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ADMINISTRAŢIE

46 de familii s-au mutat 
în casă de la Primărie
Primăria Cluj-Napoca a transformat fostul 

laborator al Grupului Şcolar Terapia în lo-

cuinţe sociale. Pagina 5

SOCIAL

Accident grav provocat 
de un poliţist beat
Bărbatul care a provocat accidentul mortal de 

la Căpușu Mare este polițist la Cluj. Pagina 6

POLITICĂ

Parlamentul, pe lista 
neagră a MCV-ului
Potrivit Raportului MCV, Comisia Euro-

peană apreciază activitatea ANI şi a DNA 

ca fi ind pozitivă. Pagina 7
ŞTIREA ZILEI

Cine sunt clujenii de pe lista neagră a Raportului MCV ?
Raportul Comisiei Europene 

reconfi rmă calitatea activităţii 
desfăşurate de Direcţia Naţiona-
lă Anticorupţie (DNA), remarcă 
diversitatea investigaţiilor de co-
rupţie la toate nivelurile funcţiei 
publice şi implicând persoane pu-
blice din diferite partide politice.

Referitor la cadrul legislativ 
anticorupţie, Raportul menţio-
nează intrarea în vigoare a no-
ilor coduri, în cursul anului 
2014, a reprezentat o schimba-
re majoră pentru instituţiile an-
ticorupţie, între care DNA.

Raportul mai notează că DNA 
a menţionat o bună cooperare 

cu ÎCCJ, ANI, CSM, poliţia şi Mi-
nisterul Justiţiei. Ca un aspect 
deosebit, experţii Comisiei au re-
marcat şi activitatea serviciilor 
teritoriale din cadrul DNA.

Astfel, ca urmare a unei vizi-
te făcute la Serviciul teritorial 
Cluj, aceştia au constatat că o 
echipă mică, formată din 5 pro-
curori, susţinuţi de ofi ţerii de po-
liţie judiciară şi de SRI, a stabilit 
un parcurs substanţial, constând 
în cazuri cu un preşedinte de con-
siliu judeţean, un primar de mu-
nicipiu, politicieni, persoane cu 
funcţii cheie în învăţământ şi oa-
meni de afaceri proeminenţi.
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Telefon Monitorul: 
0264/59.77.00

Sociologul american Noam Chomsky: 
„Lucrurile rele se fac uneori 
și în numele lui Dumnezeu”
Într-un interviu acordat ÎN EXCLUSIVITATE pentru Monitorul de Cluj, sociologul 
vorbește despre ce stă la baza atentatelor de la Charlie Hebdo, a atacurilor 
sângeroase ale grupării nigeriene Boko Haram sau a execuțiilor Statului Islamic, 
dar și despre proaspătul film hollywoodian American Sniper.  Pagina 4
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A zile de când prefectul Gheorghe Vușcan a luat act de 

demisia președintelui Consiliului Județean Horea Uioreanu. 

CÂND ORGANIZAȚI ALEGERILE 
PENTRU CONSILIUL JUDEȚEAN ?

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

Deși în contencios administrativ se judecă 
prefectul Gheorghe Vușcan cu consilierul 
PNL Mihai Seplecan, Ioan Oleleu (PSD) 
a intervenit în procedură în favoarea 
prefectului.

De teamă că Seplecan i-ar putea lua fotoliul 
de vicepreședinte, OLELEU ȘI-A ANGAJAT DOI 
AVOCAȚI și a invocat o căruță de excepții 
procedurale. A reușit să obțină încă o amânare 
și, prin asta, o continuare a blocajului în care 
se află Consiliul Județean Cluj.

Pe larg, despre procesul de ieri, în pagina 2. În pagina 3, citiți despre 
un alt episod din BLOCAJUL CARE AFECTEAZĂ PROIECTELE JUDEȚULUI 
de mai bine de jumătate de an.

Pârâtul-forțat 
Oleleu nu vrea 

să fie parte 
în proces. 
Vrea să fie 

de ppartea cui 
vrea el !

Oleleu are 
LIPICI 
la scaun
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Mihai Seplecan a apărut 

miercuri dimineaţă în faţa 

judecătorilor de la 

Tribunalul Cluj pentru un 

nou termen în procesul în 

care prefectul judeţului 

Cluj Gheorghe Vuşcan a 

atacat în contencios admi-

nistrativ hotărârea prin 

care Ioan Oleleu a fost eli-

berat din funcţia de vice-

preşedinte al CJ Cluj, hotă-

rârea prin care Mihai 

Seplecan i-a luat locul, dar 

şi hotărârea de numire a lui 

Mihai Seplecan în funcţia 

de preşedinte al CJ Cluj.

Avocaţii lui Oleleu, Vladimir 

Mătuşan şi Maria Fodor, au de-

pus la instanţă mai multe do-

cumente şi înscrisuri, printre 

care şi o întâmpinare pentru a 

demonstra lipsa de interes şi 

lipsa calităţii procesuale active 

a “pârâtului” Oleleu. Dar, sur-

priză. Pe de altă parte, avoca-

ţii lui Oleleu au depus o întâm-

pinare, o cerere de intervenţie 

accesorie în sprijinul Prefectu-

rii Cluj şi în contradicţie cu in-

stituţia unde este angajat.

Avocatul lui Mihai Seplecan, 

Ovidiu Podaru, a declarat că i 

se pare ciudat faptul că în acest 

proces care este între Prefectu-

ra Cluj şi Consiliul Judeţean 

Cluj, Ioan Oleleu, care este vi-

cepreşedintele CJ Cluj, susţine 

Prefectura Cluj.

„La acest termen şi-a spus 

fi ecare poziţia procesuală, mai 

ales domnul Oleleu. Atât. Pe 

Oleleu l-a chemat în judecată 

prefectul, pe de-o parte, iar pe 

de altă parte, a făcut cerere de 

intervenţie accesorie. Dânsul se 

teme că dacă domnul Seplecan 

va avea o sentinţă favorabilă va 

pierde funcţia de vicepreşedin-

te şi atunci face cerere de inter-

venţie în favoarea prefectului. 

Este o chestie foarte ciudată, 

nici nu mai ştii cum s-o iei. Se 

judecă prefectul cu Consiliul Ju-

deţean şi vicepreşedintele CJ 

Cluj Ioan Oleleu este de partea 

prefectului. Domnul Oleleu es-

te de partea prefectului. Pe fa-

ţă, inclusiv procedural. Dacă 

se câştigă înseamnă de fapt că 

vicepreşedinţi sunt Vakar Ista-

van şi Mihai Seplecan, nu Vakar 

Istvan şi Ioan Oleleu, iar întru-

cât e vorba de voturi politice, 

bineîneţeles că pe viitor se va 

schimba conducerea CJ Cluj 

până la alegeri, pentru că totul 

s-ar putea termina dacă s-ar or-

ganiza alegeri. Se vede din mo-

tivare că sunt pretexte să se 

prevaleze de efectul suspensiv 

al acţiunilor. La termenul vii-

tor e posibil inclusiv să intrăm 

să dezbaterea fondului”, a de-

clarat avocatul de drept admi-

nistrativ Ovidiu Podaru.

Judecătoarea Monica Trofi n 

de la Tribunalul Cluj, care a 

fost preşedintele Biroului Elec-

troral Judeţean la alegerile lo-

cale din 2012, dar şi la cele pre-

zidenţiale din 2014, a întrebat 

părţile dacă acest proces are 

vreun efect.

„Fostul preşedinte a demi-

sionat. Ce rost mai are această 

cauză? Obiectul cauzei mai a-

re miză sau nu? Ce efect ar mai 

avea? Ce s-ar schimba? Ar ră-

mâne domnul Vakar. Sau vă ju-

decaţi pentru drepturile salari-

ale?”, a spus Monica Trofi n.

Juristul prefecturii Cluj a in-

tervenit şi a spus că “indiferent 

cine va câştiga procesul Vakar 

Istvan va rămâne preşedinte”.

“Consiliul Judeţean este blo-

cat. Victor Ponta nu vrea să sem-

neze pentru organizarea alege-

rilor. Toată această chestiune es-

te una politică, cine conduce 

acolo (Consiliul Judeţean – n.red. 

). Acolo majoritatea este PNL, 

PNL a avut de ales între Ioan 

Oleleu şi Vakar Istvan. Dacă noi 

câştigăm, consilierii judeţeni au 

de ales între Vakar Istvan şi Mi-

hai Seplecan, şi fi ind voturi po-

litice s-ar schimba situaţia. As-

ta până la organizarea de noi a-

legeri. Nu dorim amânarea a-

cestui proces”, a susţinut Poda-

ru în faţa instanţei.

Avocatul lui Ioan Oleleu, 

Vladimir Mătuşan, a cerut amâ-

narea procesului, amânare pe 

care a şi obţinut-o pentru data 

de 11 februarie.

„La termenul următor vom 

pune în discuţie cererile de in-

tervenţie accesorii, precum şi 

excepţiile invocate în cauză”, 

a spus Trofi n.

Până acum au avut loc pa-

tru termene de judecată în pro-

cesul dintre Prefectura Cluj şi 

Consiliul Judeţean Cluj care 

toate au suferit amânări şi anu-

me pe data de 15 decembrie 

2014, pe 12 ianaurie 2015, pe 

26 ianuarie 2015 şi ultimul ter-

men, de astăzi, 28 ianuarie, 

amânat pe 11 februarie.

Oleleu ţine cu dinţii de scaun
Războiul pentru fotoliu de preşedinte al Consiliului Judeţean Cluj
s-a mutat în sala de judecată.

Prefectul judeţului Cluj Gheorghe Vușcan a atacat în data de 
18 iunie 2014 în contencios administrativ hotărârile Consiliului 
Judeţean Cluj prin care Ioan Oleleu a fost eliberat din funcţia 
de vicepreședinte al Consiliului Judeţean Cluj, respectiv hotărâ-
rea prin care Mihai Seplecan i-a luat locul, solicitând instanţei 
de judecată anularea acestora, ca fi ind nelegale.

“Hotărârea CJ Cluj prin care s-a aprobat eliberarea din funcţia 
de vicepreședinte al CJ Cluj a lui Ioan Oleleu încalcă prevede-
rile legale în vigoare referitoare la condiţiile suplimentării or-
dinii de zi a ședinţelor ordinare, întrucât eliberarea din func-
ţie a vicepreședintelui Consiliului Judeţean nu se poate deci-
de ca urmare a suplimentării ordinii de zi, decât dacă se face 
dovada existenţei unui motiv întemeiat care să justifi ce 
adoptarea în regim de urgenţă a unei astfel de soluţii, condi-
ţie neîndeplinită în speţă. Consiliul Judeţean Cluj nu a făcut o 
corectă aplicare a prevederilor legii cu ocazia adoptării hotă-
rârii prin care a fost ales în funcţia de vicepreședinte al CJ Cluj 
Mihai Seplecan în locul de vicepreședinte declarat vacant ca 
urmare a eliberării din funcţie a lui Ioan Oleleu, întrucât ale-
gerea unui nou vicepreședinte în locul celui eliberat din func-
ţie, nu justifi că o urgenţă, pentru a se abandona procedura 
ședinţelor ordinare”, a precizat prefectul de Cluj.

Ulterior, în 14 august 2014, Prefectura Cluj a anunţat că a 
atacat în contencios admnistrativ, pentru a doua oară, ho-
tărârile Consiliului Judeţean (CJ) Cluj prin care Ioan Oleleu 
a fost revocat din funcţia de vicepreședinte al CJ Cluj, re-
spectiv prin care Mihai Seplecan a preluat aceeași funcţie și 
apoi a fost numit președinte interimar al intituţiei adminis-
trative judeţene.

Jumătate de an de tergiversări

„Se poate vedea acest lu-

cru că atât prefectul Clujului, 

cât şi cei din PSD, nu doresc 

ca domnul Oleleu să fi e înlo-

cuit şi să piardă preşedinţia 

Consiliului Judeţean Cluj şi 

aduc tot felul de acte şi justi-

fi cări la dosar pentru a cere 

termene cât mai lungi. Dacă 

aţi văzut şi acum domnul avo-

cat Mătuşan (Vladimir Mătu-

şan – n.red. ) a venit şi a spus 

că e curios să vadă dacă no-

ul PNL a fuzionat, dacă la Tri-

bunal este legal, care este pre-

şedintele noului PNL, adică 

nişte absurdităţi. Judeţul Cluj 

este blocat, proiectele judeţu-

lui Cluj sunt blocate, groapa 

de gunoi, aeroportul, drumu-

rile judeţene. Nu se lucrează 

nimic. Anul trecut nu s-a chel-

tuit 45% din bugetul CJ Cluj, 

totul este blocat acolo şi noi 

venim şi ne legăm cine este 

preşedintele PNL şi dacă din 

punct de vedere juridic avem 

preşedinţi aici la Cluj. Cred 

că totul este în detrimentul 

cetăţenilor judeţului Cluj. Cred 

că domnul Victor Ponta ar tre-

bui să respecte legea, să or-

ganizeze alegeri pentru func-

ţia de preşedinte de Consiliu 

Judeţean. Sper ca în data de 

11 februarie instanţa va vedea 

ceea ce doresc atât prefectul, 

cât şi de la PSD să întindă 

acest proces. Sunt ferm con-

vins vă voi reveni la condu-

cerea Consiliului Judeţean Cluj 

cât mai repede”, a comentat 

Seplecan la ieşirea din sala de 

judecată.

Prefectul „independent” 
Vușcan ține partea fostului 
coleg de partid, Ioan Oleleu?

VEZI DECLARAŢIA LUI OVIDIU PODARU, 
AVOCATUL LUI MIHAI SEPLECAN
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Un nou episod s-a petre-

cut miercuri în plenul 

Consiliului Judeţean 

după ce directorul aero-

portului clujean, David 

Ciceo, a cerut aprobarea 

acordului de asociere în 

vederea accesării fondu-

rilor europene pentru 

transportul intermodal. 

De aici până la declan-

şarea unui nou scandal 

şi val de acuzaţii din 

partea ambelor instituţii 

nu a fost decât un pas.

Consilierii judeţeni au de-

cis să aprobe de principiu 

acordul de asociere cu Aero-

portul Internaţional Cluj pen-

tru depunerea proiectului în 

vederea atragerii de fonduri 

europene pentru dezvoltarea 

infrastructurii de transport 

intermodal pentru pasageri 

şi marfă. Decizia lor vine la 

doi ani după ce directorul Ae-

roportului Cluj David Ciceo 

a depus solicitarea şi la câte-

va zile înainte de expirarea 

termenului până la care pro-

iectul mai poate fi  depus.

După ce timp de doi ani de 

zile a pus beţe în roate aero-

portului clujean prin refuzul 

de a se asocia cu acesta în ve-

derea atragerii de fonduri eu-

ropene pentru construirea ter-

minalului intermodal, consi-

lierii judeţeni au decis în şe-

dinţă ca instituţia să-şi dea un 

acord de principiu pentru de-

punerea acestui proiect.

Explicaţiile lui Ciceo

David Ciceo, directorul ae-

roportului clujean, spune că 

datorită complexităţii proiec-

tului “Studii pentru Dezvol-

tarea Infrastructurii de Trans-

port Intermodal pentru Pasa-

geri şi Marfă la Aeroportul 

Internaţional Cluj” este ne-

cesară constituirea unei aso-

cieri între toate instituţiile di-

rect implicate şi anume Con-

siliul Judeţean Cluj, Primă-

ria Cluj-Napoca, Primăria A-

pahida, S.N CFR SA şi Aero-

portul Internaţional Cluj pen-

tru depunerea unui proiect 

în vederea atragerii de fon-

duri europene pentru con-

struirea acestui terminal.

“Această asociere este foar-

te importantă pentru a merge 

mai departe. Acordul de prin-

cipiu se putea da de foarte mult 

timp. Noi în decembrie 2013 

am depus prima solicitare pen-

tru asociere la Consiliul Jude-

ţean Cluj. Judeţele Timiş şi Il-

fov au un acord de principiu 

din partea Consiliilor Judeţe-

ne, judeţul Mureş are în stra-

tegie intermodalul. Există o 

foarte mare concurenţă între 

regiuni şi între proiecte. Comi-

sia Europeană nu va fi nanţa 

proiecte care se concurează, 

deci nu va fi nanţa intermodal 

şi la Cluj şi la Mureş. Va fi nan-

ţa doar unul dintre aceste pro-

iecte. Suntem eligibili pe do-

uă programe, pe 26 februarie 

este depunerea pe un program 

cu cofi nanţare de la Comisia 

Europeană de 85%, iar 15% 

partea Asocierii. Această cofi -

nanţare de 15% se împarte la 

asociaţi cu partea care le revi-

ne, cam 65% din acest proiect 

revine CFR-ului, Consiliului 

Judeţean, aeroportului, primă-

riei le revin proporţional cu 

obiectivele pe care le au”, a 

explicat Ciceo.

Directorul aeroportului a 

mai precizat că există şi o al-

tă variantă de fi nanţare. “În 

cazul în care nu s-ar obţine 

fondurile la această depunere, 

din informaţiile noastre de la 

Ministerul Fondurilor Europe-

ne şi Ministerul Transporturi-

lor, va fi  o următoare solicita-

re pe intermodal unde avem 

şanse de 100%. Nu e sigur că 

va rămâne 85% cofi nanţarea. 

Poate fi  mai mult, poate fi  tot 

85%. În cazul în care Minis-

terul Transporturilor ne decla-

ră proiect strategic putem ob-

ţine pe viitor 100% cofi nanţa-

re la acest proiec. Până în anul 

2050 e obligatoriu ca toate ae-

oporturile internaţionale să se 

conecteze la calea ferată, noi 

avem şansa să ne conectăm 

mult mai repede pe fonduri 

europene”, a spus Ciceo.

Banii, unde sunt banii?

Consilierii judeţeni PSD au 

fost foarte interesaţi să afl e 

dacă celelalte instituţii care 

fac parte din Asociere sunt 

dispuse să fi nanţeze acest 

proiect. “În ceea ce priveşte 

fi nanţarea, există acorduri, 

intenţii de fi nanţare din par-

tea celorlaţi în ceea ce pri-

veşte obiectivul”, l-a întrebat 

Ivan Ilarie pe David Ciceo. 

“Să ne spuneţi dacă dumnea-

voastră până acum aveţi o 

corespondenţă referitor la ac-

ceptul lor de a pune şi ei o 

anumită sumă de bani”, l-a 

întrebat un alt consilier jude-

ţean de la PSD pe Ciceo.

El a răspuns că există aviz 

de la CFR pe acest proiect 

şi toate celelalte instituţii 

implicate cunosc că trebuie 

să pună o parte din bani.

“În acest an România poa-

te primi fonduri pe intermo-

dal doar prin acest proiect fă-

cut de Consiliul Judeţean, CFR 

şi Aeroportul Cluj pentru că 

alte proiecte nu sunt mature 

pentru acest an. În acest an 

sunt 11 miliarde de euro pen-

tru intermodal. Aşteptăm Con-

siliul Judeţean Cluj să stabi-

lească o comisie, CFR-ul a trans-

mis, noi am stabilit patru mem-

bri”, a mai spus Ciceo.

300.000 de euro,
bani prea puţini pentru 
Simona Gaci

David Ciceo a mai spus că 

secretara judeţului Cluj, Simo-

na Gaci, a refuzat să depună 

un proiect pentru atragerea de 

fonduri europene pentru că 

“banii ar fi  prea puţini”.

“Au existat fonduri neram-

bursabile europene pentru 

studii şi analize în teren, pu-

team să luăm 300.000 de eu-

ro pentru aceste analize, am 

solicit în luna octombrie aju-

tor Consiliului Judeţean Cluj, 

doamna Simona Gaci le-a 

spus colegilor că 300.000 de 

euro sunt prea puţini, nu me-

rită să depunem proiect”, a 

mai spus Ciceo.

Salanţă şi-a băgat coada

Aparatul de specialitate 

al CJ Cluj a condiţionat de-

punerea acestui proiect şi 

semnarea acordului de aso-

ciere de obţinerea unui nu-

măr de 14 avize, lucru im-

posibil până pe 26 februa-

rie, potrivit lui Ciceo.

“Există nişte necorelări 

în studiul de fezabilitate fi-

nal al proiectului intermo-

dal. Este nevoie de obţine-

rea tuturor acordurilor şi 

avizelor. Trebuie aşteptată 

finalizarea devierii râului 

Someş. Este nevoie de cer-

tificatul de urbanism pen-

tru clarificarea situaţiei ju-

ridice a terenurilor pe care 

se va efectua investiţia”, a 

menţionat Salanţă.

David Ciceo a replicat că 

nu este nevoie de toate aces-

te avize pentru depunerea 

cererii, mai ales că timpul 

este mult prea scurt pentru 

obţinerea acestor avize. “Ce-

rerea nu înseamnă depune-

rea studiului de fezabilita-

te”, a mai spus Ciceo.

Conducerea şi angajaţii Consiliului Judeţean 
Cluj pun beţe-n roate, din nou, aeroportului
Neînţelegerile dintre conducerea CJ Cluj şi conducerea Aeroportului InternaţionalCluj sunt de notorietate.

În vederea construirii terminalului intermodal ar urma să 
fi e implementate un terminal CARGO la aeroport, un pasaj 
pasageri între staţie CFR pasageri și aeroport, o legătură în-
tre Terminal CARGO CFR și Terminal CARGO Aeroport, o sis-
tematizare a circulaţiei auto în interiorul aeroportului, un 
Terminal CARGO CFR și un parc fotovoltaic.

Potrivit proiectului de hotărâre, banii pentru aceste obiecti-
ve au urma să fi e împărţiţi după cum urmează:

 Terminal cargo aeroport
Perioadă construcţie: 2016-2017

Sursă fi nanţare: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj 
– capital propriu 30%, împrumut 70%

Valoarea investiţiei: 13.248.000 euro

 Staţie CFR călători
Perioadă construcţie: 2018 – 2019

Sursă fi nanţare: fonduri europene 85%, CFR SA și Primăria 
Cluj-Napoca 15%

Valoarea investiţiei: 14.934.000 euro

 Legătură pietonală gară-aeroport
Perioadă construcţie: 2018-2019

Sursă fi nanţare: Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj 
– capital propriu 30%, împrumut 70%

Valoarea investiţiei: 12.097.000 euro

 Legătură rutieră între terminalele cargo
Perioadă construcţie: 2020

Sursă fi nanţare: fonduri europene 85%, Consiliul Judeţean 
Cluj și CNADNR 15%

Valoarea investiţiei: 4.647.000 euro

 Terminal cargo CFR
Perioadă construcţie: 2018-2020

Sursă fi nanţare: fonduri europene 85%, CFR SA, Consiliul 
Judeţean Cluj și comuna Apahida 15%

Valoarea investiţiei: 26.495.000 euro

Investiţia totală se ridică la suma de 76.992.438 euro fără TVA.

De asemenea, se vor mai realiza următoarele obiective: ho-
tel, piaţă publică, parcare aeroport, parc fotovoltaic, centra-
lă de tricogenerare și un drum de acces.

Cum sunt împărţiţi banii

Conducerea Primăriei 

Cluj-Napoca susţine că 

pentru rromii mutaţi de 

pe strada Coastei la Pata 

Rât sunt în derulare 

multe proiecte cu fonduri 

europene şi norvegiene.

Mutarea rromilor din bară-

cile de pe strada Coastei în lo-

cuinţele modulare de la Pata 

Rât în urmă cu aproximativ 

cinci ani s-a lăsat cu mitinguri 

în stradă, acuze din partea 

ONG-urilor şi procese. Acum 

mai bine de un an, Primăria 

Cluj-Napoca a fost dată în ju-

decată de un ONG prin care ce-

rea despăgubiri de câte 2.000 

euro pentru fi ecare persoană 

care a fost mutată la Pata Rât. 

Tribunalul Cluj a dat câştig de 

cauză ONG-ului respectiv, dar 

Primăria a contestat decizia. În 

acest moment, procesul se afl ă 

încă în derulare.

Povestea rromilor mutaţi din 

centrul oraşului tocmai în preaj-

ma sărbătorilor de iarnă a ajuns 

şi în presa britanică. În februa-

rie 2014, în ziarul The Telegra-

ph mai mulţi lideri religioşi au 

publicat o scrisoare deschisă 

care îi era adresată primarului 

Emil Boc. Britanicii îi cereau 

luii Boc să îşi refacă relaţia cu 

comunitatea rromă din Cluj-Na-

poca şi să preîntâmpine mutări 

forţate cum a fost cea din 17 

decembrie 2010. De asemenea, 

îi solicitau primarului să plă-

tească daune fi ecărei persoane 

mutate în locuinţe modulare.

Se pune întrebarea ce a fă-

cut Primăria în toţi aceşti ani ca 

să îşi spele imaginea după tot 

scandalul legat de mutarea rro-

milor din barăci în locuinţe mo-

dulare? Primarul Emil Boc spu-

ne că se fac multe, de la asigu-

rarea de locuri de muncă până 

la locuinţe sociale şi un program 

after-school pentru copii. Toate 

sunt pe fonduri europene şi nor-

vegiene. “Suntem în implemen-

tarea proiectului cu fonduri eu-

ropene pentru locuinţe sociale 

şi locuri de muncă şi vom de-

pune şi alte proiecte cu fonduri 

europene tot pentru ei. Avem şi 

un proiect cu fonduri norvegie-

ne care este tot pentru ei, în va-

loare de 2 milioane euro.

Avem o unitate socială mo-

bilă care le asigură sprijinul în 

fi ecare zi, avem programul Şcoa-

lă după Şcoală pentru copii, o 

hală de producţie pentru locuri 

de muncă ce se face acolo acum 

pe fonduri europene. Avem pro-

iecte europene în pregătire de 

depunere către exerciţiul fi nan-

ciar următor”, a declarat, mier-

curi, Emil Boc.

Proiectele la care face refe-

rire primarul îi vizează pe toţi 

rromii de la Pata Rât nu doar 

pe cei care au fost mutaţi în lo-

cuinţele modulare. Valoarea to-

tală a proiectelor este de apro-

ximativ 13 milioane lei.

Proiectul legat de locurile de 

muncă are o valoare de 1,2 mi-

lioane lei şi vizează construi-

rea unei hale de producţie în 

zona Pata Rât unde ar urma ca 

rromii să lucreze în domenii 

precum reciclarea deşeurilor.

Anul trecut, a început con-

struirea unei grădiniţe pentru 

copiii rromi, unde vor putea în-

văţa 35 de copii de la Pata Rât 

după programul unei grădini-

ţe cu program prelungit. Tot 

pentru persoanele de etnie rromă 

s-a construit un centru social de 

zi pe Calea Baciului. G.D.

5 ani de la mutarea rromilor de pe strada Coastei. Ce a făcut Primăria să îşi spele imaginea?
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Mihaela Gligor: De abia a 
început anul şi deja în 
lume s-au întâmplat o 
mulţime de lucruri rele: 
atacurile sângeroase ale 
grupării Boko Haram, în 
Nigeria; execuţiile statu-
lui islamic ISIS sau re-
centele evenimente de la 
Paris, din redacţia revis-
tei Charlie Hebdo şi din 
incinta magazinului evre-
iesc. De ce credeţi că pes-
te tot în lume se întâm-
plă astfel de lucruri rele 
în numele lui Dumnezeu? 
Cuvintele lui Dumnezeu 
sunt de neînţeles pentru 
noi?

Noam Chomsky: Lucruri-

le rele se întâmplă din tot fe-

lul de motive. Unele sunt în 

numele lui Dumnezeu. Alte-

le sunt în numele unui stat 

sau al unei puteri private, fă-

ră nici o legătură cu invoca-

rea lui Dumnezeu. Fiecare caz 

trebuie tratat în termenii lui. 

Cât despre ”cuvintele lui Dum-

nezeu”, dacă te referi la căr-

ţile sfi nte ale celor trei religii 

avraamice, cuvintele lui Dum-

nezeu variază de la genocid 

la sublim.

Războiul este peste tot, în 
realitate şi în fi lme. Pro-
ducţia americană The Sni-

per este foarte mediatiza-
tă zilele acestea. De ce 
credeţi că americanii aleg 
să facă astfel de fi lme? Şi 
de ce au ele un atât de 
mare impact asupra spec-
tatorilor?

Precum alte state puterni-

ce, Statele Unite ale Americii 

au dezvoltat o cultură ultra-

naţionalistă care ignoră sau 

îşi justifi că propriile fapte, 

adesea crime majore, şi îşi 

defăimează duşmanii ofi ci-

ali, adesea propriile victime. 

Este o patologie periculoasă, 

ce nu se reduce doar la Sta-

tele Unite.

Cred că frumuseţea lumii 
stă în diversitatea noas-
tră. Noi, oamenii, suntem 
frumoşi şi obiceiurile şi 
diversitatea noastră arată 
atât imaginaţia cât şi po-
tenţialul pentru un trai 
armonios. Mi-aş dori să 
putem învăţa unii de la 
alţii şi să trăim în pace. 
Credeţi că noi, oamenii 
acestei lumi (indiferent 
de culoare, regiune, reli-
gie şi afiliere politică), 
putem găsi un limbaj co-
mun – al păcii şi accepta-
rii diferenţelor – pentru a 
ne putea înţelege între 
noi?

Putem doar spera că aceas-

tă viziune poate fi  realizată; 

chiar mai mult abordată.

Chomsky: „Cuvintele lui Dumnezeu 
variază de la genocid la sublim”
Cunoscutul sociolog american Noam Chomsky a vorbit ÎN EXCLUSIVITATE pentru Monitorul de Cluj despre 
ce stă la baza atentatelor de la Charlie Hebdo, a atacurilor sângeroase ale grupării nigeriene Boko Haram 
sau a execuțiilor Statului Islamic, dar și despre proaspătul film hollywoodian American Sniper.

Interesul politic al lui Noam 

Chomsky îşi are originea în 

curiozitate; o curiozitate de 

nestăvilit şi o dorinţă de a se 

exprima cu privire la cele mai 

divergente opinii. Realităţile 

vieţii cotidiene sunt subiecte-

le predilecte ale comentarii-

lor lui Chomsky. Pasiunea pe 

care o pune în fi ecare inter-

venţie pe care o are, indife-

rent că e vorba de chestiuni 

academice sau comentarii po-

litice, arată, pe de o parte, 

erudiţia lui, iar aceasta duce, 

pe de altă parte, la recunoaş-

terea lui ca autoritate în do-

meniu.

De-a lungul vremii, Choms-

ky a oferit comentarii politi-

ce asupra unor probleme din-

tre cele mai arzătoare, prin-

tre care şi războiul din Viet-

nam (anul 1967 a marcat in-

trarea lui în dezbaterile pu-

blice cu privire la politica ex-

ternă a Statelor Unite ale Ame-

ricii). De asemenea, şi-a de-

clarat opoziţia faţă de elitele 

conducătoare, între care şi in-

stituţii puternice precum FMI, 

Banca Mondială sau GATT. 

Confl ictele majore ale lumii 

contemporane (de la cele din 

Gaza sau Siria, la situaţia din 

Ucraina sau atacurile teroris-

te din Nigeria sau Franţa) sau 

subiectele de larg interes (pre-

cum revoluţiile purtate pe Fa-

cebook sau succesul fi lmului 

The Sniper) sunt surse potri-

vite pentru opiniile lui Choms-

ky şi prin implicarea lui toa-

te aceste evenimente capătă 

o acoperire globală.

Curiozitatea, sursa interesului 
politic pentru Noam Chomsky

Reporterul Monitorul de Cluj – o relație 
specială cu Noam Chomsky

Decalogul 
lui Chomsky
Naom Chomsky este proba-
bil mai cunoscut publicului 
larg pentru faptul că a expli-
cat pe înţelesul tuturor regu-
lile manipulării. Pentru a fi  
ușor de citit și înţeles, aces-
tea au fost restrânse într-un 
„Decalog al lui Chomsky”.

1 Poporul trebuie să fi e me-
reu ocupat cu altceva decât 

cu problemele lui adevărate.

2 Poporul trebuie să crea-
dă că cei care îi conduc 

sunt salvatorii naţiunii. 
Pentru ca totul să fi e credi-
bil inventează false ame-
ninţări, ori creează proble-
me grave, care îngrijorează 
și angajează opinia publică, 
iar apoi oferă soluţiile.

3 Poporul trebuie perma-
nent pregătit pentru mai 

rău Pentru aceasta: 
Mecanismele propagandei 
“albe” (ofi cială, integral 
asumată de guvern), “gri” 
(parţial asumată) și “negre” 
(niciodată asumată) trebuie 
să promoveze imaginea 
unui guvern în permanenţă 
preocupat pentru ameliora-
rea condiţiilor tot mai sum-
bre ale viitorului.

4 Poporul trebuie să creadă 
că și ceea ce guvernele îi 

pregătesc spre a trai mai rău 
este tot pentru binele său. 
(Ne sună cunoscut?)

5 Poporul trebuie să aibă o 
gândire care să nu-i per-

mită sesizarea legăturii din-
tre cauze și efecte

6 Poporul trebuie dezobiș-
nuit să problematizeze 

realitatea și să acţioneze 
sub impulsul emoţiilor (ieși-
rile în stradă sunt privite de 
aleși ca ceva dăunător so-
cietăţii, care are repercusi-
uni asupra economiei)

7 Poporul trebuie obișnuit 
cu satisfacţii 

ieftine(inaugurarea câtor-
va km de autostradă, mări-
rea salariilor cu un procent 
mic, zile libere, etc.), care 
să-i ocupe timpul și să-l 
demotiveze în atingerea 
unor idealuri superioare

8 Poporul nu trebuie să ai-
bă acces la mijloace de 

informare completă, exactă, 
corectă și obiectivă

9 Poporului trebuie să-i fi e 
indus spiritul turmei

10 Poporul nu trebuie să 
creadă în existenţa 

mijloacelor ofi ciale de mani-
pulare

Noam Chomsky este profesor la Massachusetts Institute of Technology (MIT); autor a peste 100 de volume, 
cu teme dintre cele mai diverse, de la lingvistică la fi losofi e, metalimbaj sau politică. Multe din lucrările sale 
sunt traduse şi în limba română.
Descris adesea ca ”tatăl lingvisticii moderne”, Noam Chomsky este şi un fi losof apreciat, logician, activist 
şi comentator politic activ. Fiind una dintre cele mai proeminente fi guri culturale ale tuturor timpurilor,
Noam Chomsky a fost inclus, în anul 2005, în topul celor mai de succes intelectuali ai lumii.

În primăvara anului 2009, pe când eram încă la Calcutta cu 
bursa oferită de I.C.C.R. (Indian Council for Cultural 
Relations), m-am gândit să pregătesc un număr special al 
International Journal on Humanistic Ideology, pe subiectul 
Mind and Language. Cu acea ocazie i-am scris pentru prima 
dată profesorului Noam Chomsky și i-am solicitat un mate-
rial. O săptămână mai târziu l-am primit. Numărul respectiv 
a fost unul din cele mai reușite numere tematice ale revistei 
noastre.

Cum în ultimele zile reţelele de socializare au fost invadate, 
la propriu, de fi lmuleţe și luări de poziţie, pe diferite teme, 
ale profesorului Noam Chomsky, m-am gândit să îi adresez 
și eu câteva întrebări, pentru cititorii din România. Faptul că 
a răspuns nu face decât să îmi confi rme extraordinara des-
chidere și disponibilitate a profesorului dispus să își împartă 
timpul și cunoștinţele cu cei care îi adresează întrebările po-
trivite. Din orice parte a lumii ar veni acestea. Mulţumesc, 
profesore Noam Chomsky.
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Alături de experţi în agricultură și servicii în mediul rural, good.bee Credit îţi prezintă:

„Sfaturi pentru gospodari”
Agricultură
Ai o fermă de cultură mare? Iată ce trebuie să faci
Dacă ai o fermă de cultură mare, iată care sunt 
principalele activităţi în luna februarie:
1)  Stabilirea formei fi nale a planului de culturi 

pentru anul agricol 2015- 2016.
2)  Evaluarea ofertelor, selectarea furnizorilor de 

seminţe, pesticide, îngrăşăminte chimice, 
luând în considerare:

•  Experienţa şi notorietatea companiilor
•  Oferirea unor condiţii comerciale fl exibile 

(termene de plată, preţuri, discounturi)
•  Operativitate în preluarea comenzilor şi 

transportul produselor comandate
3)  Realizarea licitaţiei de achiziţie a imputurilor 

(pesticide, îngrăşăminte)
4)  Trasarea rigolelor de colectare a surplusului 

de apă din precipitaţii, pentru prevenirea 
bălţilor în cultură

5)  Supravegherea suprafeţelor cultivate cu rapiţă, 
orz, grâu, secară, triticale de toamnă sau 
lucernă, pentru a identifi ca solele unde avem 
atac puternic de rozătoare. În acest caz trebuie 
să intervenim urgent, aplicând măsurile 
tehnologice optime pentru limitarea pierderilor.

6)  Monitorizarea temperaturii şi umidităţii 
produselor depozitate vrac în spaţiile proprii. 
Dacă se constată deprecierea calităţii produselor, 
se recomandă aerisirea acestora prin diferite 
metode, cum ar fi :

•  Mişcarea maselor manual, prin lopătare
•  Mişcarea maselor mecanic, dintr-o celulă 

a silozului în alta
7)  Monitorizarea spaţiilor de depozitare pentru 

depistarea în timp util a eventualelor atacuri de 
rozătoare / insecte şi intervenirea cu măsuri 
pentru combaterea lor:

• Amplasare de capcane cu feromoni
•  Prelevarea de probe pe toată grosimea 

stratului de seminţe pentru depistarea 
eventualelor deprecieri calitative (culoare, 
miros)

Sfaturi oferite de Dr. ing. Laurenţiu Rînchiţă

Servicii în mediul rural
Vrei să începi o afacere în turism rural? Iată ce 
trebuie să știi
Satele româneşti sunt un punct major de 
atracţie pentru turiştii străini. Ce trebuie să ştii 
despre turismul rural:
1.  Când construieşti o locuinţă tradiţională, 

apelează la specialişti pentru a integra 
construcţia în stilul arhitectural tradiţional al 
zonei. Sfaturi sau planuri de construcţie poţi 
primi de la specialiştii Complexului Muzeal 
Astra din Sibiu sau de la fi rme de arhitectură 
dedicate conservării patrimoniului românesc.

2.  Dacă renovezi o construcţie, încearcă să păstrezi 
cât mai multe elemente dintre cele vechi (şindrilă, 
ferestre, uşi) sau să foloseşti materiale cât mai 
naturale. Poţi apela chiar la vecinii din sat pentru 
elemente de tâmplărie vechi ce pot fi  restaurate.

3. Refoloseşte obiectele de mobilier vechi ce sunt încă 
funcţionale sau pot fi  recondiţionate, sau apelează 
la producători de mobilă locali care pot furniza 
mobilier mai apropiat de stilul tradiţional. Evită 
mobilierul din PAL, sticlă, inox, cu un design 
extravagant sau în culori stridente.

4.  Alege elemente de decor cât mai apropiate de 
tradiţional sau de specifi cul zonei. Caută în lăzile 
de zestre ale familiei sau ale vecinilor covoare, 
aşternuturi sau costume populare. Dacă nu dispui 
de astfel de obiecte, alege lucruri cât mai simple, 
din materiale şi în culori naturale.

5.  Încearcă să oferi turiştilor mâncare pregatită 
din ingrediente naturale sau produse la nivel 
local: brânză de la stână, ouă şi lapte proaspăt, 
zacuscă sau legumele proaspete din gradină.

6.  Implică turiştii în activităţile gospodăreşti: 
învaţă-i cum se cresc animalele, cum se face 
pâinea sau cum se obţine vinul.

7.  Invită turiştii să participe la tradiţiile de 
sărbători: pregătirea mâncărurilor, cântecele şi 
dansurile populare, obiceiurile de nuntă sau 
chiar slujbele religioase.

8.  Dacă practici un meşteşug sau cânţi la un 
instrument muzical organizează o demonstraţie 
sau o scurtă lecţie. Obiectele realizate pot fi  
vândute ca mici suveniruri.

Sfaturi oferite de Village Life

Clientul poate refuza 

plata dacă nu a primit 

bon fi scal. Cum va funcţi-

ona sistemul?

Introducerea Loteriei bonu-

rilor fi scale a fost avizată de Gu-

vern, cu un sistem de extrage-

re lunară sau ocazională a bo-

nurilor primite de cumpărători 

şi cu posibilitatea ca, din mar-

tie, un client să aibă dreptul să 

nu achite produsul selectat sau 

consumat dacă nu a primit bon 

fi scal de la comerciant.

„Introducerea Loteriei fi s-

cale a fost aprobată de Gu-

vern, cu o prevedere supli-

mentară faţă de proiectul afl at 

în dezbatere publică şi care 

acordă dreptul unui client, în-

cepând cu luna martie a aces-

tui an, să nu achite produsul 

selectat sau consumat dacă 

nu a primit bon fi scal de la 

comerciant. În magazine, re-

staurante şi alte unităţi va fi  

expus obligatoriu un afi ş în 

acest sens”, au declarat agen-

ţiei Mediafax surse ofi ciale.

Informaţia a fost confi rmată 

de Ministerul Finanţelor Publi-

ce, printr-un comunicat, în ca-

re se precizează că s-a renunţat 

la pragul minim de vârstă de 18 

ani, astfel că orice persoană poa-

te participa la loterie.

„Fără bon, consumaţia-i 
gratuită!”

„Ordonanţa mai prevede 

că, începând cu 1 martie, în 

cazul refuzului agentului eco-

nomic de a emite şi înmâna 

bon fi scal, cumpărătorul să 

poată să nu achite bunul do-

bândit sau serviciul prestat, 

având în vedere că o tranzac-

ţie nefi scalizată nu reprezin-

tă altceva decât o încălcare a 

legii. Aşadar, cumpărătorul 

poate păstra bunul fără să îl 

mai plătească în cazul unui 

refuz al agentului economic 

de a emite bon fi scal”, se pre-

cizează în comunicat.

Totodată, a fost eliminată 

restricţia de câştig cu un sin-

gur bon de persoană pe extra-

gere. Astfel, în cazul în care o 

persoană are două sau mai mul-

te bonuri câştigătoare la o ex-

tragere, va primi banii pentru 

toate bonurile câştigătoare.

Cum vor fi  extraşi 
câştigătorii

În cadrul loteriei bonurilor 

fi scale se vor extrage un nu-

măr din intervalul 1-999, re-

prezentând valoarea bonului 

fi scal fără subdiviziunile leu-

lui şi data emiterii bonului.

„Toţi posesorii de bonuri fi s-

cale care îndeplinesc cumulativ 

cele două condiţii de mai sus 

sunt invitaţi, în decurs de 30 de 

zile, să se prezinte la orice uni-

tate ANAF pentru a depune bo-

nul fi scal în original. Loteria Bo-

nurilor Fiscale, aşa cum a fost 

aprobată de Guvern, nu nece-

sită înregistrarea bonurilor pe 

niciun site. În cazul câştigători-

lor, aceştia vor avea de făcut un 

singur drum, la ANAF, în mo-

mentul depunerii originalului”, 

se mai spune în comunicat.

Prima extragere, ocaziona-

lă, va fi  organizată pe 13 apri-

lie, a doua zi de Paşte, cu un 

fond de premiere de 1 milion 

lei. Valoarea premiilor indivi-

duale se stabileşte prin împăr-

ţirea fondului de premiere la 

numărul de bonuri fi scale re-

vendicate în termen.

„Se estimează că vor parti-

cipa bonurile fi scale emise în-

cepând cu prima parte a lunii 

februarie (încă nu se poate sta-

bili exact data) şi până pe 28 

martie 2015 (inclusiv)”, preci-

zează Finanţele într-un docu-

ment cu întrebări şi răspunsuri.

Spre exemplu, dacă la ex-

tragere a rezultat valoarea 85, 

atunci sunt câştigătoare bo-

nurile fi scale cu valoare între 

85,00 lei şi 85,99 lei.

Loteria bonurilor a fost aprobată

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Locuinţele sociale de pe 

strada Iuliu Coroianu nr. 

5 au fost date în folosinţă 

ieri. Valoarea totală a 

construcţiei este de 5,9 

milioane lei.

46 de familii cu venituri mo-

deste din Cluj-Napoca au pri-

mit, miercuri, cheile la locuin-

ţele sociale de pe strada Iuliu 

Coroianu nr. 5 din zona Gării. 

Fostul laborator al Grupului Şco-

lar Terapia a fost modernizat, 

recompartimentat şi transformat 

în garsoniere şi apartamente 

pentru persoanele care pot pri-

mi locuinţe sociale. Lucrările au 

început în iulie 2013 şi au fost 

fi nalizate la sfârşitul anului tre-

cut. Lucrările au fost realizate 

de fi rma SC Ceconi SRL.

„46 de familii clujene pri-

mesc astăzi (ieri – n.red.) locu-

inţe sociale pe baza criteriilor 

stabilite de Consiliul Local şi de 

Primărie. Aceste locuinţe soci-

ale au fost realizate din fonduri 

europene şi din fondurile Pri-

măriei. Valoarea totală a proiec-

tului a fost de 5,9 milioane lei, 

din care valoarea fi nanţării ne-

rambursabile a fost de 4,6 mi-

lioane lei. Casele arată foarte bi-

ne şi sperăm să se bucure de e-

le cei care le-au primit”, a de-

clarat primarul Emil Boc.

Chiria este de 2 lei/mp, ce-

ea ce înseamnă că valoarea me-

diei a chiriei lunare este de 100 

lei, iar cea mai mare chirie nu 

depăşeşte 150 lei pe lună pen-

tru cele mai mari apartamente.

Imobilul este format din 16 

garsoniere, 11 apartamente cu 

o cameră şi 19 apartamente cu 

două camere. Clădirea este for-

mată din mai multe corpuri, u-

nele fi ind recompartimentate în 

urma lucrărilor, iar altele fi ind 

refăcute de la zero după demo-

larea celor vechi, afl ate într-o 

avansată stare de degradare.

Au fost realizate şi alei, loc 

de joacă, locuri de parcare, ram-

pe de acces la etajele superioa-

re şi la intrarea principal pentru 

persoanele cu dizabilităţi.

Potrivit primarului, la nive-

lul Consiliului Local, pentru 

2015 există încă 387 de dosare 

depuse pentru locuinţe sociale 

din care 302 sunt eligibile şi 85 

neeligibile.

„Anul acesta vom demara al-

te două proiecte de construire de 

locuinţe sociale: pe strada Sighi-

şoarei şi Ghimeşului. În acest mo-

ment lucrăm la pregătirea docu-

mentaţiilor şi după aprobarea bu-

getului pentru 2015 vom putea 

intra în lucru”, a adăugat Boc.

46 de familii mutate în locuinţe sociale
Primăria Cluj-Napoca a transformat fostul laborator al Grupului Şcolar Terapia în locuinţe sociale.

Persoane cu dizabilităţi, 

vârstnici, persoane singure 

şi familii cu copii se numă-

ră printre benefi ciarii locu-

inţelor sociale de pe strada 

Iuliu Coroianu nr. 5.

Locuinţele sociale repartiza-

te ieri de Primărie benefi ciari-

lor sunt garsoniere, apartamen-

te cu o cameră şi apartamente 

cu două camere. Unele dintre 

acestea au suprafeţe generoase, 

de aproximativ 70mp şi sunt 

ocupate în unele situaţii de o 

singură persoană, cum este ca-

zul pictorului Gheorghe Aştilea-

nu, afl at în scaun cu rotile. El 

va locui singur într-un aparta-

ment de 70mp, dar spune că pe 

viitor sigur vor fi  mai multe per-

soane având în vedere că are în 

plan o căsătorie. “Am primit ini-

ţial o locuinţă sub valoarea mea. 

În ultimii ani am luptat mult 

pentru drepturile persoanelor 

cu dizabilităţi”, a spus pictorul 

clujean. El a aşteptat aproxima-

tiv patru ani pentru această lo-

cuinţă socială.

Tot patru ani a aşteptat şi o 

familie de tineri cu trei copii mi-

ci. Ei nu au primit apartament 

de 70 mp, ci unul cu o cameră, 

cu o suprafaţă de aproximativ 

40 mp. De-a lungul timpului am 

trecut prin multe încercări şi îi 

mulţumim celui de sus că în 

sfârşit am reuşit şi noi acum să 

avem o casă pentru copii. A fost 

foarte difi cil până acum, am stat 

în nişte condiţii pe care nu aş 

vrea să le cunoască nimeni: 11 

persoane într-o cameră de 16 

mp, fără apă în casă. Eu sunt 

un om modest şi pentru noi con-

tează foarte mult acest loc. Ne 

bucurăm foarte”, a afi rmat Ma-

rin Bica, tatăl celor trei copii.

Soţia lui, Călina a declarat 

la rândul ei că le-a fost foarte 

greu până acum. “Am fost foar-

te mulţi acolo unde am stat. 

Acum o să începem să mobi-

lăm cu timpul că nu putem de 

la început. Mă bucur foarte 

mult”, a spus femeia.

Reprezentanţii Primăriei 

Cluj-Napoca au subliniat că lo-

cuinţele sociale se repartizea-

ză pe baza unui punctaj calcu-

lat potrivit legii. Persoanele cu 

dizabilităţi primesc puncte mai 

multe decât persoanele care nu 

au probleme de acest fel.

Apartamente de lux de 70mp în imobilul cu locuinţe sociale
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Fostul inspector şcolar 

general adjunct Peter 

Tunde a fost condamnată 

de Tribunalul Cluj la 2 ani 

şi 6 luni de închisoare cu 

executare.

Instanţa a pronunţat ieri sen-

tinţa în dosarul „Mită la Bac” şi 

au decis condamnarea lui Peter 

Tunde şi confi scarea a 10.300 €, 

pe care fostul inspector şcolar 

este acuzată că i-a primit de la 

14 persoane. Prin sentinţa de ieri, 

lui Tunde Peter i s-au mai inter-

zis şi drepturile de a fi  ales în 

autorităţile publice sau în orice 

alte funcţii publice; dreptul de a 

ocupa o funcţie care implică exer-

ciţiul autorităţii de stat; dreptul 

de a alege; precum şi dreptul de 

a ocupa funcţia de inspector şco-

lar şi de a face parte din comisi-

ile de examene naţionale.

Decizia nu este defi nitivă, 

putând fi  atacată cu apel la Cur-

tea de Apel Cluj.

Potrivit procurorilor DNA, în 

perioada iunie – septembrie 

2014, Peter Tunde, în calitate de 

inspector şcolar general adjunct 

la Inspectoratul Şcolar Cluj, ar 

fi  pretins de la 14 persoane su-

ma de 21.300 de euro, din care 

ar fi  primit 10.300 de euro, pen-

tru a „rezolva” note de promo-

vare pentru mai mulţi candidaţi 

la sesiunile de vară şi toamnă 

ale examenului de bacalaureat.

2 ani de închisoare și 10.000 € 
confiscați în dosarul „Mită la Bac”

Un accident rutier mortal 

a avut loc ieri dimineaţa, 

în jurul orei 06,45, la ieşi-

rea din localitatea Căpuşu 

Mare.

Potrivit purtătorului de cu-

vânt al Poliţiei de Frontieră, Fa-

bian Bădilă, bărbatul care a 

provocat accidentul este anga-

jat al Poliţiei de Frontieră Cluj 

şi se afl a în timpul liber.

„Este vorba despre un co-

leg al nostru, care a fost im-

plicat dimineaţă (ieri diminea-

ţă – n.r.) într-un accident ru-

tier în judeţul Cluj, însă nu se 

afl a în timpul orelor de servi-

ciu, acesta a ieşit din tură marţi 

dimineaţă. Am înţeles că se 

afl a sub infl uenţa băuturilor 

alcoolice, iar dacă se va dove-

di că este aşa, va plăti pentru 

asta. Cercetările sunt făcute de 

poliţiştii de la Serviciul Rutier, 

iar în funcţie de rezultatul an-

chetei vom lua şi noi măsuri-

le care se impun”, a declarat, 

Fabian Bădilă.

Potrivit IPJ Cluj, şoferul ca-

re a provocat accidentul, iden-

tifi cat ca fi ind Ciprian Ghiran, 

se afl a sub infulenţa băuturilor 

alcoolice.

„Accidentul s-a produs pe 

baza consumului de alcool. 

Şoferul care a provocat acci-

dentul, un bărbat de 25 de ani 

din localitatea Poieni, se afl a 

sub infl uenţa băuturilor alco-

olice. Acesta i-au fost luate 

probe biologice pentru stabi-

lirea alcoolemiei. Accidentul 

s-a soldat cu decesul unui băr-

bat de 68 de ani din Gilău, 

conducătorul autovehiculului 

proiectat pe contrasens şi cu 

rănirea gravă a unui bărbat 

de 39 de ani din Cluj-Napo-

ca, conducătorul autoturismu-

lui care circula regulamentar 

din sens opus” a mai decla-

rat pentru Monitorul de Cluj 

purtătorul de cuvânt al IPJ 

Cluj Carmen Jucan.

Potrivit aceleiaşi surse tra-

fi cul a fost blocat timp de 40 

de minute după care s-a cir-

culat pe un singur sens iar 

acum se circulă în condiţii 

normale.

Medicamentele contrafă-

cute comercializate de 

gruparea destructurată 

ieri erau vândute în ţări 

din UE mai ieftin cu o tre-

ime faţă de preţul pieţei, 

pentru ca marfa să fi e ast-

fel mai atractivă pentru 

clienţii străini, au decla-

rat, pentru Mediafax, 

surse din Poliţie.

Potrivit surselor citate, sus-

pecţii aduceau din Turcia, Ci-

pru şi Grecia fl acoane de Su-

tent, Velcade, Pegasys şi He-

receptin – toate medicamen-

te contra cancerului -, care 

nu conţineau substanţa acti-

vă decât în cantităţi foarte 

mici. În România, preţul de 

piaţă al unui asemenea me-

dicament este de până la 5.000 

de euro, însă, în străinătate, 

aceste medicamente sunt mult 

mai scumpe.

Pentru ca oferta să tenteze 

comercianţii din străinătate, 

suspecţii români le vindeau cu 

o treime sub preţul pieţei. Ast-

fel, medicamentele contrafă-

cute au ajuns din România în 

ţări precum Germania, Dane-

marca sau Marea Britanie.

Ancheta vizează fapte de 

evaziune fi scală şi spălare de 

bani la comerţul cu medica-

mente pentru boli grave. Do-

uăzeci de fi rme specializate 

în depozitarea şi vânzarea de 

medicamente s-ar fi  sustras 

de la plata taxelor şi impozi-

telor către bugetul de stat, pre-

judiciul fi ind estimat la peste 

trei milioane de euro, potrivit 

Poliţiei Române.

„În urma cercetărilor s-a 

stabilit faptul că, în perioa-

da anilor 2013-2014, repre-

zentanţii societăţilor comer-

ciale implicate ar fi  creat cir-

cuite fi ctive pentru introdu-

cerea în lanţul legal a unor 

medicamente cu valoare ma-

re de piaţă utilizate în trata-

mentele unor boli grave, pre-

cum cancer, hepatită, diabet, 

procurate la negru de pe pia-

ţa internă sau comunitară. 

De asemenea, s-a mai stabi-

lit că, prin intermediul soci-

etăţilor implicate ar fi  fost 

fost transferate sume impor-

tante de bani (aproximativ 

5 milioane de euro) către 

persoanele vizate din circu-

itul infracţional, iar banii ast-

fel obţinuţi fi ind reintroduşi 

în circuitul ilicit prin tran-

sferuri bancare şi contracte 

de împrumut fi ctive”, a ară-

tat Poliţia Română, într-un 

comunicat de presă.

Prin acest mecanism, în cir-

cuitul legal din România şi din 

alte state comunitare ar fi  fost 

introduse inclusiv medicamen-

te falsifi cate din categoria ce-

lor comercializate de reprezen-

tanţii fi rmelor vizate în dosar, 

mai susţin anchetatorii.

Accident grav provocat de un poliţist beat

Medicamentele pentru cancer contrafăcute,
exportate în UE sub preţul pieţei

Mihai CISTELCAN
redactia@monitorulcj.ro

Un bărbat a reuşit să trea-

că de securitatea 

Aeroportului Internaţional 

Cluj fără să aibă bilet şi 

fără să fi e controlat.

Bărbatul s-a urcat într-un 

avion, a făcut câteva poze 

în cabina pilotului şi le-a pus 

pe Facebook. Amorezatul a 

reuşit să intre pe pista de 

aterizare, utilizând un spa-

ţiu tehnic folosit pentru ba-

gaje.

Aeronava era în apropie-

rea terminalului. Avionul fu-

sese curăţat şi pregătit pen-

tru cursa pe care urma să o 

aibă peste câteva ore. Bărba-

tul a plănuit să aştepte în avi-

on până când urmau să fi e 

îmbarcaţi pasagerii şi să a-

jungă la Londra.

Acesta a folosit bliţul ca-

merei foto a telefonului mo-

bil. Aşa a fost observat de an-

gajaţii aerogării, care au vă-

zut nişte luminiţe în cabina 

pilotului. Clujeanul a fost gă-

sit în avion, unde şi-a găsit 

un loc confortabil în aştepta-

rea orei pentru decolare.

Poliţia de Frontieră a des-

chis un dosar penal pentru 

tentativă de trecere ilegală a 

frontierei pe numele unui băr-

bat care a intrat ilegal pe pis-

ta Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj şi a ur-

cat într-un avion parcat, un-

de şi-a făcut poze cu telefo-

nul mobil în cabina pilotu-

lui. Directorul Aeroportului 

Internaţional Avram Iancu 

Cluj, David Ciceo, a declarat, 

că instituţia pe care o condu-

ce a depus plângere penală 

împotriva bărbatului pentru 

distrugere şi pătrundere ne-

autorizată într-o zonă restric-

ţionată.

Psihologul D. David: 
„Este un gest teribilist”

Psihologul Daniel David cre-

de că este un gest teribilist, iar 

bărbatul a făcut asta fără să 

înţeleagă gravitatea faptei.

„Este evident că gestul es-

te unul teribilist, cred eu fără 

ca domnul să înţeleagă, să cu-

noască clar gravitatea faptei. 

De ce a făcut? Greu de spus. 

Poate să fi e doar, frustrarea fa-

ţă de faptul că nu a putut ajun-

ge în Marea Britanie, aşa cum 

a argumentat cel care a făcut 

fapta; foarte probabil însă a-

ceasta s-a suprapus fi e peste 

un stil de personalitate mai re-

bel, fi e peste o nevoie de sti-

mă de sine prin atenţia socia-

lă (poate şi pentru a demon-

stra prietenei, riscurile pe ca-

re este dispus să şi le asume 

pentru ea). Oricum, probabil 

că acum, după ce a afl at con-

secinţele acestui gest, vede lu-

crurile altfel”, a declarat psi-

hologul Daniel David.

Potrivit noului Cod de Pro-

cedură Penală, bărbatul riscă 

închisoare de la 6 luni la 3 ani 

sau amendă penală.

Un amorezat teribilist a urcat 
fără bilet într-un avion Wizz
Incidentul nu a pus în pericol siguranța călătorilor, dar tânărul va răspunde penal pentru gestul său nesăbuit.

DAVID CICEO | 
directorul Aeroportului 
Internaţional
„Avram Iancu”

 „Aş vrea să vă spun că 
în aeroportul din Cluj 
există peste 30 de 
fi rme, lucrează peste o 
mie de persoane, 
fi ecare are un program 
propriu de securitate. 
O să urmărim în 
perioada următoare 
întărirea disciplinei în 
respectarea 
programului de 
securitate la nivel 
organizaţional şi la 
nivel individual astfel 
încât să nu se mai 
repete erorile.“
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Raportul în cadrul 

Mecanismului de Cooperare 

şi Verifi care (MCV) sublini-

ază progresele înregistrate 

de România, critică 

Parlamentul pentru refuzul 

de a ridica imunitatea unor 

parlamentari, consideră 

numirea noului şef al 

DIICOT un test şi evidenţia-

ză corupţia unor magistraţi.

O problemă rămâne lipsa 

de implicare a Avocatului Po-

porului în contestarea actelor 

normative de urgenţă pe ca-

re le-a emis Guvernul Ponta.

Raportul MCV consemnea-

ză activitatea Curţii Constitu-

ţionale, subliniind, în schimb, 

faptul că unele decizii ale CC 

nu au fost respectate de către 

Parlament. Atacurile politicie-

nilor la adresa independenţei 

justiţiei au continuat, dar se 

remarcă o scădere a număru-

lui lor comparativ cu anii pre-

cedenţi.

Parlamentul nu a respectat 

toate deciziile ANI privind in-

compatibilitatea, existând ca-

zuri când parlamentari decla-

raţi incompatibili nu au fost 

suspendaţi. Legislativul mai 

este criticat pentru faptul că 

a respins sau a tergiversat ce-

reri ale DNA de ridicare a imu-

nităţii unor parlamentari, iar 

criteriile acestor refuzuri nu 

sunt clare. Nici nerespectarea 

deciziilor justiţiei de către Par-

lament nu a fost trecută cu 

vederea, punându-se proble-

ma găsirii unei metode pen-

tru aplicarea automată a ver-

dictelor instanţelor referitoa-

re la senatori şi deputaţi.

Testul DIICOT

Raportul menţionează fap-

tul că urmează să fi e numit un 

nou şef la DIICOT, subliniind 

importanţa unei proceduri de 

selecţie transparente, informea-

za mediafax.ro. CE insistă pen-

tru o procedură transparentă în 

cazul desemnării noului şef al 

DIICOT, precum şi pentru revi-

zuirea a modului în care se fac 

numirile pe posturile importan-

te din sistemul de justiţie.

Alte critici

De asemenea, potrivit rapor-

tului, continuă să existe îngri-

jorări cu privire la independen-

ţa sistemului judiciar şi sunt 

numeroase exemplele de rezis-

tenţă la măsurile de integrita-

te şi anticorupţie, atât la nivel 

politic, cât şi la nivel adminis-

trativ. Modifi carea precipitată 

şi netransparentă a Codului pe-

nal în decembrie 2013 a declan-

şat o îngrijorare la scară largă, 

fi ind percepută ca o atingere 

fundamentală adusă regimului 

juridic de combatere a corup-

ţiei şi de promovare a integri-

tăţii, în ciuda faptului că, prin 

constatarea caracterului necon-

stituţional al acestei modifi cări, 

Curtea Constituţională a de-

monstrat existenţa unui echili-

bru de puteri. În ceea ce pri-

veşte măsura importantă a nu-

mirilor în posturi-cheie se ob-

servă rezultate mixte: unele 

proceduri se desfăşoară într-un 

mod deschis, transparent şi ba-

zat pe merite, în timp ce alte-

le sunt criticabile, din motive 

de intervenţie politică.

„Această imagine are urmări 

asupra măsurii în care proce-

sul de reformă din România 

poate fi  considerat durabil. Re-

zistenţa principalelor instituţii 

competente în materie de an-

ticorupţie la o presiune susţi-

nută a arătat că reforma a prins 

rădăcini în părţi importante ale 

societăţii româneşti. La polul 

opus, uşurinţa cu care temelia 

reformei a putut fi  atacată în 

Parlament a reamintit că nu 

există niciun consens în ceea 

ce priveşte urmărirea obiecti-

velor MCV”, notează raportul 

Comisiei Europene.

Atenţie la corupţie!

România este pe drumul cel 

bun şi trebuie să rămână pe 

această cale, iar combaterea 

corupţiei reprezintă în conti-

nuare cea mai mare provoca-

re şi principala prioritate, a de-

clarat ieri, la Bruxelles, prim-vi-

cepreşedintele Comisiei Euro-

pene, Frans Timmermans, cu 

ocazia adoptării raportului în 

cadrul Mecanismului de Coo-

perare şi Verifi care (MCV).

„România este pe drumul cel 

bun şi trebuie să rămână pe a-

ceastă cale. Combaterea corupţi-

ei reprezintă în continuare cea 

mai mare provocare şi principa-

la prioritate. Salutăm progresele 

înregistrate pe parcursul anului 

trecut, care vor trebui confi rma-

te în 2015. Încrederea românilor 

în sistemul judiciar, în general, şi 

în urmărirea penală a cazurilor 

de corupţie, în special, a sporit, 

pe fondul unei creşteri a nivelu-

lui de profesionalism al sistemu-

lui judiciar în ansamblul său”, a 

subliniat ofi cialul CE, citat într-un 

comunicat, potrivit Agerpres.

Parlamentul şi Avocatul Poporului, 
pe lista neagră a Raportului MCV
Potrivit Raportului MCV, Comisia Europeană apreciază activitatea ANI şi a DNA ca fiind pozitivă.

Ieri a avut loc cea de-a 

doua negociere a preşe-

dintelui Klaus Iohannis 

cu partidele, miza fi ind 

modul în care vom vota la 

viitoarele alegeri.

Printre priorităţile legisla-

tive ale următoarei sesiuni 

parlamentare se numără şi le-

gea electorală.

Reducerea numărului de 

parlamentari, introducerea vo-

tului electronic sau prin cores-

pondenţă sau renunţarea la bi-

cameralism ar putea contribui 

la îmbunătăţirea procesului de 

vot din România. Pentru a se 

ajunge la o concluzie însă, sunt 

necesare şi dezbateri organi-

zate la nivelul societăţii civi-

le, atrag atenţia unii politologi.

Tradiţia, un motiv 
insufi cient pentru 
păstrarea bicameralismului

Unul dintre cele mai discu-

tate aspecte ale legii electora-

le se referă la păstrarea bica-

meralismului sau renunţarea 

la acesta, în condiţiile în care 

referendumul din 2009 releva 

că românii vor 300 de parla-

mentari şi o singură cameră. 

Unii politologi enunţă în acest 

sens, avantajele unicameralis-

mului şi subliniază că tradiţia 

nu reprezintă un motiv sau un 

argument sufi cient pentru păs-

trareaa două camere.

„Este binevenită ideea re-

nunţării la o cameră, pentru că 

acum, de exemplu, Senatul nu 

are atribuţii speciale faţă de Ca-

mera Deputaţilor, în ceea ce 

priveşte procesul legislativ.

Există sufi ciente „fi ltre“ în 

ceea ce priveşte acest proces, 

cum sunt comisiile de speci-

alitate, nu cred că este nece-

sar şi Senatul, din punctul 

meu de vedere.

Iar dacă ne uităm atent, 

Senatul adoptă tacit legile, 

deci ce „fi ltru“ este acesta…

Ca idee, într-un sistem de-

mocratic este bine să ai cât mai 

mulţi reprezentanţi, însă în 

practică, s-a dovedit că aceas-

tă variantă nu este efi cientă.

Pe de altă parte, tradiţia ro-

mânească este aceea de a avea 

două camere. Tradiţia nu es-

te însă argumentul suffi cient 

pentru păstrarea a două ca-

mere.

În ce priveşte sistemul ac-

tual de vot, acesta pune în 

confl ict actorii politici, iar 

acest lucru este pozitiv“, a co-

mentat Toma Burean, asistent 

universitar doctor, Facultatea 

de Ştiinţe Politice, Adminis-

trative şi ale Comunicării, din 

cadrul UBB Cluj.

Votul electronic,
necesar şi util

La rândul său, George Ji-

glău, politolog clujean, subli-

niază, pe de altă parte, nece-

sitatea votului electronic şi 

prin corespondenţă, însă atra-

ge atenţia că înainte de a se 

formula concluzii evidente, 

sunt necesare dezbateri aca-

demice şi la nivelul societăţii 

civile.

„Votul prin corespondenţă 

şi electronic sunt necesare şi 

utile pentru că scopul lor es-

te facilitarea accesului la vot. 

Trebuie să se ţină cont, evi-

dent, de două aspecte atunci 

când se vor lua nişte decizii 

în acest sens, şi anume, votul 

să fi e secret şi faptul că votul 

este şi trebuie numărat.

Acum nu putem formula 

un răspuns clar, evident pen-

tru că fi ecare sistem de vot, 

de exemplu, are avantaje şi 

dezavantaje, la fel unicame-

ralismul sau bicameralismul, 

respectiv reducerea număru-

lui de parlamentari sau păs-

trarea lui“, a comentat Jiglău.

Ce propun partidele?

Până să se ajungă la dez-

bateri ale societăţii civile în-

să, cei care decid sunt tot po-

liticienii. La întâlnirea cu pre-

şedintele Klaus Iohannis pe 

tema legii electorale, liderii 

partidelor au mers cu propu-

nerile anunţate încă de acum 

câteva zile. Astfel, social de-

mocraţii au propus reducerea 

numărului de parlamentari, 

susţinând că se va ţine cont 

de referendumul din 2009. 

Aceştia sunt adepţii sistemu-

nui electoral mixt. A.M.C. 

Cum vom vota la viitoarele alegeri

Parlamentul face parte dintre acele instituţii care au împietat, potrivit analizei Comisiei Europene,
asupra independenţei justiției
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Asociația de Proprietari 
Albac 6 Cluj-Napoca

anunță

SELECȚIE OFERTE
pentru

LUCRĂRI RENOVARE 
FAȚADĂ IMOBIL.

Firmele interesate pot depune 
ofertele la adresa: str. Albac nr. 
6, C.P. Administrator
tel: 0745.316.378

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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TALON DE MICĂ PUBLICITATE

Redacţia nu-şi asumă responsabilitatea pentru conţinutul anunţurilor. 
Trimiţând acest talon vă exprimaţi acordul privind utilizarea datelor 

înscrise pe talon în scopuri de marketing şi publicitate.

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

Anunţurile pt. rubricile „Acorduri de mediu“, „Citaţii“, „Pierderi“, 
„Matrimoniale“ şi „Mulţumiri prezi că toare“ se taxează integral.
Depune TALONUL DE MICA PUBLICITATE la sediul redacţiei, 
str. Republicii nr. 109, Et. 1 sau librăria BIBLOS (standul de 
ziare) – P-ţa A. Iancu nr. 13 (lângă „alimentara sănătăţii“)
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IMOBILIARE

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ P.F. vând URGENT ap. cu 4 ca-
mere, et. 3, în cart. Mănăștur, su-
pr. 68 mp, decomandate, geam 
termopan în toate camerele, par-
chet melaminat, gresie, faianţă, 
cu balcon închis, 2 băi, beci, ușă 
schimbată cu metal, preţ 55000 
euro, negociabil. Inf. suplimentare 
la tel. 0748-089138. (1.10)

¤ Vând urgent apartament în su-
pr. de 52 mp, terasă de 16 mp, în 
centru, et. 1/1, preţ 49.000 euro. 
Inf. la tel. 0752-251595. (5.5)

¤ P.F. cumpăr direct de la proprie-
tar, ap. cu 2 camere, etaj interme-
diar, fi nisat, eventual mobilat, cu 
plata integrală, în cart. Andrei 
Mureșanu, Gheorgheni, Pata, Zori-
lor sau Plopilor. Sunați la tel. 0743-
515388 sau 0264-440108. (4.9)

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

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

CASE/CABANE

¤ Vând casă cu 3 camere, bucă-
tărie, baie, antreu, supr. 78 mp, 
ușă, geamuri termopan, gresie, 
faianţă, pod, pivniţă, fi legorie, 
grădină 1400 mp, la 13 km de 
Cluj, zonă frumoasă, liniștită, 
aproape de mijloacele de trans-
port, acte în regulă. Inf. și relaţii 
la tel. 0726-759145. (1.7)

¤ Vând casă în zonă rezidenţia-
lă, în cart. Borhanci, Aleea Vio-
letelor nr. 1, teren în supr. de 
607 mp, la parter, living, bucă-
tărie, baie, WC, cămară, terasă, 
la etaj 3 camere, balcon, terasă, 
hol, baie, WC. Inf. la tel. 
0264-550331 sau 
0725-442163. (1.7)

¤ Vând casă în comuna Câţcău, 
jud Cluj, 4 camere, șură cu 2 
grajduri, bucătărie de vară, co-
teţe și anexe, curte, grădină, 
acces la toate utilităţile, cu sau 
fără 4 ha teren agricol. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0746-297102. (5.5)

¤ Vând ap. cu 2 camere, confort, 
et. ¼, curte mare, central. Inf. 
suplimentare la tel. 
0264-431115. (6.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ Cumpăr teren însupr. de 500 
mp pentru construcţie vilă, sau de 
1500 mp pentru construcţie case 
înșiruite, liber sau cu casă demola-
bilă, în zona Grigorescu (P-ţa 14 
Iulie, E. Grigorescu, Donath, O. 
Goga), Gheorgheni (Arieșului, Ar-
telor, V. Lupu, T. Ionescu, Albinii), 
Bulgaria (P-ţa 1848, Clujana), 
front min. 16 m, aproape de mij-
loacele de transport în comun. 
Tel. 0748-111295. (3.8)

¤ Vând teren în supr. de 18100 
mp, front 280 m la șoseaua eu-
ropeană 60, situat la intrarea 
Turda-Dăbăgău, teren compact, 
curent electric, carte funciară, 
poziţie și locaţie foarte bună 
pentru construcţie de anvergură, 
vis-à-vis de Pensiunea Rebecca, 
preţ 17 euro/mp. Inf. la tel. 
0744-653097. (7.7)

¤ Vând teren în supr. de 12200 
mp, front la drum 90 m, curent 
electric, carte funciară, în Mărișel – 
Cluj, preţ 10 euro/mp. Inf. supli-
mentare la tel. 0744-653097. (6.7)

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

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

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

¤ Vând teren în supr. de 6 hec-
tare, str Giuseppe Verdi, cart Iris, 
compact, cadastru, front 90 m, 
curent electric, pretabil construc-
ţii agrozootehnice, fermă, sere, 
preţ 11 euro/mp. Inf. suplimen-
tare la tel 0744-653.097 (7.7)

¤ P.F. cumpăr teren agricol, pășu-
ne în judeţele Cluj, Alba, Mureș. 
Sunaţi la tel. 0740-876.853 (7.7)

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

Tureni. Exclus agenţii.

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

¤ Vând teren, suprafaţă: 4000 
mp, cu toate utilităţile la stradă 

(16 km de Cluj) – Vechea Deu-
şu, intravilan, zonă liniştită. 
Preţ – 18 Euro mp. Informaţii 
telefon: 0722-990855.

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

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

Sibiu, lângă motelul Dracula, 
intravilan, 1.175 mp, 

deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

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

SCHIMBURI

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

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Închiriez ap. cu 2 camere, con-
fort, str. Donath nr. 18, bl 4, turn, 
bloc reabiltat termic, C.T., apara-
tură electrocasnică, mobilat, loc 
parcare, lângă coloane. Prefer fa-
milie. Inf. la tel. 0753-057.929 
sau 0749-041.067 (6.7)

Caut de închiriat garsonieră,

mobilată, de preferinţă zona 
FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SPAȚII

¤ Caut garaj de închiriat pe ter-
men lung (pentru depozitare de 
haine), în zona Gheorgheni, 
Mărăști sau Mănăștur. Sunați la 
tel. 0752-397165. Ofer 120 
RON. (7.7)

¤ Închiriez spațiu commercial în 
centru, în supr. de 38 mp, P-ța 
Mihai Viteazul, preț 2000 RON/
lună. Inf. suplimentare la tel. 
0752-251595. (5.5)

LOCURI DE MUNCĂ

¤ S.C. SALSTAR S.R.L., angajează 
muncitor necalifi cat în decorare 
geamuri. CV-urile se trimit pe: 
offi ce@folie.ro. Oferta este vala-
bilă până în 31.01.2015. După 
selectare veţi primi răspunsul tot 
prin mail.

¤ Angajăm personal curăţenie 
pentru Winmarkt Cluj-Napoca. 
Informaţii la telefon 
0758-237224. (2.3)

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

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zile-
le libere), experienţă în dome-
niu. Cer şi ofer seriozitate. Rog 
sunaţi la tel. 0745-802150.
¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul contabili-
tate primară, cunoștințe WIN-
MENTOR. Sunați la tel. 0745-
430079.

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

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

SERVICII

Repar frigidere, congelatoare, 
combine, vitrine frigorifi ce, ca-
mere de frig.
Ofer garanţie şi asigur transport.
Tel. 0747-786.320; 0770-607.687.
¤ Execut croitorie de lux pentru 
bărbaţi, ultima modă, pentru 
toate vârstele, costume de mire, 
fracuri, blezere, etc., fac și trans-
formări. Execuţie ireproșabilă, 
tarif accesibil. Fost maistru speci-
alist la “Casa de Modă”. Inf. la 
tel. 0364-882575. (3.9)

¤ Tineri căsătoriţi, serioși, studii 
superioare, îngrijim o persoană, 
contra locuinţei în Cluj-Napoca. 
Cerem și oferim seriozitate! Su-
naţi la tel. 0740-876853. (7.7)

¤ Reparații la domiciliul clientu-
lui: frigidere congelatoare, vitri-
ne frigorifi ce, în Cluj-Napoca, re-
duceri pentru pensionari și 
studenți. NON-STOP! în tot 
județul. Inf. și relații suplimenta-
re la tel. 0755-367251. (7.7)

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

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

PIESE AUTO

¤ Vând o pereche de cauciucuri 
de iarnă, noi, dim. 175 x 80, R14 
88T radiabil, preţ negociabil. Su-
naţi la tel. 0740-323779. (6.7)

¤ Vând o pereche de cauciucuri 
auto de iarnă, noi, dim. 185 x 60, 
R14 827 radiabil, preţ negociabil. 
Inf. la tel. 0740-323779. (6.7)

AUTO/MOTO

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

UZ CASNIC

¤ Vând sobă de teracotă, culoare 
maro, cu șapte rânduri, cu ușă 
metalică. Sunaţi la tel. 
0264-593488. (3.7)

¤ Vând sobă de fontă cu orna-
mente rotundă, cu baza octogo-
nală, înălţimea de 170 cm, pentru 
încălzire gaz sau lemne, sau orna-
ment , preţ 1000 RON. Inf. supli-
mentare la tel. 0755-437088 sau 
0264-452882. (7.7)

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

MOBILIER

¤ Vând două măsuţe pentru fo-
tolii, rotundă și dreptunghiulară. 
Inf. la tel. 0741-386266. (1.7)

ELECTRO

¤ Vând foarte ieftin: contactori în-
tre 10-400 A, ISOL-uri de 16-630 
A, strea triunghi 63 A, AC 3, 40 A, 
motoare mici de 0,55-0,75/1500; 
1,5/1000, de 380 V, manometru 
cu contact 0-600 bari. Tel. 
0722-886013. (6.7)

¤ Vând TV color “Camakrown 
WN”, cu diag. 54 cm, culoare 
neagră, cu farfurie parabolică sa-
telit “Dolce”, reciver ”Dolce”, ca-
blu coaxial 40 m, Ph α termome-
tru digital portabil, toate în stare 
bună de funcţionare, preţ negoci-
abil. Inf. la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (6.7)

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

DIVERSE

¤ Cumpăr puncte ANRP. Tel. 
0745-897813. (1.28)

¤ Vând topogan pentru copii. Inf. 
suplimentare la tel. 0741-386266. 
(1.7)

¤ Vând ţuică de prune de calitate, 
pentru consumatori pretenţioși, preţ 
40 RON. Inf. la tel. 0744-485224 
sau 0264-440637. (6.7)

¤ Vând o pereche role pe bo-
canci, noi, nr. 40, preţ la apreci-
erea clientului. Inf. la tel. 
0740-323779. (6.7)

¤ Cumpăr loc de veci, cu acte în 
regulă, C.F. la zi. Inf. suplimenta-
re la tel. 0722-886013. (4.9)

¤ Vând aparat de făcut kürtös 
kalács, nou, pe curent 220V, în 6 
role, preţ negociabil. Inf. la tel. 
0741-100.529 (6.7)

¤ Vând patine pe bocanci, nr. 40, 
noi, preţ 50 RON/buc, negociabil. 
Sunaţi la tel. 0740-323779. (6.7)

¤ Vând blană astrahan + căciu-
lă, foarte frumoasă. Sunaţi la 
tel. 0264-431115. (6.7)

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

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

COLECŢIONARI

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (tablou, 
icoană veche, mașină de scris, ra-
dio, râșniţă, ceas cu pendulă, mo-
nede, mojar, etc). Ofer 5-30 ron. 
Sunaţi la tel. 0740-876853. (7.7)

¤ Plătesc bani frumoși pentru 
icoane vechi, tablouri, colecţii de 
monede, obiecte de artă, timbre, 
ceasuri, bijuterii și alte antichităţi. 
Sunaţi la tel. 0755-811730. (7.7)

ANIMALE

¤ Vând pui ”Teckel” femelă, de 6 
luni, deparazitat, cu vaccin, păr 
scurt negru, foarte cuminte și ju-

căușă. Inf. suplimentare la tel. 
0741-386266. (1.9)

MATRIMONIALE

¤ Domn văduv, 65/176/90, seri-
os, nefumător, antialcoolic, do-
resc să cunosc o doamnă suplă.
serioasă, nefumătoare. Sunaţi vă 
rog la tel. 0746-851982. (3.5)

PIERDERI

¤ S.C. CULTURART S.R.L., cu se-
diul social în localitatea Cluj-Na-
poca, Str. Pasteur, nr. 66, ap.14. 
înregistrată la Registrul Comerţu-
lui din Cluj sub nr. 
J12/1193/2007, C.U.I. 
21315320 declar pierdute Certifi -
catul de înregistrare și Certifi catul 
Constator. Le declar nule. (1.1)

¤ S.C. VERO LAPA S.R.L., pierdut 
facturier seria VER CJ nr. 
1018-1050, chitanţier seria VER 
CJ nr. 1165-1200 și facturier seria 
CJ VER nr. 1751-1800. Le decla-
răm nule. (1.1)

¤ S.C. PNB AGENT DE ASIGURARE 
S.R.L. SOCIETATEA FATA ASIGURĂRI, 
DECLAR PIERDUTE CHITANŢIERELE 
CU NR.: de la 6626301 până la 
6626325; de la 6636601 până la 
6636625; de la 6636626 până la 
6636650; și următoarele poliţe: CA 
103060; EE700876; PF42084; 
PF420854; PF420855; PF420888; 
PF420907; PF427754; PF427755; 
PF427756; PF427757; PF427758; 
PF427765; PF427766; PF427777; 
PF427778; PF427780; PF427781; 
PF427782; PF427783; PF427784; 
PF427786; PF427789; PF427818; 
PF427822; PF427824; PF427854; 
PF427868; PF427869; PF427884; 
PF427903; PF427904; PF427905; 
PF427906; PF427907; PF427908; 
PF427909; PF427911; PF427925; 
PF427926;PF427927; PF427929; 
PF427930; PF 432726;PF432752; 
PF432753; PF432754; PF432755; 
PF432756; PF432757; PF432758; 
PF432761; PF432763;PF432764; 
PF432765; PF432768; PF432769; 
PF432770; PF432771; PF432772; 
PF432773; PF432774; PF432775; 
PF432776; PF 432777;PF432778; 
PF432779; PF432780; PF432781; 
PF432782; PF432783; 
PF432784;PF432785; PF432786; 
PF432787; PF432788; PF432789; 
PF432790; PF 432791; PF432792; 
PF432793; PF432794; PF432795; 
PF432796; PF432797; PF 432798; 
PF432799; PF432802; PF432803; 
PF432804; PF432808; PF432809; 
PF432810; PF432811; PF432812; 
PF432813; PF432814; PF432816; 
PF432817; PF 432846; PF432848; 
PF432849; PF432854; PF432855; 
PF432858; PF432859; PF432860; 
PF432887; PF432890; PF432895; 
PF432896; PJ504928; PJ504930; 
PJ504935; RC380418; RC380419; 
RC380420; RC380421; RC380422; 
RC381124; RC381125; RC381126; 
RC381127; RC381128; RC381841; 
RC381848; RC381849; RC381850; 
RC381855; RC381886; RC381887; 
RC381888; RC381889; RC381890; 
UA302080; le declar nule. (1.1)

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

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

spectacole

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

Joi, 29 ianuarie, ora 19.00

Clovni Extratereștri, de Eli Simon
Sâmbătă, 31 ianuarie, ora 19.00

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

Hänsel și Gretel, de Engelbert Humperdinck 
Sâmbătă, 31 ianuarie, ora 11.00

Concert simfonic
Vineri, 30 ianuarie, ora 19.00

Teatrul Naţional

Opera Naţională

Colegiul Academic

ANUNŢ DE ANGAJARE

SC ROSAL GRUP SA BUCURESTI, SUCURSALA 
CLUJ NAPOCA, având ca domeniu de activitate salubritate 
și activităţi similare – anunţă selecţie de personal pentru:

1.CONDUCĂTORI AUTO
CONDIŢII PENTRU OCUPAREA POSTURILOR:

- PERMIS DE CONDUCERE CATEGORIILE C, E
- ATESTAT TRANSPORT MARFĂ CU MASA > DE 3.5 TONE-
- VECHIME ÎN DOMENIU MINIM 2 ANI

2. LUCRĂTORI OPERATIVI PENTRU AUTOCOMPACTOARE
3. LUCRĂTORI PENTRU SALUBRIZARE CĂI PUBLICE

Cererile se pot depune la adresa:
CLUJ NAPOCA, STR. GÂRBĂU, NR. 12, bloc H, între orele 

9 .00 – 16.00, până la data de 13.02.2015.

Telefon: 0264 / 375101 interior 102.

CONVOCATOR

Societatea Comercială FIMARO S.A.
Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 167

Directoratul S.C. FIMARO S.A., prin președintele 
acestuia D-l ing. BACIU VOICU, convoacă Adunarea Generală 
Ordinară a Acţionarilor pentru data de 02.03.2015, ora 
10,00, la sediul societăţii din Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu 
nr. 167, jud. Cluj, la care au dreptul să participe și să voteze 
personal, prin reprezentant sau prin corespondenţă, numai 
acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor la sfârșitul zilei 
de 23.02.2015,considerată dată de referinţă, cu ordinea de 
zi redată mai jos:

1.) Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere, 
aprobarea duratei mandatului şi a indemnizaţiei cuvenite 
membrilor Consiliului de Supraveghere;

2.) Mandatarea persoanei care va face demersurile legale 
necesare pentru depunerea, înregistrarea şi publicarea 
hotarârilor adunarii generale.

În caz de neândeplinire a condiţiilor de cvorum, adunarea 
generală va avea loc în data de 03.03.2015 în același loc, 
aceeași ora și ordine de zi.

Unul sau mai multi acţionari reprezentând individual sau 
împreună cel putin 5% din capitalul social au dreptul să 
introduca noi puncte pe ordinea de zi, însoţite de o justifi care 
sau de proiectul de hotarâre propus spre aprobare adunării 
generale, precum și să facă propuneri pentru candidaturi, 
pâna la data de 13.02.2015.

Începând cu data de 29.01.2015, convocatorul, formularul 
de procură specială, formularul de vot prin corespondenţă, 
proiectele de hotarâri, răspunsul la întrebările adresate de 
acţionari, documentele și materialele informative referitoare la 
problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile pe website-ul 
www.fi maro.ro, și se pot obţine de la sediul societăţii.

Acţionarii se vor putea prezenta personal la adunarea 
generală, își vor putea numi un reprezentant sau vor putea 
vota prin corespondenţă, dovedindu-și calitatea în condiţiile 
și cu documentele prevăzute de Dispunerea de măsuri CNVM 
nr. 26/2012, precum si în conformitate cu Regulamentul 
CNVM nr. 6/2009.

Acţionarii, persoane fi zice și juridice, sunt invitaţi să depună 
la sediul societăţii până la data de 27.02.2015, ora 10,00 
mandatul persoanelor care le vor reprezenta și formularul 
de vot prin corespondenţă.

Directoratul propune ca data de înregistrare a acţionarilor 
asupra căora se răsfrâng hotărârile adunării generale să fi e 
20.03.2015, iar ex-date 19.03.2015.

Informaţii suplimentare: la sediul societăţii sau telef. 
0264-502730, între orele 9-12

PREŞEDINTE AL DIRECTORATULUI
ING. BACIU VOICU

ACORD DE MEDIU

COMUNA NEGRENI, comuna Negreni, sat. Negreni, nr. 63, 
judetul Cluj, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii 
de emitere a acordului de mediu pentru proiectul: „Modernizare 
drumuri de exploatatie agricola in comuna Negreni, judetul 
Cluj“ propus a fi  amplasat in comuna Negreni, judetul Cluj.

Informatiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agentiei pentru protectia Mediului Cluj, Calea 
Dorobantilor, nr.99 si la sediul COMUNEI NEGRENI, comuna 
Negreni, sat. Negreni, nr. 63, judetul Cluj in zilele de luni – 
vineri intre orele 9,00 – 14,00.

Observatiile publicului se primesc zilnic, la sediul Agentiei 
pentru Protectia Mediului Cluj, in zilele de luni intre orele 
9,00 – 16,30, marti – joi intre orele 9,00 – 14,00, vineri intre 
orele 9,00 -12,00.

LICITAŢIE PUBLICĂ

Casa de Insolvenţă TRANSILVANIA SPRL, 
Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 6, jud. Cluj, 
lichidator a SC CASA AUGUSTIN SRL – în faliment, in bankruptcy, 
en faillite -, cu sediul în Cluj-Napoca, Str. Livezii nr. 63, jud. 
Cluj, CUI 13069356 și J12/593/2000, organizează licitaţie 
publică competitivă cu strigare cu preţ în urcare pentru 
vânzarea urmatoarelor bunuri imobile:

•  Cota parte de ½ din Teren şi construcţie – Cluj-Napoca, 
str. Livezii, nr. 55, teren in suprafata de 443 mp, regim 
de inaltime D+P+E, suprafata constuita de aprox. 305 
mp, suprafata desfasurata de aprox. 915 mp, suprafatav 
utila 732 mp.

Pret de pornire – 119.000 EURO (nu include TVA). Va fi  
aplicabilă cota de TVA în vigoare la momentul vânzării

Licitaţia va avea loc în 06.02.2015, ora 12:00, la sediul 
lichidatorului judiciar. Pentru bunurile neadjudecate licitaţia 
se repetă în 20.02.2015, 06.03.2015, 20.03.2015, 03.04.2015 
respectiv 17.04.2015 la aceasi locatie si ora.

Caietele de sarcini pot fi  achiziţionate de la sediul 
lichidatorului judiciar. Documentaţia de înscriere la licitaţie 
va trebui depusă cu cel puţin 24 de ore înainte de data 
licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 
0737.888997, 0726.392520 sau pe www.citr.ro cod anunt 
CIT1538.

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:20 Discover România (emis. 
info.)
12:30 Lumea și noi (doc.)
13:00 De joi până joi (emis. 
mag.)
14:00 Telejurnal (emis. info.)
15:00 Teleshopping (promo)
15:30 Akzente (program cult.) 
16:15 Patinaj artistic: Campio-
natele Europene de la 
Stockholm
Proba feminină. Program scurt
18:00 Lozul cel mare (emis. 
con.)
18:30 Discover România (emis. 
info.)
18:45 Nimic prea bun pentru un 
cowboy (can., 1998, com. rom., 
episodul 6)
19:40 Sport
20:00 Telejurnal (emis. info.)
21:15 Patinaj artistic: Campio-
natele Europene de la 
Stockholm
Proba de dans. Program liber
23:25 Starea naţiei (reality show)
23:55 Noiembrie (sua, 2004, f. 
dr.)

PRIMA TV

12:30 Legături de sânge (por., 
2010, dr. romantic., sezonul 1, 
episodul 14)
13:30 Teleshopping (promo)
14:00 Click! Pofta bună (reluare)
14:30 Teleshopping (promo)
15:00 Codul magicienilor (diver-
tisment, sezonul 2, episodul 4)
15:30 Cireașa de pe tort (gas-
tro-reality,) (reluare) 
16:30 Focus (emis. info.)
17:00 Mondenii (divertisment)
17:30 Trăsniţii (s. com., sezonul 
23, episodul 27) (reluare)
18:00 Focus (emis. info.)
19:00 Râzi și câștigi (mag. de div.)
19:30 Cireașa de pe tort (gas-
tro-reality)
20:30 Mondenii (divertisment)
22:30 Trăsniţii (s. com. )
23:00 Focus din inima României 
(emis. info., episodul 12)
23:30 Click! (mag. life-style)

PRO TV

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

14:00 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr., episodul 94)
15:00 Puterea destinului (tur., 
2006, s. dr.) (reluare)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (divertisment)
19:00 Știrile Pro TV
20:30 Enemies Closer - Dușmani 
apropiaţi (sua-engl., 2013, acţi.)
22:00 Știrile Pro TV
22:30 CSI: New York (sua-can., 
2004, s. poliţist, sezonul 7, epi-
sodul 16)
23:30 Nikita (sua, 2010, s. de 
acţ., sezonul 2, episodul 3)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) - Sezonul 4
13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
(reality show) - Sezonul 4
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Acces direct (talk show) 
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special (2012, 
emis. info.) 
20:30 Burlacul V (reality show)
23:00 Un show păcătos (div.) 

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine (rea-
lity show)
16:00 Teleshopping (promo)
16:45 Teo Show (divertisment)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Yaman (tur., 2013, s. com.)
22:30 WOWbiz (divertisment)

LOOK TV

12:00 Casa Poporului (talk show)
13:00 Planeta verde (sua, 2010, 
s. doc., episodul 15) (reluare)
13:30 Liga 1: CS U Craiova - FC 
Oţelul Galaţi (emis. sport)
15:30 Liga 1: CS Pandurii Tg. Jiu 
- FC Petrolul Ploiești (emis. 
sport) (reluare)
17:30 Big Boletus (divertisment)
18:30 Poveștile României
19:30 Știri Look TV (emis. info.) 
20:00 Academia de frumuseţe 
(emis. con.) (reluare)
21:00 Celebrity (episodul 3)
22:00 Faci pariu? (emis. info.)
23:00 Liga Magazin (emis. 
mag.) (reluare)

Cea mai mare gamă de băuturi

Cele mai mici preţuri

Oferte speciale pentru nunţi, 
onomastici, botezuri, evenimente.

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

ANUNŢ DE ANGAJARE

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

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

produselor din carne, studii superioare.

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

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

Pentru informaţii suplimentare sunaţi la nr de tel: 
0723528951 .

60%

900 magazine specializate
în cartușe pentru imprimante

CLUJ-NAPOCA, Piața Cipariu, Tel: 0364266523
cluj@prink.ro  www.prink.ro



PUBLICITATE

PUBLICITATE

PUBLICITATE

10 mapamond.monitorulcj.ro joi, 29 ianuarie 2015

ANUNŢ LICITAŢIE

CITR SPRL, Cluj- Napoca, Silver Business Center, Calea Dorobanţilor, nr. 48, etaj 6, jud. 
Cluj, în calitate de administrator judiciar al S.C. PRAGMATIC COMPREST S.R.L. (în reorganizare, 
in redressment, en reorganisation), cu sediul în Cluj-Napoca, str. Plevnei, nr. 18-20, jud. Cluj, 
înregistrată la ORC sub nr. J12/3424/1994 și având CUI 6494051, organizează licitaţie publică 
cu strigare, pentru valorifi carea următoarelor bunuri din patrimoniul societăţii:

I. Active imobiliare:
1. Imobil Aghireş – teren + constructii: Teren cu suprafaţa de 17.823 mp, înscris în CF 

50264, situat în localitatea Aghires, jud. Cluj și constructii cu profi l industrial: depozit D+P+2E 
cu suprafaţă construită de 510 mp, magazie cu suprafaţă construită de 205 mp și cabină 
poartă cu suprafaţă construită de 18 mp – preţ de pornire 599.143 lei + TVA;

2. Teren + Construcţii str. Oradiei Cluj Napoca: Terenurile și construcţiile sunt situate pe 
str. Oradiei, mun. Cluj-Napoca, în cartierul Dâmbul Rotund. Activul se compune din: teren cu 
suprafaţa de 6.000 mp, înscris în CF 252410, pe care se afl a clădirile: magazie, P, cu suprafaţa 
construită de 115 mp; staţie carburanţi, P, cu suprafaţa construită de 672 mp; magazie 
feldpast, P, cu suprafaţa construită de 742 mp; instalaţie preparare betonită, P, cu suprafaţa 
construită de 526 mp; clădire producţie – hală, S+P+3E, cu suprafaţa construită de 573 mp; 
clădire producţie – birouri, S+P+3E, cu suprafaţa construită de 166 mp; teren cu suprafaţa 
de 1.328 mp, înscris în CF 252939; teren cu suprafaţa de 1.529 mp, înscris în CF 252543 – 
preţ de pornire 3.543.006 lei + TVA;

3. Teren str. Oradiei, Cluj-Napoca: teren cu suprafaţa de 4.585 mp, înscris în CF 252433 
– preţ de pornire 1.378.739 lei + TVA;

4. Teren Sânpaul: Imobil situat în localitatea Sânpaul, jud. Cluj – teren extravilan cu 
suprafaţa de 5.200 mp și înscris în CF 966;965 – preţ de pronire 46.123 lei + TVA.

II. Bunuri mobile ”Echipamente tehnologice, instalaţii“ – preţ de pornire 370.688 lei + TVA;
III. Bunuri ”Mijloace de Transport“: preţ de pornire – 588.037 lei + TVA.

Toate preţurile sunt exprimate în LEI, se va aplica cota TVA din momentul vânzării.
Licitaţia va avea loc în 04.02.2015, ora 15:00, la sediul CITR SPRL Cluj-Napoca. Pentru 

activele nevalorifi cate se vor organiza licitaţii noi în 11.02.2015, 18.02.2015 şi 25.02.2015 
la același preţ, locaţie și oră.

Caietele de sarcini pot fi  achiziţionate de la sediul administratorului judiciar, iar documentaţia 
de înscriere la licitaţie va trebui depusă cel târziu cu 24 de ore înaintea zilei și orei de desfăsurare 
a licitaţiei pentru care se face înscrierea.

Cei interesaţi pot obţine date suplimentare și informaţii la telefon 0735.307.631. și pe 
site-ul http://sales.citr.ro.

Tacticile tot mai agresive 

ale regimurilor autoritare 

şi o creştere a numărului 

atacurilor teroriste au con-

tribuit la declinul libertă-

ţii la nivel global în 2014, 

potrivit raportului anual 

al Freedom House privind 

situaţia drepturilor politi-

ce şi libertăţilor civile.

Raportul „Freedom in the 

World 2015” (Libertatea în lu-

me 2015) subliniază declinul 

libertăţii în lume pentru al no-

uălea an consecutiv.

„Acceptarea democraţiei ca 

forma dominantă de guvernă-

mânt în lume – şi a unui sis-

tem internaţional construit pe 

idealuri democratice – se afl ă 

sub ameninţare mai mult de-

cât oricând în ultimii 25 de 

ani”, a declarat Arch Puddin-

gton, vicepreşedinte pentru a-

ceastă cercetare.

Aproape de două ori mai 

multe ţări se confruntă cu un 

regres mai degrabă decât cu un 

progres – 61 faţă de 33 -, iar nu-

mărul ţărilor care înregistrează 

îmbunătăţiri a atins cel mai scă-

zut nivel din ultimii nouă ani.

Raportul citează invadarea 

Ucrainei de către Rusia, regre-

sul democraţiei sub preşedin-

tele egiptean Abdel Fattah el-Si-

si, intensifi carea campaniei îm-

potriva libertăţii presei şi a so-

cietăţii civile de către preşe-

dintele turc Recep Tayyip Er-

dogan şi continuarea centrali-

zării autorităţii în China, ca 

dovezi ale desconsiderării tot 

mai mari faţă de standardele 

democratice identifi cate în 

aproape toate regiunile lumii.

Raportul subliniază impac-

tul terorismului asupra liber-

tăţii în 2014. Din Africa de Vest 

până în Orientul Mijlociu şi 

Asia de Sud, forţele jihadiste 

radicale au invadat guvernele 

locale şi zonele civile. Impac-

tul lor în ţări precum Irak, Si-

ria, Pakistan şi Nigeria este de-

vastator, întrucât ucid fără dis-

criminare membri ai forţelor 

de securitate şi civili, iau os-

tatici cetăţeni străini şi ucid 

sau transformă în sclavi mem-

bri ai minorităţilor religioase, 

inclusiv musulmani pe care îi 

consideră apostaţi.

26% din ţările evaluate 
nu sunt libere

Dintre cele 195 de ţări eva-

luate, 89 (46 la sută) sunt con-

siderate libere, 55 (28 la sută) 

parţial libere şi 51 (26 la sută) 

sunt considerate ca nefi ind li-

bere. România se numără prin-

tre cele 89 de ţări libere, obţi-

nând acelaşi scor (2) atât în 

privinţa drepturilor politice, 

cât şi a libertăţilor civile.

Un număr îngrijorător de 

ţări puternice din punct de 

vedere economic sau cu in-

fl uenţă regională au înregis-

trat regrese: Azerbaidjan, 

Egipt, Kenya, Nigeria, Rusia, 

Thailanda, Turcia şi Venezu-

ela. Continuând tendinţa re-

centă, cele mai grave regrese 

afectează libertatea de expri-

mare, societatea civilă şi sta-

tul de drept. Numeroase ţări 

au pierdut teren din cauza su-

pravegherii statului, a restric-

ţiilor privind comunicaţiile 

prin Internet şi limitarea au-

tonomiei personale.

Orientul Mijlociu şi Africa 

de Nord au cele mai proaste 

scoruri din lume, urmate de 

Eurasia. Siria, o dictatură de-

vastată de un război civil, di-

viziuni etnice şi terorism ne-

controlat, a primit cel mai scă-

zut scor din lume, pe care ni-

cio altă ţară nu l-a primit în 

ultimul deceniu. O excepţie 

notabilă de la tendinţa nega-

tivă o reprezintă Tunisia, ca-

re a devenit prima ţară arabă 

ce deţine statutul de ţară li-

beră de când Libanul a fost 

acaparat de războiul civil în 

urmă cu 40 de ani.

Libertatea, în pericol !
Potrivit Freedom House, libertatea înregistrează un 
regres la nivel mondial pentru al nouălea an consecutiv.
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www.batrom.ro

ACUM ŞI ÎN ORAŞUL DVS.

PRODUSE 
TRADIŢIONALE 

DIN MANGALIŢA
DE LA FIRMA 

SC TOTO SRL.
DATE CONTACT :  LOC. LĂPUȘEL, 

STR. NUCULUI NR. 1, JUD. MARAMUREȘ;

CONTACT : TEL.0722613194
Dacă în turul campiona-

tului fetele antrenate de 

Ioan Ani-Senocico avea, 

în mare parte un singur 

pilon de sprijin, cel dez-

voltat de Mihaela Ani-

Senocico, odată cu pleca-

rea cuplului la echipa 

CSM Cetate Devatrans 

Deva formația clujeană a 

devenit una mult mai uni-

formă dar cu un nou lider 

care se impune printre 

ele, fosta campioană, 

antrenoarea Carmen 

Amariei.

Într-un scurt interviu acor-

dat publicației noastre, Abi 

dezvăluie cum simte ea aceas-

tă schimbare a antrenorului 

dar și ce anume face ca în re-

tur echipa să fi e mai închega-

tă decât în meciurile tur.

Reporter: Cum simți 

schimbarea antrenorului 

și ce se întâmplă că acum 

vedem o echipă mult mai 

unită decât anul trecut?

Abigail Vălean: Muncim 

la fi ecare antrenament foarte 

mult, ne pregătim serios și mă 

bucur că acest lucru se refl ec-

tă în teren. Tragem toate în 

aceeași direcție și suntem cu 

adevărat o echipă. Sunt mân-

dră de noi, mă bucur că ne 

înțelegem bine, și îmi place 

foarte mult atmosfera din ul-

timul timp. Ne bucurăm îm-

preună că ușor, ușor echipa 

crește.

R.: Să înțeleg că vă supra-

solicită?

A.V.: Nu! Ne face să mun-

cim mai mult, dar cu plăce-

re. Nu am simțit suprasolici-

tare. Chiar din contră, la meci 

nu mai simțim oboseala și pu-

tem duce meciul cap-coadă la 

același nivel.

R.: Care este întrebarea 

cea mai des adresată din 

partea celor care vin la 

meciurile voastre?

A.V.: „Ce va făcut noua an-

trenoare?” asta este întreba-

rea care am primit-o cel des 

în ultimul timp, și de fi ecare 

dată răspund „magie”, și zâm-

besc. Mă simt împlinită când 

cei care ne urmăresc sunt plă-

cut impresionați de jocul nos-

tru de când a început returul. 

Toți sunt curioși care e secre-

tul și prin ce metode am ajuns 

să jucăm altfel, dar de aceea 

e secret, ca să rămână așa, 

nu? Tot ce pot să spun este că 

schimbarea întotdeauna e bi-

ne venită, și de fi ecare dată 

aduce un plus, o gură de aer 

proaspăt.

R.: Cum se vede din teren 

prezența publicului la 

meciurile voastre?

A.V.: Mă bucur foarte mult 

că la ultimele meciuri de aca-

să a venit multă lume să ne 

susțină și suporterii au fost 

cel de-al optulea jucător.

R.: Am văzut că la ultime-

le meciuri toate jucătoare-

le, nu doar cele mai expe-

rimentate, au intrat în 

teren. Vă ajută acest lucru 

moral?

A.V.: E de apreciat faptul 

că ni se dă fi ecăreia ocazia să 

jucăm, indiferent de vârstă, 

pentru că acest lucru ne adu-

ce încredere. Sunt foarte în-

crezătoare în ceea ce privește 

viitorul echipei.

R.: Zilele trecute au fost 

extrase meciurile din sfer-

turile de fi nală în Cupa 

Românie. Credeți că aveți 

vreo șansă în fața campi-

oanei HCM Baia Marea?

A.V.: Cu siguranță va fi  un 

meci greu. E programat să-l 

jucăm în deplasare și asta fa-

ce ele să aibă un avantaj pe 

teren. Vom vedea la ce nivel 

ne situăm, având în vedere că 

vom juca cu locul 1 al cam-

pionatului. Va fi  un meci în 

care nu avem nimic de pier-

dut. Oricum, luăm meciurile 

pe rând. Până la Cupa Româ-

niei ne așteaptă jocurile din 

campionat.

R.: Care este obiectivul 

tău pentru acest an?

A.V.: Din punctul meu de 

vedere, în acest an voi face 

tot ce îmi stă în putință să ne 

îndeplinim obiectivul. Sunt 

conștientă că mai am foarte 

mult de muncit, și nu mă 

plâng. Îmi doresc să câștig din 

fi ecare antrenament ceva, și 

să cresc de la meci la meci. 

Acest lucru este valabil și la 

nivel de echipă. Nu trebuie să 

irosim nicio zi, și treptat să 

ajungem acolo unde ne do-

rim. De rezultat ne bucurăm 

cu adevărat doar după ce am 

muncit ca să ajungem acolo.

Pe Abigail Vălean o veți pu-

tea vedea, alături de echipa 

„U” Alexandrion la care evo-

luează, sâmbătă, de la ora 

16:00, la Sala Polivalentă un-

de vor juca împotriva echipei 

HC Dunărea Brăila. În turul 

campionatului clujencele au 

pierdut acest meci cu scorul 

de 31-33.

„Abi”: „Muncim mai 
mult, dar cu plăcere”
Tânără, firavă dar cu spirit de învingătoare, Abigail Vălean, „Abi”, 
numărul 6 al echipei de handbal feminin „U” Alexandrion, 
mărturiseşte care sunt schimbările resimţite de lot după venirea 
noului antrenor dar şi cum vede acest an competiţional.
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Sezonul 
dezafilierilor FRF
Comitetul Executiv al FRF a apro-
bat dezafi lierea cluburilor de tra-
diţie UTA Arad și Gloria Bistriţa, 
alături de alte nouă echipe de 
seniori din ligile inferioare. UTA 
Arad are în palmares șase titluri 
de campioană naţională și două 
Cupe ale României. Gloria 
Bistriţa este câștigătoarea Cupei 
României în 1994 și fi nalista edi-
ţiei 1996 a acestei competiţii. 
Alături de cele două cluburi, FRF 
dezafi liat formaţiile FCM 
Dunărea Galaţi (liga a 2-a), CSM 
Moinești, ACF Rapid Fetești, ACS 
Sporting Suceava, ACS Avântul 
Conpet Cireșu, AFCM Reșiţa, 
ACS Jiul Rovinari, CS Conpet 
Ploiești, ACSFC Păpăuţi (toate 
din liga a 3-a). Au mai fost dez-
afi liate, de asemenea, 3 echipe 
de fotbal feminin, 5 de juniori și 
4 de fotbal în sală.

Pe scurt

SPORT
„Muncim mai mult, 
dar cu plăcere”
Tânără, fi ravă dar cu spirit de în-
vingătoare, Abigail Vălean, 
„Abi”, numărul 6 al echipei de 
handbal feminin „U” Alexandri-
on, mărturiseşte care sunt schim-
bările resimţite de lot după veni-
rea noului antrenor. Pagina 11
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Echipa de volei mascu-

lin se pregăteşte serios 

de accederea în divizia 

superioară şi atrage, 

pentru partea manageri-

al-administrativă, un 

fost manager al echipe-

lor de fotbal „U” Cluj şi 

Petrolul Ploieşti.

Potrivit site-ului oficial 

al clubului CS „U”, Bogdan 

Ungureanu, fost manager 

al echipei de fotbal „U” Cluj, 

se va ocupa în următoarea 

perioadă de partea mana-

gerial-administrativă a echi-

pei de volei masculin. El 

s-a mai ocupat de partea de 

marketing la FC Petrolul 

Ploieşti.

Proaspătul manager a de-

clarat că obiectivul este pro-

movarea în Divizia A1 şi 

atragerea suporterilor la me-

ciurile oficiale.

„Pe termen scurt obiec-

tivul nostru este promova-

rea în Divizia A1, iar pe ter-

men lung ne dorim să ne 

menţinem în elita voleiului 

românesc. De asemenea, 

vrem să atragem cât mai 

mulţi suporteri la meciuri-

le băieţilor, exact aşa cum 

era odinioară. Având susţi-

nerea fanilor putem să ne 

batem în viitor chiar şi la 

Cupele Europene”, a decla-

rat proaspătul manager al 

echipei de volei masculin, 

Bogdan Ungureanu (foto).

Următorul meci al volei-

baliştilor Universităţii Cluj 

va avea loc azi, de la ora 

18:00, pe terenul celor de 

la ProVolei Bistriţa.

În acest moment, clujenii 

ocupă prima poziţie a clasa-

mentului Diviziei A2 Vest, 

cu maximum de puncte.

Un fost manager la FC „U” şi 
Petrolul trece la volei masculin

Secţia de baschet mascu-

lin a Clubului Sportiv 

Universitatea Cluj a reu-

şit să perfecteze încă un 

transfer.

Potrivit ofi cialii echipei 

„U” Cluj, Braxton Dupree es-

te numele americanului care 

a semnat cu gruparea de pe 

malul Someşului.

Jucătorul măsoară 2.03 şi 

joacă pe postul de extremă de 

forţă (poziţia 4). Americanul 

de 25 de ani a mai trecut în ca-

rieră pe la MPL Heidelberg (Ger-

mania), Rilski Sportist (Bulga-

ria), London Lightning (Anglia) 

şi Maccabi Ashod (Israel).

Braxton Dupree este al pa-

trulea american din lotul clu-

jenilor şi al şaselea străin din 

echipă. „U” Cluj îi mai are 

sub contract pe Vasil Kyosev 

(Bulgaria), Vladzimir Kryse-

vich (Belarus) şi pe america-

nii Buster Perkins, DeAndre 

Mays şi Brian Burell.

Transferurile conducăto-

rilor clujeni au dat roade în-

că din prima etapă, în care 

„U” Cluj a fost aproape de 

a da lovitura pe terenului li-

derului Steaua, formaţie cu 

o singură înfrângere în acest 

sezon. „U” Cluj a pierdut cu 

scorul de 109-98.

Managerul echipei CS „U” 

Cluj, Claudiu Trîncă, a decla-

rat, pentru Monitorul de Cluj, 

că noul jucător este o întări-

re pentru poziţia de sub pa-

nou şi că speră să mai poată 

aduce un jucător, acesta fi ind 

ultimul transfer din acest an.

„Este ofi cial! Jucătorul se 

numeşte Braxton Dupree şi 

va juca pe poziţia 5 la echipa 

Universitatea Cluj. Sperăm să 

înceapă să joace încă de sâm-

bătă dar încă nu ştiu sigur da-

că îl vom putea înregimenta. 

Este jucătorul de care aveam 

nevoie, care să ne ajute sub 

panou, şi are toate calităţile 

pentru această poziţie: reboun-

der, blocker... Era poziţia ca-

re până acum nu era acope-

rită cum trebuia. Era jucăto-

rul din belarus pe această po-

ziţie dar singur nu este la ni-

velul campionatului. În acest 

an sperăm la o suplimentare 

şi întărire pentru anul viitor. 

Este vorba de un jucător ro-

mân dar deocamdată nu pot 

spune sigur numele”, a decla-

rat Claudiu Trîncă.

Următoarea partidă pentru 

elevii lui Carmin Popa are loc 

pe teren propriu, contra celor 

de la BC Timba Timişoara, 

sâmbătă, 31 ianuarie, de la ora 

18:30, iar antrenorul „alb-ne-

grilor” este hotărât să obţină 

primul succes din acest sezon.

Cresc şanşele la titlu? CS „U” Cluj 
mai înregimentează un american
Pentru a se putea ridica la nivelul echipelor din fruntea clasamentului, pe lângă cei trei jucători 
înregimentaţi deja la echipă, Trîncă a reuşit să mai transfere un jucător din ţara baschetului.

1. CSU Cluj 30

2. CSU Timișoara 30

3. CSS 2 Baia Mare 20

4. CNE LAPI Dej 19

5. CSM Câmpia Turzii 12

6. CSU Brașov 11

7. CS ProVolei Arad 4

8. ACS ProVolei Bistrița 3

Clasament A2 
masculin Vest


