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ACTUALITATE

Şefii de servicii din cadrul C.J. Cluj îşi dau demisia unul după altul
Ştefan Iliescu (foto), şeful Servi-

ciului Juridic din cadrul Consiliului 
Judeţean Cluj, şi-a dat demisia din 
funcţie. Este cea de-a treia demisie 
din ultima lună care are loc la Con-
siliul Judeţean Cluj după demisiile 
Sandei Oltean şi a Simonei Tatomir.

De altfel, de câteva zile, în acte-
le emise de instituţie şi în răspunsu-
rile oferite presei în baza Legii 
544/2001 privind liberul acces la in-
formaţii de interes public, semnătu-
ra responsabilului juridic aparţine 
Corinei Cenuşa. Ştefan Iliescu a sem-
nat alături de Mariana Raţiu, Sanda 
Oltean şi Simona Tatomir foarte mul-

te documente importante care au 
dus la arestarea fostului preşedinte 
Horea Uioreanu. Deocamdată nu se 
cunosc motivele care au dus la ple-
carea lui Iliescu din instituţie.

Simona Tatomir, director gene-
ral al Consiliului Judeţean Cluj, şi-a 
dat demisia din funcţie şi-a dat de-
misia la începutul lunii octombrie. 
Ofi cial, Tatomir şi-a dat demisia in-
vocând motive personale. Alături 
de Mariana Raţiu şi Simona Gaci, 
Tatomir a semnat multe documen-
te cel puţin suspecte care au adus 
grave prejudicii Consiliului Jude-
ţean Cluj.

Sanda Oltean, arhitect şef al jude-
ţului Cluj, recent întoarsă din conce-
diu de maternitate, şi-a dat demisia 
din funcţie la sfârşitul lunii octom-
brie. Preşedintele CJ Cluj Vakar Ist-
van a precizat că Sanda Oltean şi-a 
depus demisia la registratura institu-
ţiei, invocând motive personale.

Monitorul de Cluj a scris despre 
faptul că Sanda Oltean a uitat sa 
completeze în declaraţia de avere 
şi interese participaţia „minorita-
ră” a soţului cu 47,62% în fi rma 
Top Proiect SRL, care, surpriză, a 
prestat diverse servicii pentru Con-
siliul Judeţean.
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Declarația săptămânii

„Eu am ieşit din sală că mi-a fost 
greaţă, nu am văzut în viaţa 

mea asemenea execuţii, nici la 
partidul comunist”

MARIAN VANGHELE |
fost lider PSD

Clinica Pediatrie III
s-a modernizat

Cum sărbătorim
de 1 Decembrie?

O subsecție a Clinicii de Pediatrie III, cu 30 de 
paturi, a fost modernizată și s-au înființat trei 
departamente noi. Pagina 4

Parada militarilor, depuneri de coroane, concerte 
de muzică – sunt doar câteva din evenimentele 
organizate cu ocazia Zilei Naţionale. Pagina 3

monitorul weekendde

Luptători în munți, secrete și trădări
Tulburătoarea poveste a scriitorului Hans Bergel sau despre rezistența prin literatură. Pagina 13
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EXCLUSIV ONLINE

Generația Facebook 

și victoria

lui Klaus Iohannis

Joia cuțitelor lungi
La Cluj, UDMR 
decide că i-a ajuns 
cât a guvernat
și că se va retrage
din coaliția 
guvernamentală; 
reîntors din Dubai, 
premierul Ponta trece 
la atac și exclude din 
partid lideri de marcă 
ai social-democraților. 
Și, ca să nu rămână 
mai prejos, clujeanul 
Ioan Rus l-a etichetat 
drept comunist pe 
„nemuritorul”
Ion Iliescu. Cum au 
decurs ostilitățile, 
citiți în Pagina 5.

Lovituri
de teatru în 

cascadă
pe scena
politică

Următoarea ediţie a cotidianului

Monitorul de Cluj
apare miercuri, 3 decembrie

Ioan Rus şi Ion Iliescu în anul 2003, pe vremea când cei doi n-aveau „divergenţe ideologice“ | Foto: Marius Vasilică
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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 – gratuit
 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 948
 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 Turda
0264-313.160
Primăria Dej 0264-211.790
Primăria Gherla
0264-241.926
Primăria Huedin
0264-351.548
Prefectura 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

Telefoane utile

Unde mergem în weekend?
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28 noiembrie

1877: Căderea Plevnei. După 
încercarea nereușită de a 
sparge încercuirea Plevnei, 
generalul Osman-Pașa s-a 
predat colonelului român 
Mihail Cristodulo Cerchez și a 
semnat capitularea armatei 
turce.

1912: Albania își declară 
independența față de 
Imperiul Otoman.

1987: Un Boeing 747 având 
159 de persoane la bord se 
prăbușește în Oceanul Indian.

1989: Revoluția de Catifea: 
În Cehoslovacia încep negoci-
erile între Forumul Civic și 
administrație.

29 noiembrie

1929: Comandantul ameri-
can Richard E.Byrd a survolat, 
în premieră mondială, Polul 
Sud.

1938: Corneliu Zelea 
Codreanu, Nicadorii (asasinii 

lui I.G. Duca) și Decemvirii 
(asasinii lui Mihail Stelescu) 
sunt asasinați de jandarmi.

1996: Noul președinte al 
României, Emil 
Constantinescu depune jură-
mântul constituțional în fața 
Camerelor reunite ale 
Parlamentului.

30 noiembrie

1929: Manifestul către țară al 
Partidului Național-Țărănesc, 
în care se regăsesc probleme-
le fundamentale ale vieții eco-
nomice și social politice și căile 
de soluționare a acestora.

1947: Manifestații ale 
populației evreiești din 
București și din alte orașe din 
România, care salută hotărâ-
rea ONU din 29 noiembrie, 
privind crearea unui stat evre-
iesc în Palestina.

2008: Desfășurarea primelor 
alegeri parlamentare unino-
minale din România.
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PARCURSUL WEEKENDULUI

Expoziție foto – Transportul 
public în Clujul de altădată
Perioada: 21 noiembrie - 5 de-
cembrie
Biblioteca Centrală Universitară 
„Lucian Blaga”

Expoziție Rezi Van Lankveld
Perioada: 19 noiembrie 2014 
– 10 februarie 2015
Fabrica de Pensule

Arta cositorului 
transilvănean
Perioada: 23 octombrie – 1
4 decembrie
Muzeul Naţional de Istorie a 
Transilvaniei
Expoziţia îşi propune o primă pre-
zentare a celor mai reprezentati-
ve piese ale colecţiei de obiecte 
de artă din cositor a Muzeului 
Naţional de Istorie a 
Transilvaniei, de la piese de cult 
la obiecte decorative sau de uz 
casnic, confecţionate în secolele 
XVI-XIX în marile ateliere din 
Transilvania, completate şi cu cât-
va piese provenite din cele mai 
renumite centre urbane ale epocii 
din arealul Europei Centrale.

Expozitie Tudor Zbârnea – 
Spaţiu arhetipal
Perioada: 30 octombrie – 30 
noiembrie
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Expoziţia face parte dintr-un 
program dedicat valorifi cării in-
terferenţelor culturale cu unele 
dintre cele mai semnifi cative 
centre artistice est-europene.

VINERI

Vernisaj – „Trăirea şi 
murirea“ sau mărturiile 
corpului
Ora 13.00
Muzeul de Artă Cluj-Napoca
O expoziţie de Gábor Tompa cu 
lucrări din patrimoniul Muzeului 
de Artă Cluj-Napoca
Expoziţia face parte din progra-
mul „Parti-pris“ în cadrul căruia 
personalităţi ale lumii culturale 
sunt invitate să propună expozi-
ţii cu lucrări din patrimoniul 
Muzeului de Artă Cluj-Napoca.

Baschet: „U“ Banca 
Transilvania – BC Timba 
Timisoara
Ora 18.00
Sala Polivalentă

Paiațe, de Ruggiero 
Leoncavallo
Ora 18.30
Opera Națională Română
Opera conturează o poveste de 
dragoste înfocată, cu pasiune şi 
trădare, desfășurată pe și înafara 
scenei de circ, între arlechini une-
ori zâmbitori, alteori triști, care 

duc o viața rudimentară, fadă și 
frământată, căutând un zâmbet 
sincer și în spatele cortinei.

Spectacolul „9 din 10“
Ora 19.00
Reactor
„9 din 10“ este rezultatul unui 
proces de lucru de tip devised 
theatre, avand la baza un sce-
nariu colectiv, bazat pe improvi-
zatiile actritelor Oana Hodade, 
Oana Mardare si Lucia 
Marneanu, coordonat de dra-
maturgul Ana Cucu-Popescu, 
sub regia Letei Popescu.

Concert vocal-simfonic
Ora 19.00
Colegiul Academic
Corul şi Orchestra Filarmonicii 
de Stat „Transilvania“ – Concert 
vocal simfonic simfonic sub ba-
gheta dirijorului Giovanni Bria

Concert Arms and Sleepers 
(SUA)
Ora 22.00
The Shelter
Artms and Sleepers este una din 
trupele importante ale genului 
trip-hop/ experimental care, până 
în prezent, a lansat nu mai puţin 
de 16 albume și EP-uri, a compus 
muzică pentru fi lme și TV, și a sus-
ţinut numeroase concerte în 
America de Nord, Europa și Asia.

Concert Cedry2k
Ora 21.00
Flying Circus

SÂMBĂTĂ

Dumbrava Minunată cu 
Dubsons, RQZ, Paul K, Vasiu 
& Tiberiu
Ora 22.00
Hotel Continental

Paper Music
Ora 19.00
Teatrul Maghiar de Stat
Un cine-concert de Philip Miller 
și William Kentridge Duminică
Spectacol în cadrul festivalului 
„Interferențe“

DUMINICĂ

Revând Market
Ora 8.00
Expo Transilvania
Revând Market este un târg ge-
neral duminical de revânzari. La 
Revând Market puteți să vindeți 
ce nu utilizați și să cumpărați 
ieftin ce vă trebuie.

Ubu Rege
Ora 19.00
Teatrul Național Cluj-Napoca
Spectacol în cadrul festivalului 
„Interferențe“

Vernisaj: vineri, ora 13
A patra ediţie a programului „Parti-pris” îl are 
ca invitat pe reputatul regizor de teatru Gábor 
Tompa care a realizat o selecţie de lucrări sub 
genericul „Trăirea și murirea” sau mărturiile 
corpului. Vor fi  expuse lucrări de Petre 
Abrudan, Leon Alex, Andrásy Zoltán, 
Gheorghe Anghel, Corneliu Baba, Bardócz 
Lajos, Lucia Dem-Bălăcescu, Corina Beiu 
Angheluţă, Benczédi Sándor, Bene József, 
Bossi Benigno, Geta Brătescu, Giovani D. 
Campiglia Agostino Carracci, Théodore 
Chassériau, Aurel Ciupe, Claude Michel 
Clodion, Lovis Corinth, Ion Dumitriu, Doina 
Elaș, Monica Figus, Gallas Nándor, Jean 
Boulogne Giambologna, Eugen Gocan, 

Herman Lipót, Rudolf Hesse, Iosif Iser, 
Istókovits Kálmán, Willi Jaeckel, Hugo Krain, 
Georg Kolbe, Korondi Jenő, Kósa-Huba Ferenc, 
Romul Ladea, Wilhelm Leibl, Lotz Károly, 
Lövith Egon Marc, Ovidiu Maitec, Miklóssy 
Gábor, Mohy Sándor, Munkácsy Mihály, Nagy 
Albert, Alexander Oppler, Max Pollak, Camil 
Ressu, Schnell Ludovic, Călin Stegerean, Ion 
Stendl, Liviu Suhar, Rodica Svinţiu, Virgil 
Svinţiu, Szervátiusz Jenő, Radu Șerban, Uitz 
Béla, Lesser Ury, Várkonyi Károly, Ion Vlasiu.

În catalogul expoziţiei Gábor Tompa menţio-
nează: „Această selecţie a lucrărilor de artă es-
te una strict subiectivă, personală, și nu doreș-
te să impună nici un fel de criterii estetice, cri-
tice sau de istoria artelor

RECOMANDAREA SĂPTĂMÂNII

„Trăirea şi murirea” sau mărturiile corpului.
O expoziţie de Gábor Tompa cu lucrări 
din patrimoniul Muzeului de Artă Cluj-Napoca

VVViiinneri S



vineri-duminică, 28-30 noiembrie 2014 actualitate.monitorulcj.ro 3

Pentru persoanele nevăză-

toare sau cu defi cienţe de 

vedere, Cluj-Napoca toc-

mai a devenit cel mai pri-

etenos oraş din România. 

Începând de joi, clujenii 

se pot lăuda cu primul 

traseu turistic adaptat 

celor cu defi cienţe de 

vedere.

Proiectul „Terra Mirabilis” 

este realizat de asociaţia Ba-

bilon Travel cu sprijinul Pri-

măriei şi Consiliului Local 

Cluj-Napoca, prin Centrul de 

Informare Turistică al muni-

cipiului Cluj-Napoca.

În vederea realizării trase-

ului turistic, adaptat nevoilor 

nevăzătorilor, proiectul Terra 

Mirabilis a realizat suportul 

material menit să documente-

ze traseul şi a califi cat volun-

tari, în număr de opt, capabili 

să însoţească în siguranţă per-

soanele sau grupurile de ne-

văzători pe acest traseu.

Suportul material este for-

mat din ghiduri turistice, hărţi, 

materiale informative şi pro-

moţionale, care permit unei 

persoane sau unui grup de 

persoane cu dizabilităţi de ve-

dere, din ţară sau străinătate, 

să parcurgă în siguranţă un 

traseu de vizitare a Clujului. 

Traseul cuprinde cele mai re-

prezentative obiective turisti-

ce, monumente şi lăcaşuri de 

cult, care pot scoate în evi-

dentă dimensiunea multicul-

turală şi multietnică a oraşu-

lui. Suportul material, în lim-

bile română şi engleză, este 

creat în formate potrivite per-

soanelor cu dizabilităţi de ve-

dere, adică ghiduri audio, ma-

teriale tipărite cu caractere 

mari. De asemenea aceste ma-

teriale sunt disponibile şi în 

format digital (MP3 şi PDF).

În momentul de faţă, pro-

iectul se adresează în special 

defi cienţilor de vedere şi mai 

puţin nevăzătorilor. Ghidul tu-

ristic conţine caractere mari, 

mai uşor vizibile, folosind tot-

odată un limbaj util celor cu 

defi cienţe de vedere. În cadrul 

obiectivelor turistice, au fost 

stabilite o serie de convenţii 

împreună cu administraţia mu-

zeelor. De exemplu, o parte din 

exponate au fost copiate la Mu-

zeul Etnografi c, pentru a putea 

fi  atinse de către vizitatorii cu 

defi cienţe de vedere.

Într-o primă etapă, vor fi  

făcute disponibile 40 de ast-

fel de ghiduri special redacta-

te, dintre care jumătate vor fi  

în limba engleză. Autorii pro-

iectului doresc ca într-un vii-

tor apropiat respectivele su-

porturi materiale să fi e tradu-

se în limbaj braille, la care să 

se adauge hărţi tactile.

„Proiectul este gândit şi pen-

tru a stimula incluziunea ce-

lor cu defi cienţe de vedere în 

comunitate. Noi am încercat 

să stimulăm interacţiunea în-

tre cei cu defi cienţe de vede-

re şi cei fără, deoarece oame-

nii cu probleme de vedere au 

o zonă de confort din care ies 

extrem de greu, şi de aceea 

uneori au nevoie de a fi  im-

pulsionaţi. Dorim să facem şi 

un fel de reţea, între centrele 

de nevăzători, ca să ajutăm şi 

alte asociaţii să facă ceea ce 

am făcut noi la Cluj-Napoca, 

a declarat Gaby Nagy, repre-

zentatul Babylon Travel.

Nouă obiective au fost in-

troduse în ghidul turistic rea-

lizat special pentru acest pro-

iect: Piaţa Avram Iancu, Bas-

tionul Croitorilor, Biserica Re-

formată, Piaţa Unirii, Palatul 

Banffy, Muzeul Farmaciei, Mu-

zeul Etnografi c, Piaţa Muze-

ului şi Casino-ul.

Traseele turistice dedicate 

persoanelor cu defi cienţe de 

vedere sunt gratuite.

Trasee turistice pentru nevăzători

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Evenimentele organizate 

cu ocazia zilei naţionale a 

României în Cluj încep 

dis-de-dimineaţă şi se 

încheie spectaculos cu un 

foc de artifi cii în Piaţa 

Avram Iancu.

În catedrala Mitropolitană 

Cluj-Napoca va avea loc un 

Te-Deum, începând cu ora 

09,30. Slujba religioasă va fi  

urmată la ora 10,00 de cere-

monia de depunere de coroa-

ne şi jerbe de fl ori la statuia 

lui Avram Iancu din piaţa cu 

acelaşi nume, iar la fi nal se 

va desfăşura parada militară, 

organizată de Divizia 4 infan-

terie „Gemina”.

Aproximativ 580 de efec-

tive din cadrul Diviziei 4 In-

fanterie „Gemina”, Inspec-

toratului de Jandarmi Cluj, 

Inspectoratului de Poliţie 

Cluj, Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă Cluj, Şco-

lii de Agenţi de Poliţie „Sep-

timiu Mureşan”, Serviciului 

Român de Informaţii Cluj, 

din Crucea Roşie Română şi 

Poliţia Locală Cluj-Napoca, 

cu aproximativ 40 de mij-

loace tehnice vor participa 

la parada organizată la 

Cluj-Napoca pentru a mar-

ca Ziua Naţională a Româ-

niei.

Începând cu ora 16:00 în 

Piaţa Unirii va avea loc un 

concert susţinut de Corul Fi-

larmonicii de Stat Transilva-

nia, Corul bărbătesc din Fin-

teusul Mare, Ansamblul Fol-

cloric Mărţişorul, Sava Ne-

grean Brudascu, Ionuţ Fulea, 

Dinu Iancu Sălajanu, Aurel 

Tămaş şi Dumitru Fărcaş.

La ora 19 în Piaţa Unirii se 

va aprinde iluminatul festiv 

de iarnă, iar apoi Smiley va 

susţine un concert.

Spectacolul „Copiii Sărbă-

toresc Marea Unire” va înce-

pe de la ora 17,30, la Opera 

Naţională Română Cluj-Napo-

ca, spectacol realizat la iniţi-

ativa Prefecturii Cluj, cu spri-

jinul Inspectoratului Şcolar 

Judeţean Cluj. Spectacolul va 

fi  susţinut de elevii Colegiu-

lui de Muzică „Sigismund To-

duţă”, Liceului de Coregrafi e 

şi Artă Dramatică „Octavian 

Stroia”, Ansamblul folcloric 

„Doina” al Palatului Copiilor 

Cluj, Clubul Vedetelor Cluj-Na-

poca, Ansamblul folcloric „Mă-

gura Călăţele”, Ansamblul fol-

cloric „Cununa Apusenilor” 

din Gilău şi Ansamblul folclo-

ric „Mugur de Aşchileu”. Spec-

tacolul este oferit, în primul 

rând, unui număr de peste 

400 de elevi din mediul rural, 

respectiv din 25 de localităţi 

clujene.

Pe tot parcursul zilei de 1 

Decembrie copii care vor so-

si în Cluj-Napoca vor avea 

oportunitatea de a vizita gra-

tuit, la alegere, Muzeul de Şti-

inţe ale Naturii sau Muzeul 

Zoologic şi Grădina Botanică.

Printre cele mai intere-

sante evenimente din 1 De-

cembrie va începe la ora 

20:00, când în Piaţa Avram 

Iancu, va avea loc specta-

colul de artificii. Acest mo-

ment este precedat de retra-

gerea cu torţe desfăşurată 

pe traseul Piaţa Lucian Bla-

ga – strada Napoca – Bule-

vardul Eroilor – Piaţa Avram 

Iancu.

Cum putem sărbători de 1 Decembrie ?
Parada militarilor, depuneri de coroane, muzică populară şi uşoară, sunt doar câteva din evenimentele 
organizate cu ocazia Zilei Naţionale a României.

PARADĂ

580
de militari vor defi la 
în fața clujenilor cu 
ocazia Zilei Naționale 

SPECTACOL

400
de elevi din 25 
de localități ale 
județului vor presta 
activități artistice
în fața publicului
din Cluj-Napoca 

După retragerea cu torțe, în piața Avram Iancu vor avea locun spectacol cu focuri de artifi cii

Primarul Emil Boc a 

înmânat joi distincţia 

„Pro Urbe” gimnastei 

Andrea Bogati şi tatălui 

handbalistei Cristina 

Laslo.

Pentru performanţele ob-

ţinute, cele două sportive au 

mai primit câte un premiu 

în valoare de 2000 de lei din 

partea Consiliului Local şi 

Primăriei Cluj-Napoca. Cris-

tina Laslo nu a putut fi  pre-

zentă astăzi la premiere de-

oarece este în cantonament 

la Craiova, împreună cu lo-

tul naţional de handbal fe-

minin, iar premiul său a fost 

ridicat de tatăl său, domnul 

Augustin Laslo.

Tot joi, primarul a premi-

at 40 de elevi, câştigători ai 

Locului I la olimpiadele şco-

lare sportive susţinute în se-

zonul 2013-2014. Fiecare elev 

a primit câte un premiu în va-

loare de 1.000 de lei pentru 

rezultatele obţinute la fotbal 

fete/băieţi şi la atletism. Con-

siliul Local a alocat, în total, 

suma de 40.000 de lei pentru 

a răsplăti performanţa aces-

tor sportivi (prin HCL nr. 

433/2014).

Este vorba despre echipa 

de fotbal a Liceului cu Pro-

gram Sportiv Cluj-Napoca (10 

sportive), echipa de pentatlon 

a Liceului cu Program Spor-

tiv Cluj-Napoca (10 sportivi) 

şi despre echipa de fotbal a 

Şcolii Gimnaziale „Ion Agâr-

biceanu” (20 sportivi).

Consiliul Local şi Primăria 

Cluj-Napoca a acordat anul 

acesta premii pentru 72 de 

elevi olimpici clujeni, în va-

loare de 73.000 de lei.

Sportivi clujeni, premiați 
de municipalitate
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ORAŞUL PE O COLOANĂ
MĂNĂŞTUR

Pasajul subteran de pe Calea 
Floreşti, uitat de autorităţi

Clujenii care locuiesc în Mănăştur atrag atenţia, din 
nou, asupra stării deplorabile în care se afl ă pasajul 
subteran de pe Calea Floreşti.

Oamenii s-au săturat de mirosul din pasaj cauzat 
de cei care îl folosesc pe post de toaletă și de 
oamenii străzii care își petrec noaptea în 
respectivul pasaj. „Vreau să sesizez starea 
inacceptabilă a pasajului subteran, de pe strada 
Calea Florești, de lângă magazinul Billa. Acesta 
nu poate fi folosit din cauza mirosului. Vă rog să 
cereţi firmei de salubritate sau celor competenţi 
să remedieze situaţia”, îi scrie un clujean, 
primarului Emil Boc pe o platformă pentru 
sesizări și reclamaţii. La sfârșitul lunii octombrie, 
Boc declara că pasajul de pe Calea Florești și de 
pe strada Primăverii ar putea fi desfiinţate din 
cauză că sunt folosite doar la capacitatea de 
10%. „Până anul viitor trebuie să luăm o decizie 
în ceea ce privește menţinea sau nu a lor pentru 
că nu prea sunt folosite. Chiar ar trebui folosite 
din cauza traficului intens și chiar vrem să 
încercăm să-i convingem pe oameni că ele sunt 
utile, însă momentan sunt utilizate doar la o 
capacitate de 10%”, a spus primarul. În 
octombrie, modernizarea pasajului pietonal de la 
Gară a fost încheiată. Se întinde pe o suprafaţă 
de 630 de mp și are cinci accese, cel de-al 
șaselea fiind închis deoarece urmează să facă 
legătura cu pasajul care aparţine Regionalei CFR. 
Lucrările de reparaţii au început în luna mai și au 
costat aproape 552.000 lei.

ZORILOR

Locul în care şoferii ignoră zebra,
iar pietonii sunt la un pas de moarte
Pietonii riscă să fie oricând accidentaţi din cauza 
şoferilor care ignoră trecerile de pietoni şi circulă 
cu viteză.

Un clujean îi cere primarului Emil Boc să resolve 
situaţia de pe strada Frunzișului unde cei care se 
încumetă să traverseze strada își pun viaţa în 
pericol. „Pe varianta Zorilor-Mănăștur (strada 
Frunzișului), majoritatea mașinilor circulă cu viteză 
foarte mare, mult peste limita legală. În ultimul 
viraj stânga, pe sensul de coborâre, acele 
autovehicule care-și continua drumul înainte (spre 
Vila Rosa și intrarea la cimitir) intră, în virtutea 
inerţiei, pe porţiunea cu o bandă pe sens cu viteze 
extrem de periculoase. Încercând să traversez 
strada pe la trecerea de pietoni, am fost, atât eu 
cât și alte persoane, inclusiv copii, care tranzitează 
zonă, pe punctul să fi u lovit de autoturisme care 
aveau peste 80km/h. Doar în ultimele săptămâni 
am fost de două ori în pericol de moarte”, scrie 
bărbatul într-o sesizare postată pe un site pentru 
sesizări și reclamaţii. El îi cere primarului să 
amplaseze o denivelare de reducere a vitezei, cât 
mai urgent, înainte să se producă o tragedie. 
Monitorul de Cluj a scris încă de anul trecut despre 
trecerea de pietoni de pe varianta Zorilor – 
Mănăștur, dar autorităţile nu au făcut nimic. 
Atunci, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie 
Judeţean Cluj au declarat că vor căuta cele mai 
potrivite soluţii, dar până acum nu au fost găsite.

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

Românii intenţionează 

să cheltuiască în medie 

110 euro pentru cadouri-

le de Crăciun în acest 

an, mai puţin ca bulga-

rii şi cehii, dar peste 

sumele estimate de polo-

nezi şi olandezi, potrivit 

unui studiu întocmit de 

firma de cercetare Ipsos 

pentru ING Bank.

Studiul analizează răspun-

surile a peste 12.000 de con-

sumatori din 13 ţări, şi anu-

me România, Cehia, Austria, 

Luxemburg, Italia, Spania, 

Franţa, Belgia, Polonia, Ger-

mania, Marea Britanie, Olan-

da şi Turcia.

Britanicii vor să aloce cele 

mai multe fonduri pentru cum-

părăturile de Crăciun în acest 

an, în valoare medie de 440 

euro, urmaţi de francezi şi lu-

xemburghezi (câte 300 euro), 

austrieci şi spanioli (câte 250 

euro), germani şi italieni (câ-

te 200 euro).

Cetăţenii din Belgia şi Ce-

hia intenţionează să cheltu-

iască 190, respectiv 180 eu-

ro pe cadouri, urmaţi de ro-

mâni (110 euro), polonezi (95 

euro) şi olandezi (25 euro).

Potrivit studiului, 26% 

dintre românii contactaţi au 

declarat că vor să aloce mai 

mai mulţi bani pentru cado-

urile din acest an decât în 

2013, în timp ce 48% nu 

s-au hotărât încă la o sumă 

anume.

În ceea ce priveşte resur-

sele fi nanciare, 47% dintre 

respondenţii din România au 

afi rmat că vor cheltui fără să 

îşi facă griji, în timp ce 48% 

au declarat că vor pune bani 

deoparte special pentru chel-

tuielile de Crăciun.

Anul trecut, o cincime din-

tre români s-au împrumutat 

pentru cumpărăturile de Cră-

ciun, faţă de 14% dintre bri-

tanici şi 12% dintre italieni, 

potrivit studiului.

Printre obiectivele de natu-

ră fi nanciară ale românilor pen-

tru anul viitor se numără o mai 

bună administrare a bugetului 

personal prin controlarea su-

melor cheltuite (44%), creşte-

rea sumelor economisite (34%) 

şi reducerea datoriilor (20%).

Cât vor cheltui românii de Crăciun?

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Pacienţii Clinicii Pediatrie 

III de pe strada Câmpeni 

îşi vor putea face, de 

acum, chiar în clinică 

investigaţii precum endo-

scopii sau explorări func-

ţionale respiratorii.

Mii de copii care sunt tra-

taţi anual la Clinica Pediatrie 

III din Cluj-Napoca nu vor mai 

fi  puşi pe drumuri pentru anu-

mite analize. Joi, a fost inau-

gurată ofi cial o subsecţie a cli-

nicii şi trei departamente de 

examinări. „Am asigurat con-

diţii de cazare moderne, cu 

lucruri noi, cu tot ce înseam-

nă confort. Dar, pe lângă con-

diţiile de cazare, noi ne bucu-

răm că am reuşit să înfi inţăm 

şi cele trei departamente de 

examinări: digestive, endosco-

pie digestivă superioară, co-

lonscopie, manometrii, explo-

rări funcţionale respiratorii 

pentru copiii cu boli cronice 

şi în principal astm bronşic. 

În clinică la noi, sunt dispen-

sarizaţi anual peste 1.300 de 

bolnavi cu astm bronşic. La 

trei luni îi chemăm la con-

trol”, a declarat conf. dr. Cor-

nel Vălean, şeful Clinicii Pe-

diatrie III din cadrul Spitalu-

lui Clinic de Urgenţă pentru 

Copii Cluj.

Trei departamente
nou-înfi inţate

În primul rând, copiii sunt 

cei care benefi ciază de mo-

dernizarea subsecţiei şi de în-

fi inţarea celor trei departa-

mente. „Câştigurile sunt imen-

se pentru noi. Sunt lucruri ca-

re acum le facem acasă la noi, 

într-un spaţiu adecvat. Aici 

facem tot ce înseamnă boli 

respiratorii cronice la copil 

sau boli digestive, cardiace. 

Monitorizăm şi alte afecţiuni 

cum ar fi  diabetul zaharat. 

Noi ne-am profi lat într-un fel 

pe boli respiratorii, dar am 

dezvoltat şi partea de boli di-

gestive, şi mai ales imagisti-

ca, ecografi a la care avem pri-

oritate naţională”, a mai spus 

Cornel Vălean.

Şeful clinicii a subliniat că 

examinarea ecografi că la co-

pil este diferită de cea la adult. 

„Copiii nu sunt adulţi în mi-

niatură, există probleme spe-

cifi ce. De exemplu, în ecogra-

fi e, atunci când examinezi un 

copil trebuie să ştii patologia 

copilului, nu a adultului”, a 

precizat Vălean.

Spaţiu complet 
modernizat

Subsecţia inaugurată are 30 

de paturi şi funcţionează în-

tr-un spaţiu complet moderni-

zat. Clinica Pediatrie III funcţi-

onează în locaţia de pe strada 

Câmpeni din anul 1970 când a 

fost deschisă cu 100 de paturi. 

Aproape jumătate din pacien-

ţii clinicii sunt din alte judeţe. 

“Vocea pediatriei şi a pediatri-

lor aici în Cluj trebuie să se fa-

că simţită tot mai mult pentru 

că activitatea medicală este im-

portantă pentru toată Transil-

vania. 45% din copiii care se 

internează în Spitalul de Copii 

provin din alte judeţe. Avem 

pacienţi care vin chiar şi din 

Dobrogea, Bucureşti şi atunci 

trebuie să ştim că Spitalul de 

Copii din Cluj oferă o asisten-

ţă medicală deosebită”, a afi r-

mat dr. Cornel Aldea, manage-

rul Spitalului Clinic de Urgen-

ţă pentru Copii.

Clinica „Pediatrie III”
s-a modernizat
O subsecţie a Clinicii Pediatrie III cu 30 de paturi a fost modernizată
şi au fost înfiinţate trei departamente noi.
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UDMR a decis să iasă de la 

guvernare, a anunţat, joi, 

liderul Uniunii, Kelemen 

Hunor, precizând că aceas-

ta este o recomandare a 

Consiliului Permanent al 

Uniunii, iar decizia urmea-

ză să fi e validată în şedin-

ţa CRU din 13 decembrie.

Kelemen Hunor (foto) a 

anunţat, în urma şedinţei Con-

siliului Permanent al UDMR, 

care a durat mai bine de cinci 

ore, că recomandarea mem-

brilor acestui for este ca UD-

MR să iasă de la guvernare.

El a precizat că o decizie în 

aceas sens ar urma să fi e lua-

tă în şedinţa din 13 decembrie 

a Consiliului Reprezentanţilor 

Unionali (CRU) al UDMR.

Kelemen Hunor a spus că în 

urma alegerilor prezidenţiale UD-

MR a înţeles mesajul electoratu-

lui, respectiv ca Uniunea să se în-

toarcă mai mult către alegători.

„Am înţeles mesajul elec-

toratului nostru: trebuie să ne 

întoarcem mai mult către ale-

gătorii noştri, către maghiarii 

din România care ne-au sus-

ţinut în momentele grele, di-

fi cile, în special când am in-

trat în coaliţia de guvenare”, 

a afi rmat preşedintele UDMR.

Kelemen: Guvernul poate 
funcţiona şi fără UDMR

El a mai spus că Uniunea nu 

vrea să creeze instabilitate prin 

ieşirea de la guvernare şi că a 

ajuns la concluzia că Guvernul 

poate funcţiona şi poate avea 

stabilitate şi fără UDMR.

„Am constatat că şi fără 

noi Guvernul Ponta are ma-

joritate. (..) Stabilitatea poli-

tică nu depinde de participa-

rea noastră la guvernare. Nu 

vrem să creăm instabilitate, 

să dăm jos guverne, nu exis-

tă nicio astfel de intenţie de 

a da un vot negativ Guvernu-

lui, care şi fără noi poate func-

ţiona (...) Recomandarea Con-

siliului Permanent pentru Con-

siliul Reprezentanţilor Unio-

nali care va avea loc pe 13 de-

cembrie este continuarea a ce-

ea ce ştim foarte clar că este 

de făcut. Ne întoarcem şi ne 

ocupăm de comunitatea noas-

tră, în Parlament vom susţi-

ne toate demersurile pentru 

susţinerea comunităţii noas-

tre”, a adăugat liderul UDMR.

El a precizat că decizia Con-

siliului Permanent al UDMR 

de a recomanda CRU ieşirea 

de la guvernare a fost luată 

cu majoritate, fi ind înregistra-

te două abţineri şi niciun vot 

împotrivă, iar înaintea şedin-

ţei Consiliului Permanent au 

avut loc consultări cu organi-

zaţiile judeţene ale Uniunii.

Întrebat dacă CRU, care va 

avea loc la Târgu Mureş, ar 

putea întoarce propunerea, li-

derul Uniunii a spus că „ori-

ce este este posibil”, dar nu 

crede că se va întâmpla.

Întrebat dacă UDMR are 

în vedere o colaborare cu 

PNL, liderul UDMR a afi rmat 

că are în vedere „un dialog 

cu toate forţele politice de-

mocratice”.

„Nu există nicio solicita-

re nici din partea PNL, nici 

din partea noastră pentru un 

dialog. Am înţeles că PNL 

nu doreşte să guverneze, nu 

există o astfel de posibilita-

te. Guvernul Ponta are ma-

joritate, există stabilitate po-

litică şi guvernamnetală, nu 

trebuie să ne gândim la alte 

posibilităţi, pentru că nu exis-

tă o astfel de dorinţă din par-

tea nimănui, din partea noas-

tră în niciun caz”, a spus Ke-

lemen.

Întrebat mai departe dacă s-a 

discutat despre alcătuirea unei 

majorităţi parlamentare cu PNL, 

el a precizat că nu s-a discutat 

nimic, „nicio colaborare cu PNL, 

cu opoziţia actuală”.

„Nu vom fi  în coaliţia de gu-

vernare, nu vom fi  în Guvern”, 

a subliniat Kelemen Hunor.

El a menţionat că nu votu-

rile maghiarilor au dus la re-

zultatul obţinut de Klaus Io-

hannis, decizia ieşirii de la gu-

vernare nefi ind luată în func-

ţie de viitorul lui Iohannis.

Întrebat cum comentează 

intenţia PNL de a depune o 

moţiune de cenzură în februa-

rie şi dacă UDMR o va susţi-

ne, Kelemen a spus că nu co-

mentează.

UDMR a decis, la Cluj, să iasă 
din coaliţia de guvernare
Preşedintele Uniunii, Kelemen Hunor, afirmă că intenţia nu a fost de a da „vot negativ Guvernului”.

Contre dure au avut loc în 

şedinţa PSD între fostul 

preşedinte Ion Iliescu şi 

ministrul Transporturilor 

Ioan Rus. Ioan Rus a sub-

liniat faptul că trebuie 

dezlipită eticheta de 

„comunist” de pe partid.

Ioan Rus i-a cerut lui Ilies-

cu să găsească o soluţie de a 

dezlipi eticheta de „comunist” 

de pe Victor Ponta. Ion Ilies-

cu s-a enervat de ironia şi alu-

zia lui Rus şi i-a răspuns: „Eu 

sunt comunist? Dacă nu eram 

eu să fac Revoluţia nici acum 

nu vă puteaţi exprima liber!”, 

potrivit Antena 3 care citea-

ză surse din PSD.

Sunt de notorietate tensi-

unile din interiorul PSD între 

Ion Iliescu şi „grupul de la 

Cluj” al cărui exponent este 

Ioan Rus.

Membrii Comitetului Exe-

cutiv Naţional (CExN) al PSD 

s-au reunit, joi, la sediul cen-

tral al partidului, pentru a fa-

ce prima analiză formală a 

eşecului de la alegerile prezi-

denţiale, dar şi pentru a lua 

decizii privind menţinerea gu-

vernării, restructurarea guver-

nului sau convocarea congre-

sului. Premierul Victor Ponta 

le-a prezentat liderilor PSD, 

joi, în cadrul şedinţei Comi-

tetului Executiv, planul pen-

tru menţinerea la guvernare 

a PSD şi restructurarea guver-

namentală, menţionând în fi -

nalul primei luări de poziţie 

că „trebuie să fi e colegi care 

să-şi asume nişte responsabi-

lităţi”. CExN al PSD a stabilit 

„de principiu” să convoace 

congresul extraordinar în lu-

na martie, potrivit unor sur-

se participante la discuţii. Sur-

sele citate au arătat că deci-

zia a fost luată „de principiu”şi 

că nu s-a dat încă un vot. Pâ-

nă acum părerile în privinţa 

datei congresului erau împăr-

ţite, unii lideri optând pentru 

varianta organizării acestuia 

până la sfârşitul anului.

Contre dure între Ion Iliescu şi Ioan Rus

Comitetul Executiv 

Naţional al PSD a votat, 

joi, excluderea din partid 

a lui Mircea Geoană, 

Marian Vanghelie şi Dan 

Şova. Preşedintele PSD, 

Victor Ponta a declarat, 

joi, despre excluderea 

din partid a social-demo-

craţilor Mircea Geoană, 

Dan Şova şi Marian 

Vanghelie, că majoritatea 

covârşitoare a colegilor a 

decis că trebuie să mear-

gă pe drumul lui şi că a 

plătit un preţ pentru că 

nu a fost un om al deci-

ziilor radicale.

Surse social-democrate au 

menţionat că au existat în 

CExN două propuneri, una 

de suspendare şi una de ex-

cludere, fi ind votată cea de 

excludere.

Propunerea de excludere 

a fost votată cu 80 de voturi 

“pentru”, două “împotrivă” 

şi două abţineri, au relatat 

sursele citate.

Potrivit Statutului PSD, 

excluderile se votează cu do-

uă treimi din membrii CExN.

Preşedintele PSD, Victor 

Ponta a declarat, joi, după 

şedinţa Comitetului Execu-

tiv Naţional, că s-a decis ca 

în primăvara anului viitor să 

aibă loc Consiliul şi Congre-

sul, în care se va alege o no-

uă echipă de lideri şi se va 

decide proiectul politic pen-

tru următorii cinci ani.

Victor Ponta a declarat că 

”este un moment mai difi cil 

pentru el, din care poate să 

înveţe sau pot fi  găsiţi alţii 

mai buni”, şi a precizat că 

”este nevoie de o echipă de 

conducere în PSD care să fi e 

cu adevărat unită şi să aibă 

un proiect comun”.

”Din acest punct de vede-

re, au fost trei dintre colegii 

noştri pe care nu numai eu, 

că dacă era vorba numai de 

mine, lucrurile erau mult mai 

simple, dar majoritatea co-

vârşitoare a Comitetului Exe-

cutiv, cu doar două voturi 

împotrivă, a considerat că tre-

buie să ne despărţim drumu-

rile”, a anunţat Ponta.

Victor Ponta a mai spus 

că „nu a fost omul deciziilor 

radicale şi a plătit un preţ”.

„Uneori e nevoie de deci-

zii radicale şi e nevoie ca să 

rămâi în echipă cu cei care 

au un proiect comun cu ti-

ne”, a mai adăugat preşedin-

tele PSD.

„Cei optzeci de colegi ca-

re au votat pentru, au con-

siderat că este un moment 

în care fi ecare trebuie să 

meargă pe drumul lui”, a 

mai afi rmat Victor Ponta.

Preşedintele PSD, Victor 

Ponta a declarat, joi, după 

şedinţa Comitetului Execu-

tiv Naţional, că s-a decis ca 

în primăvara anului viitor să 

aibă loc Consiliul şi Congre-

sul, în care se va alege o no-

uă echipă de lideri şi se va 

decide proiectul politic pen-

tru următorii cinci ani.

Geoană, Vanghelie şi Şova 
au fost excluşi din PSD

”În momentul în care decizia UDMR va fi  una defi nitivă, evi-
dent că o discuţie în conducerea PNL va fi  necesară pentru 
că obiectivul nostru de parcurs, anume acela de a îndepărta 
toxicul Guvern Ponta, rămâne în picioare și cu cât mai repe-
de se va putea coagula o nouă formulă a majorităţii parla-
mentare care să-l înlăture prin moţuine de cenzură cu atît 
mai bine”, a precizat Alina Gorghiu, purtător de cuvânt PNL.

„Ne vom uni forţele în opoziţie pentru a da acest guvern 
jos. Când ? Când se poate asigura o majoritate confortabilă 
în Parlament. UDMR a făcut exact ce trebuia să facă, 
Uniunea nu se poate asocia cu premier și un guvern care 
și-a pierdut busola. Disperarea naște monștri, iar UDMR nu 
poate să fi e în continuare alături de Ponta, de Dragnea și 
de alţii”, a apreciat deputatul Cezar Preda.

„UDMR arată pisica la PSD! Nu cred că această decizie (ieși-
rea de la guvernare-n.r.) va fi  validată de CRU, ci este folosită 
ca un instrument de maximalizare a pretenţiilor la negocieri-
le cu PSD”, a opinat Ludovic Orban, vicepreședinte PNL.

Reacţii după decizia UDMR
de ieşire de la guvernare
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CONVOCATOR
Administratorul unic al S.C. Omniconstruct S.A., cu sediul în Cluj-Napoca, Bld. 21 

Decembrie 1989, nr. 104, scara III, etaj IV, judeţul Cluj, înmatriculată la O.R.C Cluj sub nr. 
J/12/345/1991, cod unic de înregistrare 201985,

CONVOACĂ
I. AGOA., la adresa din Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie1989, nr. 104, etaj IV, sc. 3,Birou 

Sala Consiliu, judeţul Cluj în data de 29 decembrie 2014 ora 12,00, pentru toţi acţionarii 
afl aţi în registrul acţionarilor la data de referinţă 08 decembrie 2014. Dacă la prima 
convocare nu sunt întrunite condiţiile statutare, adunarea se va ţine în data de 30 decembrie 
2014, în același loc și la aceeași oră. 

ORDINEA DE ZI:
1. Prelungirea mandatului actualului administrator sau alegerea unui nou administrator 

al societăţii ca urmare a expirării mandatului administratorului în funcţie în data de 
09.12.2014, stabilirea duratei mandatului administratorului și a remuneraţiei acestuia.

2. Împuternicirea unei persoane să semneze în numele societăţii, contractul de administrare 
ce va fi  încheiat cu administratorul societăţii.

3. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toţi acţionarii societăţii 
hotărârea A.G.O.A. și să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea acesteia la 
ORC Cluj și publicarea hotărârii în Monitorul Ofi cial al României, partea a IV-a.

II. AGEA la aceeași adresă, în data de 29 decembrie 2014, ora 1300, pentru toţi actionarii 
afl aţi în registrul acţionarilor la data de referinţă 08 decembrie 2014. Dacă la prima 
convocare nu sunt întrunite condiţiile statutare, adunarea se va ţine în data de 30 decembrie 
2014, în același loc și la aceeași oră.

ORDINEA DE ZI:
1. Discutarea și supunerea spre aprobare a închirierii spaţiilor din Imobilul de Birouri de 

la adresa din Cluj-Napoca, Bld. 21 Decembrie 1989, nr. 104, jud. Cluj, aprobarea tarifelor 
de închiriere cu indicarea tarifului minim, a duratei de închiriere precum și mandatarea 
administratorului unic în vederea stabilirii clauzelor contractuale și pentru semnarea 
contractelor de închiriere.

2. Ratifi carea contractelor de închiriere încheiate de societate în cursul anului 2014.
3. Aprobarea cesionării, în favoarea băncii fi nanţatoare, a drepturilor de creanţă ce 

decurg din contractele de închiriere viitoare, pe perioada derulării contractului de credit.
7. Mandatarea administratorului unic să semneze actul adiţional la contractul de ipotecă 

mobiliară ce va fi  încheiat cu banca fi nanţatoare.
8. Actualizarea actului constitutiv al societăţii, în sensul hotărârilor adoptate în adunările 

generale și mandatarea administratorului unic pentru semnarea acestuia.
9. Validarea deciziilor administratorului unic, adoptate în cursul anului 2014.
10. Validarea investiţiilor realizate de societate în cursul anului 2014.
11. Mandatarea unei persoane să semneze în numele și pentru toţi acţionarii societăţii 

hotărârea AGEA și să îndeplinească toate formalităţile privind înregistrarea acesteia la ORC 
Cluj și publicarea hotărârii în Monitorul Ofi cial al României, partea a IV-a.

La ambele Adunări pot participa, personal sau prin reprezentant în baza unei procuri 
speciale, toţi acţionarii Societăţii înregistraţi în Registrul acţionarilor ţinut de Registrul 
Independent Mioriţa S.A. la sfârșitul zilei de 08 decembrie 2014, stabilită ca Data de 
Referinţă. Procurile speciale vor fi  depuse în original la sediul Societăţii cu cel puţin 48 ore 
înaintea datei stabilite pentru adunare. Documentele și materialele privind ordinea de zi 
a celor 2 adunări precum și lista cuprinzând informaţii cu privire la numele, localitatea de 
domiciliu și califi carea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţia de administrator 
vor fi  puse la dispoziţia acţionarilor societăţii, pentru consultare și completare de la data 
convocării acestora. Relaţii suplimentare la telefon: 0264-441.255, 0723-358.492.

Administratorul unic al S.C.OMNICONSTRUCT S.A.
Persoană Juridică S.C. PRIM CONSULT SRL prin D-na Mirăuţă Mariana.

Guvernul a elaborat o 

listă cu 115 proiecte de 

investiţii publice priorita-

re pentru bugetul pe anul 

viitor, care în următorii 

ani necesită fonduri totale 

de peste 63 miliarde lei, 

unele dintre proiecte 

având termene de fi nali-

zare mai mari faţă de cele 

anunţate ofi cial

Din totalul celor 63 miliar-

de lei, necesarul de fi nanţare 

până în 2020, un total de 39,1 

miliarde lei trebuie acoperit 

doar din bugetul de stat.

Proiectele au fost propuse 

spre a fi  introduse în proiec-

tul de buget pe 2015 de Se-

cretariatul General al Guver-

nului (73 de investiţii), Minis-

terul Transporturilor (24), Mi-

nisterul Mediului (7), Minis-

terul Justiţiei (3), Ministerul 

Sănătăţii şi Ministerul Econo-

miei (câte două), Ministerul 

Culturii, Ministerul Dezvoltă-

rii Regionale, Ministerul Edu-

caţiei şi Serviciul de Protecţie 

şi Pază (câte unul), iar valoa-

rea cumulată şi actualizată a 

acestora depăşeşte, conform 

documentului obţinut de Me-

diafax, cifra de 114,5 miliar-

de lei.

Dintre acestea, 70 de pro-

iecte (care mai necesită o fi -

nanţare de 48,79 miliarde lei 

(77% din total), din care 33,58 

miliarde lei din bugetul de 

stat) au un stadiu fi zic de exe-

cuţie cuprins între 0,01% şi 

99,9%, 25 de proiecte ( 482,2 

milioane lei (0,76% din to-

tal), din care 458,1 milioane 

lei din buget) sunt fi nalizate 

integral, dar fără achitarea tu-

turor facturilor, iar 20 de pro-

iecte (13,8 miliarde lei (21% 

din total), din care 5,1 mili-

arde lei din buget) nu sunt în-

că începute.

Pentru proiectele încă ne-

începute se va încerca obţine-

rea de fonduri externe neram-

bursabile, o altă variantă fi -

ind sistarea unora dintre aces-

tea.

Conform legii, înainte de 

aprobarea bugetului, Ministe-

rul Finanţelor este obligat să 

prezinte Guvernului lista pro-

iectelor de investiţii publice 

semnifi cative prioritizate ca-

re urmează să fi e fi nanţate 

prin bugetul de stat, proiec-

tele fi ind selectate în funcţie 

de oportunitate, justifi care 

economică şi socială, supor-

tabilitate fi nanciară, perioada 

rămasă până la fi nalizare, an-

gajamentele asumate de Ro-

mânia cu instituţiile fi nanci-

are internaţionale.

Autostrada, 
întârziată cu un an !

Pentru unele dintre proiec-

tele incluse pe listă, anii in-

dicaţi ca dată programată a 

terminării sunt uşor mai mari 

decât cei anunţaţi în mod ofi -

cial ca termen de fi nalizare.

Astfel, pentru tronsonul 

Suplacu de Barcău-Borş, par-

te a autostrăzii Transilvania, 

pentru care termenul de fi na-

lizare a fost indicat de fostul 

ministru al Transporturilor 

Dan Şova ca fi ind 2016, anul 

programat de terminare este 

2017, iar pentru tronsonul Mi-

hăieşti-Suplacu de Barcău, 

anunţat spre fi nalizare de ace-

eaşi sursă pentru 2017, data 

de fi nalizare din document 

este cu un an mai târziu, în 

2018.

Celelalte tronsoane ar tre-

bui să fi e încheiate în 2015 

(Gilău-Nădăşelu), în 2016 (Târ-

gu Mureş-Ogra şi Ogra-Câm-

pia Turzii) şi în 2017 (Nădă-

şelu-Mihăeşti).

Stadiul fi zic de execuţie a 

întregii autostrăzi, începută 

în urmă cu zece ani, este de 

doar 20%, iar statul mai are 

de plătit, conform documen-

tului, 6,1 miliarde lei, totul de 

la bugetul de stat.

Proiectul autostrăzii Bra-

şov-Borş, denumit Autostra-

da Transilvania, a fost înce-

put în 2004, în baza unui con-

tract de 2,2 miliarde de euro 

încheiat cu fi rma americană 

Bechtel, care trebuia executat 

până în 2012. Contractul a su-

ferit în decursul timpului mai 

multe modifi cări şi a fost re-

ziliat în mai 2013, iar pentru 

doar 52 kilometri realizaţi, re-

prezentând 12,5% din lungi-

mea totală a autostrăzii, de 

415 kilometri, statul român a 

plătit 1,2 miliarde de euro 

companiei americane.

Şi autostrada Bucureşti-Bra-

şov este pe lista proiectelor 

luate în calcul în bugetul de 

anul viitor, cu estimarea că 

tronsonul Ploieşti-Comarnic 

va fi  terminat în 2019, iar tron-

soanele Bucureşti-Ploieşti şi 

Comarnic-Braşov vor fi  fi na-

lizate în 2016.

Piteşti-Sibiu 
– drum expres

Tronsonul Piteşti-Sibiu, 

pentru care autorităţile au asi-

gurat că va fi  amenajat ca 

drum expres până în 2020, iar 

ulterior ca autostradă, nu es-

te luat în calcul la fi nanţare 

pentru anul viitor.

Amenajarea râului Săsar 

din municipiul Baia Mare, pre-

văzută într-o hotărâre de gu-

vern din 2004 să fi e încheia-

tă în cel mult cinci ani şi pen-

tru care localnicii insistă de 

mulţi ani din cauza inundaţi-

ilor, este programată acum să 

fi e terminată în 2020. Proiec-

tul a fost iniţiat în urmă cu 

14 ani şi are un stadiul fi zic 

de execuţie de 21%, fi ind ne-

cesare încă 99,7 milioane lei.

Canale și căi ferate

Modernizarea canalului na-

vigabil Dunăre-Marea Neagră, 

inclusiv pentru înlocuirea echi-

pamentelor vechi de aproape 

40 ani, anunţată să fi e înche-

iată în 2017, are ca dată de ter-

minare „anul 2020 – în func-

ţie de alocaţii”. Totalul nece-

sar de fi nanţare până la fi na-

lizare se ridică la 1,1 miliarde 

lei, totul din bugetul de stat.

Pe lista investiţiilor buge-

tate anul viitor se afl ă şi linia 

de cale ferată Vâlcea-Vâlcele, 

o lucrare începută încă din iu-

nie 1979 şi care ar urma, con-

form documentului, să fi e în-

cheiată la sfârşitul anului 2017. 

Lucrarea are un stadiu fi zic 

de execuţie de doar 3% şi ne-

cesită încă 1,6 miliarde lei, in-

tegral de la buget, dintr-un to-

tal de 2 miliarde de lei.

În 1996, CFR a semnat cu 

aso cierea dintre compania ita-

liană Secol şi societatea ame-

ricană Royal Inter Trade un 

contract de realizare a liniei 

de cale ferată Vâlcea-Vâlcele 

şi de refacere, consolidare şi 

supraînălţare a căii ferate în 

zona Porţile de Fier I, la o va-

loare de 138 milioane do lari. 

Ulterior, Guvernul a decis să 

renunţe la proiect, iar CFR a 

reziliat unilateral contractul, 

dar antreprenorul italo-ame-

rican a obţinut la Înalta Cur-

te de Casaţie şi Justiţie o ho-

tărâre defi  ni tivă şi irevocabi-

lă de realizare a lucrării, cu 

daune de 1.000 dolari pentru 

fi ecare zi de întârziere plăti-

te de partea română.

În condiţiile în care, pe fon-

dul lipsei de fonduri alocate 

de Guvern, compania CFR tot 

nu şi-a dat acordul pentru exe-

cutarea lucrării, în contul ope-

ratorului feroviar s-au adunat 

daune totale de circa 1,3 mi-

lioane dolari. Cumularea aces-

tor penalităţi ar înceta doar 

după executarea contractului, 

a cărui valoare este însă esti-

mată în prezent la de patru 

ori mai mult decât suma ini-

ţială, din cauza majorării pre-

ţurilor la materii prime, ma-

teriale şi manoperă.

Pe lista proiectelor propu-

se pentru bugetul pe anul vi-

itor au mai fost incluse, prin-

tre altele, cele privind magis-

trala 5 de metrou Drumul Ta-

berei-Pantelimon început în 

2008. Spre fi nanţare din bu-

getul pe anul viitor este pro-

pusă şi linia de metrou 1 

Mai-Aeroportul Henri Coan-

dă Otopeni, început în 2009, 

dar cu un grad fi zic de exe-

cuţie de 1,70%, care necesi-

tă 5,1 miliarde lei, totul din 

bugetul de stat (propus însă 

spre fi nanţare din fonduri co-

munitare nerambursabile), 

anul programat pentru fi nali-

zare fi ind 2020.

Investiții în 2015
Guvernul a întocmit o listă cu 115 investiţii de la 
buget, unele cu termen mai mare faţă de cel oficial.
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Participaţii concursului 

de karaoke „Le Parisien”, 

au afl at în această săptă-

mână care sunt câştigăto-

rii primelor trei locuri. 

Şapte dintre cei 30 de ti-

neri care au participat la con-

curs, Cătălin Moraru, Réka 

Böjte, Claudiu Purcărin, Atti-

la Donca, Andreea Mureşan, 

Mihai Labo, şi Galiş Andrei, 

au ajuns în fi nală unde au 

concurat pentru cele trei pre-

mii: un microfon SHURE (lo-

cul 1), o sticlă de şampanie 

personalizată (locul 2), şi un 

tricou personalizat (locul 3). 

Juriul concursului a fost for-

mat din Andreea Bălan, Eme-

ric Imre, Aminda Nomade şi 

Porcuţan Dan au punctat „la 

sânge” atât prestaţia vocală 

cât şi cea scenică, astfel că la 

fi nalul concursului Andreea 

Mureşan a ocupat locul 3, Cla-

udiu Purcărin a fost ocupan-

tul locului 2, iar Réka Böjte a 

câştigat marele premiu.

Venită din Ungaria cu bur-

să Erasmus la Facultatea de 

Ştiinţe Politice, Administrati-

ve şi ale Comunicării, Réka 

Böjte a cucerit premiul 1 al 

concursului, un microfon Shu-

re personalizat.

„Mă bucur foarte mult că 

am participat la concursul aces-

ta. Mă bucur că i-am cunoscut 

pe toţi, pe concurenţi dar şi pe 

juriu, şi că am avut prietenii 

lângă mine. Eu m-am născut 

în Cluj iar când eram mică am 

plecat cu părinţii în Ungaria, 

dar ştiu să vorbesc şi în limba 

română şi în limba maghiară. 

Mă simt foarte bine că am ve-

nit aici, că sunt în România, şi 

asta m-a impulsionat să parti-

cip la acest concurs. Tata este 

cântăreţ de operă la teatrul din 

Debrecen, sunt curioasă de pă-

rerea lui pentru că este foarte 

critic. Eu am cântat întotdeau-

na din inimă şi le recomand şi 

celorlalţi concurenţi care vor 

participa în viitor la această 

competiţie să cânte din inimă”, 

a declarat Réka Böjte, câştigă-

toarea locului 1.

După câteva luni în care a 

tremurat şi a încercat ca com-

petiţia să fi e una cât mai re-

uşită, Andreea Bălan, cea ca-

re a venit cu ideea concursu-

lui, răsufl ă uşurată şi declară 

că a ieşit exact cum îşi dorea 

de la început.

„A fost exact conceptul pe 

care l-am vizualizat de la în-

ceput. A fost un frumos şi a 

avut succes. Împreună cu ma-

nagerul localului ne-am gân-

dit să mai organizăm unul 

anul viitor. În total au fost 

aproximativ 30 de concurenţi. 

Au fost voci bune, bineînţe-

les în fi nală au ajuns cele mai 

bune voci, drept urmare a fost 

premiată chiar cea mai bună 

vocea care s-a remarcat chiar 

din primele selecţii. La înce-

put am gândit premiile ca fi -

ind premii în bani, dar ulteri-

or ne-am gândit că mult mai 

bine ar fi  să fi e nişte premii 

câştigate care să le rămână în 

timp, să fi e o amintire în ur-

ma concursului, managerul 

localului a venit cu ideea pre-

miului doi şi trei iar eu am 

venit cu ideea ca premiul 1 să 

fi e un microfon, ceea ce este 

brandul unui concurs de vo-

ce”, a declarat Andreea Bă-

lan, unul dintre organizatorii 

concursului.

Organizatorii evenimentu-

lui ne-au declarat că mulţi din-

tre cei care doreau să concu-

reze au renunţat deoarece au 

considerat că este un concurs 

mult prea serios, rigid din 

punct de vedere a complexi-

tăţii concursului, dar speră ca 

la următoarea ediţie să parti-

cipe mult mai mulţi tineri, dar 

şi persoane mai în vârstă, ca-

re să îşi testeze, la un nivel 

ridicat, capacităţile vocale.

O tânără româncă stabilită
în Ungaria a uimit Clujul cu vocea ei
Peste 30 de tineri din Cluj au participat timp de șapte săptămâni la un concurs de karaoke, o variantă 
a concursului „Vocea României” dar la o scară la redusă.

Réka Böjte a cucerit premiul 1 al concursului, un microfon Shure personalizat

RÉKA BÖJTE | 
studentă

„Eu am cântat 
întotdeauna din 
inimă şi le 
recomand şi 
celorlalţi concurenţi 
care vor participa în 
viitor la această 
competiţie să cânte 
din inimă“
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Ce facem pentru ca prin
să nu rămână doar o vo
Un sistem de monitorizare a preţurilor bunurilor de consum şi un altul pentru r

Guvernul are de acoperit 

un gol la buget de circa 

2% din PIB pentru anul 

viitor, provenit din scăde-

rea CAS şi alte măsuri 

adoptate recent, la care se 

adaugă reducerea necesa-

ră de defi cit bugetar pen-

tru încadrarea în ţinta 

asumată de 1,4%, a decla-

rat preşedintele 

Consiliului Fiscal, Ionuţ 

Dumitru (foto).

„Cum va fi  acoperit acest 

necesar este o incertitudine 

destul de mare. Probabil vor 

fi  negocieri cu FMI, nu ştiu 

dacă se renegociază ţinta 

pentru 2015, cert este că dis-

cutăm de măsuri necesare 

mai mult decât semnifi cati-

ve, de peste 2% din PIB, bani 

care trebuie găsiţi undeva, 

pe venituri, pe cheltuieli”, a 

afi rmat joi Dumitru, după 

conferinţa anuală a analişti-

lor fi nanciar-bancari la BNR.

El a arătat că, în ceea ce 

priveşte bugetul pe 2015, con-

strângerile de la care se plea-

că sunt foarte puternice.

„Dacă plecăm de la ideea 

că anul viitor râmănem în 

angajamentele pe care ni 

le-am asumat, respectiv de-

fi cit bugetar de 1,4% pentru 

anul viitor şi de 2,2% cât es-

te ţinta pentru anul acesta, 

putem face calculele relativ 

simple care ne duc la cifre 

foarte mari, necesar de aco-

perit de circa 15 miliarde 

lei”, a afi rmat Dumitru.

El a reamintit că reduce-

rea CAS are un impact ne-

gativ bugetar de circa 5 mi-

liarde lei, la care se adaugă 

alte măsuri promise în peri-

oada electorală şi reducerea 

necesară de defi cit bugetar.

Astfel, orice măsură care 

adânceşte acest necesar, pre-

cum reducerea TVA, chiar 

pentru unele domenii, tre-

buie acompaniată de măsuri 

suplimentare pe venituri şi 

cheltuieli care să aducă re-

surse în buget.

„Orice discuţie legată de 

relaxări fi scale trebuie trata-

tă în acest context al unor 

constrângeri foarte mari asu-

pra bugetului pe 2015. Să gă-

seşti 2% din PIB pe venituri, 

pe cheltuieli astfel încât să 

închizi golul bugetar trebuie 

să te gândeşti la măsuri cu 

impact semnifi cativ asupra 

bugetului. Dacă nu cresc ta-

xele, trebuie să reduci chel-

tuielile mult mai mult”, a afi r-

mat şeful Consiliului Fiscal.

El consideră că reduceri-

le de cheltuieli de la minis-

tere nu sunt sufi ciente, re-

prezentând sume foarte mi-

ci în comparaţie cu necesa-

rul de acoperit.

Pe partea de cheltuieli se 

pot face economii, în condi-

ţiile în care există un grad 

foarte mare de inefi cienţă, 

cum ar fi  la bunuri şi servicii 

sau la cheltuieli de capital.

„Dar ca să faci acele eco-

nomii îţi trebuie nişte refor-

me, trebuie să ai o prioriti-

zare a investiţiilor, să aloci 

banii după criterii cost-be-

nefi ciu, dar nu vedem că se 

întâmplă lucrul ăsta. La bu-

nuri şi servicii poţi să reduci 

factura numai în măsura în 

care faci o reformă profun-

dă în sectorul sanitar, spre 

exemplu. Fără reforme pro-

funde în anumite sectoare, 

nu putem face acele econo-

mii, pentru că ele nu vin de 

la sine. Trebuie să ai nişte 

măsuri care să atingă pro-

blemele din rădăcină”, a con-

chis Dumitru.

Guvernul a aprobat mier-

curi un memorandum pri-

vind crearea unui sistem 

de monitorizare a preţuri-

lor bunurilor de consum, 

care va fi  implementat 

anul viitor, a declarat, joi, 

preşedintele Consiliului 

Concurenţei, Bogdan 

Chiriţoiu.

„Guvernul a avizat ieri (mier-

curi, n.r.) memorandumul prin 

care ne-a fost aprobat ca îm-

preună cu Autoritatea Naţiona-

lă pentru Protecţia Consuma-

torilor – ANPC şi cu o organi-

zaţie neguvernamentală să cre-

ăm în cursul anului viitor un 

sistem de monitorizare a pre-

ţurilor din retail, care să per-

mită populaţiei, consumatori-

lor, un acces mai facil la infor-

maţii, pentru a compara preţu-

rile. Este un instrument de a 

creşte concurenţa la nivelul pie-

ţei de retail”, a spus Chiriţoiu, 

într-o conferinţă.

Proiectul îşi propune crea-

rea unui platforme on-line ca-

re să afi şeze săptămânal pre-

ţurile produselor care fac par-

te din coşul zilnic al popula-

ţiei. Obiectivele proiectului 

sunt pe de-o parte informarea 

consumatorilor care vor pu-

tea compara preţurile şi iden-

tifi ca magazinele de unde pot 

cumpăra alimentele de bază 

la cele mai mici preţuri, iar 

pe de altă parte scăderea pre-

ţurilor ca urmare a creşterii 

concurenţei între magazine.

Proiectul pilot va fi  imple-

mentat în perioada 1 martie 

2015 – 31 decembrie 2015 cu 

fi nanţare de la bugetul de stat, 

urmând ca după încheierea 

acestei perioade susţinerea fi -

nanciară să se realizeze din 

fonduri europene.

Lansarea acestui proiect 

are loc în contextul negocie-

rilor de la nivelul Comisiei Eu-

ropene privind crearea unui 

instrument similar care să asi-

gure transparenţă pe lanţul 

comercializării produselor de 

la producător până la raftul 

magazinelor.

Potrivit Consiliului Concu-

renţei, un proiect similar a fost 

realizat de Guvernul Greciei, 

prin Ministerul Comerţului şi 

a avut ca rezultat, după trei 

luni de la implementare, o scă-

dere a preţurilor cu 7%.

Sfi darea concurenţei,
în vizorul public

De asemenea, Consiliul 

Concurenţei va lansa, tot anul 

viitor, o platformă online un-

de persoanele fi zice pot să de-

pună sesizări privind încălca-

rea legislaţiei în domeniul con-

Cum va fi acoperit deficitul bugetar de 2% din PIB?
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Calmul de pieţele fi nancia-

re internaţionale, datorat 

faptului că bursele ameri-

cane erau închise, cu pri-

lejul minivacanţei luate cu 

ocazia Zilei Recunoştinţei, 

a permis leului să se apre-

cieze faţă de euro şi dolar.

Cursul monedei europene 

a coborât de la 4,42 la 4,4199 

lei, în a cincea şedinţă conse-

cutivă de apreciere. Volatilita-

tea cotaţiilor a fost foarte re-

dusă, tranzacţiile realizân-

du-se între 4,4170 şi 4,42 lei.

Acum două zile leul s-a în-

tărit semnifi cativ, cu circa 1,4 

bani, în condiţiile în care spe-

culatorii se arătau interesaţi de 

plasamentele în active care ofe-

ră randamente mai ridicate de-

cât cele din zona euro.

Cursul dolarului american 

a coborât de la 3,5479 la 3,5433 

lei. În schimb, francul elveţi-

an a crescut de la 3,6751 la 

3,6779 lei.

Monedele din regiune în-

registrau uşoare scăderi faţă 

de euro, volatilitatea lor fi ind 

asemănătoare cu cea a leului. 

Cea poloneză se tranzacţiona 

între 4,179 şi 4,185 zloţi iar 

cea maghiară între 306,7 şi 

307,3 forinţi.

Acesta a afi rmat că instituţia 

fi nanciară europeană va decide 

în primul trimestru al anului vi-

itor care este cazul să fi e declan-

şat programul de achiziţii de ti-

tluri de stat şi obligaţiuni ale com-

paniilor din zona euro.

Sunt folosite date şi infor-

maţii disponibile până joi la 

ora 14. R. G.

A cincea şedinţă consecutivă de scădere a euro

PIAŢA VALUTARĂ

curenţei, a mai anunţat Bog-

dan Chiriţoiu.

„Vrem să introducem în Le-

gea Concurenţei prevederi 

legate de facilitarea accesu-

lui la informaţii oferite de 

persoanele fi zice, de aseme-

nea separat, fără să avem ne-

voie de modifi cări legislati-

ve, să lansăm deja anul vii-

tor o platformă online prin 

care în mod confi denţial ne 

pot fi  furnizate informaţii de 

la persoanele fi zice” , a afi r-

mat Chiriţoiu.

El a menţionat că anul vi-

itor Consiliul Concurenţei se 

va concentra pe modifi cări 

la Legea Concurenţei împre-

ună cu Banca Mondială.

„În prima parte a anului 

viitor vom veni cu un pro-

iect de modifi care al legii, 

nu mă aştept la modifi cări 

foarte mari pentru că pentru 

că acum 3 ani am reuşit să 

aducem la zi legislaţia. Vrem 

să ne perfecţionăm mecanis-

mele care să ne permită să 

soluţionăm mai repede ca-

zurile în instanţă şi să redu-

cem numărul de procese, 

vrem să facem mai funcţio-

nală procedura prin care fi -

mele să recunoască încălcă-

rile de lege şi în schimb să 

primească sancţiuni mai re-

duse. Ne va ajuta să soluţi-

onăm mai repede cazurile şi 

să avem mai puţine proce-

se”, a explicat Chiriţoiu.

ncipiul concurenţei 
orbă goală?

respectarea principiilor concurenţiale, lansate anul viitor.

Directorul general al Enel 

Energie şi Enel Energie 

Muntenia, Matteo 

Cassani, în vârstă de 42 

de ani, a murit, joi, după 

ce s-a aruncat de pe clădi-

rea companiei, de pe 

Bulevardul Ion Mihalache 

din Capitală.

O ambulanţă care trecea 

prin zonă şi mergea la un alt 

caz a fost solicitată să opreas-

că, însă echipajul medical nu 

a mai putut face nimic pen-

tru a-l salva pe Cassani.

Potrivit reprezentanţilor am-

bulanţei, Matteo Cassani a de-

cedat la impactul cu solul.

Poliţişti de la Serviciul Omo-

ruri şi criminalişti fac cerce-

tare la faţa locului şi vor au-

dia mai multe persoane în ca-

drul anchetei. Zona din faţa 

clădirii Enel a fost izolată, 

pentru ca anchetatorii să poa-

tă ridica probe.

Matteo Cassani, fostul di-

rector general al Enel Energie 

şi Enel Energie Muntenia, ca-

re a murit joi după ce s-a arun-

cat de pe clădirea Enel din 

Bucureşti, avea 42 de ani, fi -

ind stabilit în România de mai 

bine de 10 ani.

Compania Enel România 

informează că nu cunoaştele 

circumstanţele “accidentului” 

în care şi-a pierdut viaţa di-

rectorul Matteo Cassani şi pre-

cizează despre acesta că era 

un excelent profesionist şi un 

om respectat de toţi colegii şi 

apreciat de clienţi şi de întrea-

ga comunitate de business.

„Nu cunoaştem circumstan-

ţele acestui accident. O investi-

gaţie a autorităţilor este în curs 

de derulare”, se arată într-un 

comunicat remis Mediafax.

În acelaşi comunicat, Enel 

România precizează că Mat-

teo Cassani a fost “un exce-

lent profesionist, care lucra 

de zece ani în România, ocu-

pând diverse poziţii de con-

ducere în cadrul companiei 

noastre”, şi “un om respectat 

de toţi colegii şi apreciat de 

clienţi şi de întreaga comuni-

tate de business”.

Directorul Enel s-a sinucis
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Persoană fi zică, vând ap. cu 2 
camere, confort, et. ¼, geamuri 
spre curte închisă de 550 mp, 
central. Inf. la tel. 0751-271474. 
(2.7)

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

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

CASE/CABANE

¤ URGENT! Vând casă la munte, 
zona Valea Ierii, 2 camere, fi ni-
sate, preţ 5600 euro. Inf. la tel. 
0747-700044. (4.5)

¤ Vând casă veche, grajd și te-
ren în supr. de 752 mp, în 
Florești, la strada principală, 
șoseaua Cluj-Oradea, racordate 
la toate utilitățile, apă, gaz, cu-
rent, zona de case. Relaţii la tel. 
0749-813005. (5.7)

¤ Vând casă în zonă rezidenţială, 
în cart. Borhanci, Aleea Violete-
lor nr. 1, teren în supr. de 607 
mp, la parter, living, bucătărie, 
baie, WC, cămară, la etaj 3 ca-
mere, baie, balcon, terasă, hol, 
baie, WC. Inf. la tel. 
0264-550331 sau 0725-442163. 
(5.5)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

¤ Cumpăr casă/vilă cu un singur 
nivel în Grigorescu (P-ţa 14 iu-
lie, Donath, E. Grigorescu, O. 
Goga), Gheorgheni (Arieșului, 
Artelor, V. Lupu, T. Ionescu, Albi-
nii), Bulgaria (P-ţa 1848, Cluja-
na), suprafaţa utilă între 
100-150 mp, pod, garaj, teren/
grădină min. 400 mp, front mi-
nim de 16 m, aproape de mij-
loacele de transport în comun. 
Tel. 0748-111295. (5.7)

TERENURI

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

0744-653097. (2.7)

¤ P.F. vînd teren arabil în supr. 
de 5700 mp, în hotarulcomunei 
Mihai Viteazu, jud. Cluj. Inf. su-
plimenatre la tel. 0720-041143, 
după ora 16.00. (4.7)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii, str. Dealul Fânaţelor, la 
100 m de autobuzul nr. 39, supr. 
6200 mp, front la stradă 168 m, 
cu toate utilităţile pe teren, preţ 
negociabil. Merită văzut. Tel. 
0741-100529. (3.7)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii în Cluj-Napoca, str. Becaș 
nr. 34, supr. 3900 mp, cu front 
de 19,5 m și 200 m lungime, cu 
toate utilităţile pe teren, cu C.F. 
+ C.U. # P2 sau case înșiruite, 
preţ negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0741-100529. (4.7)

¤ Vând teren pentru construcţii 
3000 mp și 7500 mp, pe str. 
Gabor Aron, și de 1060 mp, pe 
E. Cioran, toate în crt. Mănăș-
tur, cu acte în regulă. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0748-193982. (5.7)

¤ Vând teren pentru construcţie 
casă, situat în Cluj-Napoca, str. 
Bradului nr. 32, în suprafaţă de 
600 mp, extras C.F., utilităţi, ca-
dastru. Inf. și relaţii suplimena-
tre la tel. 0744-636473. (5.5)

¤ P.F. vând teren pentru con-
strucţii, în Făget, preţ negocia-
bil. Inf. suplimentare la tel. 
0755-568802. (6.7)

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

Tureni. Exclus agenţii.

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

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stra-
dă (16 km de Cluj) – Vechea 
Deuşu, intravilan, zonă linişti-
tă. Preţ – 18 Euro mp. Infor-
maţii telefon: 0722-990855.

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

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

P.F. vând 1145 mp de teren 

intravilan cu C.F. la Rudar, la 200 

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

de servitute 36,6 m. Terenul este 

plan, situat într-o poiană.

Informații la tel. 

0756-091346.

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

¤ Cumpăr 500 mp teren pentru 
construcţie vilă sau de 1500 mp 
pentru construcţie case înșirui-
te, liber sau cu casă demolabi-
lă, în zona Grigorescu (P-ţa 14 
Iulie, E. Grigorescu, Donath, O. 
Goga), Gheorgheni (Arieșului, 
Artelor, V. Lupu, T. Ionescu, Al-
binii), Bulgaria (P-ţa 1848, Clu-
jana), front min. 16 m, aproape 
de mijloacele de transport în 
comun. Tel. 0748-111295. 
(5.7)

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

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

Caut de închiriat garsonieră,

mobilată, de preferinţă zona 

FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SPAŢII

¤ Dau în chirie garaj sub bloc 
disponibil cu data de 
01.11.2014, contorizat, preţ ne-
gociabil. Inf. la tel. 
0741-0288813. (4.7)

SCHIMBURI

¤ Schimb ap. cu 2 camere, fi nisat, 
central, parter înalt, pe str. Horea, 
cu apartament ultracentral. Sunaţi 
la tel. 0744-164087. (4.7)

¤ P.F. schimb apartament cu 4 
camere, în cart. Mănăștur, supr. 
68 mp, decomandat, et. 3, cu 
balcon, cu 2 băi, beci, cu garso-
nieră în Cluj-Napoca, + diferen-
ţă. Tel. 0755-568802. (6.7)

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

¤ S.C. Argo Security S.R.L. anga-
jează AGENŢI DE PAZĂ BĂRBAŢI 
ŞI FEMEI, cu sau fără atestat, 
pentru diferite obiective din zo-
nă. Informaţii suplimentare la nr. 
de telefon 0761 124 119, per-

soana de contact Iulian Deatcu. 
Solicităm maximă seriozitate. 
(1.8*)

Angajăm specialist 
cu experienţă în 

producţia industrială 
de chebab. 

+40.361.405.433. 
(6.15)

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

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

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

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

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

SERVICII

¤ Topografi e, cadastru, proiec-
te, arhitectură, studii geotehni-
ce, întabulări, dezlipiri, proiecte 
case, certifi cate de urbanism și 
autorizaţii de construire. Inf. la 
tel. 0742-022913. (1.5)

¤ P.F. efectuez transport mărfuri 
generale cu “Ford Tranzit” deca-
potabil, de 1500 kg, la cele mai 
mici preturi, materiale de con-
strucţii, molozi, cherestea la 
rampa de gunoi Pata-Rât. Preţ 
mic, negociabil, al orice oră. Su-
naţi la tel. 0741-100529. (4.7)

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

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând CART 270 cmc, stare per-
fectă, motor HONDA, înscris în 
circulaţie, se poate circula pe 
drumuri accidentate, preţ 750 
euro. Inf. suplimentare la tel. 
0751-044086. (2.7)

¤ Vând ”Volkswagen Golf 4”, 
an de fabricaţie 2002, motor 
1,6, 129000 km la bord, benzi-
nă, stare bună, culoare argin-
tie, în orașul Bistriţa Năsăud, 
bine îngrijită, preţ negociabil. 
Inf. și relaţii suplimentare la tel 
0743-433704. (4.7)

¤ 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.

ELECTRO

¤ Vînd TV color “Camakrown 
WN”, cu diag. 54 cm, culoare nea-
gră, cu farfurie parabolică satelit 
“Dolce”, reciver ”Dolce”, cablu coa-
xial 40 m, telecomandă, toate în 
stare bună de funcţionare, preţ ne-
gociabil. Inf. la tel. 0744-479172 
sau 0374-930918. (1.7)

¤ Vând cameră video ”Sony-HDVX 
x 19”, nouă, 2 buc binoclu, altele. 
Tel. 0759-020427. (4.7)

¤ Vând aparate foto: “Praktica 
LTL 3”, “Fed 2”, “Zorki 5”, “Sme-
na”, în stare foarte bună de func-
ţionare. Sunaţi la tel. 
0759-020427. (4.7)

¤ Vând orgă ”Altarus 3000”, vi-
deo ”Panasonic”, 3 buc 
pick-u-urip, aparate radio, 6 kg 
de cositor, fi er pătrat, ţeavă de 
cupru, casete audio-video, preţ 
foarte bun. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0748-193982. 
(5.7)

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

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

MOBILIER

¤ Vând birou mare, dulap hol, 
altele. Inf. și relaţii suplimenta-
re la tel. 0748-193982. (5.7)

UZ CASNIC

¤ Vând plită de aragaz cu 3 ar-
zătoare. Inf. suplimentare la 
tel. 0264-440637 sau 0744-
485224. (3.7)

¤ Vând convenabil unei persoa-
ne interesate și serioase, scule 
așchietoare, cuţite strung, bur-
ghie, freze, scule de prindere, 
etc, la preţ convenabil. Rog se-
riozitate. Inf. la tel. 
0743-330440. (4.7)

CĂRŢI

¤ Vând diferite cărţi. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0748-193982. (5.7)

DIVERSE

¤ Vând palton de piele ¾ , băr-
bătesc, nr. 50-52, culoare maro, 
stare foarte bună, preţ negocia-
bil. la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (1.7)

¤ 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.

¤ V=nd coniac de 47° [i rachiu 
de fruncte de 53°, preţ 30 RON, 
respectiv 25 RON. Calitate supe-
rioară. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (1.5)

¤ Vând baloţi de lucernă din 
2014, dreptunghiular, calitate 
superioară, neploat, din șopron. 
Inf. suplimentare la tel. 
0741-100529. (1.7)

¤ Vând dovlecei comestibile (lu-
dăi) de calitate extra, la 10-15 
kg, în cantitate mică și mare, 
cart. Gheorgheni. Preţ negocia-
bil. Sunaţi la tel. 0741-100529. 
(1.7)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, cu 6 role, pe curent 220 
V, nou, marcă străină, aparatul 
este nou. Preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0741-100529. (1.7)

¤ Vând vin alb, demisec, patru 
soiuri de struguri, producţie pro-
prie. Sunaţi la tel. 0722-515094. 
(1.7)

¤ Vând blană de astrahan, cu-
loare neagră, mărimea 42-44 și 
blană de nutrie, mărimea 50, 
ambele noi. Inf. suplimentare la 
tel. 0749-366446. (3.7)

¤ Vând damigene de 10 l, fi er 
forjat (bibliotecă). Inf. suplimen-
tare la tel. 0264-440637 sau 
0744-485224. (3.7)

¤ Vând serviciu de inox de 16 
piese, capace cu termostate, 
noi, capacitate 6,3 l; 3,1 l; 2,9 l; 
2,2 l; 1,6 l, construite în 7 stra-
turi, preţ 550 RON, negociabil. 
Foarte bun pentru cadou. Inf. 
suplimentare la tel. 
0751-367181. (3.7)

¤ Vând barcă pneumatică de 6 
persoane, cu motor ”Yahama”, 
de 25 CP. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0264-541633. (4.9)

¤ Vând 6 kg de cositor, fi er pă-
trat de 18 ml, ţeavă de cupru de 
12 ml, casete audio-video, preţ 
foarte bun. Inf. și relaţii supli-
mentare la tel. 0748-193982. 
(4.7)

¤ Vând vin alb demisec, pro-
ducţie proprie, 5-6 soiuri de 
struguri altoiţi. Inf suplimentare 
la tel. 0722-515094. (4.7)

¤ Vând cojoc de damă, nou și 
haină palton de piele bărbă-
tesc, aproape nou. Sunaţi la 
tel. 0264-541633. (4.9)

¤ Vând două paltoane de da-
mă, nr. 40-50, paltoane de băr-
baţi, un cojoac cu guler de bla-
nă, talia 52-54, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0264-591965. (5.7)

¤ Vând sobă de teracotă la 8 
rânduri, culoare maro, cu ușă 
metalică. Sunaţi la tel. 
0264-593488. (5.7)

¤ Vând două perechi de patine 
role din piele nr. 38 și 40, ghe-
te din piele, aproape noi, preţ-
negociabil. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (5.7)

¤ Vând URGENT 8 blugi și trico-
uri, toate culorile și mărimile. 
Inf. la tel. 0264-591965. (5.7)

¤ Caut dosare ANRP direct de la pro-
prietari. Tel. 0740-781459. (5.5)

¤ Vând covor vernil, cu dim. 3 
x 2,5 m și două cergi, preţne-
gociabil. Inf. la tel 
0264-591965. (5.5)

¤ Vând moară cu valţuri pentru 
grâu, capacitate mare. Relaţii la 
tel. 0751-1044086. (7.7)

¤ Vând trei ţigări electronice, 
noi, cu acumulatori de 650 MA, 
110 MA și 1300 MA, cu accesorii 
și soluţii, preţ pentru toate buzu-
nareale. Tel. 0762-258062. (7.7)

¤ Vând armă de tir ”Slavia” de 
4,5 mm, cu 2 arcuri, lunetă “Ga-
mo” 4 x 20, alice de plumb de 
4,5 mm, foarte puţin folosit. Inf. 
la tel. 0759-020427. (4.7)

¤ Vând o pereche de patine pe 
bocanci, nr. 40, noi. Sunaţi la 
tel. 0740-119939. (4.7)

¤ Vând ceasuri de mână bărbă-
tești “Doxa’, “Raketa”, “Pobe-
da”, “Poljot”, “Atlantic” și 5 cea-
suri de buzunar, noi, de epocă, 
din colecţie. Inf. la tel. 
0759-020427. (4.7)

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

ANIMALE

¤ Vând 10 porci pentru tăiat, între 
100-180 kg, pe ales, hrăniţi cu ce-
reale și lucenă, în cart. Gheorgheni, 
preţ 10 lei/kg. Asigur loc de sacrifi -
care. Merită văzut! Inf. la tel. 
0751-095924. (1.7)

AFACERI

¤ Ești o persoană motivată? Ai 
timp liber și puţin mai multă 
răbdare? Poţi câștiga lunar pes-
te 300 USD lucrând acasă la un 
calculator conectat la internet. 
Dacă te interesează trimte tex-
tul ”Info” la adresa gadi-
na2010@tahoo.com. (5.7)

COLECŢIONARI

¤ Vând trofee de vânâtoare căpri-
or (ţap) și colţi de mistreţi, preţ ne-
gociabil. Inf. și relaţii suplimentare 
la tel. 0264-591965. (2.5)

¤ Vând 100 buc pixuri din colecţie, 
stilouri noi, brichete din colecţie. 
Tel. 0759-020427. (4.7)

¤ Vând colecţie de timbre, cu do-
uă clasoare, mare și mic. Sunaţi la 
tel. 0759-020427. (4.7)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (ta-
blou, icoană veche, mașină de 
scris, radio, râșniţă, ceas cu 
pendulă, monede, mojar, etc). 
Ofer 5-30 ron. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (7.7)

Monitorul publică GRATUIT* anunţuri de MICĂ PUBLICITATE primite prin e-mail 
(anunturi@monitorulcj.ro) şi SMS cu tarif normal la numărul 0752-990127

* Anunţurile sunt gratuite exclusiv pentru persoane fizice, în limita a 20 de cuvinte.
- Anunţurile pentru rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, „Matrimoniale“ şi „Mulţumiri“ prezi că toare se taxează integral.
- Anunţurile trimise prin e-mail sau SMS beneficiază de 2 apariţii consecutive şi vor fi publicate în termen de 48 de ore de la trimitere.
- Datele de contact publicate în anunţ vor fi exclusiv adresa de e-mail de la care a fost transmis anunţul, respectiv numărul de telefon de la care a fost expediat SMS-ul.
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Cabinet veterinar

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

NOTIFICARE

Notifi căm creditorii S.C. CASA MEA IMOBILIARE 
S.R.L., Sediul social: Cluj-Napoca, P-ta Unirii, nr.27, ap.14, 
Jud. Cluj, Număr de ordine în registrul comerţului 
J12/1368/2002, C.U.I. 14762481, conform Hotararii Civile 
nr.3009/17.11.2014, pronunţată de Tribunalul Specializat 
Cluj în dosarul nr. 1034/1285/2014.

Termene: depunere declaraţii de creanţă 12.12.2014; 
tabel preliminar 14.01.2015; contestaţii la tabelul preliminar 
– 7 zile de la data publicării tabelului preliminar în BPI; 
soluţionare raport 92 din Legea nr. 85/2014- 11.03.2015, 
tabel defi nitiv, soluţionare contestaţii 11.03.2015.

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

ANUNŢ LICITAŢIE

Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA SPRL, 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, etaj 6, lichidator 
judiciar a SC INDY GO SRL – în faliment, in bankruptcy, en 
faillite –comuna Florești, Str. Avram Iancu nr. 107, jud. Cluj, 
CUI 11302322, J12/1980/1998, organizează licitaţie publică 
cu strigare, pentru valorifi carea următoarelor bunuri din 
patrimoniul societăţii:

•  Imobil “Spaţii comerciale și birouri”, compus din teren 
980mp si contrucţie P+2E în suprafaţă de 926mp, 
situat în Florești, str. Avram Iancu, nr. 109 preţ pornire 
169.355 EURO plus TVA.

Licitaţia va avea loc în 05.12.2014, ora 15:00, la sediul 
Casei de Insolvenţă Transilvania SPRL Cluj-Napoca. În cazul 
nevalorifi cării se vor organiza licitaţii în data de 12.12.2014, 
09.01.2015, 16.01.2015 la același preţ, locaţie și oră..

Caietele de sarcini pot fi  achiziţionate de la sediul 
lichidatorului, iar documentaţia de înscriere la licitaţie va 
trebui depusă cel târziu cu 24 de ore înaintea desfăsurării 
licitaţiei.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare și informaţii 
la tel 0737.888.997 sau pe www.citr.ro cod anunt CIT1323.

UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

Cluj-Napoca
Str. Partizanilor 

nr. 120

CONTACT:
e-mail: servicetransauto@yahoo.com

0729.308.116

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

În atenţia publicului călător!

Compania de Transport Public Cluj–Napoca SA 
informează publicul călător că, în data de 1 decembrie 
2014, circulația mijloacelor de transport în comun se 
va desfășura între orele 6,00 – 23,00, conform 
programului pentru zilele de duminică.

Cu ocazia Zilei Naționale a României, urăm 
publicului călător un călduros „La mulți ani!”

Compania de Transport Public Cluj-Napoca SA

spectacole

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

Marți, 9 decembrie, ora 19.00

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

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

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

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

Teatrul Naţional

Casa de Cultură a Studenţilor

Colegiul Academic
Concert Vocal-Simfonic, Corul și Orchestra Filarmonicii 

de Stat „Transilvania”
Vineri, 28 noiembrie, ora 19.00
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Clujenii iubitori de litera-

tură sunt invitați să parti-

cipe la o seară de pozie 

creștină organizată de 

Arhiepiscopia Clujului și 

Fundația „Mitropolitul 

Bartolomeu”, în partene-

riat cu Biblioteca 

Județeană „George 

Coșbuc” din Bistrița.

Evenimentul, ce se înscrie în 

cadrul întâlnirilor „Serile cultu-

rale ale Muzeului Mitropolitan”, 

va avea loc vineri, 28 noiembrie 

2014, cu începere de la ora 18, 

în sala mare a muzeului, afl at 

la demisolul catedralei ortodo-

xe din centrul Clujului.

Au fost pregătite pentru pu-

blicul clujean câteva momen-

te inedite, printre care lansa-

rea volumului Daniel Turcea, 

„Cântarea Treptelor”, o colecție 

de poezii postume din arhiva 

Mitropolitului Bartolomeu, 

prezentată într-o ediţie criti-

că şi prefaţată de profesorul 

Aurel Sasu,  potrivit consilie-

rului cultural al Arhiepiscopi-

ei Clujului, pr. Bogdan Iva-

nov. Cartea a apărut la Editu-

ra Eikon din Cluj-Napoca și 

despre ea vor vorbi pr. Ioan 

Chirilă, Irina Petraş, 

președintele Uniunii Scriitori-

lor, fi liala Cluj, profesorii uni-

versitari Mircea Muthu și Au-

rel Sasu și scriitorul clujean 

Constantin Cubleşan.

Pe lângă lansarea acestui vo-

lum au fost pregătite o serie de 

recitaluri de poezie creștină 

susținute de poeţii Horia Bă-

descu, Ioan Mureşan, Adrian 

Popescu, Dan Damaschin și 

Ioan Pintea. Actorul Petre Bă-

cioiu de la Teatrul Naţional din 

Cluj-Napoca, prezent și el la 

eveniment, va susține un reci-

tal din poezia lui Daniel Tur-

cea, unul dintre marii poeți 

creștini ai culturii române.

Pe întreaga durata a eveni-

mentului clujenii se vor putea 

bucura și de câteva momente 

muzicale susținute de Gavril 

Costea și Liliana Cadar-Mano-

leasa de la Academia de Mu-

zică „Gheorghe Dima” din mu-

nicipiu. Aceștia vor interpreta 

la fl aut, lucrări de Christoph 

Willibald Ritter von Gluck, 

Wolfgang Amadeus Mozart și 

Ludwig van Beethoven.

Seară de poezie creștină la 
Muzeul Mitropoliei Clujului

Trupurile neînsufl eţite a cinci 

militari din cei opt care şi-au 

pierdut viaţa în accidentul avi-

atic de vineri au fost aduse as-

tăzi, 23 noiembrie 2014, la Ba-

za Aeriană 71 Câmpia Turzii. La 

sosirea pe pistă a avut loc un 

ceremonial militar şi religios la 

care au participat toţi colegii mi-

litarilor decedaţi. Slujba de Pa-

rastas a fost săvârşită de Înalt-

preasfi nţitul Părinte Andrei, Mi-

tropolitul Clujului. La fi nal, ie-

rarhul le-a transmis tuturor sin-

cere condoleanţe, iar apoi tru-

purile neînsufl eţite ale militari-

lor au fost predate familiilor, 

prezente şi ele la ceremonial.

Astăzi, de la ora 14:00 un 

ceremonial similar a avut loc 

la Sibiu, în prezenţa preşedin-

telui ales Klaus Iohannis, a 

ministrului Apărării-Mircea 

Duşa şi a Şeful Statului Ma-

jor General, generalul-locote-

nent Ştefan Dănilă.

La ceremoniile de înhuma-

re a militarilor de pe raza ju-

deţului Cluj a fost prezent şi 

Înaltpreasfi nţitul Părinte Arhi-

episcop şi Mitropolit Andrei ca-

re s-a rugat pentru odihna su-

fl etelor celor căzuţi la datorie 

şi a transmis un mesaj de mân-

gâiere părintească şi încuraja-

re familiilor îndurerate.

Asociaţia tinerilor creştini 

ortodocşi de la nivelul proto-

popiatelor Bistriţa, Năsăud şi 

Beclean organizează în peri-

oada 31 ianuarie – 2 februarie 

2015, la Colibiţa, Tabăra de iar-

nă „Bucuria de a fi  tânăr”.

Sunt disponibile 35 de lo-

curi pentru tinerii cu vârste 

cuprinse între 13 şi 18 ani, iar 

taxa de participare este de 210 

lei, sumă în care sunt cuprin-

se transportul, cazarea, masa 

şi asistenţa medicală.

Potrivit inspectorului epar-

hial pentru tineret de la nive-

lul judetului Bistriţa-Năsăud, 

Pr. Tudor Mudure, dintre ac-

tivităţile ce se vor desfăşura 

în tabăra de la Colibiţa nu vor 

lipsi jocurile specifi ce de iar-

nă, dar nici atelierele temati-

ce, cântecele la chitară şi dis-

cuţiile pe teme duhovniceşti. 

„Este prima tabără de iarnă 

organizată de Asociaţia tine-

rilor creştini ortodocşi de la 

nivelul judeţului Bistriţa-Nă-

săud şi sperăm ca va fi  o re-

uşită la fel ca celelelte tabere 

pe care le-am organizat în va-

ră”, a declarat inspectorul 

eparhial pentru tineret a ju-

deţului Bistriţa-Năsăud, Pr. 

Tudor Mudure.

Înscrierile în tabăra de iar-

nă de la Colibiţa se pot face 

în perioada aceasta, la res-

ponsabilii din cadrul Asocia-

ţiei tinerilor creştini ortodocşi 

de la nivelul protopopiatelor 

Bistriţa, Năsăud şi Beclean.

Parastas pentru 
victimele accidentului 
aviatic de la Mălâncrav

Tabără de iarnă la Colibița, 
în județul Bistrița-Năsăud

În fi ecare an, la 26 noiem-

brie 2014, Biserica 

Ortodoxă face pomenirea 

Sfântului Stelian. Acesta a 

trăit în Asia Mica în urmă 

cu mai bine de 1.300 de 

ani. După moartea părin-

ţilor şi a fraţilor săi, 

rămas singur, s-a retras 

într-o mănăstire din 

Pafl agonia. Pentru viaţa 

sa curată s-a învrednicit 

de darul facerii de 

minuni, vindecând copiii 

bolnavi.

Sărbătoare la Grădiniţa 
„Sfântul Stelian” 
din Cluj-Napoca

Sfântul Stelian este consi-

derat ocrotitorul copiilor, mo-

tiv pentru care, mai multe uni-

tăţi de învăţământ îi poartă 

numele. Este şi cazul Grădi-

niţei „Sfântul Stelian” din 

Cluj-Napoca, afl ată sub patro-

najul Arhiepiscopiei Clujului, 

care şi-a cinstit astăzi ocroti-

torul spiritual. Cu acest pri-

lej, cei aproximativ 50 de co-

pii care frecventează grădini-

ţa au pregătit un program spe-

cial, la care a luat parte şi În-

altpreasfi nţitul Părinte Andrei, 

Arhiepiscopul si Mitropolitul 

Clujului. Ierarhul i-a binecu-

vântat şi le-a oferit micuţilor 

iconiţe şi dulciuri.

Grădiniţa „Sf. Stelian” a 

fost înfi inţată în 2008. Pe lân-

gă activităţile obişnuite, copi-

ii pot benefi cia aici de cursuri 

de pictură, de limbi străine, 

precum engleză sau germa-

nă, dar şi de lecţii de balet.

Hramul Capelei „Sfântul 
Stelian” al Liceului 
Tehnologic „Vădeasa”

Sărbătoarea Sfântului Ste-

lian, ocrotitorul copiilor a în-

semnat şi hramul Capelei Li-

ceului Tehnologic „Vlădea-

sa” din Huedin. De la ora 

12:00, protopopul Huedinu-

lui, părintele Ciprian Taloş, 

a ofi ciat cu acest prilej Aca-

tistul Sfântului Stelian. În ca-

pelă au fost prezenţi elevii 

şi profesorii unităţii de învă-

ţământ. La fi nalul slujbei s-a 

prezentat Viaţa Sfântului Ste-

lian, iar sărbătoarea a con-

tinuat cu un program de pri-

cesne şi colinde. Capela cu 

hramul „Sfântul Stelian – 

ocrotitorul copiilor”, din ca-

drul Liceului Tehnologic „Vlă-

deasa” a fost sfi nţită în 14 

Noiembrie 2011, de Înaltprea-

sfi nţitul Arhiepiscop şi Mi-

tropolit Andrei. „Aici, elevii 

îşi rostesc zilnic rugăciunile 

şi se pun în ocrotirea lui 

Dumnezeu şi a Sfântului Ste-

lian”, ne-a spus protopopul 

de Huedin, părintele Cipri-

an Taloş.

Paraclisul „Sfântul 
Stelian” al Centrului 
pentru Protecţia Copilului 
Beclean, în sărbătoare

Şi Paraclisul „Sfântul Ste-

lian” al Centrului pentru Pro-

tecţia Copilului din Beclean 

şi-a sărbătorit astăzi hramul. 

Toţi benefi ciarii acestui aşe-

zământ alături de persona-

lul de serviciu au luat parte 

cu acest prilej, la Sfânta Li-

turghie săvârşită de părinte-

le Alin Pop.

Paraclisul „Sfântul Steli-

an” al Centrului pentru Pro-

tecţia Copilului din Beclean 

a fost construit în anul 1999. 

„Paraclisul este un loc de ru-

găciune, unde tinerii care nu 

trăiesc alături de familiile 

lor, îşi găsesc liniştea sufl e-

tească, în spiritul virtuţilor 

creştine”, a declarat părin-

tele Alin Pop.

Sfântului Stelian, ocrotitorul copiilor 
sărbătorit în Arhiepiscopia Clujului

† Arhiepiscopul şi Mitropolitul 
Bartolomeu ANANIA

În fresca bisericii din 

mănăstirea Clocociov 

există o imagine a Cinei 

celei de Taină, asupra 

căreia m-am oprit. În 

ciuda stângăciilor de 

desen – inclusiv perspec-

tiva -, mi se pare că 

zugravul a fost inspirat de 

o idee îndrăzneaţă.

În cele mai multe cazuri, 

scena surprinde momentul 

când Iisus frânge pâinea pe 

care o va împărţi ucenicilor 

rostind: „Luaţi, mâncaţi, aces-

ta este trupul Meu...", sau cli-

pa în care anunţă că „cineva 

din voi Mă va vinde", ceea 

ce-i face pe ucenici să se în-

trebe: „Nu cumva acela sunt 

eu?" Primul moment transmi-

te mesajul euharistic; cel de 

al doilea cade pe psihologie 

şi-i oferă artistului – vezi Le-

onardo da Vinci ! – şansa de 

a-şi pune perso-najele în miş-

care.

Fresca de la Clocociov sur-

prinde acest al doilea moment, 

dar îl implică şi pe cel imedi-

at următor; întrebării uceni-

cilor, Iisus îi răspunde că vân-

zătorul va fi  cel ce întinge 

acum mâna în blid. Iuda s-a 

ridicat de pe scaun şi, aple-

cat cu trupul peste jumătate 

din masă, smulge cu lăcomie 

un peşte din blidul de la mij-

loc; e atât de grăbit încât mâ-

na cealaltă i s-a încurcat în 

haină şi întregul corp se cum-

păneşte într-un echilibru in-

stabil.

Masa e rotundă, ucenicii 

sunt aşezaţi în cerc; Iisus nu 

stă în acelaşi plan cu ei, ci 

puţin mai în spate, cu palma 

rezemată pe capul lui Ioan. 

Cercul e geometria perfecţi-

unii. Iisus a izbutit să facă 

din ucenici oameni desăvâr-

şiţi, dar iată că unul rupe cer-

cul şi cască în circumferinţă 

o ştirbitură, un gol care anun-

ţă că mântuirea obiectivă ope-

rată de Iisus Hristos nu este 

ultimul cuvânt al lui Dumne-

zeu întru desăvârşirea omu-

lui, că pentru atingerea aces-

teia e necesară şi conlucra-

rea subiectului prin libera lui 

voinţă, prin ceea ce se chea-

mă sinergie.

Pe de altă parte, zugravul 

nostru vede în acest Iuda un 

vânzător cu profi l special, de 

nuanţă folclorică. Trădătorul 

clasic lucrează din umbră şi 

face totul spre a nu se decon-

spira. Acest Iuda este tipul de 

trădător care iese în faţă, se 

dă de gol; o face aici, la Cină, 

aşa cum o va face în grădina 

Ghetsimani, când iese din um-

bră şi-L sărută pe învăţător în 

semn de recunoaştere. El nu 

este un laş, dar nici un cura-

jos: e mai degrabă un prost.

Nu vi se pare că acest pro-

fi l e de natură să relativize-

ze teribila dramă a Crucii ? 

Teologic, da; folcloric, mai 

puţin. Ţăranul nu are senti-

mentul tragicului. Diavolul 

nu este luat în serios ci, pur 

şi simplu, ridiculizat (amin-

teşte-ţi de Satana şi Bunul 

Dumnezeu). Dacă Iuda, is-

toriceşte, s-a sinucis, zugra-

vul nostru îi aplică o severă 

pedeapsă postumă, prăbu-

şindu-l în neant prin ridicu-

lizare.

Iuda între lăcomie şi prostie
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Când între 1944-1947, ger-

manul de origine română 

Hans Bergel, scria nuvela 

sa de debut printre luptă-

torii anti-comunişti din 

munţi, nimeni nu antici-

pat că de atunci, destinul 

autorului avea să atârne 

de micuţa sa carte.

Hans Bergel este socotit a 

fi  „autorul de limbă germană 

cel mai complex din Europa 

de Sud-Est” (Mariana Lăzăres-

cu), care „poate fi  asemănat 

în multe privinţe cu Sadovea-

nu, însă un Sadoveanu mai 

plin de nerv şi mai sensibil la 

istorie” (Ana Blandiana). În 

urma lansării, în cadrul târgu-

lui de carte „Gaudeamus”, a 

ultimului său volum de poves-

tiri, autorul de origine româ-

nă s-a afl at pentru trei zile în 

oraşul Cluj-Napoca, unde a 

susţinut o serie de lecturi şi 

conferinţe. În acest articol in-

edit, Monitorul de Cluj vă pre-

zintă povestea tulburătoare şi 

aventuroasă ţesută în jurul pri-

mei cărţi a autorului, scrisă în 

anii ‘40. O istorie cu luptători 

din munţi, secrete şi trădări, 

dar mai ales cu, poate, singu-

ra creaţie literară anti-comu-

nistă premiată de regimul opre-

siv din România.

Hans Bergel (n.1925) este 

un scriitor şi jurnalist german 

de origine română.. Născut la 

Râşnov, el şi-a petrecut copi-

lăria în mai multe oraşe din 

Transilvania. A urmat semi-

narul pedagogic din Sibiu, dar 

războiul şi invazia rusă l-au 

obligat să-şi întrerupă studii-

le. Reuşeşte să ia bacalaurea-

tul în 1946, după care este an-

gajat ca profesor. Vrând să fu-

gă în Germania, este prins în 

Ungaria, extrădat şi condam-

nat la 14 luni de închisoare 

pentru trecerea frauduloasă a 

frontierei. În 1954 este ares-

tat la Cluj pentru „incitare la 

rebeliune” şi condamnat la un 

an de închisoare. În 1959 va 

fi  arestat pentru a treia oară, 

la Braşov, fi ind judecat în pro-

cesul „grupului de scriitori 

germani”. Primeşte o condam-

nare la 15 ani de muncă sil-

nică, pentru nuvela istorică 

Fürst und Lautenschläger 

(„Prinţul şi bardul“), scrisă 

cu 12 ani în urmă. O mai ve-

che cunoştinţă a sa i-a arătat 

Securităţii că nuvela are un 

dublu sens, din care unul os-

til comunismului. Deşi acţiu-

nea nuvelei se petrecea în se-

colul XVII, contextul şi fi gu-

rile istorice reprezentau o ana-

logie a regimului comunist. 

Va executa 3 ani de detenţie, 

în 18 temniţe. Este eliberat în 

1962, datorită amnistiei gene-

rale a deţinuţilor politici, şi se 

angajează ca violoncelist al 

orchestrei din Braşov. În 1968 

depune o cerere de emigrare 

în Republica Federală Germa-

nia, şi este sprijinit de faimo-

sul scriitor Günter Grass, ca-

re a intervenit pe lângă Wil-

ly Brandt, pe vremea aceea 

ministrul de externe al Ger-

maniei. Ulterior emigrării, se 

stabileşte Gröbenzell lângă 

München, cu soţia şi copiii. 

În perioada 1970-1989 a fost 

redactor şef la publicaţia Sie-

benbürgische Zeitung (Ziarul 

transilvănean) care apare la 

München. Lucrează în calita-

te de colaborator extern la Ra-

diodifuziunea din Bavaria (Ba-

yerischer Rundfunk).

1944: începutul 
rezistenţei din munţi

Când armata rusă a pătruns 

graniţele României, Bergel era 

un tânăr de 19 ani. Îşi amin-

teşte cum la început, sovieti-

cii au fost întâmpinaţi cu sim-

patie în unele părţi. Curând 

însă, jafurile, violurile, execu-

ţiile arbitrare, dispreţul faţă 

de lege, la care se adăugau 

batjocorirea României ca stat 

şi popor, au răspândit teama 

în rândul populaţiei. Încă din 

1944, în Transilvania începea 

rezistenţa din munţi.

La sfârşitul lunii septem-

brie, Mihai K., un tânăr avo-

cat şi doctor în drept, îl în-

treabă pe Bergel dacă nu ar fi  

dispus să ducă 14 acte de iden-

titate false unor bărbaţi din 

munţii Sebeşului. O parte din-

tre aceştia erau ofi ţeri din ar-

mata română regală, care, re-

fuzând să lupte de partea ru-

să, îşi părăsiseră unităţile şi 

stăteau ascunşi în pădurile 

montane. Din respectivul grup 

făceau parte şi uni studenţi 

urmăriţi pentru atitudini an-

ti-sovietice. Căţărător şi schi-

or pasionat, tânărul Brugel se 

număra la momentul respec-

tiv printre bunii cunoscători 

ai Carpaţilor meridionali. În 

plus, o recunoaşte fără mena-

jamente, se afl a la o vârstă la 

care nu ar fi  refuzat oferta 

unei asemenea aventuri. Nu 

cunoştea localizarea precisă 

a grupului, ci doar că se afl ă 

undeva între masivii Cindrei 

şi Ştefl eşti, „zonă extinsă, cu 

vârfuri de peste 2000 de me-

tri”. A dat peste grupul de par-

tizani după o săptămână de 

rătăcit prin zăpadă şi gheaţă, 

cu înnoptări prin copaci şi stâ-

ne părăsite. Undeva sub vâr-

ful Ştefl eşti, 50 de oameni tră-

iau în bivuacuri săpate în pă-

mânt. Erau sprijiniţi cu hra-

nă adusă pe drumuri secrete 

de ţăranii din Valea Sadului 

şi de un grup de sibieni. În 

acel moment, aşteptau trans-

porturi de arme pentru a în-

cepe lupta anti-comunistă.

Succesul primei expediţii a 

atras alte misiuni similare în 

munţi. Dacă la început era vor-

ba de acte de identitate, ulte-

rior Bergel avea să fi e trimis 

pentru a-I pune la curent pe 

luptători cu diversele planuri 

de acţiune a Siguranţei,împotriva 

lor. „Toată lumea respecta pri-

ma regulă a oricărei activităţi 

conspirative: prezentarea şi 

adresarea se făceau folosind 

numai numele de cod. Şi au 

primisem un nume fals, Sâr-

bu Ion”. Pentru Hans Bergel, 

întâlnirea cu oameni care erau 

dispuşi să îşi sacrifi ce viaţa în 

numele libertăţii, avea să con-

stituie un moment de cotitură 

al vieţii sale. Cu toate că cei 

din munţi ştiau că nu pot ţine 

piept sovieticilor numai cu ar-

mamentul uşor de care dispu-

neau ( speranţa cea mare era 

intervenţia americanilor), pen-

tru ei miza luptei era mai în-

tâi de ordin moral: „ Atât timp 

cât existăm, spuneau ei, şi oa-

menii din ţară ştiu acest lucru, 

noi şi naţiunea mai avem dem-

nitate. Ceea ce facem nu este 

lipsit de sens”.

Căpitanul de aviaţie

Una din expediţiile sale în 

munţi avea să puncteze mo-

mentul în care Bergel a sim-

ţit că trebuie să apuce creio-

nul şi să scrie. În toamna anu-

lui 1945, în zona cabanei Prej-

ba din munţii Cibinului, un 

luptător, fost căpitan de avi-

aţiei al armatei, a fost rănit 

grav în zona coapsei. Pe nu-

mele său de cod Cezar, acest 

om câştigase demult admira-

ţia lui Bergel: „ avea o minte 

de fi losof, argumentele lui îm-

potriva comunismului se ba-

zau pe cele mai solide idei ale 

fi losofi ei europene şi pe re-

fl ecţiile despre umanitarism 

conţinute în Biblie”. Pentru că 

la două săptămâni rana supu-

ra, iar bărbatul suferea de fe-

bră şi leşin, Bergel s-a hotă-

rât să îl transporte la spitalul 

din Sibiu. L-a purtat în spate 

în timp ce cobora prin noap-

tea furtunoasă. Au petrecut o 

zi pe căpiţa de fân a unei gos-

podării de ţară, şi la capătul 

a două zile a ajuns în gara 

Tălmaciu, de pe malul Oltu-

lui. O jumătate de oră mai târ-

ziu, căpitanul a murit în mi-

ca şi recea sală unde aşteptau 

trenul. Avea 40 de ani şi lăsa 

în urmă trei copii. Bergel a lu-

at corpul neînsufl eţit, pe ca-

re l-a întins pe o banca, iar 

după ce i-a închis ochii, a dis-

părut în noapte. Două fraze 

ale căpitanului l-au fulgerat 

şi i s-au întipărit în minte pen-

tru totdeauna: „ a cădea în lo-

viri şi a fi  făcut sclav nu este 

altceva decât o nefericire de 

moment. Nefericirea unei so-

cietăţi ia dimensiuni fi nale 

abia atunci când dispare vo-

inţa de libertate”. Nuvela de 

debut a lui Hans Bergel înce-

pea să prindă contur.

Rezistenţa prin literatură

A început să scrie din mâ-

nie, a doua zi după moartea 

căpitanului de aviaţie. Nuve-

la avea să descrie cursul vie-

ţii autorului. Autorul îşi amin-

teşte că se punea să scrie pe 

orice avea la îndemână: bu-

căţi de carton, pe ziare, banc-

note. Nici măcar o singură 

propoziţie nu a fost scrisă la 

masa de scris. În tot acest 

timp, avea în faţa ochilor chi-

pul căpitanului de aviaţie şi 

în minte gândurile sale des-

pre libertatea interioară. Dis-

cuta cu partizanii şi ţăranii 

despre subiectul nuvelei. Scria 

în limba germană, limba sa 

maternă, şi traducea ciobani-

lor şi celorlalţi luptători din 

rezistenţă. „Toţi înţelegeau ce 

scriam. Ideea de libertate şi 

dorinţa de a fi  liber depăşesc 

graniţele limbii şi a naţiunii”. 

Când era posibil, ducea frag-

mentele pe care scrisese la so-

ra lui, care le copia (avea să 

afl e mult mai târziu) pe hâr-

tie curată. Nu s-a putut ajun-

ge la fi neţuri stilistice şi la o 

corectură atentă a textului. 

Nu era timp şi nici liniştea ne-

cesară pentru asta. În plus, 

pentru Bergel, alta era priori-

tatea: „Intenţia mea era una 

singură: să îmi exprim în cu-

vinte revolta faţă de tiranie, 

pentru a nu mă sufoca şi a 

supravieţui moral”. Timp de 

doi ani a lucrat la nuvela sa. 

Când a terminat de scris, măr-

turiseşte că a avut un senti-

ment de eliberare defi nitivă. 

Nu de teama dictaturii pro-

priu-zise, ci de a fi  deformat 

sufl eteşte de către aceasta.

„Prinţul şi Bardul”

În secolul al –XVII-lea, un 

prinţ din casa nobiliară Batho-

ry, străbate ţara în lung şi în lat 

cu armata sa, jefuind localităţi, 

ucigând şi lăsând în urma lui 

sărăcie şi groază. Ocupă oraşul 

Braşov în 1612, unde instau-

rează un regim de teroare. Aici 

îl întâlneşte pe bard, care îl sa-

tirizează şi i se opune. Bardul 

este arestat şi refuză eliberarea 

oferită de prinţ în schimbul 

unui cântec de laudă. În fi na-

lul nuvelei, prinţul este trădat 

de proprii să oameni, care îl şi 

ucid, punând capăt regimului 

său de teroare.

După zece ani de la scrie-

rea nuvelei, primeşte vizita re-

dactorului cultural al unui co-

tidian românesc de limbă ger-

mană. Acesta îi solicită să ia 

parte la un concurs naţional 

de proză literară organizat de 

ziarul său. Deşi iniţial se gân-

dea să refuze, neavând un text 

pe care să-l considere apt pen-

tru competiţie, sora sa îi amin-

teşte de nuvela pe care o scri-

sese cu ani în urmă. Nici nu 

o mai citise de când a scris-o, 

şi atunci a afl at că sora lui o 

transcrisese pe curat.

Astfel, „Prinţul şi bardul” 

a ajuns în mâinile juriului de 

la Bucureşti, care a premiat-o. 

A fost copleşit de laude pen-

tru „prezentarea puternică, 

consecventă, dramatică şi fas-

cinantă, a revoltei unui bard 

în numele maselor populare, 

care a arătat curaj în faţa sca-

unului princiar, şi este un 

exemplu al timpuriei conşti-

inţei de clasă în sens mar-

xist-leninist”.

Culme a ironiei, o nuvelă 

îndreptată împotriva unui re-

gim opresiv, era premiată şi 

chiar publicată de reprezen-

tanţii acestuia. Bergel şi-a sa-

vurat succesul de care s-a bu-

curat ca de un triumf perso-

nal asupra regimului comu-

nist, pe care că îl ura.

Cum se împlineşte 
destinul unei cărţi

Un moment de neatenţie, 

făcut în 1957, făcut la puţin 

timp după publicarea nuvelei, 

avea să fi e costisitor. Atunci, 

un prieten mai tânăr decât el, 

l-a întrebat confi denţial dacă 

nu cumva prinţul simbolizea-

ză regimul comunist, iar bar-

dul, pe artistul care cere liber-

tate în ţara subjugată. Bergel, 

precipitat, îi pune mâna la gu-

ră amicului său, confi rmân-

du-I imediat bănuiala. La un 

an distanţă, „prietenul” este 

arestat din alte motive, şi di-

vulgă anchetatorilor semnifi -

caţia reală al nuvelei lui Ber-

gel. După decenii, acesta a pu-

tut accesa procesul verbal com-

plet al dosarului său, unde a 

putut vedea detaliile cu care 

presupusul prieten interpreta 

conţinutul nuvelei „Prinţul şi 

bardul”. Pentru Bergel, a ur-

mat o condamnare de 15 ani 

la muncă silnică.

La începutul anilor 60, 

ajunsese ca deţinut politic în-

tr-un lagăr de muncă din Bal-

ta Ialomiţei. Aici ia parte la o 

rundă de povestiri cu partici-

panţi de pretutindeni. Un şo-

fer de camion din Caracal ia 

cuvântul, vorbind despre „ma-

rele roman” al unui scriitor, 

despre care auzise de la un 

alt deţinut, într-o altă închi-

soare. Bergel îşi face apariţia 

în mijlocul discuţie, iar când 

aceasta este reluată, va afl a 

cu stupefacţie că ceea ce po-

vestea şoferul nu era altceva 

decât nuvela pentru care Ber-

gel fusese condamnat. În cur-

sul anilor ce trecuseră, nuve-

la scrisă de Bergel la 20 de 

ani, călătorise prin lagăre şi 

închisori, fără ştirea autoru-

lui ei. Aici, printre întemni-

ţaţi, ea îşi îndeplinea adevă-

ratul scop, acela de a simbo-

liza lupta neîntreruptă a liber-

tăţii în faţa agresiunii despo-

tice, pentru a însufl eţi spiri-

tele slăbite în urma nesfârşi-

telor abuzuri. Aceasta va fi  

una din cele mai memorabi-

le amintiri ale vieţii autoru-

lui, reîntâlnirea cu nuvela sa, 

rămânând până astăzi una din 

cele mai memorabile eveni-

mente ale vieții sale.

Hans Bergel, despre rezistență prin literatură
Despre povestea tulburătoare și aventuroasă țesută în jurul primei cărți a autorului, scrisă în anii ‘40.

HANS BERGER | scriitor

„Toţi înţelegeau ce scriam. Ideea de 
libertate şi dorinţa de a fi  liber depăşesc 
graniţele limbii şi a naţiunii“



14 timp-liber.monitorulcj.ro vineri-duminică, 28-30 noiembrie 2014

SUDOKUFOTOGRAFIA SĂPTĂMÂNII

PROGRAM CINEMA
Cinema „Florin Piersic“
Pinguinii din Madagascar
V, L-J: 14:00 (dub), 20:00 (sub); S, 
D: 11:30 (dub), 17:00 (sub)

Şefi de coşmar 2
V, L-J: 17:00; S, D: 14:00, 20:00

Jocurile foamei: Revolta
V-J: 23:00

Cinema Victoria
The Rewrite
Ma: 15:00; V: 17:30; S, L, J: 
20:00; D, Mi: 22:30

Ida
Mi: 15:00; D, Ma: 17:30; V: 20:00

Scurt/4: Patru istorii de inimă 
neagră
V: 15:00; L: 17:30; D, Ma: 20:00; 
S, J: 22:30

Două zile, o noapte
D, J: 15:00; S: 17:30; L: 22:30

The Good Lie
S, L: 15:00; J: 17:30; Mi: 20:00; 
V: 22:30

Trading Germans
Mi: 17:30

Wallace&Gromit: Blestemul 
Iepurelui
V, D: 13:00

The Iron Giant
S: 13:00

Trust
L: 13:00

Bel Ami
Ma: 13:00

The Duchess
Mi: 13:00

Valul perfect
J: 13:00

Cinema City Polus
Horrible Bosses 2 2D
V, Ma – J 13:10, 15:20, 17:30, 
19:40, 21:50; S – L 11:00, 13:10, 
15:20, 17:30, 19:40, 21:50

The Penguins of Madagascar 
3D Subtitled
V – J 20:10, 22:20

The Penguins of Madagascar 
3D Dubbed
V, Ma – J 13:00, 14:10, 16:10, 
18:10; S – L 11:10, 12:10, 14:10, 
16:10, 18:10

Jessabelle 2D
V – J 13:40, 15:40, 17:40, 19:30, 
21:40

Interstellar 2D
V, Ma – J 15:10, 18:50, 20:50; S – 
L 12:00, 15:10, 18:50, 20:50

Eliza Graves 2D
V – J 18:30

Northmen: A Viking Saga 2D
V – J 20:30

John Wick 2D
V – J 22:10

Fury 2D
V – J 15:50

Magic in the Moonlight 2D
V – J 13:50

The Hunger Games: Mockingjay 
– Part 1 2D
V, Ma – J 14:00, 15:30, 16:30, 
18:00, 19:00, 20:30, 21:30, 
22:30; S – L 11:30, 14:00, 15:30, 

16:30, 18:00, 19:00, 20:30, 
21:30, 22:30

The Boxtrolls 3D – dubbed
V, Ma – J 13:30; S – L 11:20, 
13:30

The Rewrite 2D
V, Ma – J 16:00, 18:20; S – L 
11:40, 16:00, 18:20

The House of Magic 3D
V, Ma – J 13:50; S – L 11:40, 
13:50

Cinema City Iulius
The Judge 2D
Mi – J 21:50

Nightcrawler 2D
Mi – J 20:10

The Penguins of Madagascar 
3D Dubbed
V, Ma – J 13:00, 14:20, 16:20, 
18:20; S – L 11:20, 12:20, 14:20, 
16:20, 18:20

The Penguins of Madagascar 
3D Subtitled
V – J 20:20, 22:20

Horrible Bosses 2 2D
V, Ma – J 14:00, 16:10, 18:30, 
20:40, 22:50; S – L 11:50, 14:00, 
16:10, 18:30, 20:40, 22:50

Jessabelle 2D
V – Ma 13:40, 15:50, 17:50, 
19:50, 22:00; Mi – J 13:40, 15:50, 
17:50, 19:50, 22:30

Northmen: A Viking Saga 2D
V – Ma 15:20, 20:10; Mi – J 
15:20, 19:20

The Boxtrolls 3D – dubbed
V, Ma – J 13:50, 15:10; S – L 

11:50, 13:50, 14:50

Qu'est-ce qu'on a fait au Bon 
Dieu?
V, Ma – J 17:20; S – L 11:10, 
17:20

The Hunger Games: Mockingjay 
– Part 1 2D
V, Ma – J 14:00, 15:00, 16:30, 
17:30, 19:00, 20:00, 21:30, 
22:30; S – L 11:30, 12:30, 14:00, 
15:00, 16:30, 17:30, 19:00, 
20:00, 21:30, 22:30

The Rewrite 2D
V, Ma 13:00, 19:30, 21:40; S – L 
19:30, 21:40; Mi – J 13:00, 19:30

The Stag 2D
V, Ma 19:20; S – L 11:40, 19:20

Magic in the Moonlight 2D
V – J 15:20

Eliza Graves 2D
V – Ma 17:10, 22:10; Mi – J 
17:10, 21:40

Interstellar 2D
V, Ma – J 14:20, 16:00, 17:40, 
19:10, 20:50, 22:20; S – L 11:00, 
14:20, 16:00, 17:40, 19:10, 
20:50, 22:20

John Wick 2D
V – J 13:10, 21:20

Fury 2D
V – J 17:30

The House of Magic 3D
V, Ma – J 13:20; S - L 11:00, 
13:00, 13:20

Berbec
Ar fi  bine să nu vă planifi caţi treburi importante, pentru că este puţin proba-
bil să vă puteţi respecta programul. Aveţi de făcut mai multe drumuri scurte 
pentru casă și pentru un membru mai tânăr al familiei. Puteţi să vă ocupaţi 
de problemele fi nanciare, pentru aveţi șanse de reușită. Evitaţi orice fel de 
speculaţii!

Taur
Aveţi ocazia să daţi sfaturi utile unor persoane mai tinere. Cu sprijinul fi nan-
ciar al unei rude, vă puteţi îndeplini dorinţa de a cumpăra câteva obiecte de 
uz casnic. Este o săptămână favorabilă investiţiilor și întâlnirilor cu prietenii, 
însă vă sfătuim să nu vă neglijaţi partenerul de viaţă.

Gemeni
Aveţi tendinţa să vă dedicaţi total muncii și să neglijaţi relaţiile sentimen-
tale. Vă sfătuim să acordaţi mai multă atenţie familiei. Vi se propune să 
intraţi într-o afacere. Ar fi  bine să nu vă grăbiţi, pentru că există riscul unui 
eșec.

Rac
Sunteţi decis să terminaţi o activitate începută mai demult, pentru casă. Puteţi 
benefi cia de ajutorul unei rude, dar va trebui să îi suportaţi sfaturile insistente. 
Aveţi grijă să nu se ajungă la ceartă! S-ar putea să vă viziteze un prieten bun.

Leu
Aveţi șanse mari să rezolvaţi probleme legate de cămin. Partenerul de viaţă 
vă ajută. S-ar putea să întâmpinaţi probleme de natură birocratică. Vă sfă-
tuim să vă bazaţi pe intuiţie.

Fecioară
Sunteţi puţin descurajat de numărul problemelor pe care le aveţi de rezol-
vat. Cu calm și răbdare, veţi reuși. Aveţi șanse să faceţi schimbări în casă, 
spre bucuria partenerului de viaţă. Fiţi mai atent la cheltuieli! Nu este un 
moment prea bun pentru investiţii. Vă sfătuim să vă odihniţi mai mult.

Balanţă
Aveţi succes în toate activităţile casnice. Primiţi o sumă importantă de pe ur-
ma unei afaceri și vă faceţi planuri de viitor împreună cu partenerul de via-
ţă. Vă sfătuim să nu începeţi decât ceea ce sunteţi sigur că puteţi termina. 
S-ar putea să afl aţi despre o rudă că este bolnavă.

Scorpion
Reușiţi să faceţi schimbări radicale în viaţa dumneavoastră, mai ales în pri-
vinţa relaţiilor sentimentale. Faceţi cunoștinţă cu mai multe persoane im-
portante, care v-ar putea deveni parteneri de afaceri. Ar fi  bine să ascultaţi 
și părerile partenerului de viaţă.

Săgetător
S-ar putea să fi ţi dezamăgit din cauza unei afaceri care nu merge conform 
așteptărilor. Vă sfătuim să nu vă descurajaţi. Pur și simplu, nu este o zi bună 
pentru afaceri. Aveţi ocazia să petreceţi mai mult timp alături de persoana 
iubită. Puteţi să faceţi planuri de viitor.

Capricorn
Chiar dacă aveţi multe probleme de rezolvat, ar fi  bine să vă relaxaţi mai 
mult. Sunteţi tentat să cheltuiţi prea mult în interes personal. Fiţi prudent și 
cumpătat! Este posibil să faceţi cunoștinţă cu o persoană deosebită, care va 
juca un rol important în viaţa dumneavoastră sentimentală.

Vărsător
Aveţi succes în afaceri și în activităţile desfășurate pentru cămin. Reușiţi să 
faceţi schimbări atât în casă, cât și în afaceri. Vă sfătuim să ţineţi seama și 
de părerile unui bărbat mai în vârstă. Aveţi grijă să nu începeţi prea multe 
treburi deodată, pentru că s-ar putea să nu le puteţi duce pe toate la bun 
sfârșit. Vă vizitează un prieten cu care nu v-aţi mai văzut de mult.

Peşti
Sunteţi hotărât să faceţi o schimbare în relaţiile sentimentale. Vă simţiţi 
foarte bine într-o vizită la prieteni, unde vă afl aţi în centrul atenţiei. Lăsaţi-i 
și pe ceilalţi să vorbească! Vă sfătuim să fi ţi diplomat și să evitaţi discuţiile 
în contradictoriu cu o femeie.
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Horoscopul săptămânii

DEZLEGAREA INTEGRAMEI DIN NUMĂRUL TRECUTDe la mitinguri pașnice la revolte, vandalism, tâlhării și împușcături, evenimentele din orașul american Ferguson, Missouri, par să fi 
scăpat de sub control. După moartea unui tânăr de culoare, care a generat ample discuții despre rasism și brutalitatea poliției, protestele 
durează deja de trei luni și jumătate. Peste 200 de oameni au fost arestați deja, însă nemulțumirile localnicilor sunt departe de a se fi 
calmat, mai ales că jurații nu l-au condamnat pe polițistul care l-a împușcat mortal pe Michael Brown.
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PUBLICITATE

WEEKEND la TV
vineri, 28 noiembrie

TVR 1
10:00 Biziday (2013, talk show) (reluare)
10:50 Teleshopping (promo)
11:30 Black Harbour (can., 1996, ser., episodul 
9) (reluare)
12:20 Discover România (emis. info.)
12:30 Tribuna partidelor parlamentare (emis. 
info.)
13:00 Finanţe și afaceri (2013, emis. info.)
13:30 M.A.I. aproape de ti ne (emis. info.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Oameni ca noi (rep.) (live)
16:00 Parlamentul României (2008)
17:00 Zon@ (2007)
17:30 Europa mea (emis. info.)
18:00 După 25 de ani: Ceaușescu, primul meci 
(reluare)
18:35 Andografi a zilei
18:45 Black Harbour (can., 1996, ser., episodul 10)
19:40 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 O dată-n viaţă (diverti sment) (live)
0:00 Nocturne (talk show)
1:00 Mad Men - Nebunii de pe Madison Ave-
nue (sua, 2007, s. tv, sezonul 3, episodul 13)

ANTENA 1
10:50 În gura presei (emis. info.)
11:40 Teleshopping (promo)
12:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality show) 
(live) - Sezonul 4
13:00 Observator (emis. info.) (live)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality show) 
(live) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) (live)
17:00 Acces direct (talk show) (live)
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Observator special (2012, emis. info.) (live)
20:30 X Factor (2014, emis. con.) - Bootcamp: 
6 Chair Challenge

Cel de-al patrulea sezon al megashow-ului X Factor 
aduce surprize de anvergură pentru români. Juriul, 
în acest an, este format din trei arti ști  celebri, iubiţi 
de marele public, nume de referinţă în show-biz: Delia, 
Horia Brenciu și Ștefan Bănică sunt cei care au misiunea 
de a selecta cele mai mari talente ale României în 
acest sezon și de a-i pregăti  pentru celebritate pe cei 
mai buni dintre ei, urmând ca unul singur să intre în 
posesia marelui premiu. Cei trei arti ști  sunt în premieră 
în această formulă într-un show de diverti sment, iar 
Ștefan Bănică este pentru prima dată în rol de jurat.

0:00 Iadul Bucătarilor (2014, emis. con.) (reluare)

PRO TV
11:30 Trandafi rul negru (tur., 2013, s. dr., epi-
sodul 54) (reluare)
12:30 Dădaca (sua, 1993, s. com., sezonul 5, 
episodul 3)
13:00 Ști rile Pro TV
13:45 Trandafi rul negru (tur., 2013, s. dr., epi-
sodul 55)
15:00 Vinul iubirii (sua, 2011, f. romant.)
17:00 Ști rile Pro TV
17:30 La Măruţă (diverti sment)
19:00 Ști rile Pro TV
20:30 Vocea României (2014, emis. con.)
1:00 Vinul iubirii (sua, 2011, f. romant.) (relu-
are)

Wendy (Maria Sokoloff ) se mută în Napa Valley ca să 
își ajute tatăl cu fabrica de vinuri. Acolo îl întâlnește 
pe Chris, de care se îndrăgostește. Lucrurile încep să 
se complice atunci când afl ă că acesta este fi ul 
competi torului tatălui ei.

KANAL D
10:00 Pasti la de râs - Medicament fără efecte 
secundare (2011, diverti sment) (reluare)
10:30 Teo Show (2013, diverti sment) (reluare)
12:30 Ști rile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine (2010, reality show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (2013, diverti sment) (reluare)
18:45 Ști rea zilei (emis. info.)
19:00 Ști rile Kanal D (emis. info.)
20:00 Suleyman Magnifi cul: Sub domnia iubi-
rii (tur., 2011, s. avent.)
22:15 D-Paparazzi (2010, diverti sment)
23:15 KIDSing (2014, emis. con.) (reluare)
1:15 Ști rile Kanal D (emis. info.) (reluare)

ACASĂ TV
10:15 Pasiune interzisă (sua, 2013, s. tv) (relu-
are)
11:15 Regina inimilor (sua, 2014, ser.) (reluare)
12:15 Teleshopping (promo)
12:30 Culorile iubirii (mex., 2014, ser.) (reluare)
14:30 Complicea (mex., 2014, ser.) (reluare)
15:30 Cununa de lacrimi (mex., 2012, s. dr.)
16:30 Tânăr și neliniști t (sua, 1973, s. tv, epi-
sodul 4869)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Pasiune interzisă (sua, 2013, s. tv)
19:30 Regina inimilor (sua, 2014, ser.)
20:30 Îngeri păzitori (sua, 2012, ser.)
22:00 Complicea (mex., 2014, ser.)
23:00 Cristi na Show: Invitaţi actorii din "Casa 
de alături"
0:00 Clona (braz., 2001, s. tv) (reluare)
1:00 Numai iubirea (rom., 2004, s. tv)

LOOK TV
10:00 Tonik Show (2012, diverti sment) (reluare)
11:00 Fanati k Show (talk show) (reluare)
13:00 Nauti c Show (emis. sport, episodul 46) 
(reluare)
13:30 Big Boletus (2012, diverti sment) (reluare)
14:30 Liga Magazin (emis. mag.) (reluare)
15:30 Academia de frumuseţe (2014, emis. 
con.) (reluare)
16:30 Blestemul familiei Kennedy (can., 2011, 
mini-s., episodul 7) (reluare)
17:30 Minunile Lui Tămaș (diverti sment) (re-
luare)
19:30 Ști ri Look TV (2013, emis. info.) (live)
20:00 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)
20:30 Liga 1: Csms Iași - Cs Pandurii Tg. Jiu 
(emis. sport) (live)
22:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)
0:00 Liga 1: Csms Iași - Cs Pandurii Tg. Jiu (emis. 
sport) (reluare)

sâmbătă, 29 noiembrie

TVR 1
11:50 Discover România (emis. info.)
12:00 România deșteaptă (2012, emis. info.)
12:30 Descoperă Europa ta! (emis. info.)
13:00 Ciocnirea civilizaţiilor (reality show)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:30 Lumea azi (emis. info.) (live)
15:00 Ora Regelui (2012, program cult., col., a-n)
16:00 Dosar România (2013, emis. info.)
17:00 Medici de gardă (2014, emis. info.)
18:00 Exclusiv în România (2013, emis. info.)
18:50 TeleEnciclopedia (1965, emis. info.)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Gala umorului (2014, mag. de div.)
22:00 După 25 de ani: Protestez!
23:00 Profesioniști i... (talk show)
0:10 Fay Grim (sua-ger., 2006, thrill. acţ.)

ANTENA 1
11:05 Mireasă pentru fi ul meu (reality show) 
(live) - Sezonul 4
13:00 Observator (emis. info.) (live)
14:00 Mireasă pentru fi ul meu (reality show) 
(live) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) (live)
17:00 Acces direct (talk show) (live)
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Mr. Bean (engl., 1990, s. com.)
20:30 X Factor (2014, emis. con.) - Bootcamp: 
6 Chair Challenge
0:00 Asasin în slujba legii (sua, 2003, acţiune)

"Asasin în slujba legii" pornește de la povestea 
profesorului Robert Burns - interpretat de Steven 
Seagal - un profesor de arheologie care, în ti mp ce 
lucrează la un sit din China, descoperă că mafi a chineză 
se folosește de artefactele descoperite de el pentru 
a trece droguri peste graniţă. Aruncat pe nedrept în 
închisoare, Burns evadează pentru a-și răzbuna familia 
și pentru a-și dovedi nevinovăţia.

PRO TV
11:00 MasterChef (2014, emis. con.) (reluare)
13:00 Ști rile Pro TV
13:05 La mijloc (sua, 2005, com.)
14:30 Vocea României (2014, emis. con.) (re-
luare)
19:00 Ști rile Pro TV (emis. info.)
20:30 Cod roșu la Casa Albă (sua, 2012, acţiune)

Serviciile secrete americane luptă cu toate armele 
împotriva teroriști lor, pentru a apăra siguranţa 
naţională. După stabilirea unei importante întâlniri 
de negocieri, Casa Albă devine ţinta unui atac terorist 
pus la cale de o grupare nord-coreeană. Printre focuri 
de armă și detonări de bombe, însuși Președintele 
Americii este luat prizonier. Toate eforturile serviciului 
se securitate și ale poliţiei de salvare a insti tuţiei se 
bazează acum pe informaţiile furnizate de Mike 
Bannings (Gerard Butler), fost membru al gardei 
prezidenţiale, blocat în clădire fără ca teoriști i să ști e 
de existenţa sa.

23:00 The Internati onal: Puterea banului 
(sua-ger., 2009, acţiune)
1:30 Cod roșu la Casa Albă (sua, 2012, acţiu-
ne) (reluare)

KANAL D
13:45 WOWbiz (2012, diverti sment) (reluare)
15:45 KIDSing (2014, emis. con.) (reluare)
17:45 D-Paparazzi (2010, diverti sment) (reluare)
18:45 Ști rea zilei (emis. info.)
19:00 Ști rile Kanal D (emis. info.) (reluare)
20:00 Asta-i România! (2011, emis. info.)
21:30 Pe banii părinţilor (2011, reality show)
23:00 Cavalerii Texasului (sua, 2001, avent. f)

În 1870, când graniţa dintre Texas și Mexic era un 
teritoriu unde domnea haosul, s-a născut una din cele 
mai faimoase insti tuţii americane, care a rămas până 
astăzi un simbol al valoriilor morale și al onoarei: 
Texas Rangers. Inspirat din surse autenti ce, Texas 
Rangers urmărește povestea unei fi guri legendare, 
Leander McNelly (Dyan McDermott ), un ranger care 
a adunat o mână de bărbaţi ti neri și fără prea multă 
experienţă, dar la fel de hotărâţi ca și el să declare 
un război necruţător bandiţilor care transformaseră 
fronti era texană în cel mai periculos loc din America.

1:00 Ști rile Kanal D (emis. info.) (reluare)

ACASĂ TV
11:30 Regina inimilor (sua, 2014, ser.) (reluare)
12:30 Teleshopping (promo)
13:00 Îngeri păzitori (sua, 2012, ser.) (reluare)
14:30 Complicea (mex., 2014, ser.) (reluare)
15:30 Cununa de lacrimi (mex., 2012, s. dr.)
16:30 Tânăr și neliniști t (sua, 1973, s. tv, epi-
sodul 4870)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Pasiune interzisă (sua, 2013, s. tv)
19:30 Regina inimilor (sua, 2014, ser.)
20:30 Îngeri păzitori (sua, 2012, ser.)
22:00 Complicea (mex., 2014, ser.)
23:00 Cristi na Show: Invitaţi actorii din "Casa 
de alături"
0:00 Clona (braz., 2001, s. tv) (reluare)

LOOK TV
10:00 Faci pariu? (2011, emis. info.) (reluare)
11:00 Casa Poporului (2013, talk show)
12:00 Liga 1: FC Viitorul Constanţa - AFC Boto-
șani (emis. sport) (reluare)
14:00 Academia de frumuseţe (2014, emis. 
con.) (reluare)
15:00 Cinema Live (2013, emis. mag.) (reluare)
15:30 Celebrity (2012) (reluare)
16:30 Povești le României
17:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)
18:00 Liga 1: CS Pandurii Tg. Jiu - FC Rapid Bu-
curești  (emis. sport)
20:00 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)
20:30 Liga 1: AFC Astra Giurgiu - FC Dinamo 
1948 București  (emis. sport) (live)
22:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)
23:30 Ocolul Pământului în bikini (sua, 2003, 
s. reality show, episodul 26)
0:00 Liga 1: AFC Astra Giurgiu - FC Dinamo 1948 
București  (emis. sport) (reluare)

duminică, 30 noiembrie

TVR 1
11:50 Minutul de agricultură
12:00 Viaţa satului (program cult.) (live) - Par-
tea a doua
13:00 Foc încrucișat (talk show) (live)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:30 După 25 de ani: Hainele puterii
15:00 Politi că și delicateţuri (emis. mag.)
16:00 Tezaur folcloric (progr.muz.)
17:00 După 25 de ani: Protestez! (reluare)
18:00 Lozul cel mare (emis. con.) (live)
18:30 Discover România (emis. info.) (reluare) 
- Toma Caragiu
18:45 Gala umorului (2014, mag. de div.) (re-
luare)
19:45 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:00 Ediţie specială (live)
22:00 Dosar România (2013, emis. info.)
22:55 Andografi a zilei
23:00 După 25 de ani: Memoria fără de sfârșit 
a românilor (s. doc., episodul 2)

ANTENA 1
11:00 Grăbește-te încet! (rom., 1981) (reluare)
13:00 Observator (emis. info.) (live)
13:15 Next Star (2013, emis. con.) (reluare)
16:00 SuperBingo Metropolis (2013, emis. con.) 
(live)
19:00 Observator (emis. info.) (live)
20:00 Mr. Bean (engl., 1990, s. com.)
20:30 Mumia: Mormântul Împăratului Dragon 
(sua-chi.-ger., 2008, avent. f)

Pentru cei pasionaţi de secretele întunecate ale 
omenirii, blockbuster-ul "Mumia", o franciză care a 
adus până acum încasări de peste 800 milioane dolari, 
revine în forţă, de această dată nu în Egiptul cel nisipos, 
ci pe tărâmul misterios al Asiei. Rick O'Connel (Brendan 
Fraser) se întoarce pentru a lupta împotriva mumiei 
demonicului împărat Qin (Jet Li), trezit în mod 
neașteptat la viaţă. Tânărul explorator trebuie să 
împiedice o mumie, trezită dintr-un blestem de peste 
2000 de ani, să distrugă lumea și să transforme 
oamenii, pentru totdeauna, în supușii săi. Urmărirea 
devine o cursă epică ce pornește din întunecatele 
Catacombe anti ce ale Chinei și sfârșește pe cele mai 
înalte și îngheţate piscuri din Himalaya.

23:00 X Factor (2014, emis. con.) (reluare)

PRO TV
11:00 O zi perfectă (fra., 2005, f. dr.)
13:00 Ști rile Pro TV
13:05 Apropo TV (diverti sment)
14:00 MasterChef (2014, emis. con.) (reluare)
16:00 Visuri la Cheie (reality show) (reluare)
18:00 România, te iubesc! (rep.)
19:00 Ști rile Pro TV (emis. info.)
20:30 Pompeii (sua-ger., 2014, avent. f)

Unul dintre cele mai dramati ce momente din istoria 
anti că, dar și o cutremurătoare poveste despre iubire 
și supravieţure. În 79 i.H. Milo (Kit Harington) este un 
sclav care devine gladiator invincibil în luptă, din 
dorinţa arzătoare de a câști ga mâna femeii iubite. 
Este îndrăgosti t de Cassia (Emily Browning), frumoasa 
fi ică a unui negustor înstărit, care a fost forţată de 
tatăl ei să accepte căsătoria pripită cu un senator 
roman corupt. În momentul în care vulcanul Vezuviu 
erupe, Milo trebuie să găsească o cale de a ieși cât 
mai repede din arenă, pentru a-și salva iubita înainte 
ca orașul să piară sub lava încinsă.

22:30 Un cuplu mortal (sua, 2010, acţ. com.)
0:45 Apropo TV (diverti sment) (reluare)

KANAL D
12:30 Ști rile Kanal D (emis. info.)
13:15 Teleshopping (promo)
13:45 WOWbiz (2012, diverti sment) (reluare)
15:00 Cavalerii Texasului (sua, 2001, avent. f) 
(reluare)
17:00 Asta-i România! (2011, emis. info.) (re-
luare)
18:45 Ști rea zilei (emis. info.)
19:00 Ști rile Kanal D (emis. info.)
20:00 Ochii din umbră (2010, reality show)
21:30 O mărit pe mama soacră! (2014, diver-
ti sment)
23:00 Vecinul meu terorist (engl.-sua-can., 
2006, thrill.)

Concediat în urma unei restructurări, Terry Allen, un 
contabil american, se confruntă cu mari probleme 
fi anciare. Bigot și urmărit de evenimentele din 11 
septembrie 2001, care au zguduit lumea, Terry primește 
o altă lovitură atunci când un student musulman, 
Hassan, se mută alături. Foarte suspicios, Terry anunţă 
FBI-ul, iar agentul Tom Hillary încearcă să-l liniștească, 
asigurându-l că Hassan este inofensiv. Bărbatul decide 
să-i mărturisească soţiei sale că a alertat autorităţile 
din cauza noului vecin, iar ea se supără și îl părăsește. 
Terry se izolează din ce în ce mai mult, devenind de-a 
dreptul paranoic.

1:00 Ști rile Kanal D (emis. info.) (reluare)

ACASĂ TV
13:00 Îngeri păzitori (sua, 2012, ser.) (reluare)
14:30 Complicea (mex., 2014, ser.) (reluare)
15:30 Cununa de lacrimi (mex., 2012, s. dr.)
16:30 Tânăr și neliniști t (sua, 1973, s. tv, epi-
sodul 4871)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Pasiune interzisă (sua, 2013, s. tv)
19:30 Regina inimilor (sua, 2014, ser.)
20:30 Îngeri păzitori (sua, 2012, ser.)
22:00 Complicea (mex., 2014, ser.)
23:00 Terra Nostra (braz., 1999, s. tv, episodul 1)
0:00 Clona (braz., 2001, s. tv) (reluare)
1:00 Numai iubirea (rom., 2004, s. tv)

LOOK TV
11:00 Big Boletus (2012, diverti sment) (reluare)
12:00 Celebrity (2012) (reluare)
13:00 Minunile Lui Tămaș (diverti sment) (re-
luare)
15:00 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)
15:30 Liga 1: FC Brașov - FC Viitorul Constan-
ţa (emis. sport) (live)
17:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) (reluare)
18:00 Tonik Show (2012, diverti sment)
19:00 Academia de frumuseţe (2014, emis. 
con.) (reluare)
20:00 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)
20:30 Liga 1: FC Dinamo 1948 București  - FC 
Petrolul Ploiești  (emis. sport) (live)
22:30 Fotbal Look (2012, emis. sport) (live)
23:30 Ocolul Pământului în bikini (sua, 2003, 
s. reality show, episodul 23)
0:00 Liga 1: FC Dinamo 1948 București  - FC Pe-
trolul Ploiești  (emis. sport) (reluare)

Administratorul special al SOCIETĂŢII STICLA TURDA 
S.A. (în reorganizare judiciară/in judicial reorganisation/
en redressement), cu sediul în loc. Turda, str. Fabricii nr. 71, 
jud. Cluj, înregistrată la Reg. Com. sub nr. J12/3/04.01.1991, 
C.I.F. RO202190, convoacă Adunarea Generală Extraordinară 
a Acţionarilor pentru data de 29.12.2014, respectiv 30.12.2014 
a doua convocare (în cazul neîntrunirii cvorumului la prima 
convocare), la ora 10:00, la sediul societăţii, pentru toţi 
acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor la data de 
referinţă 19.12.2014, care au dreptul de a participa și de a 
vota în cadrul adunării generale, cu ordinea de zi:

1.  Informarea acţionarilor cu privire la stadiul Programului 
de reorganizare al societăţii precum și referitor la Adresa 
ASF nr. 17062/25.06.2014 privind decapitalizarea societăţii.

2.  Aprobarea efectuării de către societate a demersurilor 
legale necesare în vederea admiterii la tranzacţionare 
a acţiunilor emise de SOCIETATEA STICLA TURDA S.A. 
pe o piaţă reglementată sau a tranzacţionării acestora 
în cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare. 
Prezentarea raportului Administratorului special cu 
privire la cadrul juridic aplicabil tranzacţionării acţiunilor 
pe o piaţă reglementată respectiv a tranzacţionării în 
cadrul unui sistem alternativ de tranzacţionare (ATS) 
precum și la pieţele reglementate și sistemele alternative 

de tranzacţionare pe care pot fi  tranzacţionate acţiunile 
societăţii.

3.  Aprobarea modalităţii de retragere din societate a 
acţionarilor în cazul în care nu se aprobă nici o propunere 
de la primul punct al ordinii de zi.

4.  Mandatarea unei persoane care să semneze hotărârea 
AGEA și a unei persoane care să întreprindă demersurile 
de înregistrare și publicitate la ORC Cluj.

5.  Stabilirea datei de 23.01.2015 ca dată de înregistrare.

Acţionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puţin 
5% din capitalul social au dreptul în termen de 15 zile de la 
publicarea convocatorului în Monitorul Ofi cial al României 
să introducă puncte pe ordinea de zi și să prezinte proiectele 
de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse a fi  incluse 
pe ordinea de zi. Acţionarii își pot exercita aceste drepturi 
numai în scris, documentele fi ind transmise prin servicii de 
curierat/prin mijloace electronice.

Fiecare acţionar are dreptul să adreseze societăţii întrebări 
privind punctele de pe ordinea de zi a adunării până la data 
de 26.12.2014 inclusiv.

Documentele referitoare la problemele incluse pe ordinea 
de zi, inclusiv raportul Administratorului special cu privire la 
cadrul juridic aplicabil tranzacţionării acţiunilor pe o piaţă 
reglementată respectiv a tranzacţionării în cadrul unui sistem 
alternativ de tranzacţionare (ATS) precum și la pieţele 

reglementate și sistemele alternative de tranzacţionare pe 
care pot fi  tranzacţionate acţiunile societăţii, buletinele pentru 
votul prin corespondenţă, procurile speciale, proiectele de 
hotărâri pot fi  consultate și procurate de la sediul societăţii, 
sau de pe site-ul www.tctrust.ro, începând cu data de 
28.11.2014.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea 
generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea 
vota prin corespondenţă, și își vor dovedi calitatea în condiţiile 
și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM 
nr. 26/2012, precum și în conformitate cu Regulamentul 
CNVM nr. 6/2009. Reprezentarea acţionarilor se poate face 
și prin alte persoane decât acţionarii, pe bază de procuri 
speciale, care se vor depune în original la sediul societăţii 
până la data de 26.12.2014 inclusiv. În același termen 
buletinele de vot prin corespondenţă completate și semnate 
de acţionar se vor depune la sediul societăţii personal sau 
prin poștă recomandat cu confi rmare de primire pe care să 
fi e trecută adresa expeditorului (acţionarului).

Administrator special,
Rusan Traian

Administrator judiciar,
H & B Insolv SPRL

prin reprezentant legal Bica Roxana Gabriela

CONVOCATOR
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Derby de volei 
masculin
Sala Sporturilor „Horia Demian” 
găzduiește sâmbătă, partida de 
volei masculin dintre fruntașele 
clasamentului Diviziei A2, Seria 
Vest, CS Universitatea Cluj, re-
spectiv CSU Timișoara. După șase 
etape de campionat, ambele for-
maţii și-au trecut doar victorii în 
cont, liderul clasamentului fi ind 
echipa oaspete, urmată de CS 
„U”, cu 18 puncte fi ecare. Partida 
este programată sâmbătă, 29 
noiembrie, cu începere de la ora 
14:00 și se joacă în cadrul etapei 
a VII-a a Diviziei A2, Seria Vest.

România pe locul 15
Echipa naţională a României 
ocupă locul 15, cu 1014 de 
puncte, după o urcare de șase 
poziţii, în ierarhia FIFA-Coca 
Cola. Potrivit unui clasamentului 
postat pe site-ul ofi cial al forului 
internaţional, aceasta este cea 
mai bună clasare a „tricolorilor” 
din septembrie 2008, când erau 
pe 13. În septembrie 2012 și fe-
bruarie 2011, naţionala română 
ocupa locul 57, cel mai slab din 
istoria ierarhiei. Ultima adversa-
ră a României din Grupa F a 
preliminariilor Euro-2016, 
Irlanda de Nord, a coborât pa-
tru locuri în ierarhia FIFA, de pe 
43 pe 47, cu 615 puncte.

Pe scurt

Antrenorul principal al 

echipei de baschet mascu-

lin U-Banca Transilvania, 

Marcel Ţenter a declarat că 

speră ca începând cu 

meciul de vineri munca de 

la antrenamente să se vadă 

şi echipa să înceapă să câş-

tige puncte.

„Suntem într-o perioadă în 

care lucrăm foarte mult. Am 

avut în sfârşit mai multe an-

trenamente legate în care am 

putut stabili exact mai multe 

aspecte ale jocului nostru, în 

atac şi în apărare. Eu sper ca 

începând de vineri această 

muncă să se vadă în teren, să 

se concretizeze cu o victorie 

de care avem foarte mare ne-

voie”, a declarat antrenorul 

echipei din Cluj.

Marcel Ţenter recunoaşte 

că situaţia din cadrul echipei 

este una extrem de difi cilă, 

echipa reuşind să câştige doar 

două meciuri din opt etape 

desfăşurate până acum în Li-

ga Naţională.

„În acest moment, pentru 

noi, fi ecare meci este unul greu, 

pentru că din punct de vedere 

psihic suntem într-o situaţie di-

fi cilă, toata lumea are aşteptări 

foarte mari din partea noastră 

şi deocamdată noi nu confi r-

măm ceea ce toată lumea aş-

teaptă, însă, avem nevoie de pu-

ţin timp să reaşezăm lucrurile 

în cadrul echipei, pentru ca jo-

cul nostru să capete constanţa 

şi intensitatea de care avem ne-

voie pe parcursul unui meci. 

Sper ca această muncă pe care 

am depus-o, şi la care jucătorii 

au răspuns foarte bine, se va 

vedea în jocul de vineri şi ne va 

aduce rezultatul pe care îl do-

rim”, a spus Marcel Ţenter.

Adversarul din meciul de vi-

neri, BC Timba Timiţoara, es-

te unul atipic, consideră Ţen-

ter, având o apărare mai neo-

bişnuită pentru echipele din 

România.

„Timba este un adversar ca-

re a pus probleme tuturor pâ-

nă acum şi care are o apărare 

atipică, fapt care a determinat 

adversarii lor să aibă probleme 

cu ei. Pornim de la faptul că 

ne dorim foarte mult victoria, 

însă suntem conştienţi că doar 

dacă vom juca bine şi basche-

tul pe care îl vom practica va 

fi  bun pe întreaga durată a par-

tidei, vom obţine ceea ce ne 

dorim”, a spus în încheiere an-

trenorul echipei U-BT.

Branko Cuic îşi aduce amin-

te de sezonul în care a luat ti-

tlul, acesta spunând că istoria 

se repetă dar că speră ca mun-

ca grea de la antrenamente să 

se transpună în jocul din com-

petiţii.

„Este adevărat că suntem 

într-o situaţie foarte difi cilă, dar 

nu este prima dată în cariera 

noastră când ne întâlnim cu 

aşa ceva. Singurul lucru sănă-

tos care ne poate ajuta să ie-

şim din criză este să fi m mai 

concentraţi şi să punem baza 

pe evoluţia noastră individua-

lă. Istoria îmi aminteşte de se-

zonul în care am câştigat titlul, 

la fel a fost şi atunci, dar, cu o 

muncă grea şi cu sfaturi trans-

puse în jocul nostru, am avut 

rezultate bune la fi nal. Sunt si-

gur că fi ecare dintre noi o să 

dăm sută la sută, inclusiv su-

fl et şi în viitor vom prinde un 

loc bun şi jocul nostru, pe ca-

re il îmbunătăţim acum, va da 

rezultate”, a completat jucăto-

rul echipei clujene, Branko Cuic.

Meciul dintre U-Banca Tran-

silvania şi BC Timba Timişoa-

ra va avea loc vineri, 28 noiem-

brie, de la ora 19:00, în Sala 

Polivalentă din Cluj-Napoca.

Meciul U-BT – Timba ar putea 
fi începutul ciclului de victorii
U-BT va întâlni, în etapa a 9-a, echipa de pe locul 12, BC Timba Timişoara.
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