Urgenţă a Guver-

nului privind migraţia primari-

lor la alte partide, timp de două 

săptămâni, este o formă de atra-

gere a edililor din opoziţie la pu-

tere, „prin ademenirea lor cu re-

surse fi nanciare“, pentru a aju-

ta PSD în campania electorală. 

„Ordonanţa este o formă de atra-

gere a primarilor din opoziţie la 

putere, prin ademenirea lor cu 

resurse fi nanciare sau acces la 

resurse. Aceasta e miza OUG, de 

a aduce cât mai mulţi primari la 

PSD, în an de campanie electo-

rală. Se vede de la distanţă că ei 

au în minte cooptarea primari-

lor din opoziţie, la putere, astfel 

încât să îi ajute în campania elec-

torală, acesta este scopul OUG. 

Sper să nu fi e aprobată, pentru 

că ar reprezenta un regres în ma-

terie de democraţie în România“, 

a spus Boc. Întrebat, în continu-

are, dacă ar fi  avantajat de pre-

vederile acestui proiect, Emil Boc 

a spus că nu îl interesează. Fos-

tul premier a susţinut că dacă 

OUG privind primarii va fi  apro-

bată, ar trebui ca Avocatul Po-

porului să o atace la Curtea Con-

stituţională, iar Parlamentul ar 

trebui să o respingă imediat în 

urma unei sesiuni de urgenţă. 

„Ar trebui sesizate şi forurile eu-

ropene“, a menţionat Boc.

ACL a creat un precedent

ACL a reuşit însă să creeze un 

precedent istoric distrugând prin-

cipala armă a Guvernului: Ordo-

nanţa de Urgenţă. Până acum, 

OUG-ul putea fi  atacată la Cur-

tea Constituţională doar de Avo-

catul Poporului, dar ACL a găsit 

o modalitate prin care să treacă 

peste lipsa de acţiune a Avocatu-

lui Poporului. Aceasta s-a întâm-

plat săptămâna trecută, când Cur-

tea de Apel Bucureşti a admis so-

licitarea depusă în numele PNL 

de preşedintele partidului Klaus 

Iohannis, privind ordonanţa de 

urgenţă care modifi că legea de 

organizare a alegerilor preziden-

ţiale, stabilind sesizarea Curţii 

Constituţionale pentru motivele 

reclamate de liberali.

Este de altfel, ceea ce amin-

tesc şi liberalii clujeni.

„Să le fi e clar faptul că ju-

risprudenţa CCR legată de mi-

graţia aleşilor locali de la un 

partid la altul demonstrează că 

nu există cuvântul “legal” lipit 

de “migraţie”. Să se trezească 

la realitate şi să realizeze că tre-

cerea aleşilor locali de la un 

partid la altul nu este posibilă 

fără ca aceasta să nu atragă au-

tomat pierderea mandatului, 

indiferent de jongleriile şi min-

gicăriile lor pseudo-legale.

(...) Îi rog pe cei de la PSD să 

înţeleagă, chiar şi în al 12-lea ce-

as, că nu se poate da un OUG 

care să ocolească deciziile CCR. 

Le reamintesc şi faptul că ACL 

tocmai ce a creat un precedent 

prin atacarea în instanţele ordi-

nare a unui OUG. Curtea de Apel 

Bucureşti a admis solicitarea de-

pusă în numele Partidului Naţi-

onal Liberal de preşedintele libe-

ralilor, Klaus Iohannis, şi a decis 

sesizarea CCR cu modifi cările 

aduse legii alegerii preşedintelui 

României introduse prin Ordo-

nanţa de Urgenţă nr. 45/2014“, 

a declarat liderul executiv al PNL 

Cluj, Mihai Seplecan.

Nu în ultimul rând, intenţia 

PSD de a acorda prin ordonan-

ţă de urgenţă posibilitatea ale-

şilor locali să schimbe partidul 

înaintea alegerilor prezidenţia-

le fără să-şi piardă mandatul se 

izbeşte şi de opoziţia UDMR.

Ordonanţa traseiştilor
ar putea fi adoptată astăzi
Soluţia vicepremierului Liviu Dragnea pentru restabilirea majorităţii de către alianţa de guvernare
şi în teritoriu este legalizarea traseismului în cazul aleşilor locali.

Deși Emil Boc ar putea benefi cia de această ordonanţă, el a 
mai declarat că nu intenţionează să plece din PDL. Întrebat, 
miercuri, într-o conferinţă de presă, dacă va demisiona din 
PDL, Fostul premier a răspuns negativ. „Nu. Alte comentarii 
nu am de făcut“, a spus Boc.
Întrebat, în continuare, dacă Vasile Blaga i-a cerut și perso-
nal, nu doar în presă, să plece din PDL, Boc a precizat că nu 
a avut nicio discuţie cu președintele formaţiunii.
Întrebat de ce și-a schimbat opţiunea iniţială, care privea 
susţinerea lui Klaus Iohannis, Boc a răspuns că la acea vre-
me nu erau anunţaţi toţi candidaţii la Președinţie.
„Elena Udrea a fost membru în Guvernul pe care l-am con-
dus, o cunosc cel mai bine dintre toţi candidaţii, știu că are 
experienţă administrativă, proiectele pe care le-a realizat 
stau mărturie în acest sens, e un adversar redutabil la adre-
sa lui Victor Ponta și această campanie electorală are nevo-
ie de un astfel de adversar redutabil la adresa lui Ponta. Ea 
poate fi  unul dintre aceștia“, a subliniat Emil Boc.

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

IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Vând apartament 2 cam, conf 
2, Mănăștur, str. Gârbău nr. 13, 
et 1, fi nisat, izolat termic, conto-
rizat, baia cu cabină duș. Aproa-
pe de mijloacele de transport, 
zonă liniștită. Preț convenabil. Tel 
0745-098.235 (19.20)

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu 3 camere la Valea 
Ierii, cu facilitate, avans și rate. 
Inf. suplimentare la tel. 
0747-700044. (1.4)

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

¤ Vând casă la munte, Valea Ierii, 
cu toate dotările la 9999 euro. 
Inf. la tel. 0747-700044. (4.5)

¤ Vând casă la 60 km de Cluj, 3 ca-
mere + hol + cămară + curte în su-
pr. de 500 mp. Inf. și relații supli-
mentare la tel. 0755-568802. (3.7)

¤ Vând urgent casă în zona Va-
lea Ierii, la preţul de 5000 euro, 
în stadiu de fundaţie cu materia-
le gratis, de 4000 euro. Tel. 
0736-577060. (4.5)

Vând casă și teren în supr. de 70 
mp, în Florești, str. A. Iancu. Are 
toate utilităţile, gaz, apă, curent. 
Relaţii la tel. 0749-813005, 
0742-097455. (4.5)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

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.

TERENURI

¤ Vând teren pentru construcţie 
casă, situat în Cluj-Napoca, str. 
Bradului nr. 32, în suprafaţă de 
600 mp. Inf. și relaţii suplimena-
tre la tel. 0744-636473. (1.7)

¤ Cumpăr teren extravilan. Sunaţi 
la tel. 0741-244133. (3.7)

¤ Cumpăr 500 mp teren pentru 
construcţie vilă sau de 1500 mp 
pentru construcţie case înșiruite, 
liber sau cu casă demolabilă, în 

zona Grigorescu (P-ţa 14 Iulie, E. 
Grigorescu, Donath, O. Goga), 
Gheorgheni (Arieșului, Artelor, V. 
Lupu, T. Ionescu, Albinii), Bulgaria 
(P-ţa 1848, Clujana), front min. 
16 m. Tel. 0748-111295. (6.7)

¤ Cumpăr teren agricol, pășune. 
Inf. suplimentare la tel. 0751-
044086. (4.7)

¤ Vând teren în Cara, supr. 2800 
mp, cu acte în regulă. Inf. și relaţii 
suplimentare la tel. 
0755-568802. (3.7)

¤ Vând URGENT teren intravilan în 
mun. Gherla, întabulat, cu utilităţi 
asigurate, situat în zonă locuită, cu 
front de 24 m la strada asfaltată. 
Parcela de 2000 mp poate fi  loti-
zată. Preţ la cursul pieţii, negocia-
bil. Inf. și relaţii suplimentare la 
tel.0745-127969. (5.9)

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 
(16 km de Cluj) – Vechea Deuşu, 
intravilan, zonă liniştită. Preţ – 
18 Euro mp. Informaţii telefon: 
0722-990855.

¤ Vând teren pentru construcţii, 
în supr. de 1066 mp, pe str. Câm-
pului 36 și teren în supr. de 3000 
mp și 7500 mp, pe str. Câmpului 
364. Inf. suplimentare la tel. 
0748-193982. (3.7)

¤ 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. suplimentare 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 Clu-
jului, surp 500 mp, la distanţa 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

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

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.

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Proprietar, dau în chirie pentru 
locuinţă, ap. cu 2 camere dintr-o 
casă, pe str. Andrei Mureșanu, bu-
cătărie, baie, 2 cămări, hol comun 
cu vecinii, curte proprie 280 mp, 
mobilat sau nemobilat. Exclus acti-
vităţi comerciale sau sediu fi rmă. 
Tel. 0744-219124. (1.2)

¤ P.F. dau în chirie apartament cu 
2 camere, în supr. de 54 mp, ultra-
central, renovat recent, zona P-ţa 
Mihai Viteazul, geamuri la stradă, 
curte interioară, contorizat, C.T., 
cheltuieli mici, pretabil pentru ca-
binete, sediu fi rmă, depozit sau lo-
cuit. Tel. 0764-471829. (5.7)

Caut de închiriat garsonieră,

mobilată, de preferinţă zona 
FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SPAŢII

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial pe str. Baba Novac, în-
tre Cinema Victoria și Prefectură, 
vitrină la stradă, 25-50 mp sau 
suprafeţe mai mari în curte. Tel. 
0756-158360. (1.2)

¤ Proprietar, în chirie spaţiu co-
mercial în supr. de 50 mp, P-ţa 
Mihai Viteazul, în același spaţiu 
cu Carmangeria CINA, între Ban-
ca Transilvania și Magazinul Fie-
rul, Germanos. Inf. la tel. 
0756-158360. (1.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
pentru birouri, în P-ţa Mihai Vi-
teazul, colţ cu Regele Ferdinand, 
60-160-200 mp, cu coridor exte-
rior și curte interioară 70 mp, în-
treg eteajul unei clădiri comercia-
le. Tel. 0766-297057. (1.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţiu 
comercial, în Mănăștur, peste 
drum de BIG, 160 mp, cu vitrine 
foarte mari la stradă. Tel. 
0745-515415. (1.2)

¤ Ofer spre închiriere spaţiu co-
mercial în supr. de 80 mp, fi ni-
sat, toate utilităţil, acces direct 
din șosea principală, posibilităţi 
de parcare în curte, pretabil pen-
tru birouri, magazin, depozit, IT, 
dispecerat, etc. Inf. suplimenatre 
la tel. 0728-976723. (4.7)

SCHIMBURI

CASE

¤ Schimb casă la 60 km de Cluj, 
3 camere + hol + cămară + curte 
în supr. de 500 mp, cu garsonie-
ră în Cluj + diferenţă. Inf. și rela-
ţii suplimentare la tel. 
0755-568802. (3.7)

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Tânără, nefumătoare, caut loc de 
muncă, în domeniile babysitter, cu-
răţenie, menaj ușor. Ofer și cer seri-
ozitate. Sunaţi la tel. 0741-455348.

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

¤ Tânără, caut loc de muncă în do-
meniul gastronomic, experienţă 
de 3 ani, cu diplomă, în hoteluri 
sau pensiuni, numai în Cluj-Napo-
ca. Ofer și rog seriozitate. Tel. 
0753-913845.

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, experi-
enţă 18 ani (şi pe comunitate), 
cat. B şi C, cunoscător al lb. ger-
mane şi engleze. Rog şi ofer serio-
zitate. Sunaţi la tel. 0752-397165 
sau 0745-501314.

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.

SERVICII

¤ Reparaţii la domiciliul clientu-
lui: frigidere congelatoare, vitri-
ne frigorifi ce, clime auto. Depla-
sări în afara loc. Cluj-Napoca, re-
duceri pentru pensionari și stu-
denţi, garanţie. NON-STOP! Inf. 
și relaţii suplimentare la tel. 
0755-367251. (5.7)

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

MEDICALE

¤ Maestru profesor, efectuez tra-
tamente echilibrări energetice pe 
karmă, radiestezice și purifi cări 
de spaţii cu energie reiki. Tel. 
0749-366273. (5.7)

CURSURI

¤ P.F.A. înscriu pentru califi care 
la Cercul Militar, cursanţi pentru: 
cameraman, fotograf, acustician, 
DJ, depanator audio-video și or-
ganizator de protocol și eveni-
mente. Detalii și programări pen-
tru seria sep.-dec., la tel. 
0725-521945. (1.2)

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând moped ACTIV, marca 
First-Bike, cu motor de 50 cmc, în 
patru timpi, cu partu viteze, puţin 
rulat și cască moto, nouă, nr. 56. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel. 
0723-064864. (5.9)

¤ Vând autoturism ”Trabant 
601”, an fabricaţie 1981, verifi -
care tehnică + asigurare la zi, 
stare perfectă de funcţioare, 
preţ la aprecierea cumpărătoru-
lui. Inf. suplimentare la tel. 
0740-323779. (4.7)

¤ Vând ”Dacia Logan MVC”, nou, 
0 km, culoare roșie, pe benzină. 
Inf. la tel. 0741-028813. (5.7)

¤ Vând barcă pneumatică de 6 
persoane, cu motor ”Yahama”, de 
25 C.P. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0264-541633. (5.9)

¤ Vând “Toyota Yaris”, diesel, 
an de fabricaţie 2007, ITP 
2015, diesel, culoare albastru, 
la bord 129000 km, unic pro-
prietar, taxa de mediu plătită, 
în stare bună de funcţionare, 
preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-028813. (5.7)

¤ Vând ”Volkswagen Golf”, benzi-
nă, an de fabricaţie 2007, culoare 
argintiu, în loc. Bistriţa. Inf. supli-
mentare la tel. 0743-433704 sau 
0748-914032. (5.7)

¤ Vând CART 270 cmc, stare per-
fectă, motor HONDA, înscris, în-
scris în circulaţie, se poate circula 
pe drumuri accidentate, preţ 750 
euro. Inf. suplimentare la tel. 
0751-044086. (5.7)

¤ Vând CHEVROLET AVEO, model 
2013, 12.500 euro negociabil. 
Rulaj mic. Informaţii la 
0733-040936. (6.7)

¤ Vând ”Dacia Break” pentru 
”Programul Rabla”, preţ 1800 
RON, negociabil. Inf. și relaţii la 
tel. 0264-432680. (7.7)

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

PIESE AUTO

¤ Cumpăr cauciuc ”Hankook”, in-
dicativ 866 – 205/60/R15, stare 
bună sau nou. Sunaţi la tel. 
0744-653097. (6.7)

MOBILIER

¤ Vând scaune import Italia, can-
titate mare, la jumate preţ, sunt 
de inox, preţ 50 RON. Inf. la tel. 
0736-577060. (1.7)

¤ Vând dulap haine cu trei uși, 
masă rotundă nouă, culoare na-
tur, canapea extensibilă, nou ta-
piţată. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0264-454257 sau 
0749-041124. (1.7)

¤ Ieftin! Vând mobilă sufragerie, 
canapea cu husă din piele, o mă-
suţă + 4 scaune. Inf. la tel. 
0748-193982. (3.7)

¤ Vând cuier cu ladă pentru încăl-
ţăminte, dulap expunere din me-
lamină, culoare albă, tip bibliote-
că. Inf. la tel. 0748-193982. (3.7)

¤Vând dulap, o masă modernă, 
2 fotolii, dulap pentru pantofi . 
Inf. la tel. 0721-096181. (4.7)

¤ Vând corpuri bonanza. Sunaţi 
al tel. 0744-763157. (5.7)

UZ CASNIC

¤ Vând convenabil unei persoane 
interesate și serioase, scule așchi-
etoare, rămase în urma desfi nţă-
rii unui atelier mecanic, cuţite 
strung, burghie, freze, scule de 
prindere, etc. Rog seriozitate. Inf. 
la tel. 0743-330440. (1.7)

¤ Vând 2 aragaze, aspirator, ma-
șină de scris. Inf. la tel. 
0721-096181. (4.7)

¤ Vând mașină de tricotat nouă, 
marcă germană ”Brother”, cu un 
pat, preţ la aprecierea cumpără-
torului. Inf. suplimentare la tel. 
0740-323779. (4.7)

¤ Vînd convenabil dălţi pentru 
sculptură în lemn și strungărie. 
Inf. la tel. 0723-064864. (5.9)

¤ Vând congelator cu 5 sertare. 
Inf. suplimentare la tel. 
0748-193982. (6.7)

¤ Vând convenabil scule aschie-
toare, burghie, freze, cuţite de 
strung, unei persoane serioase și 
interesate pentru aceste scule. Inf. 
la tel. 0743-330440. (6.7)

¤ Vând drujbă URAL-4, aproape no-
uă și cablu de tracţiune de Ø 9 mm . 
Inf. la tel. 0746-297102. (6.7)

ELECTRO

¤ Vînd TV color “Camakrown WN”, 
cu diag. 54 cm, culoare neagră, cu 
farfurie parabolică satelit “Dolce”, 
40 m cablu coaxial, reciver ”Dolce”, 
cablu coaxial 40 m, telecomenzi. 
Inf. la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (1.7)

¤ Vând două televizoare, necesită 
mici reparaţii. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0264-454257 sau 
0749-041124. (1.7)

¤ Vând orgă ”Altarus 3000”, două 
cutii electrolizi, 6 kg cositor, preţ 
foarte bun. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0748-193982. (3.7)

¤ Vând mașină de cusut electrică 
“Nicoleta”, nouă. Preţ la aprecie-
rea cumpărătorului. Inf. suplimen-
tare la tel. 0740-014558. (4.7)

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

¤ Vând TV color ”Sport”, nou, di-
agonala 32 cm, video ”Panaso-
nic”, cu casete, aproape nou, 2 
antene parabolice, ieftin. Inf. la 
tel. 0748-193982. (6.7)

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

DIVERSE

¤ Vând 70 borcane de 400-800 ml 
și o masă circulă. Inf. și relaţii su-
plimentare la tel. 0264-454257 
sau 0749-041124. (1.7)

¤ Vând vin alb demisec, producţie 
proprie, cantitate mare. Inf. supli-
mentare la tel. 0722-515094. (1.7)

¤ Vând coniac de 47° și rachiu de 
fruncte de 53°, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Calitate super. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (1.7)

¤ Vând barcă pneumatică “Say-
lor”, de 3 persoane, cu fund rigid 
“Tego”, vâsle, scaune gonfl abile, 
vestă de salvare; motor electric 
“Savylor”, nou; acumulator “Ma-
rine” de 80 AM, pachet 300 euro 
fi x; 2 beţe telescopice, compozit 
3,5 m, putere 80-150 gr; un băţ 
de 2,40 m -15-15 gr din două 
părţi; “Shimano” și unu de 3 m – 
40-80 gr, din două părţi “Silstar”, 
preţ pachet 300 euro fi x. Inf. la 
tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (1.7)

¤ Vând patine role din piele nr. 
36-38, aproape noi, preţ 30 
RON/buc. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (1.7)

¤ Vând răcitor de lapte 400 l, 
preţ 10 RON. Inf. la tel. 
0747-700044. (2.7)

¤ Vând vin de colecţie Italia 1960, 

1964, 1971, 1974. Inf. suplimen-
tare la tel. 0741-386266. (6.7)

¤ Vând moară pentru grâu. Rela-
ţii la tell 0740-240238. (3.7)

¤ Vând cărţi în limba franceză, 
foarte ieftin. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0748-193982. (3.7)

¤ Vând 32 coli de tablă zincată de 
Ø 0,5 mm, format 1000 x 2000 
mm. Inf. la tel. 0746-297102. (6.7)

¤ Vând coniac de 47° și rachiu de 
fruncte de 53°, preţ 30 RON, re-
spectiv 25 RON. Calitate super. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (6.7)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, capacitate mare. Inf. supli-
mentare la tel. 0751-044086. (3.7)

¤ Vând încălţăminte, articole 
sport, plapume, cuverturi, toate 
ieftin. Desfi nţez gospodărie. Tel. 
0748-193982. (6.7)

¤ Vînd cactus cu înălţimea de 2,3 m, 
un palmier de 2 m, plantă ornament 
cu frunză lată de 1,7 m, toate deose-
bit de frumoase, pentru interior. In-
formașii la tel. 0722-518119. (6.7)

¤ Vând 2 perechi bocanci cu rotile, 
nr. 40, preţ minim 50 RON / pere-
chea. Inf. la tel. 0740-323770. (7.7)

¤ Vând moară cu valţuri și site, capa-
citate mai mare. Tel. 0740-240238.

¤ Vând scule pentru lăcătușerie, 
chei, burghie, rulmenţi, tapet. Su-
naţi la tel. 0748-193982. (3.7)

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

¤ Vând patine role din piele nr. 
36-38, aproape noi, preţ 60 RON. 
Sunaţi la tel. 0264-591965. (6.7)

¤ Vând/desfi nţez gospodărie: 
raft din metal, 3 bare 4/4, 18 ml 
pătrat, 18 ml ţeavă cupru ½, co-
turi T-uri, ţeavă PVC Ø 32, Ø 40, 6 
kg cositor, altele, toate ieftin. Inf. 
la tel. 0748-193982. (6.7)

¤ Vând un covor cu dim. 3 x 2 m, și 
două carpete, la preţul de 60 RON. 
Inf. la tel. 0264-591965. (6.7)

¤ Vând URGENT 20 perechi de 
blugi de toate culorile și mărimi-
le, preţ 50 RON/buc. Inf. la tel. 
0264-591965. (6.7)

¤ Vând conductă metalică Dâ70 
mm, gâ5 mm, 6 buc x 9 m, pentru 
construcţii gard, sub preţul pieţii. 
Inf. la tel. 0264-432680. (7.7)

¤ Vând 2 damigene și 2 costume 
naţionale. Inf. la tel. 
0721-096181. (7.7)

¤ Vând două biciclete unul bărbă-
tesc, marca ”Set Rocco”, plus sca-
un pentru copil, preţ 230 RON și 
una de damă, marca ”Neuzer”, 
preţ 160 RON. preţuri negociabi-
le, scaun mașină de copil la preţul 
de 80 lei, negociabil. Inf. la tel. 
0264-487028. (6.7)

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr mașină de scris veche, 
neagră. Sunaţi la tel. 
0751-044086. (4.7)

LICITAȚIE

PRIMĂRIA COMUNEI SĂCUIEU
organizează licitaţie publică 
prin strigare în dată de 08. 09. 
2014, ora 11, la sediul Primăriei 
Săcuieu, Loc Săcuieu, str. 
Principală, nr. 130, jud. Cluj 
pentru valorificarea masei 
lemnoase din partidă 1331 
între pâraie, cu un volum brut 
de 350 mc rășinos, preţ de 
pornire 100 lei. (1.1)

PIERDERI

¤ Subscrisa Turbo’s Hoet Româ-
nia SRL, având C.U.I. RO 
27470489, înregistrată la ORC 
Cluj sub nr. J12/1622/2010, de-
clarăm pierdut, respectiv anulat 
certifi catul constatator cu privire 
la sediu, cu numărul 
109102/2010. (1.1)

¤ Pierdut legitimaţie IPA pe nu-
mele Mureșan Mirel. O declar 
nulă. (1.1)

Vrei să înveţi o meserie care să-ţi permită să lucrezi 
oriunde în Europa? Vrei să primeşti o bursă privată 

de la fi rme româno-germane, olandeze sau franceze?

Înscrie-te la Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu“ din 
Cluj-Napoca, B-dul Muncii nr. 199-201.

Învăţământ liceal, specializarea tehnician operator la 
maşini cu comandă numerică. Şcoală profesională, 
specializările: tinichigiu-vopsitor auto, lăcătuş construcţii 
metalice şi utilaj tehnologic. Învăţământ postliceal, 
specializările: tehnician operator la maşini cu comandă 
numerică, tehnician în echipamente bio-medicale.
Pentru mai multe informaţii sună la tel. 0264-415.119.
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ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:20 Discover România
12:30 Lumea și noi (doc.)
13:00 De joi până joi (emis. mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Akzente (program cult.) 
16:50 Legendele palatului, prin-
ţesa Ja Myung (sud cor., 2009, 
s. rom., episodul 37-38)
18:10 Lozul cel mare (divertis-
ment) (live)
18:40 Tragerea la sorţi a grupe-
lor UEFA Champions League 
2014 - 2015 (live)
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:10 În numele Islamului 
(2009, docu-drama, episodul 2) 
- Jihad sau democraţie
22:10 Regele Elefant (sua-thai., 
2006, f. dr.)
23:45 Cronica anilor risipiţi - 
Serge Moscovici (doc.)

ANTENA 1

13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) (live) - Sezonul 3
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Poftiţi pe la noi! (2014, 
divertisment) (reluare)
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special (2012, 
emis. info.) (live)
20:30 Mariaj de Vegas (sua, 
2008, com.)
22:30 Păcală (rom., 1974, com.)

PRO TV

11:15 Vinul iubirii (sua, 2011, f. 
romant.) (reluare)
13:00 Știrile Pro TV
14:00 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, episodul 4783)
15:00 Seminţele distrugerii 
(can., 2011, SF acţ.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 Trăiește-ţi vara (2014, di-
vertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 S-a furat un tren 1 2 3 
(sua-engl., 2009, thrill. acţ.)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 Spartacus: Răzbunarea 
(sua, 2010, ser., episodul 10)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Extemporal la dirigenţie 
(rom., 1987, com.) (reluare)

15:45 Teleshopping (promo)
16:30 Nuntă cu surprize (2011, 
reality show) (reluare)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Dragoste la prima vedere 
(tur., 2013, s. dr.)
22:15 O iubire de-o vară (2014, 
divertisment)
0:30 Știrile Kanal D (emis. info.) 
(reluare)

ACASĂ TV

13:00 Spune-mi că ești a mea 
(mex., 2013, s. rom.) (reluare)
14:30 Legături riscante (sua, 
2012, s. dr.) (reluare)
15:30 Minciuna (mex., 1998, ser.)
16:30 Rosa Diamante (sua-mex., 
2012, s. rom.) (reluare)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Soţ de închiriat (sua, 
2013, s. rom.)
19:30 Pentru că te iubesc 
(mex., 2013, s. rom.)
20:30 Spune-mi că ești a mea 
(mex., 2013, s. rom.)
22:00 Legături riscante (sua, 
2012, s. dr.)
23:00 Casa de alături (sua, 
2011, s. de acţ.)
0:00 Clona (braz., 2001, s. tv) 
(reluare)

TRANSILVANIA

11:30 Big Boletus (2012, diver-
tisment) (reluare)
12:30 Tonik Show (2012, diver-
tisment) (reluare)
13:30 Liga I: CS Pandurii Tg. Jiu 
- FC Viitorul Constanţa (emis. 
sport)
15:30 Fotbal Look (2012, emis. 
sport) (reluare)
16:30 Știri Look TV (2013, emis. 
info.) (live)
17:00 Fanatik Show (talk show) 
(live)
19:00 Nautic Show
19:30 Vacanţă pe bani puţini 
(engl., s. doc., episodul 14)
20:00 Știri Look TV (2013, emis. 
info.) (live)
20:30 Celebrity (2012)
21:30 Tonik Show (2012, diver-
tisment)
22:30 Top Goluri. Top Ratări 
(2014, emis. sport) (reluare)
23:00 Faci pariu? (2011, emis. 
info.)

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa PHOENIX OMEGA IPURL , desemnată în calitate 
de lichidator judiciar al societăţii THE PRINCESS OF 
BUTTERFLIES S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en faillite, 
organizează licitaţie publică cu strigare pentru vanzarea 
următoarelor bunuri mobile:

- Pachet accesorii damă;
- Pachet haine şi lenjerie;
Licitaţia va avea loc în data de 01.09.2014, ora 15:30 

in Cluj Napoca, str. Emil Racoviţă nr. 38 ap.1. Documentaţia 
de înscriere va putea fi  depusă până la ora 15:30, în ziua 
anterioară licitaţiei. În caz de neadjudecare licitaţia se va 
relua în datele de 09.09.2014, 17.09.2014, 25.09.2014, 
03.10.2014, 13.10.2014, 21.10.2014, 29.10.2014, 
06.11.2014, în aceleași condiţii.

Informaţii suplimentare se pot obţine la tel : 0745.265.440

ROMÂNIA
JUDECĂTORIA CLUJ-NAPOCA
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor nr. 2-4, Tel. 431063 / fax 431033____________________________________________
Operator de date cu caracter personal 3185
DOSAR nr. 7707/211/2014

SOMAŢIE
din data de
24.07.2014

Se aduce la cunoștinţa celor interesaţi că reclamanţii 
CHIRILA VASILE şi CHIRILA ANA ambii cu domiciliul 
procesual ales la Cab. av. Răzvan Neamţu cu sediul în 
Cluj-Napoca, str. Anatole France nr. 59, et.1 jud.Cluj, în 
dosar civil nr. 7707/211/2014, au introdus o acţiune 
prin care solicită să se constate, în contradictoriu cu 
BANYAI ROZALIA, BANYAI IOSIF, BANYAI FRANCISC, BANYAI 
NICOLAE, BANYAI KAROLY, NAGY FRANCISC, NAGY ROZALIA, 
BANYAI NICOLAE, NAGY FRANCISC, GASKO FRANCISK, 
ABERT EVA, ALBERT TIBERIU, ALBERT ALADAR, ALBERT 
STEFAN, ALBERT STEFAN ,GASPAR SUSANA, ETEDI ANA, 
BANYAI FRANCISC, TARKANYI SUSANA, HATHAZI IOSIF, 
HATHAZI SUSANA, ALBERT MARCELA, HATHAZI MARTIN 
și GAȘCA MARIA, că au dobândit dreptul de proprietate 
prin uzucapiune asupra următoarelor suprafeţe de teren, 
situate în Cluj Napoca, str. B-dul Muncii, jud. Cluj: suprafaţa 
de 226 mp din terenul înscris în Cartea Funciară nr. 
295344 Cluj Napoca sub nr. top. 16441, având categoria 
de folosinţă arabil; suprafaţa de 2.383 mp din terenul 
înscris în Cartea Funciară nr. 295343 Cluj Napoca sub nr. 
top 16442 având categoria de folosinţă livezi și suprafaţa 
de 1.141 mp din terenul înscris în Cartea Funciara nr. 
295321 Cluj Napoca sub nr. top.16444, având categoria 
de folosinţă arabil (petitul 1 al cererii de chemare in 
judecată), cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de 
dispoziţiile art. 1051 Noul cod de procedură civilă.

Persoanele interesate pot să facă opoziţie la 
Judecătoria CLUJ-NAPOCA, potrivit dispoziţiilor art. 
1051 Noul Cod de procedură civilă, în caz contrar în 
termen de 6 luni de la emiterea celei din urmă publicaţii 
se va trece la judecarea cererii.
Prezenta comunicare a fost emisă în baza încheierii civile

pronunţată la data de 9.07.2014 în dosarul civil nr. 
7707/211/2014.

GREFIER
Toth Rozalia

ANUNŢURI PUBLICE

S.C. UNICARM S.R.L., titular al proiectului „DESFIINŢARE 
DEPOZIT DE PĂCURĂ“, anunţă publicul interesat asupra 
luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru 
Protecţia Mediului Cluj, de a nu solicita efectuarea evaluării 
impactului asupra mediului în cadrul procedurii de evaluare 
a impactului asupra mediului și continuarea procedurii 
privind emiterea aprobării de dezvoltare pentru proiectul 
„DESFIINŢARE DEPOZIT DE PĂCURĂ“, propus a fi  amplasat 
în Gherla, str. 1 Decembrie 1918, nr. 56, jud. Cluj.

1. Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o 
fundamentează pot fi  consultate la sediul agenţiei pentru 
Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.99, în zilele 
de: luni între orele 9,00-16,00, marţi – vineri între orele 
9,00-14,00, precum și la următoarea adresă de internet 
offi ce@apmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la 
proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data 
publicării prezentului anunţ.
——————————————————————

CREŢU ANA, în calitate de titular, anunţă publicul interesat 
asupra declanșării etapei de încadrare în vederea obţinerii 
avizului de mediu, conform H.G. 1076/2004, pentru 
ACTIVITĂŢI RECREAŢIONALE, PISCINĂ ACOPERITĂ, situat în 
BELIȘ NR. 105, Jud. CLUJ.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
A.P.M. Cluj, Calea Dorobanţilor nr. 99, începând cu data de 
28.08.2014, între orele 09-14.

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii 
și sugestii, până la data de 16.09.2014, la APM Cluj, str. 
Dorobanţilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, fax 0264-412914, 
e-mail reglementari@apmcj.anpm.ro în zilele de luni-vineri, 
între orele 9,00-14,00.

LICITAŢIE PUBLICĂ

Subscrisa SOLVENDI S.P.R.L., cu sediul în Cluj-Napoca, 
str. Pitești, nr. 18, et. II, jud. Cluj, în calitate de lichidator 
judiciar al Manilva Est S.R.L. (în faliment, in bankruptcy, 
en faillite) cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Madach Imre, nr. 
20, jud. Cluj, organizează licitaţie publică pentru valorifi carea 
următoarelor bunuri:

•  Apartamente 2 camere etaj 2, situate în corpurile C1, 
C2 și C3 – preţ de pornire: 327.614,29 lei + loc de 
parcare subsol – preţ de pornire: 27.276,19 lei;

•  Spaţiu compus din sală sport, depozit, 2 vestiare, grup 
sanitar și hol, în suprafaţă totală de 63,63 mp, situat 
în corpul C1 – preţ de pornire: 115.393,55 lei;

•  Spaţiu compus din birou administrativ cu curte de 
lumină și baie, în suprafaţă totală de 23,72 mp, situat 
în corpul C5 – preţ de pornire: 43.016,13 lei;

•  Spaţiu compus din atelier întreţinere, curte de lumină 
și baie, în suprafaţă totală de 23,72 mp, situat în corpul 
C6 – preţ de pornire: 43.016,13 lei;

•  Bunuri mobile constând în mobilier tip hol, bucătărie, 
sufragerie și dormitor – preţ de pornire: 5.465 lei;

Preţurile nu includ TVA.

Licitaţia va avea loc în data de 05.09.2014, ora 14:00, la 
sediul lichidatorului judiciar din Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 
18, et. II. Înscrierea la licitaţie, achiziţionarea caietului de sarcini 
și depunerea garanţiei de participare de 10% din preţul bunului 
licitat (condiţii obligatorii pentru participarea la licitaţie) se fac 
cel târziu cu 2 ore înainte de organizarea licitaţiei.

În caz de neadjudecare, licitaţia publică se va repeta în 
aceleași condiţii în data de 12.09.2014, ora 14:00; 
19.09.2014, ora 14:00; 26.09.2014, ora 14:00, și respectiv 
03.10.2014, ora 14:00.

Informaţii suplimentare la tel. 0727-379.154 și pe e-mail: 
emilian.niculcea@solvendi.ro.

ŞCOALA POSTLICEALĂ F.E.G. 
CLUJ-NAPOCA

face înscrieri cu sau fără Diplomă de bacalaureat şi fără 
limită de vârstă

CALIFICĂRI PROFESIONALE:

-Asistent medical generalist -Agent fi scal
-Asistent medical de farmacie -Funcţionar bancar
-Asistent medical de igienă -Asistent de gestiune
-Asistent medical de laborator -Agent vamal
-Asistent medical de radiologie -Analist programator
-Asistent medical de nutritie și dietetică
-Stilist
-Asistent medical de balneofi ziokinetoterapie
-Tehnician maseor
-Asistent pentru ocrotirea persoanelor varstnice
-Cosmetician
-Ergoterapeut
-Proiectant decoraţiuni interioare
-Pedagog de recuperare

PENTRU INFORMAŢII NE PUTEŢI GĂSI
-LA TEL. 0760/663940, e-mail: scoala_feg@yahoo.com
-LA SEDIUL ŞCOLII: STR. AL. VLAHUŢĂ, NR. 12-14 ( LICEUL 

ONISIFOR GHIBU ) CARTIER GRIGORESCU, CLUJ-NAPOCA
-PE SITE-UL NOSTRU: www.feg.ro
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CONVOCATOR

Prin Decizia adoptată în data de 22.08.2014, Consiliul de 
Administraţie al S.C. NAPOCHIM S.A., înregistrată la ORC Cluj 
sub nr. J12/118/1991, CUI 199931, cu sediul social în 
Cluj-Napoca, Str. Someșului nr. 34, (denumită în cele ce 
urmează “Societatea”) în conformitate cu prevederile Legii 
nr. 31/1990 republicată și cu Regulamentul nr. 6/2009 al 
CNVM, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor 
(folosită prescurtat în cele ce urmează sub denumirea “AGA 
extraordinară”), conform prevederilor legale și ale actului 
constitutiv, pentru data de 29 Septembrie 2014, ora 1300, la 
sediul societăţii, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul 
Acţionarilor gestionat de S.C. Depozitarul Central S.A, la 
sfârșitul zilei de 15 Septembrie 2014, stabilită ca dată de 
referinţă. În cazul neîndeplinirii condiţiilor statutare sau a 
oricăror alte condiţii de validitate, “AGA extraordinară”, se va 
ţine în data de 30 Septembrie 2014, ora 1300, în același loc, 
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la 
aceeași dată de referinţă, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea divizării societăţii Napochim S.A. Cluj-Napoca, 
în conformitate cu proiectul de divizare întocmit de administratorii 
societăţii și publicat pe site-ul propriu www.napochim.ro la 
data de 25.08.2014, precum și a tuturor efectelor ce decurg 
din această operaţiune, incluzând, dar nelimitându-se la:

a) Reducerea capitalului social al S.C. „Napochim” S.A. de 
la 11.440.152,10 lei la 2.860.038,10 lei.

b) Constituirea unei noi societăţi, „Napochim Imobiliare” 
S.A., în condiţiile art.2501 din Legea nr.31/1990R, care va 
avea un capital social în valoare de 8.580.114 lei, împărţit 
în 85.801.140 acţiuni, cu o valoare nominală de 0,1 lei, 
distribuite proporţional acţionarilor existenţi ai „Napochim” 
S.A., conform proiectului de divizare.

c) Transmiterea către societatea nou înfi inţată, „Napochim 
Imobiliare” S.A, a unor active imobile (teren și construcţii) 
situate pe strada Someșului nr.34, din patrimoniul „Napochim” 
S.A., după cum urmează:

Denumire Număr Valoare contabilă

Clădire Post Trafo 10046 0,00

Clădire producţie 10048 66.240,00

Clădire depozit produse fi nite 10045 973.351,00

Clădire P.S.I. și atelier întreţinere 10036 0,00

Clădire cu etaj injecţii II 10053 148.029,00

Drumuri și platformă în incintă 20066 131.574,00

Porţi intrare auto 20110 7.606,00

Împrejmuire proprietate 20112 19.731,00

Clădire cu etaj pentru birouri 10047 60.028,00

Instalaţie electrică de forţă 20100 0,00

Racord cablu 20099 0,00

Clădire hală mase plastice I 10001 177.904,00

Reţea apă rece 20004 56.481,00

Depozit îngropat de combustibil 20016 0,00

Reţele electrice incintă 20006 17.700,00

Instalaţie electrică de forţă 20051 0,00

Reţele termice 20058 44.571,00

Reţea aer comprimat 20111 31.474,00

Reţele exterioare de gaz 20114 36.107,00

Ascensor 500 Kg 60057 0,00

Ascensor EMS 60066 0,00

Teren în suprafaţă de 7827 mp - 7.926.650,00

Total General 9.697.446,00

  Hala injecţie (P+2), cu număr cadastral -, nr. topografi c 
5103/3, înscris în cartea funciară 256932 (provenită 
din cartea funciară 117539);

  Casa de reglare gaz (P), cu număr cadastral -, nr. topografi c 
5102/5, înscris în cartea funciară 266602 (provenită 
din cartea funciară 117539);

  Remiza PSI și întreţinere construcţii, cu număr cadastral 
-, nr. topografi c 5103/4, înscris în cartea funciară 266553 
(provenită din cartea funciară 117539);

  Pavilion Administrativ, cu număr cadastral -, nr. topografi c 
5102/2, înscris în cartea funciară 265679 (provenită 
din cartea funciară 117539);

  Hala matriţerie (S+P), cu număr cadastral -, nr. topografi c 
5102/3, înscris în cartea funciară 257713 (provenită 
din cartea funciară 117539);

  Hala mase plastice, cu număr cadastral -, nr. topografi c 
5103/2, înscris în cartea funciară 265670 (provenită 
din cartea funciară 117539);

  Hala injecţie și birouri, cu număr cadastral -, nr. topografi c 
5103/4, înscris în cartea funciară 265663 (provenită 
din cartea funciară 117539);

  Post Trafo, cu număr cadastral -, nr. Topografi c 5102/4, 
înscris în cartea funciară 265613 (provenită din cartea 
funciară 117539);

  Platforme betonate, cu număr cadastral 6382/1, nr. 
topografi c -, înscris în cartea funciară 265611 (provenită 
din cartea funciară 154602N);

2. În ipoteza aprobării punctului 1 al ordinii de zi, aprobarea 
modifi cării Actului Constitutiv al societăţii Napochim S.A 
Cluj-Napoca, după fi nalizarea divizării conform dispoziţiilor 
legale incidente, astfel:

Art.8 Capitalul social – după modifi care va avea următorul 
conţinut:

Capitalul social al societăţii este de 2.860.038,10 lei divizat 
în 28.600.381 acţiuni nominative cu o valoare nominală de 
0,10 lei fi ecare, vărsat în întregime.

Structura acţionariatului este de tip listă.
3. Aprobarea procedurii de retragere din societate a 

acţionarilor “Napochim” S.A., conform art.134 din Legea 
nr.31/1990R.

4. Împuternicirea domnului Pitic Mihai Dan, domiciliat în 
municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Gurghianu nr.6, identifi cat 
cu CI seria CJ nr.009830, CNP 1681029120693, în vederea 
semnării transferului de proprietate după fi nalizarea divizării.

5. Aprobarea Actului Constitutiv al societăţii “Napochim 
Imobiliare” S.A., nou înfi inţate prin divizarea societăţii 
“Napochim” S.A. Cluj-Napoca.

6. Aprobarea datei de înregistrare pentru identifi carea 
acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele Adunării Generale 
Extraordinare a Acţionarilor, conform art. 238 din Legea 
nr.297/2004 privind piaţa de capital.

Data de înregistrare propusă este 15.10.2014.
7. Aprobarea mandatării domnului Pitic Mihai Dan, 

precum și a domnului Ţicu Eugen, pentru ca împreună sau 
separat, să efectueze toate procedurile și formalităţile 
prevăzute de lege pentru aducerea la îndeplinire a hotărârilor 
Adunării, să depună și să preia acte și să semneze în acest 
scop în numele Societăţii, în relaţia cu Registrul Comerţului, 
ASF, BVB, Monitorul Oficial al României, S.C. Depozitarul 
Central S.A., precum și cu alte entităţi publice sau private. 
Mandatarii sus mentionati, vor putea să delege puterile 
acordate conform celor de mai sus, oricărei persoane, după 
cum consideră necesar.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze Consiliului de 
Administraţie întrebări în scris înaintea datei de desfășurare 
a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, 
conform art. 13 din Regulamentul CNVM nr.6/2009.

Răspunsul se consideră dat dacă informaţia solicitată este 
publicată pe pagina de internet a societăţii.

Orice acţionar are garantat exerciţiul liber al drepturilor 
sale conform prevederilor legale aplicabile și ale actului 
constitutiv al societăţii.

Unul sau mai mulţi acţionari reprezentând individual sau 
împreună cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a 
introduce puncte pe ordinea de zi a AGA extraordinară, în 
termen de cel mult 15 zile de la publicarea convocării în 
Monitorul Ofi cial, cu condiţia ca fi ecare punct să fi e însoţit de 
o justifi care sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare 
de către AGA extraordinară. De asemenea, în aceleași condiţii, 
unul sau mai mulţi acţionari reprezentând individual sau 
împreună cel puţin 5% din capitalul social au dreptul de a 
propune proiect de hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse spre a fi  incluse pe ordinea de zi.

Accesul acţionarilor îndreptătiţi să participe la AGA extraordinară, 
este permis prin simpla probă a identităţii acestora, cu actul de 
identitate, facută în cazul acţionarilor persoane fi zice, iar în cazul 
persoanelor juridice sau a reprezentanţilor acţionarilor persoane 
fi zice, cu împuternicire în limba română dată persoanei fi zice 
care le reprezintă. Acţionarii persoane juridice pot participa la 
adunare prin reprezentantul legal pe baza unui document ofi cial, 
afl at în termenul de valabilitate, care-i atestă această calitate 
(certifi cat constatator emis de Registrul Comeţului sau altă 
autoritate competentă). Acţionarul persoană juridică reprezentat 
de o altă persoană (alta decat reprezentantul legal) va prezenta 
procura specială semnată de reprezentantul legal și documentul 
ofi cial care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei 
juridice, precum și actul de identitate al participantului 
(mandatarului) la adunare.

La adunare au drept să participe și să voteze toţi acţionarii 
societăţii înregistraţi la sfârșitul zilei de 15.09.2014, care este 
data de referinţă a adunării convocate. Acţionarii pot participa 
la AGA extraordinară, personal sau prin reprezentanţi, în 
condiţiile prevăzute de art. 243 alin. 3 din Legea nr. 297/2004 
privind piaţa de capital. Reprezentarea acţionarilor se va putea 
face și prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de procură 
specială ori pot vota prin corespondenţă. Formularele de 
procuri speciale și formularele de buletine de vot prin 
corespondenţă se vor depune la sediul central al societăţii 
pana în data 26.09.2014, ora 16, sub sancţiunea pierderii 
exerciţiului dreptului de vot în adunarea generală.

Procura și buletinul de vot prin corespondenţă se vor depune/
transmite la S.C. Napochim S.A. în original sub semnatură 
olografă sau se vor transmite ca documente electronice cu 
semnătura electronică extinsă, conform Legii 455/2001 privind 
semnătura electronică, prin e-mail la adresa offi ce@napochim.
ro. Revocarea mandatului se face în scris, prin oricare din 
formele de desemnare până în data de 26.09.2014.

Acţionarii care au votat prin procuri speciale sau buletine 
de vot prin corespondenţă își pot modifi ca opţiunea iniţială 
de vot sau mijlocul de exprimare a votului, fi ind considerat 
valabil ultimul vot exprimat și înregistrat până în data de 
26.09.2014, orele 1600.

Formularele de buletin de vot prin corespondenţă, 
formularele de procuri speciale, documentele și materialele 
informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de 
zi inclusiv proiectele de hotărâri se pun la dispoziţia acţionarilor 
începând cu data de 29.08.2014, pe website-ul societăţii la 
adresa www.napochim.ro – “Informatii investitori”

Verifi carea și centralizarea voturilor prin corespondenţă și 
prin procuri speciale este realizată de o comisie tehnică 
desemnată de Consiliul de Administraţie, formată din persoane 
care vor păstra în siguranţă și vor asigura confi denţialitatea 
voturilor până la momentul supunerii la vot a rezoluţiilor 
înscrise pe ordinea de zi.

Prezentul convocator se va completa cu prevederile legale 
aplicabile.

Pentru Preşedintele Consiliului de Administraţie,
Goia Gabriel

Entităţi mass-media, 

economice şi politice 

bulgăreşti fac propagan-

dă pentru Moscova, rela-

tează Novinite, citat de 

hotnews.ro. 

Ministrul Apărării Velizar 

Shalamanov a prezentat marţi 

un raport care arată că prin-

cipalele ameninţări la adresa 

Bulgariei sunt: „războaiele hi-

bride, dependența energetică, 

propaganda rusească, statele 

nefuncţionale, terorism şi mi-

graţie”. „Bulgaria este una din 

zonele cu cea mai mare con-

centrare a riscului şi amenin-

ţărilor din comunitatea Euro-

Atlantică. Tendinţele în dez-

voltarea lor nu sugerează o 

îmbunătăţire a situaţiei pe ter-

men mediu sau lung”, se mai 

arată în raport. 

„Propaganda activă şi to-

tală a politicilor ruseşti, mai 

ales prin intermediul entită-

ţilor politice şi economice 

bulgăreşti, prin intermediul 

mass-mediei şi ONG-urilor, 

este un război informatic 

deschis, subminând integri-

tatea instituţiilor şi statului 

şi atacând direct valorile de-

mocratice, spiritul şi voinţa 

naţionale”, încheie raportul, 

citat de Novinite. Conform 

sursei citate, propaganda ru-

sească vine pe fondul ambi-

ţiei Moscovei de a-şi rein-

staura influența în spaţiul 

post-Sovietic şi al crizei din 

Ucraina.

Moscova a pus presiune 

pe Bulgaria să construiască 

proiecte energetice majore 

precum gazoductul South 

Stream, centrala nucleară de 

la Belene şi conducta petro-

lieră Burgas-Alexandroupo-

lis. Simultan, SUA şi ceilalţi 

parteneri occidentali au în-

cercat să determine Bulgaria 

să îşi reducă dependența ener-

getică şi economică de Rusia. 

Drept rezultat, proiectele 

amintite sunt, în acest mo-

ment, îngheţate.

Euractiv.com relatează că, 

în contextul crizei ucrainene, 

mai multe instituţii media bul-

găre au luat, pe faţă, partea 

Rusiei. Presa relata în noiem-

brie 2013 că preşedintele Plev-

neliev a declarat la o întâlni-

re din marja summitului de 

la Vilnius că „90% din presa 

din Bulgaria lucrează pentru 

stăpânii ruşi”.

Bulgaria, devastată de propaganda rusă
Un raport strategic al Ministerului Apărării de la Sofia relevă faptul că Bulgaria face subiectul unui război informatic rusesc.

Ministrul Apărării din Bulgaria, Velizar Shalamanov
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O.T.I.M.M.C. BUID&PR CONSULTING SRL
CLUJ-NAPOCA

ANUNŢ
privind procedura de achiziţie publică – cerere de oferte

pentru contractul
" Achiziţie echipamente pentru prelucrarea pietrei“

Build &PR Consulting SRL în calitate de BENEFICIAR al unui contract de fi nanţare H.G. 274 
din 2013, privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de întreprinderile 
mici și mijlocii, prin Ofi ciul Teritorial pentru Întreprinderi mici și mijlocii și Cooperaţie (OTIMMC) 
Cluj-Napoca și în baza acordului de fi nanţare nr. 305/16.05.2014 lansează procedura de 
atribuire a contractului de furnizare echipamente tehnologice cu următoarele date:

•  Obiectul și locul de implementare a contractului: obiectul contractului îl reprezintă 
achiziţia unui concasor.

•  Tip și durata contract: contract de furnizare / până la recepţia fi nală și punerea în 
funcţiune a echipamentelor și pe perioada de garanţie oferită pentru echipamente

• Valoarea estimată fara TVA: 532.421,64 lei.
• Sursa de fi nanţare: fi nanţare nerambursabilă în baza HG 274 din 2013 și surse proprii
• Criteriu de atribuire: preţul cel mai mic
-  documentaţia de atribuire prevede caracteristici minime acceptabile. În cazul ofertării 

unor bunuri cu caracteristici tehnice inferioare celor impuse de benefi car, acestea vor 
fi  respinse;

-  criteriul de atribuire propus se bazeaza pe folosirea sistemului de concurenţă liberă 
și a criteriilor economice, astfel încât să se obţină un raport optim între calitate și preţ;

-  în cazul unor oferte cu preţuri egale vor prevala în alegerea ofertei câșitgătoare 
caracteristicile tehnice oferite, superioare celor minime solicitate.

• Data și ora limită de depunere a ofertei: 04.09.2014, ora 16
• Data și ora deschiderii ofertelor: 05.09.2014, ora 9.
•  Data limită de solicitare clarifi cări: ultima data de depunere a solicitărilor de clarifi care 

se va face cu cel puţin 2 zile înainte de data limita de depunere a ofertei
•  Perioada de contestaţii: 2 zile lucrătoare de la data primirii notifi cării privind ofertantul 

câștigător.
• Adresa la care se transmit ofertele: Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai, nr. 4-5, Jud. Cluj
•  Locul și modul de obţinerea documentaţiei de atribuire: Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai, nr. 

4-5, Jud. Cluj / documentaţia de poate ridica personal, luni-vineri în intervalul orar: 
9-16 sau se poate trimite dacă se solicita prin e-mail in condiţiile în care se dovedește 
prin confi rmare de primire

•  Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): 1 euro = 4,4424 RON, curs 
BNR din 08.11.2013.

•  Participanţii la procedură: au dreptul să depună oferte toate fi rmele, indiferent de 
naţionalitate.

•  Persoana și date de contact Giurgiuman Călin Bogdan, tel. 0743.656.328, e-mail: 
buildprconsulting@gmail.com

Conţinutul și forma anunţului nu reprezintă poziţia ofi cială a OTIMMC, întreaga 
responsabilitate pentru acestea revenindu-i companiei Build&PR Consulting SRL.

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA
în calitate de operator de servicii publice de transport local de persoane prin curse regu-

late pe raza administrativ- teritoariala a Asociatiei Metropolitane de Transport Public Local 
Cluj, anunta publicul calator ca incepand cu data de 01.09.2014 urmatoarele categorii de 
persoane, care actualmente benefi ciaza de gratuitate pe transportul in comun in baza unor 
legi, hotarari de guvern sau de consiliu local, vor putea circula gratuit pe toate liniile din in-
teriorul municipiului Cluj-Napoca si din comunele Floresti si Apahida:
  Pensionarii din Cluj-Napoca, Floresti si Apahida in baza HCL Cluj-Napoca 715/2007, HCL 

Floresti 90/2014, HCL Apahida 63/2013;
  Persoane persecutate din motive politice, precum si cele deportate in strainatate ori con-

stituite prizonieri, din Cluj-Napoca, Floresti, Apahida, Baciu, Feleacu, Chinteni si Ciurila, in 
baza Legii 118/1990 , Legii 189/2000 si OUG 214/1999;

  Veteranii de razboi si vaduvele de razboi, din Cluj – Napoca, in baza Legii 44/1994;
  Eroii martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 

1989, din Cluj-Napoca, in baza Legii 341/2004;
  Persoanele cu handicap grav si accentuat, nevazatori si cu defi ciente de auz din Cluj-Na-

poca, in baza Legii 448/2006, HCL 121/2010 si HCL 183/2013.
Persoanele benefi ciare vor avea asupra lor abonamentul eliberat de Compania de Trans-
port Public Cluj-Napoca SA si actul de identitate
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Sala Polivalentă care va fi  

gata în termenul prevăzut 

în contract, adică la 15 

septembrie, va putea sus-

ţine meciuri de talie mon-

dială datorită dotărilor cu 

care este echipată şi care 

vor fi  omologate de fede-

raţiile internaţionale.

Primarul municipiului 

Cluj-Napoca, Emil Boc, a de-

clarat astăzi că în oraş vor fi  

două săli polivalente, ceea ce 

este benefi c pentru tinerii ca-

re doresc să realizeze perfor-

manţe sportive.

„Ceea ce este important pen-

tru sportul clujean este că nu 

vor avea doar o sală ci două 

săli unde să poată să desfăşoa-

re competiţii ofi ciale, dar şi pen-

tru antrenament. Dacă mergeţi 

astăzi la Sala Sporturilor vedeţi 

că nu poţi să arunci un ac în 

programul pe care îl au de la 6 

dimineaţa la 10 seara pentru 

competiţii şi antrenament. Pre-

zenţa acestei săli va da posibi-

litatea unei performanţe spor-

tive în Cluj atât pentru echipă 

cât şi pentru ceea ce înseamnă 

performanţe artistice”, a decla-

rat Emil Boc.

Noua sală polivalentă va fi  

prima de această talie din Ro-

mânia, aceasta fi ind de ulti-

mă generaţie.

„Cred că suntem munici-

piul din România cu cea mai 

bună infrastructură sportivă 

din momentul de faţă. Nu cred 

că mai există un oraş în Ro-

mânia care să aibă pregătită 

o astfel de infrastructură, un 

stadion ultramodern, o sală 

polivalentă de ultimă genera-

ţie. Este cea mai bună sală 

polivalentă în momentul de 

faţă până va fi  gata cea de la 

Bucureşti”, a spus primarul.

Sala Sporturilor 
poate găzdui turnee 
fi nale mondiale

Primarul municipiului a 

declarat că în această Sală Po-

livalentă se vor putea dispu-

ta atât meciuri de talie naţio-

nală cât şi meciuri de talie 

mondială, ea fi ind construită 

special pentru aşa ceva.

„Orice este posibil. Aceas-

tă sală va fi  omologată şi va 

putea să desfăşoare competi-

ţii de nivel european şi mon-

dial în domeniul tenisului, vo-

leiului, handbalului... Practic 

poate fi  acreditată pentru com-

petiţii internaţionale de cel 

mai înalt nivel”, a mai spus 

edilul oraşului.

Acest lucru este confi rmat 

şi de către directorul fi rmei 

care a construit sala.

„Sala este proiectată, do-

tată, dotările care sunt aduse 

aici sunt pentru realizarea de 

turnee internaţionale”, a de-

clarat Sorin Cristea, director 

general CON-A.

Directorul tehnic al fi rmei 

Inter-Sport, cea care s-a ocupat 

de dotarea Sălii Polivalente, a 

declarat că pe lângă video-box-ul 

instalat care este de ultimă ge-

neraţie pardoseala este cea mai 

importantă investiţie, ea pu-

tând fi  omologată şi pentru me-

ciurile de baschet.

„Pe lângă videobox vă atrag 

atenţia şi asupra suprafeţei de 

joc care aşa fost proiectată şi 

gândită, inclusiv acel parchet 

care se va monta la meciuri-

le ofi ciale pentru baschet, un-

de este cea mai grea omolo-

gare de făcut la criteriile de 

care au dânşii nevoie, este 

prevăzut inclusiv un spaţiu 

publicitar care va ajuta şi spon-

sorii să vină dar şi sportul”, 

a declarat Ovidiu Feder, direc-

tor tehnic Inter-Sport.

Noua sală polivalentă mai 

este prevăzută cu două supra-

feţe pentru volei şi pentru 

handbal, omologate la nivel 

competiţional, ceea ce va da 

posibilitatea ca pe teren să fi e 

desfăşurate meciuri internaţi-

onale respectând criteriile fe-

deraţiilor internaţionale de 

specialitate.

Sala Polivalentă 
așteaptă jucători 
de seamă
Sportivii de talie mondială vor putea juca meciuri 
în turnee finale la Cluj, acest lucru îl declară edilul 
municipiului Cluj-Napoca.

Selecţionerul italian al 

naţionalei Greciei, Claudio 

Ranieri, a anunţat, mier-

curi, lotul pentru partida 

cu reprezentativa 

României, din prima etapă 

a Grupei F a preliminarii-

lor Campionatului 

European din 2016, infor-

mează site-ul ofi cial al 

Federaţiei Elene de Fotbal.

Ranieri, care l-a înlocuit la 

naţionala Greciei pe portughe-

zul Fernando Santos, nu i-a 

convocat pentru partida cu 

România pe Kostas Katsoura-

nis şi pe Alexandros Tziolis.

Cei 24 de jucători convo-

caţi sunt următorii:

Portari: Orestis Karnezis, 

Panagiotis Glykos, Stefanos 

Kapino;

Fundaşi: Vasilis Torosidis, Lo-

ukas Vyntra, Kostas Manolas, 

Vangelis Moras, Kyriakos Papa-

dopoulos, Avraam Papadopou-

los, Sokratis Papastathopoulos, 

Jose Holebas, Nikos Karabelas;

Mijlocaşi: Giannis Maniatis, 

Dimitris Siovas, Andreas Sama-

ris, Panagiotis Tachtsidis, Pana-

giotis Kone, Kostas Fortounis;

Atacanţi: Dimitris Salpingi-

dis, Lazaros Christodoulopou-

los, Giorgos Samaras, Dimitris 

Diamantakos, Kostas Mitroglou, 

Stefanos Athanasiadis.

Echipa naţională a Româ-

niei va debuta, duminică, 7 

septembrie, de la ora 21.45, 

în preliminariile Campiona-

tului European din 2016, ur-

mând să întâlnească selecţi-

onata Greciei, pe stadionul 

Karaiskakis.

Grecia-România fără Santos, 
Katsouranis și Tziolis
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Medalie de bronz 
la paraşutism
România a cucerit o medalie de 
bronz la Campionatul Mondial 
de parașutism – probe clasice se-
niori și juniori. În proba de preci-
zia aterizării rezervată Alexandru 
Nicolau a urcat pe treapta a treia 
a podiumului. Și ceilalţi sportivi 
din delegaţia tricoloră au avut o 
comportare foarte bună la 
Mondialul din Bosnia. Diana 
Mariș s-a clasat pe locul 7 la pre-
cizia aterizării juniori feminin, iar 
Ștefan Simionescu s-a clasat pe 
locul 18 în concursul similar re-
zervat juniorilor. La senioare, 
Steliana Popa, Simona Stan și 
Gabriela Bălășcău au ocupat, în 
ordine, locurile 8, 21 și 33.

Pe scurt

SPORT

Sala Polivalentă 
așteaptă jucători 
de seamă
Sportivii de talie mondială vor 
putea juca meciuri în turnee fi -
nale la Cluj. Pagina 11

Grecia-România
Selecţionerul naţionalei Greciei, 
Claudio Ranieri, a anunţat, lotul 
sportiv pentru partida cu repre-
zentativa României. Pagina 11
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Jucătoarea rusă Maria 

Şarapova, locul 6 WTA, 

ar dori ca intervenţiile 

medicale în timpul par-

tidelor de tenis să se 

facă pe bani, pentru a se 

face astfel diferenţa 

între sportivele care 

mimează accidentări şi 

cele care au nevoie de 

un astfel de time-out.

Întrebată de un jurnalist 

ce ar schimba în tenis dacă 

ar putea, ea a răspuns: „Aş 

face ca intervenţiile medica-

le să fi e plătite. Cred că am 

vedea astfel cine are nevoie 

şi cine nu. Dacă s-ar plăti 

2.500 de dolari sau ceva ase-

mănător pentru o interven-

ţie, ar fi  distractiv, cred”.

De multe ori, jucătorii/ju-

cătoarele care apelează la in-

tervenţia medicului sau a fi -

zioterapeutului în timpul unei 

partide o fac pentru a rupe 

ritmul unei întâlniri şi/sau 

pentru a-şi regăsi cadenţa.

Recent, în semifinalele 

turneului de la Cincinnati, 

Şarapova s-a confruntat cu 

o astfel de situaţie, în par-

tida pierdută în faţa jucă-

toarei sârbe Ana Ivanovici 

(scor 2-6, 7-5, 5-7). După ce 

a pierdut al doilea set, Iva-

novici a cerut intervenţia 

medicului turneului, acu-

zând ameţeli.

Totuşi, rusoiaca nu a do-

rit să facă referire la acel meci. 

„Acea situaţie nu m-a deran-

jat, am reacţionat întotdeau-

na pozitiv după o «pauză» 

medicală, nu-mi amintesc să 

fi  suferit sau să mă fi  simţit 

victimă”, a adăugat fosta nu-

mărul 1 mondial, câştigătoa-

re în acest an a turneului de 

la Roland Garros după o fi -

nală cu Simona Halep.

Şarapova vrea time-out-uri 
medicale plătite

Echipa care va fi  condusă 

de Marius Popescu va lua 

startul pe 4 septembrie, în 

noua stagiune din Liga a 

IV-a, iar obiectivul este 

promovarea.

Antrenorul Universităţii II Cluj 

va fi  managerul CCJ, Marius Po-

pescu, în timp ce funcţia de team-

manager va fi  ocupată de Szila-

gyi Zsolt, cel care ocupă şi pos-

tul de director sportiv al Centru-

lui de Copii şi Juniori.

„Vom avea la dispoziţie atât 

jucători foarte tineri, de la gru-

pele de juniori, dar şi fotbalişti 

care, într-un moment, evoluea-

ză mai puţin în Liga I şi pot 

avea meciuri în picioare. E un 

pas important pe care Univer-

sitatea îl face în consolidarea 

structurii clubului. Obiectivul 

nu poate fi  altul decât promo-

varea în Liga a III-a”, a spus 

Marius Popescu, antrenorul „U” 

II şi managerul CCJ.

Szilagyi Zsolt declară că re-

venirea echipei secunde a clu-

bului este o mare provocare pen-

tru el, această echipă putând 

deveni o rampă de lansare pen-

tru tinerii fotbaliști ai clubului.

„E o provocare şi o respon-

sabilitate. Sunt bucuros să lu-

crez zi de zi pentru Universita-

tea Cluj, clubul căruia mi-am 

dedicat întreaga carieră. „U” II 

este un proiect care va creşte 

jucători şi care poate deveni o 

rampă de lansare pentru tine-

rii fotbalişti de la Centrul de Ju-

niori. Abia aşteptăm să înce-

pem competiţiile. Universitatea 

demonstrează că e un club mo-

dern, unde fi ecare etapă a creş-

terii unui jucător este bine pu-

să la punct”, a spus şi team-

manager-ul, Szilagyi Zsolt.

Echipa secundă a „studenţi-

lor” va fi  cea mai bună modali-

tate pentru rularea jucătorilor ca-

re evoluează mai puţin pentru 

formaţia de Liga I, dar şi pentru 

testarea micilor fotbalişti de la 

Centrul de Copii şi Juniori (CCJ), 

care pot face pasul, într-un timp, 

spre formaţia lui Mihai Teja.

Universitatea II Cluj îşi va 

disputa meciurile de pe teren 

propriu pe terenurile de la

„Dan Anca” sau la centrul 

sportiv „Clujana”, locaţia ur-

mând a fi  anunţată înaintea 

partidelor.

Prima etapă programează 

meciul dintre „studenţii” mi-

ci şi Armenopolis Gherla, par-

tida fi ind programată pe te-

ren propriu, joi, 4 septembrie, 

de la ora 17:00.

„U” II, o nouă rampă de lansare 
pentru „șepcile roșii”
Conducerea clubului Universitatea Cluj a anunţat că începând din acest sezon,
„U” II revine în competiţiile oficiale.


