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ADMINISTRAŢIE

Autobuze noi în Cluj
Cinci mari companii s-au înscris la licitaţia 
pentru furnizarea celor 10 de autobuze care 
vor fi  achiziţionate de către CTP. Pagina 4

ECONOMIE

Preţul gazului,
tot mai „fierbinte”
Piaţa gazelor pentru consumatorii 
non-casnici va fi  liberalizată în totalitate 
de la 1 ianuarie 2015. Pagina 5

POLITICĂ

Ponta vrea să cumpere 
voturi cu bani europeni
Premierul şi-a propus să mituiască 3,3 milioa-
ne de alegători prin ajutoare sociale, care au 
ajuns însă şi la săraci, şi la bogaţi. Pagina 6

SOCIAL

Capelă-cavou, 
magnet pentru turişti
Capela-cavou din Cimitirul Central, singu-
ra construcție în stil neoroman din Cluj-
Napoca a fost renovată. Pagina 7

REACȚII DURE ale foștilor președinți ai CJ Cluj
după MUȘAMALIZAREA DEZASTRULUI CMID
 Pagina 3

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

Însoțit de liderii locali ai PSD, prefectul „apolitic” Gheorghe Vușcan s-a făcut de râs
pe șantierul încă inexistent Sebeș-Turda. Citiți în pagina 2 gafele prefectului și vedeți 
pe www.monitorulcj.ro poze de pe șantierul care nu s-a deschis încă.

Autostrada electorală, episodul „prezidențiale 2014”

Constructorii: „E exclus
să încep em lucrările!”

ACTUALITATE

Afaceristul Că lin Mitică , propus
pentru arestare în dosarul CFR

POLITICĂ

Guvernul Ponta susţine „Legea 
botniţă” pentru ziariştii de anchetă

Procurorii DNA au dispus re-
ţinerea pentru 24 de ore a omu-
lui de afaceri Călin Mitică, ca-
re controlează SC Remarul 16 
Februarie şi SC Transferoviar 
Grup, în urma audierilor care 
au avut loc marţi seara la sediul 
DNA Cluj.

Alături de Călin Mitică au fost 
reţinuţi cu propunerea de aresta-
re preventică pentru 24 de ore şi 
Kinga Mădărăşan, director gene-
ral SC Transferoviar Grup, Adriian 
Ştefan, director de infrastructură 
al aceleiaşi fi rme, Georgel Mihuţ, 
directorul Salinei Ocna Dej, Du-
mitru Bărbăcuţi, director gene-
ral SC Remarul 16 Februarie, Ga-
vriş Teodor Alexandru, şef Ser-
viciu Automotoare şi ulterior di-
rector de tracţiune în cadrul SNT-
FC CFR CĂLĂTORI SA şi Sece-
leanu Laurenţiu, directorul CN-
CF CFR SA – Sucursala Regiona-
lă de Căi Ferate Galaţi.

DNA arată că omul de afa-
ceri Călin Mitică ar fi  coordo-
nat un grup infracţional organi-
zat, pe care l-a constituit împre-
ună cu Mădărăşan şi Ştefan, 
pentru a acţiona în mod coor-
donat, în scopul comiterii unor 
infracţiuni cu scopul coruperii 
unor funcţionari publici cu 
funcţii de conducere din cadrul 
unor structuri subordonate CN-
CF CFR SA, din SNTFC CFR Că-
lători SA şi din cadrul Societă-
ţii Naţionale a Sării Salrom SA, 
pentru procurarea unor avanta-
je economice ilegale în favoa-
rea SC Remarul 16 Februarie şi 
SC Transferoviar Grup.

Călin Mitică a fost prezentat 
judecătorilor cu propunere de 
arestare preventivă. Până la în-
chiderea ediției (ora 22:00), ju-
decătorii nu au luat o decizie. Ci-
tiţi pe www.monitorulcj.ro infor-
maţii actualizate despre acest caz.

Guvernul a dat aviz favora-
bil amendamentului care preve-
de că dezvăluirile din marile do-
sare de corupţie să fi e pedepsi-
te cu închisoarea.

Măsura prevede ca orice ce-
tăţean care dezvăluie informa-
ţii din dosarele penale să fi e 
pedepsit cu până la trei ani de 
detenţie.

Amendamentul loveşte puter-
nic în jurnalişti, în condiţiile în 
care informaţiile din dosarele pe-
nale de corupţie sunt publicate 
des de către mass-media.

Acesta a fost propus de se-
natorul PSD Şerban Nicolae, ca-
re a precizat că modifi carea are 
rolul de a clarifi ca prevederile 
Codului Penal.

Forma propusă de senato-
rul Şerban Nicolae este aceas-
ta: „Dezvăluirea de informaţii 
care, potrivit legii, nu au ca-
racter public, dintr-o cauză pe-

nală afl ată în curs de cerceta-
re, se pedepseşte cu închisoa-
re de la şase luni la trei ani. 
Dacă fapta este săvârşită de 
un judecător sau de un repre-
zentant al organului de urmă-
rire penală, pedeapsa este în-
chisoarea de la 2 la 5 ani”.

Forma actuală din Noul Cod 
Penal, în vigoare, este următoa-
rea: (3) Dezvăluirea, fără drept, 
de informaţii dintr-o cauză pe-
nală, de către un martor, expert 
sau interpret, atunci când aceas-
tă interdicţie este impusă de le-
gea de procedură penală, se pe-
depseşte cu închisoare de la o 
lună la un an sau cu amendă.”

Şerban Nicolae a precizat, 
pentru B1 TV, că modifi carea la 
Codul Penal a fost propusă pen-
tru „ca să nu se mai manipule-
ze informaţiile din dosarele pe-
nale compromiţând interesele 
justiţiei”.
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PSD a organizat

o vizită de lucru la un
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AUTOSTRADA

SEBEȘ-TURDA
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Ce trebuia să fi e o vizită de 

lucru pe şantierul viitoarei 

autostrăzi Sebeş-Turda, s-a 

transformat într-un specta-

col incoerent, electoral. 

Prefectului judeţului Cluj 

Gheorghe Vuşcan a ţinut, 

miercuri, cu tot dinadinsul 

să arate presei că au înce-

put lucrările la tronsonul 3 

şi 4 al autostrăzii 

Sebeş-Turda.

Vuşcan a fost însoţit de mem-

bri de vază din PSD ca Remus 

Lăpuşan sau Alexandru Cor-

doş, însă constructorii au spus 

că încă nu se pune problema 

începerii fi zice a lucrărilor.

Prefectul „apolitic” de Cluj 

Gheorghe Vuşcan a ţinut să 

infi rme zvonurile cum că nu 

se lucrează la autostrada Se-

beş-Turda.

„Am venit aici pentru a ri-

sipi zvonurile că acest proiect, 

autostrada Turda-Sebeş nu se 

întâmplă. După cum vedeţi 

asistăm la deschiderea de şan-

tier, constructorii ne-au dat 

asigurări că vor termina aceas-

te loturi mai repede decât pre-

conizat”, a precizat Vuşcan.

Prefectul a fost pus în difi -

cultate în momentul când a 

prezentat constructorul lotului 

3 din autostrada Sebeş-Turda.

„Avem aici şi constructo-

rul Impresa Pizzarotti cel ca-

re va construi lotul 3 din au-

tostrada Sebeş-Turda“, a pre-

cizat Vuşcan.

„De fapt e vorba de Tirre-

na Scavi”, l-a corectat imedi-

at un angajat al Direcţia Re-

gională Drumuri şi Poduri 

(DRDP) Cluj.

După acest incident a ve-

nit rândul constructorilor ce-

lor două loturi să-şi expună 

proiectul.

„Lotul 4 din autostrada Se-

beş-Turda este un tronson în 

lungime de 16,3 kilometri, în 

plus faţă de aceşti kilometri es-

te nodul Turda, cel care va fa-

ce legătura dintre autostrada 

afl ată acum în construcţie şi 

autostrada Transilvania. Va avea 

16 pasaje, 13 poduri şi 23 de 

podeţe. Începerea proiectului 

a fost din data de 20 mai 2014, 

data de fi nalizare va fi  în 19 

martie 2016. Nu este nimic uşor, 

dar mergem înainte” a decla-

rat Laurenţiu Virginaş, mana-

ger de proiect Porr Construct 

SRL, cel care se ocupă cu con-

struirea lotului 4 din autostra-

da Sebeş-Turda.

Probleme cu cifrele

Imediat după această prezen-

tare a venit, din nou, rândul pre-

fectului de Cluj să se facă de ru-

şine. Din dorinţa de a se lăuda 

cu faptul că a reuşit să facă lob-

by pe lângă ministrul Transpor-

turilor Ioan Rus obţinând o fi -

nanţare pentru un studiu de fe-

zabilitate la un drum care ar ur-

ma să facă legătura dintre Cen-

tura Vâlcele-Apahida şi Autostra-

da Transilvania, Vuşcan a încur-

cat costurile proiectului.

„Pe lângă această conexiu-

ne cu coridorul IV (n. red. au-

tostrada Sebeş-Turda) se mai 

întâmplă şi acea legătură din-

tre Centura Apahida-Vâlcele 

cu Autostrada Transilvania. 

Cei 5,5 km se vor realiza anul 

viitor. Avem banii pentru stu-

diul de fezabilitate. Cinci kilo-

metri din care mai bine de 

80% este proprietatea statu-

lui, nu vor fi  mari probleme 

de expropriere. Va fi  un pro-

iect separat, cu fi nanţare din 

bani guvernamentali. Am fă-

cut o cerere imperativă de fi -

nanţare către ministrul Trans-

porturilor Ioan Rus. Am pri-

mit deja fi nanţare pentru stu-

diul de fezabilitate, anul vii-

tor ne apucăm de lucru. Stu-

diul de fezabilitate costă 36.000 

de euro”, a precizat Vuşcan.

„De fapt, costă 56.000 de euro 

studiul de fezabilitate pentru 

acestă conexiune”, l-a corectat 

Eugen Cecan şeful DRDP Cluj.

Lotul 3 din autostrada Se-

beş-Turda va avea lungimea 

de 12,45 kilometri.

“Autostrada trece de două 

ori râul Mureş care creează câ-

teva probleme, nu insurmonta-

bile, dar costurile sunt mai mari. 

Organizarea de şantier, curăţi-

rea terenului sunt în plin pro-

gres, începutul lucrărilor de as-

falt doar la anul la vară. De evo-

luţie fi zică a lucrărilor nu poa-

te fi  vorba, încă lucrăm la fi na-

lizarea proiectării, după care 

vom putea vorbi şi de evoluţia 

fi zică a lucrărilor”, a precizat 

Ion Oniţă, inginer şi adjunct de 

şef de lucrare la Tirrena Scavi, 

constructorul lotului 3 din au-

tostrada Sebeş-Turda.

Cei 70 de kilometri de au-

tostradă între Sebeş şi Turda 

costă 400 milioane de euro, 

iar fi nanţarea este din fonduri 

europene, 85% şi 15% de la 

Guvernul României.

Fandoseli de campanie
cu autostrăzi neîncepute
Cum a vrut prefectul să-i convingă pe ziarişti că lucrările la autostrada 
Sebeş-Turda n-au fost abandonate?
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Mulţumim asistentelor Mirela Hurducaș și Aurica Moldovan. monitorul de cluj le dorește micuţilor multă sănătate și o viaţă plină de bucurii!

22 octombrie

Clinica Ginecologie 1
3.03 Mitrea David
3.55 Văsar Sofi a Maria
5.23 Cocis Alma Teodora
7.57 Miclăuș Patrik
8.30 Nistor Sergiu Daniel
12.28 Bolchiș Pavel
Bebeluşul vedetă a fost Văsar 
Sofi a Maria (3,900 kg, 55 cm)

Clinica Stanca
4.05 Lăpușan Gabriel Casian
6.10 Tanţa Davidela
6.50 Kallai Alessia
8.45 Potoreţ Timea
19.15  Kocsmaros Cosmin 

Gabriel
9.40  Cosma Domniţa Sara 

Maria
10.45  Câmpian Ioan Cristian
12.50 Barcan Luca
13.00 Mustea Reka Orsolya
15.55 Lucaciu Maia
Bebeluşul vedetă a fost Lucaciu 
Maia (4,200 kg, 58 cm)

23 octombrie

Clinica Ginecologie 1
9.22 Fazakas – Kallo Adam
9.44  Pop Sebastian Alexandru
Bebeluşul vedetă a fost Fazakas 
– Kallo Adam (3,650 kg, 52 cm)

Clinica Stanca
2.25 Fărcaș Alessio Ciprian
9.35 Vad Cristian Andrei (foto)
10.40 Pintea David Florin
11.20 Bucur Daria Maria
11.40  Ardelian Darius Andrei
13.40 Pop Irina Teodora
14.35 Vincze Bandi Ingrid
20.00 Indre Alexia Maria
Bebeluşul vedetă a fost Indre 
Alexia Maria (4 kg, 54 cm)

Clinica Gynia
14.25 Brehar Tudor
16.13 Fleseriu Mihai Răzvan

24 octombrie

Clinica Ginecologie 1
10.45 Mocean Andrei Robert
13.16 Roș Niocolae Augustin
16.30 Chintoan Floris Andrei
18.47 Vlad Maya Raisa
19.40 Florea Danka Anna

Bebeluşul vedetă a fost Vlad 
Maya Raisa (4 kg, 58 cm)

Clinica Stanca
4.25 Chitinaș Darius Virgil
5.25 Moldovan Antoniu 
Alexandru
7.55 Cordoș Elias
8.35 Hoza David Matei
9.25 Sabău Iris Gabriela
9.55 Tămaș Mihail
11.35 Siricuţă Luca Gabriel
14.45 Sallos Edina Timea
18.30 Creștin Alexandru Nicolai
19.30 Ardelean Filip
20.00 Dan Denisa Mihaela
23.55 Cozma Tania
Bebeluşul vedetă a fost Hoza 
David Matei (4,100 kg, 60 cm)

Clinica Gynia
15.40 Dromerschi Teodora Maria
17.35 Bojescu Irina Ada
20.15 Dreghici Patricia

25 octombrie

Clinica Ginecologie 1
11.45 Mocan Iannis
Bebeluşul vedetă a fost Mocan 
Iannis (3,700 kg, 57 cm)

Clinica Stanca
3.45 Ilea Miriam
18.30 Cordoș Sara Patricia
18.50 Roman Renato
Bebeluşul vedetă a fost Cordoş 
Sara Patricia (4,100 kg, 58 cm)

Clinica Gynia
23.40 Stefan Cristian

bun venit pe lume !

Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 956

Protecţia civilă, Salvamont 982

Salvamont Băişoara 0264-777.867

Salvamont Vlădeasa 0264-624.967

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 952

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.368

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-452.190

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara Cluj 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0264-413.355

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-401.152

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-591.637

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 
0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.700

Electrica Cluj 0264-595.721

RAJAC 0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.852

Spitalul CFR 0264-598.270

Spitalul Militar 0264-598.381
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Sindicatul Independent al 

R.A. Aeroportul 

Cluj-Napoca a câştigat 

încă un proces important 

cu Consiliul Judeţean 

Mureş, care este astfel 

obligat să furnizeze infor-

maţiile de interes public 

solicitate privind funda-

mentarea sumei de 

8.330.000 lei/an, alocată 

prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr. 16 din 

30 ianuarie 2014 privind 

aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli al 

R.A. Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureş 

pe anul 2014.

Prin Hotărârea Tribunalu-

lui Cluj nr. 5902/ 28.10.2014, 

prima instanţă admite acţiu-

nea în contencios administra-

tiv a Sindicatului Independent 

al R.A. Aeroportul Cluj-Napo-

ca şi obligă Consiliul Judeţean 

Mureş să furnizeze informaţi-

ile de interes public solicitate 

referitoare la Nota de funda-

mentare care a stat la baza 

aprobării Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş nr. 16/ 2014.

Prin Nota de fundamenta-

re a bugetului pe anul 2014 

trebuie să fi e defalcate în mod 

distinct, veniturile şi cheltu-

ielile aferente serviciului de 

interes economic general de 

cele aferente activităţilor eco-

nomice care nu au legătură 

cu serviciul încredinţat pen-

tru fi nanţarea R.A. Aeropor-

tul Transilvania Târgu Mureş, 

aşa după cum este reglemen-

tat în legislaţia naţională şi 

europeană din domeniul aju-

torului de stat.

Fundamentarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli asigu-

ră transparenţă asupra utili-

zării banilor publici astfel în-

cât să se evite supracompen-

sarea serviciului de interes 

economic general încredinţat 

Aeroportului Târgu Mureş ca-

re poate conduce la denatu-

rarea gravă a competiţiei pe 

piaţa aviatică din regiune.

„Este vorba de fundamen-

tarea de către C.J. Mures a 

unei alocaţii importante din 

bugetul Judeţului Mureş în 

sumă de 8.330.000 lei/an 

(1.850.000 euro/an) pentru 

Aeroportul Târgu Mureş care 

a benefi ciat în ultimii ani de 

fi nanţări consistente a activi-

tăţilor comerciale (tarife de 

servicii pentru pasageri de 

1,00 euro, echipamente de de-

servire la sol a aeronavelor, 

parcare auto aeroport s.a.), 

fapt care distorsionează com-

petiţia în favoarea Aeroportu-

lui Târgu Mureş şi în defavoa-

rea Aeroportului Cluj, ceea ce 

ne afectează pe toţi, atât an-

gajaţi ai Aeroportului Cluj cât 

şi pasageri care benefi ciază 

de serviciile de transport ae-

rian de pe Aeroportul Inter-

naţional Avram Iancu Cluj 

R.A.“, se arată într-un comu-

nicat al sindicatului clujean.

Sindicaliştii de la Aeroportul clujean au câştigat un nou proces

Bianca PREDA
eveniment@monitorulcj.ro

Rezilierea contractului 

pentru construirea 

Centrului de Deşeuri lasă 

în urmă o mulţime de 

întrebări şi probleme 

nerezolvate.

Departe de ochii presei, în 

tăcere, conducerea Consiliului 

Judeţean a luat decizia de a 

rezilia acest contract fără a da 

însă prea multe explicaţii. Mo-

nitorul de Cluj a scris în ulti-

mul an în repetate rânduri des-

pre nenumăratele nereguli la 

acest proiect însă conducerea 

CJ Cluj a rămas indiferentă. 

Centrul de Deşeuri trebuie fi -

nalizat până în decembrie 2015 

altfel există riscul real ca ju-

deţul Cluj să piardă banii de 

la Uniunea Europeană şi toa-

te cheltuielile care vor avea loc 

după data de 1 ianuarie 2016 

să le suporte locuitorii judeţu-

lui. Este greu de crezut că acest 

termen va fi  respectat având 

în vedere că trebuie pregătită 

o nouă licitaţie, remedierea 

problemelor şi terminarea con-

strucţiei. Mariana Raţiu şefa 

proiectului Centrului de Ma-

nagement Integrat al Deşeuri-

lor a ştiut din luna martie a 

acestui an de nenumărate ne-

reguli în ceea ce priveşte con-

struirea Centrului de Deşeuri. 

Ca manager de proiect a lăsat 

aceste lucrări să continue pe 

care în nenumărate rânduri le-

a numit lucrări “ilegale”. În 

schimb, CJ Cluj a plătit numai 

în 2014 peste trei milioane de 

euro pe facturi emise pe lu-

crări “ilegale” dacă e să ne lu-

ăm după spusele Marianei Ra-

ţiu. În total, pentru acest pro-

iect, de la debutul său în 2012, 

CJ Cluj a plătit 16 milioane de 

euro pe lucrări şi servicii. O 

parte din aceşti bani au fost 

plătiţi către fi rma SC Confort 

SA, inclusiv după intrarea aces-

teia în insolvenţă.

Când vor fi  recuperaţi banii

Preşedintele CJ Cluj Vakar 

Istvan a declarat că banii achi-

taţi în avans vor fi  recuperaţi 

din garanţia de bună execu-

ţie pe care fi rma SC Confort 

SA a depus-o. Afi rmaţia aces-

tuia referitoare la executarea 

scrisorii de garanţie nu este 

susţinută pentru că există pro-

bleme mari din partea fi rmei 

SC Confort SA, aceasta fi ind 

în insolvenţă. Mai mult, 20 de 

funcţionari publici din cadrul 

Consiliului Judeţean Cluj au 

făcut parte din echipa de im-

plementare a proiectului, în-

casând mii de euro. Din luna 

noiembrie 2011 şi până în pre-

zent cele 20 de persoane au 

câştigat 1.050.510 lei, adică 

peste 235.000 de euro. Din 

echipa de implementare a pro-

iectului la Centrul de Deşeuri 

se numără, printre alţii, Ma-

riana Raţiu, Vinicius Mărgea-

nu, Simona Tatomir, Sanda 

Oltean, Ştefan Iliescu, Corina 

Salanţă, Diana Coman sau 

Claudiu Salanţă.

Atât Salanţă, cât şi Maria-

na Raţiu au fost citaţi la DNA 

în dosarul de corupţie al pre-

şedintelui CJ Cluj Horea Uio-

reanu, în prezent în arest pre-

ventiv alături de omul de afa-

ceri Ioan Bene (patron Napo-

ca Construcţii).

Alunecări de teren, 
fi suri, crăpături

Expertiza tehnică a arătat 

faptul că există riscul real ca 

întreaga construcţie să se pră-

buşească. Mai mult, zona di-

gului este surpată şi există 

două surpări la taluz. “Ma-

terialul de construcţie utili-

zat are o calitate necorespun-

zătoare sau îndoielnică. Te-

renul este înclinat şi există 

potenţial de alunecare. Lu-

crările au fost executate de-

fectuos. Este o lucrare necon-

formă, care pune în pericol 

stabilitatea întregului ampla-

sament”, sunt doar câteva 

dintre concluziile expertizei.

“Eu am făcut în luna apri-

lie o plângere penală pentru 

această lucrare care pune în 

pericol stabilitatea”, declara 

Mariana Raţiu în vară.

Bani publici aruncaţi la gunoi
Consiliul Judeţean Cluj ştia încă din luna martie a acestui an că lucrările de la groapa de gunoi sunt ilegale, 
dar cu toate acestea a continuat să plătească constructorii până în luna iulie.

Discuţie între Mariana Raţiu și Ștefan Dimitriu, președintele 
Consiliului de Administraţie Napoca Construcţii. Facem precizarea că 
fi rma Napoca Construcţii lucra la Centrul de Deșeuri:

DIMITRIU ŞTEFAN: Se confi rmă observaţiile care le-am făcut ieri?

RAŢIU MARIANA: Bineînţeles că se confi rmă. Ne-am oripilat când 
ne-am dus în teren.

DIMITRIU ŞTEFAN: Acuma la mine sunt 2 distinși procurori și o să 
fac și o să fac informarea și la parchete pentru că nu aș vrea să pice 
anatema asupra d-voastră vizavi la un amplasament care mie mi se 
pare cu cântec.

RAŢIU MARIANA: Îi foarte bine. E foarte bine ce faceţi, problema e 
că trebuie să vedem dacă aceste amplasamente cu cântec...

DIMITRIU ŞTEFAN: Mă gândesc că o variantă care ar spăla rușinea 
și ar lovi puţin în foștii proiectanţi ar fi  să cereţi totuși o expertiză...

RAŢIU MARIANA: Este dezastru!

DIMITRIU ŞTEFAN: Pentru că repetăm centura de diamant la o sca-
ră mai mică.

RAŢIU MARIANA: Mai mică sau poate mai gravă, având în vedere 
că aici dacă vor fi  condiţii poate vin în cap și mai și mor oameni.

DIMITRIU ŞTEFAN: Iar legat de discuţia aia cu barbosarea argi-
lei, cu surplusul de bentonită, vreau să vă spun că calitatea ar-
gilei, adică argila este argila folosită din săpătură și merge spre 
varianta că un cost suplimentar pentru argilă ca să oprim orice 
penetrare...

RAŢIU MARIANA: Orice penetrare de apă,

DIMITRIU ŞTEFAN: în nivelul freatic, pentru că facem cum să 
vă spun? Noi suntem în stare cu această groapă să infestăm 
Someșul.

RAŢIU MARIANA: Mie asta mi-e teamă. Asta mi teamă, că nu te 
poţi juca, că-i levigat acolo, vă daţi scama ce va fi  acolo. Vă daţi sea-
ma ce va fi  acolo! Poţi să polueze după aia să nu te mai scoată nici 
o instanţă din nimic. Eu asta vă spun, eu vreau expertiză pe absolut 
toate aspectele, dar pe absolut toate! Cu soluţii...
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Foştii preşedinţi ai CJ Cluj 

Alin Tişe şi Marius Nicoară 

au comentat în termeni 

duri decizia CJ Cluj de 

reziliere a contractului 

pentru construirea 

Centrului de Deşeuri. 

Marius Nicoară este de pă-

rere că în curând judeţul Cluj 

va fi  invadat de gunoaie şi de 

şobolani.

 “Pe vremea când eram eu 

preşedinte de Consiliu Judeţean 

nu am lucrat direct cu fi rma Na-

poca SA. Colaborarea pe care a 

avut-o Napoca SA cu Aeropor-

tul Internaţional Cluj a fost foar-

te ok. Eu nu le-am cerut nicio-

dată să încalce legea. În curând 

ne vor năpădi gunoaiele şi şo-

bolanii”, a declarat senatorul 

Marius Nicoară.

Alin Tişe în mandatul căru-

ia a fost încheiat contractul pen-

tru construirea Centrului de De-

şeuri este de părere că această 

reziliere reprezintă un eşec “la-

mentabil”.

“Eu m-am străduit timp de 

doi ani de zile să aduc la Cluj 

77 milioane de euro fonduri eu-

ropene. Doi ani şi jumătate am 

muncit la acest proiect. Rezili-

erea contractului este o dovadă 

a inefi cienţei şi incompetenţei 

conducerii Consiliului Judeţean 

Cluj. Au compromis acest pro-

iect început bine. Consiliul Ju-

deţean Cluj se afl ă azi în moar-

te clinică. Decizia de a rezilia 

contractul reprezintă un eşec la-

mentabil. E inadmisibil ca du-

pă doi ani de zile să te trezeşti 

în aceeaşi situaţie. În regim de 

urgenţă trebuie organizate ale-

geri, interimatul conduce rău", 

a precizat Alin Tişe.

La rândul său, consilierul ju-

deţean Mihai Seplecan, care a 

cerut în nenumărate rânduri re-

zilierea contractului la Centrul 

de Deşeuri, arată cu degetul spre 

conducerea CJ Cluj şi pe funcţi-

onarii implicaţi în acest proiect.

“Să fi u dur, nu vreau să acuz 

pe nimeni, dar cred că acolo lu-

crurile au degenerat după ce fi r-

ma SC Confort SA a intrat în in-

solvenţă şi lider a fost pus Atz-

wanger Spa. Cred că se aşteptau, 

vezi modelul Kiat, aceste fi rme 

care căpuşează banul public, să 

vină în plenul Consiliului Jude-

ţean să votăm noi consilierii ac-

te suplimentare pentru a creşte 

costurile. Cred că cei care au răs-

puns din conducerea CJ Cluj de 

acest proiect au băgat această 

fi rmă Napoca SA sub antrepri-

ză la Atzwanger Spa pentru că 

numai aşa puteau cere şpagă, 

având în vedere că Atzwanger 

sunt străini şi nu au putut. Nu 

cred că este un dezastru rezilie-

rea contractului. E un dezastru 

ceea ce a făcut conducerea CJ. 

Şi-a bătut joc de acest proiect, 

şi-a bătut joc de un judeţ întreg. 

Cer şi eu alegeri cât mai rapide 

la CJ Cluj”, a declarat Mihai Se-

plecan, consilier judeţean.

În schimb, vicepreşedintele 

CJ Cluj Ioan Oleleu spune că in-

stituţia este pregătită de o nouă 

relicitare şi că se va face tot po-

sibilul ca lucrările să fi e fi nali-

zate în decembrie 2015.

“Având în vedere că nu s-au 

respectat termenii contractului 

am hotărât rezilierea lui. Sun-

tem pregătiţi pentru relicitare. 

Se reevaluează tot ceea ce a mai 

rămas de construit. Vom face 

tot posibilul să terminăm pro-

iectul până în decembrie 2015”, 

a precizat Oleleu.

Şi prefectul Gheorghe Vuş-

can este de părere că funcţiona-

rii publici din Consiliul Jude-

ţean trebuie să dea explicaţii în 

legătură cu această situaţie.

„Clujul este într-o situaţie 

delicată în  legătură  cu per-

spectiva depozitării deşeurilor. 

Şi dacă ar fi  funcţionat acea ce-

lulă Clujul ar fi  rămas cu o pro-

blemă. Capacitatea acelei ce-

lule este una insufi cientă pen-

tru volumul de deşeuri mena-

jere pe care le produce Clujul 

şi comunităţile din jurul Clu-

jului, a precizat Vuşcan.

Reacţii dure ale foştilor preşedinţi de CJ Cluj
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Pasajul pietonal din Piaţa 

Gării nu este încă legat de 

cel al Regionalei CFR. 

Acum se afl ă în derulare 

licitaţia pentru demararea 

lucrărilor care să unească 

cele două pasaje.

Ieri, a fost deschis ofi cial 

pasajul pietonal subteran din 

Piaţa Gării. Lucrările de rea-

bilitare au fost încheiate, du-

pă ce au fost demarate la fi -

nalul lunii mai. „Am urmărit 

creşterea siguranţei pietoni-

lor, dar şi fl uidizarea trafi cu-

lui. Lumea nu prea avea cu-

raj să intre în pasaj, dar acum 

puteţi să ştiţi că se poate in-

tra în siguranţă. Sunt instala-

te şapte camere de suprave-

ghere şi un sistem de ilumi-

nat performant”, a declarat 

primarul Emil Boc.

Sistemul de iluminat este 

dotat cu programator, astfel 

că pe timp de noapte vor func-

ţiona toate cele 41 de lămpi, 

iar în timpul zilei vor fi  por-

nite 9 astfel de aparate de ilu-

minat.

Lucrările au durat mai mult

Viceprimarul Gheorghe Şu-

rubaru a precizat că lucrările 

au durat mai mult din cauză 

că a fost necesară folosirea 

unui material special. „Lucră-

rile au durat mai mult decât 

s-a preconizat iniţial (terme-

nul era programat pe 30 iulie 

2014) din cauză că a fost ne-

cesară placarea pereţilor (din 

material similar celuilalt pa-

saj care aparţine Regionalei 

CFR). Este vorba despre un 

material special – panouri din 

plăci dure, compacte, stratifi -

cate la presiuni şi temperaturi 

înalte, conform normelor eu-

ropene E 438, cu un tratament 

special al suprafeţelor care le 

conferă o deosebită rezisten-

ţă la intemperii, ploi acide, 

coroziune sau acţiuni meca-

nice. Rezistă inclusiv la gra-

ffi ti”, a explicat viceprimarul.

Modernizarea pasajului a 

fost efectuată de fi rma SC An-

do Construct SRL (partea de 

construcţii – 502.370 lei) şi 

SC Servinstal Impex SRL (par-

tea de instalaţii sanitare şi 

electrice – 49.500 lei), iar va-

loarea totală a acestora a fost 

de 551.871 lei.

Pasajul are cinci căi
de acces

Pasajul se întinde pe o su-

prafaţă de 630 de mp şi are 

cinci accese, cel de-al şaselea 

fi ind închis deoarece urmea-

ză să facă legătura cu pasajul 

care aparţine Regionalei CFR.

Reprezentanţii Primăriei au 

precizat că au fost demarate 

procedurile pentru contracta-

rea lucrărilor necesare unirii 

celor două pasaje, pe sub plat-

forma pietonală din faţa clă-

dirii gării, pentru asigurarea 

unui trafi c pietonal complet 

subteran, în scopul fl uidizării 

trafi cului auto şi pentru un ac-

ces mai uşor al călătorilor în-

spre staţiile Companiei de 

Transport Public Cluj-Napoca.

În 26 septembrie 2014 a 

avut loc deschiderea ofertelor 

pentru proiectare şi execuţie 

şi au fost depuse trei oferte 

care sunt în evaluare. 

Modernizarea pasajului 
pietonal din Piaţa Gării 
s-a încheiat parţial
Lucrările de reparare a pasajului subteran de la Gară au început
în luna mai şi au costat o jumătate de milion de lei.

Cinci mari companii s-au 

înscris la licitaţia pentru 

furnizarea celor 10 de 

autobuze care vor fi  achi-

ziţionate de către 

Compania de Transport 

Public (CTP) Cluj.

Clujenii se vor putea bu-

cura anul viitor de 10 noi mij-

loace de transport în comun, 

care urmează să fi e cumpăra-

te de CTP din resurse proprii.

Procedurile pentru licitaţie 

au fost demarate şi deja se cu-

nosc companiile care vor să 

furnizeze autobuze pentru Cluj. 

Cinci fi rme s-au înscris pentru 

a le pune la dispoziţie clujeni-

lor autobuzele care îi vor trans-

porta pe aceştia în oraş. Ter-

menul limită până la care com-

paniile aveau timpul necesar 

la dispoziţie pentru a îşi depu-

ne ofertele la licitaţia de achi-

ziţionare a celor 10 autobuze 

expirat luni, 27 octombrie.

Cele 5 fi rme care au intrat 
în cursă sunt:

1. Solaris Bus & Coach – 

fi rmă poloneză clasată prin-

tre cei mai importanţi produ-

cători din industria europea-

nă de transport şi care produ-

ce o gama largă de autobuze.

2. Mercedes-Benz – una 

dintre cele mai importante fi r-

me la nivel mondial, care pro-

duce autobuze încă din 1895, 

în Mannheim, Germania.

3. Anadolu Isuzu – una 

dintre cele mai importante fi r-

me de producţie de autobuze 

şi autocare din Europa, prin-

cipalii acţionari ai fi rmei fi ind 

Anadolu Group fromTurkey, 

altăruri de Isuzu Motors Li-

mited şi Itochu Corporation 

din Japonia.

4. BMC – unul dintre cei 

mai mari producători de vehi-

cule din Turcia. Produsele com-

paniei includ autobuze, cami-

oane şi vehicule militare.

5. Briaris – dealer Iveco 

Bus în România.

Exigenţele exprimate de CTP 

în caietul de sarcini au fost des-

tul de mari, iar potrivit lui Li-

viu Neag, directorul CTP Cluj, 

autobuzele vor avea cele mai 

noi şi mai moderne dotări teh-

nice: motor diesel Euro 6 (cu 

cel mai redus grad de poluare), 

podea joasă, rampă şi alte do-

tări pentru persoanele cu diza-

bilităţi, computer bord, came-

re video interior şi exterior, aer 

condiţionat sau validatoare du-

ale pentru bilete.

Noile mijloace de transport 

în comun vor avea în jur de 

70 de locuri. Cele 10 autobu-

ze vor ajunge în Cluj, cel mai 

probabil, în prima parte a anu-

lui viitor.

În 2014, municipalitatea 

clujeană şi Compania de Trans-

port Public au demarat licita-

ţia altor 40 de autobuze noi, 

licitaţie care a fost câştigată 

de fi rma poloneză, Solaris 

Bus&Coach, din Poznan. În 

acest moment, în parcul CTP 

se mai afl ă autobuze MAN, 

Renault, Irisbus şi MJT.

CTP achiziţionează 
autobuze noi
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Cursul mediu al euro s-a 

menţinut şi ieri deasupra pra-

gului de 4,42 lei, în a cincea 

şedinţă consecutivă, acesta 

urcând de la 4,42 la 4,4226 

lei. De altfel, euro s-a stabili-

zat în jurul acestui nivel în 

urmă cu circa trei săptămâni.

Tranzacţiile s-au realizat 

între un minim de 4,4190 şi 

un maxim de 4,4260 lei, iar 

cotaţiile de la ora 14:00 erau 

de 4,4220 – 4,4250 lei, valori 

apropiate de cele de la închi-

derea de marţi.

Media dolarului american 

a coborât, infl uenţată de evo-

luţia faţă de euro de pe pie-

ţele internaţionale, de la 

3,4826 la 3,4721 lei. În schimb, 

francul elveţian a crescut de 

la 3,6642 la 3,6676 lei.

Monedele din regiune, 

aveau evoluţii asemănătoare 

faţă de euro. Cea poloneză se 

tranzacţiona la 4,217 – 4,228 

zloţi iar cea maghiară la 308,5 

– 309 forinţi.

Perechea euro/dolar era 

foarte stabilă, fl uctuaţiile ei 

limitându-se la 1,2723 – 1,2746 

dolari, în condiţiile în care in-

vestitorii aşteptau declaraţii-

le ce urmau a fi  oferite după 

întâlnirea de două zile, de 

marţi şi miercuri, a Comite-

tului de politică monetară a 

Rezervei Federale americane 

(FOMC).

Sunt aşteptate indicii re-

feritoare la momentul în ca-

re Fed va declanşa creşterea 

dobânzilor, care va avea ca 

efect aprecierea monedei ame-

ricane, după aproape 14 ani 

de scădere, maximul atins de 

euro fi ind de aproape 1,60 

dolari.

Presiunea pe euro se va 

menţine, în condiţiile în care 

creşterea economiei din zona 

euro dă semne tot mai impor-

tante de încetinire. Astfel, in-

dicele Ifo, care măsoară încre-

derea companiilor din Germa-

nia, a scăzut în octombrie, 

pentru a şasea lună consecu-

tivă, de la 104,6 la 103,2 punc-

te, cel mai scăzut nivel al ul-

timelor 22 de luni

În piaţa la termen de la Si-

biu, euro se tranzacţiona pen-

tru decembrie la 1,2737 do-

lari, cotaţie apropiată de cea 

de la închiderea de marţi.

Pentru realizarea acestui 

articol au fost folosite date şi 

informaţii disponibile până 

ieri la ora 14. R.G. 

Modificări minore ale 
raportului euro/leu

PIAŢA VALUTARĂ

28 octombrie 29 octombrie

Euro 

4.4200 4.4226 

Dolar 

3.4826 3.4721

100 Forinţi maghiari 

1.4293 1.4309

Francul elveţian 

3.6642 3.6676

Lira sterlină 

3.6642 3.6676

Gramul de aur 

137.4996 137.0235

Compania Naţională 

„Poşta Română” (CNPR) 

va încheia anul 2014 cu 

un profi t de 14 milioane 

de euro (65 de milioane 

de lei), în condiţiile în 

care anul trecut compa-

nia a înregistrat o pierde-

re de 8 milioane de euro, 

a declarat, ieri, într-o 

conferinţă de presă, 

Răzvan Cotovelea, minis-

trul pentru Societatea 

Informaţională.

„Anul 2014 se va înche-

ia cu un profit de 14 mili-

oane de euro, adică 65 mi-

lioane de lei. Anul 2013, a 

fost încheiat cu o pierdere 

de 8 milioane de euro, iar 

2012 cu o pierdere de 12 mi-

lioane de euro. Ceea ce s-a 

întâmplat în ultimele şase 

luni spune mult despre com-

petenţa şi ataşamentul con-

ducerii CNPR faţă de com-

panie. Spuneam la un mo-

ment dat că Poşta Română 

îşi va reveni din punct de 

vedere financiar şi din punct 

de vedere al importanţei pe 

piaţa de specialitate. Am 

contat foarte mult pe aceas-

tă echipă de management a 

Poştei. La aceste rezultate 

sunt foarte multe elemente 

pozitive. Avem din partea 

Comisiei Europene un acord 

scris de reconversie a dato-

riilor Poştei în acţiuni. Avem 

o ofertă din partea unuia 

dintre cei mai importanţi ju-

cători din piaţa poştală, re-

spectiv cea din Belgia. Da-

că se va privatiza, Poşta Ro-

mână se va privatiza cu o 

companie de prestigiu din 

Europa şi nu vom face ra-

bat de la asigurarea unui 

minim de 100 de milioane 

de euro drept investiţii. 

Atunci vom merge mai de-

parte şi vom încheia un con-

tract de privatizare”, a afir-

mat Răzvan Cotovelea.

Poşta face asigurări
non-life

Conducerea CNPR a or-

ganizat, ieri, conferinţa de 

lansare a companiei Poşta 

Română Broker de Asigura-

re – SRL, noua entitate ur-

mând să încheie într-o pri-

mă fază asigurări non-life.

Decizia privind autoriza-

rea funcţionării ca broker de 

asigurare a societăţii Poşta 

Română Broker de Asigura-

re – SRL a fost publicată în 

Monitorul Ofi cial, în data de 

18 septembrie 2014. Docu-

mentul a fost semnat de că-

tre Mişu Negriţoiu, preşedin-

tele Autorităţii de Suprave-

ghere Financiară /ASF/, în 

data de 9 septembrie 2014.

Potrivit articolului 2 din 

Decizie, societatea are drep-

tul de a practica activitatea de 

broker de asigurare începând 

cu data înregistrării în Regis-

trul brokerilor de asigurare.

Trei angajaţi şi venituri 
de 600 de mii de lei

Veniturile totale ale S.C. 

„Poşta Română Broker de 

Asigurare” SRL, filială a 

Companiei Naţionale „Poş-

ta Română”, sunt estimate 

în acest an la 618.000 lei, în 

timp ce numărul de anga-

jaţi va fi de trei, fiecare din-

tre aceştia urmând să câşti-

ge, în medie, aproape 4.500 

de lei/lună, prevede Ordi-

nul privind aprobarea buge-

tului de venituri şi cheltu-

ieli al societăţii nou înfiin-

ţate, publicat în Monitorul 

Oficial, în luna mai.

Compania Naţională Poş-

ta Română a devenit, din 9 

decembrie 2013, broker de 

asigurări şi va intermedia, 

pentru început, asigurări din 

segmentul non-life.

Poşta Română este cel 

mai mare operator de servi-

cii poştale, cu o reţea teri-

torială de 5.680 de oficii poş-

tale. Statul român deţine 

75% din acţiuni la Poşta Ro-

mână, în timp ce restul de 

25% este deţinut de Fondul 

Proprietatea. 

Poşta Română va termina anul 2014 pe profit

Preţurile reglementate 

pe piaţa gazelor pentru 

consumatorii non-cas-

nici vor fi eliminate 

complet la începutul 

anului viitor, iar utiliza-

torii trebuie să negocie-

ze cu furnizorii preţuri 

noi până la 31 decem-

brie 2014, potrivit unui 

Ordin al preşedintelui 

Autorităţii Naţionale de 

Reglementare în Energie 

(ANRE), publicat în 

Monitorul Oficial.

„Clienţii non-casnici tre-

buie să îşi aleagă furnizorul 

de gaze naturale şi să înche-

ie cu aceştia un contract de 

vânzare-cumpărare a gaze-

lor, fie prin negociere direc-

tă a preţului şi a condiţiilor 

comerciale, fie prin accep-

tarea unei oferte-tip a fur-

nizorului respectiv, până cel 

târziu la data de 31 decem-

brie 2014, în perspectiva eli-

minării preţurilor finale re-

glementate”, se arată în tex-

tul ordinului.

În perioada 1 noiembrie 

– 31 decembrie, furnizorii 

au obligaţia să informeze 

lunar, în scris, clienţii 

non-casnici din portofoliul 

propriu care nu şi-au exer-

citat dreptul de eligibilitate 

şi nu au optat pentru furni-

zarea în regim negociat, des-

pre faptul că preţurile regle-

mentate vor fi eliminate de 

la 1 ianuarie 2015 şi despre 

faptul că trebuie să încheie 

un nou contract, cu noi pre-

ţuri. De asemenea, furnizo-

rii sunt obligaţi să transmi-

tă clienţilor industriali o 

ofertă de preţ.

„Prin derogare, în perioa-

da 1 ianuarie – 30 iunie 2015, 

în privinţa clienţilor non-cas-

nici care nu au încheiat în 

conformitate cu art. 2 un con-

tract de vânzare-cumpărare 

a gazelor naturale (fi e prin 

negociere directă, fi e prin ac-

ceptarea unei oferte-tip – no-

ta red.), furnizarea gazelor 

naturale se realizează în ba-

za contractelor de furnizare 

a gazelor naturale în vigoare 

la data de 31 decembrie, cu 

excepţia clauzelor din cuprin-

sul acestora privind preţul fi -

nal reglementat”, mai preci-

zează ordinul.

Liberalizarea pentru 
clienţii casnici, 
amânată

Pentru clienţii casnici, 

liberalizarea totală era pro-

gramată pentru 31 decem-

brie 2018, însă Parlamen-

tul a votat prelungirea aces-

tui termen cu doi ani şi ju-

mătate.

Totodată, în urma cu o 

săptămână, ministrul dele-

gat pentru Energie, Răzvan 

Nicolescu, declara, într-un 

interviu pentru Agerpres, că 

decizia de a amâna calen-

darul de liberalizare a pie-

ţei gazelor pentru populaţie 

nu va fi revizuită, chiar da-

că un raport recent al Co-

misiei Europene spune că 

România trebuie să urmeze 

vechiul calendar.

„În legătură cu popula-

ţia, decizia a fost deja va-

lidată de Parlamentul Ro-

mâniei, liberalizarea s-a 

amânat cu doi ani şi jumă-

tate. Nu ştiu când a fost re-

dactat acel raport al Comi-

siei Europene, este posibil 

să fi fost redactat cu mult 

înainte de decizia şi de dis-

cuţiile pe care noi le-am 

avut pe acest subiect. Ce 

vă pot spune este că nu mai 

avem ce să discutăm cu ni-

meni în legătură cu aceas-

tă decizie. Este o decizie 

luată, asumată de către noi, 

este o decizie corectă faţă 

de consumatorul casnic din 

România. Sunt două-trei en-

tităţi afectate, Romgaz, Pe-

trom, poate şi cei care ur-

mează să producă, însă sunt 

companii cu stabilitate fi-

nanciară şi nu vor fi pro-

bleme”.

Preţul gazului, tot mai „fierbinte”
Piaţa gazelor pentru consumatorii non-casnici va fi liberalizată în totalitate de la 1 ianuarie 2015.
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Deputatul UDMR Kerekes 

Karoly a fost condamnat 

de instanţa supremă la 

doi ani de închisoare cu 

suspendare, în dosarul în 

care este acuzat de con-

fl ict de interese, pentru că 

şi-a angajat soţia şi fi ul la 

biroul parlamentar.

Deputatul UDMR Kerekes 

Karoly a fost trimis în judeca-

tă în ianuarie. Procurorii Par-

chetului Înaltei Curţi de Casa-

ţie şi Justiţie arătau, în rechi-

zitoriu, că în perioada 3 oc-

tombrie 2006 – 18 mai 2009, 

deputatul Kerekes Karoly a 

propus angajarea, la biroul lui 

parlamentar, a fi ului său, a 

avizat cele două contracte in-

dividuale de muncă încheiate 

cu acesta şi a încheiat trei con-

tracte civile de prestări servi-

cii cu soţia sa şi cu fi ul său.

Soţia şi fi ul lui Kerekes Ka-

roly ar fi  realizat, în baza aces-

tor contracte, un folos mate-

rial în cuantum total de 56.663 

de lei, sume plătite din buge-

tul Camerei Deputaţilor.

Deputat condamnat 
pentru incompatibilitate

Anca M. COLIBĂŞANU
politic@monitorulcj.ro

Ultimele studii relevă fap-

tul că cei mai mulţi 

români îşi doresc să aibă 

la conducerea ţării un 

preşedinte religios.

Un studiu IRES realizat săp-

tămâna trecută relevă faptul 

că 79% dintre români îşi do-

resc un preşedinte religios.

De asemenea, potrivit stu-

diului, doar 4% spun că pre-

şedintele României ar trebui 

să fi e ateu şi 16% nu sunt in-

teresaţi de subiect. Sondajul 

a fost realizat telefonic, în da-

ta de 23 octombrie.

Biserica, în topul 
încrederii

De altfel, tot ultimele stu-

dii arătau, în cursul săptămâ-

nii trecute că Biserica este în 

continuare în topul instituţii-

lor în care românii au încre-

dere, deşi a pierdut un pro-

cent, faţă de luna trecută.

Astfel, studiul INSCOP re-

leva că primul loc este domi-

nat de Biserică, 62,4% încre-

dere multă şi foarte multă, fa-

ţă de 63,4% în septembrie. 

Clasamentul este continuat de 

universităţi, cu 40,3% faţă de 

41,7% în septembrie 2014, 

presă — 37,4% (faţă de 35,3% 

în septembrie), organizaţiile 

societăţii civile — 27,4% (fa-

ţă de 30,4%), sindicate — 

22,4% (faţă de 20,4% în sep-

tembrie), patronate — 20% 

(faţă de 19,8% în septembrie 

2014) şi bănci — 18,7% (fa-

ţă de 18,2% în septembrie).

Religia, între „mitele 
electorale“ ale PSD

Astfel, în contextul acestor 

cifre care arată că românii sunt 

credincioşi şi mai ales în goa-

na după voturi, partidele po-

litice încearcă să se foloseas-

că de domeniul religiei.

Pe de altă parte, reprezen-

tanţii ACL Cluj atrag atenţia 

social democraţilor să scoată 

„religia şi credinţa dintre mi-

tele electorale“.

Preşedintele executiv al 

ACL Cluj, liberalul clujean, 

Mihai Seplecan (foto), susţi-

ne că zilele acestea sătenii din 

zonele montane ale judeţului 

Cluj sunt ademeniţi în excur-

sii gratuite către Mănăstirea 

lui Arsenie Boca, unde sunt 

transportaţi de către autoca-

re ale unei fi rme apropiate de 

PSD Cluj. „Pe drum li se asi-

gură şi o masă. Dintr-o dată 

şi în PSD Cluj a dat boala pre-

ocupării faţă de nevoile reli-

gioase şi de credinţă ale co-

munităţilor locale. Tocmai ei, 

un partid de stânga, cu un 

preşedinte spiritual ateu con-

vins şcolit la Mocova, să mi-

meze această grijă?

Vorbim despre mită electo-

rală şi atât. Aşa că, dacă sus-

ţin că măcar puţin le este fri-

că de Dumnezeu, îi îndemn 

pe cei de la PSD să scoată re-

ligia şi credinţa dintre mitele 

electorale cu care s-au obiş-

nuit să încerce să câştige ale-

gerile. Nu e frumos! Şi nu nu-

mai DNA le monitorizează fap-

tele!“, spune liberalul clujean.

De asemenea, ieri, prim-vi-

cepreşedintele PDL, Cătălin 

Predoiu, a solicitat BOR să se 

delimiteze de practica PSD de 

a distribui iconiţe cu imagi-

nea părintelui Arsenie Boca 

inscripţionate pe verso cu nu-

mele lui Victor Ponta şi sigla 

PSD, solicitându-i şi premie-

rului să înceteze această prac-

tică de campanie.

Românii nu vor un preşedinte ateu

Premierul Victor Ponta a 

anunţat, ieri, că Poşta 

Română a distribuit 2,6 

milioane de tichete valori-

ce pe baza cărora persoa-

nele defavorizate vor 

primi ajutoare alimentare 

printr-un program euro-

pean.

„Ajutorarea persoanelor de-

favorizate este un program 

european, un program care se 

adresează tuturor celor 28 de 

ţări. Am văzut critici că noi 

nu trebuia să îl accesăm, doar 

aşa că suntem noi la guver-

nare. Toate cele 28 de ţări au 

dreptul să benefi cieze de aces-

te fonduri. S-au repartizat prin 

Poşta Română, nu prin auto-

rităţi locale sau prin altceva, 

2,6 milioane de asemenea ti-

chete şi, pentru că suntem în 

campanie electorală şi dom-

nii de la ACL ne-au reclamat 

imediat la Bruxelles să nu mai 

dăm oamenilor nimic, bine-

înţeles că o să dăm, dar bine-

înţeles că repartizarea va în-

cepe după data de 17 noiem-

brie. După data de 17 noiem-

brie folosirea acestor tichete 

se poate face”, a afi rmat Pon-

ta la începutul şedinţei săptă-

mânale de guvern.

3,3 milioane de 
alegători mituiţi

Ministrul Muncii, Rovana 

Plumb, preciza săptămână 

trecută că peste 3,3 milioane 

de persoane vor primi aju-

toare alimentare din partea 

Uniunii Europene, faţă de 2,6 

milioane în 2013, dacă se în-

cadrează într-una dintre ur-

mătoarele categorii: benefi ci-

ază de venitul minim garan-

tat, sunt şomeri în plată sau 

ieşiţi din plată, sunt pensio-

nari cu o pensie până în 400 

de lei, sunt benefi ciari ai in-

demnizaţiilor aferente inva-

lizilor, veteranilor sau vădu-

velor de război, sunt persoa-

ne cu handicap grav şi accen-

tuat, neinstituţionalizate, 

adulţi şi copii.

Ajutoarele vor fi  distribui-

te pe baza unui cupon nomi-

nal, cu valoarea de 128 de lei.

Potrivit Rovanei Plumb, es-

te vorba de 27 de kilograme 

de produse alimentare: ulei, 

făină, mălai, zahăr, paste fă-

inoase, conserve de porc, de 

vită şi de pate de fi cat.

Ajutoarele ajung şi la 
săraci, şi la bogaţi

Ajutoarele europene cu ca-

re premierul şi candidatul Vic-

tor Ponta vrea să cumpere vo-

turile alegătorilor defavorizaţi 

au ajuns însă şi la persoane 

care nu au nevoie de ele. Un 

astfel de caz a fost semnalat 

de vicepreşedintele PNL Cos-

tel Caraş.

„Ieri (marţi – nota red.), 

când am ajuns acasă de la fer-

mă, nevastă-mea mi-a pus un 

cupon pe masă şi m-am uitat 

cu atenţie la el. Domnul Pon-

ta şi domnul Daniel Constan-

tin, extrem de ruşinos, îi tri-

mit lui nevastă-mea, care a lu-

crat puţini ani şi are o pensie 

sub patru milioane (n.r. – lei 

vechi), îi trimit un cupon (...) 

adresat grupurilor defavoriza-

te. Eu nu ştiu cât de defavori-

zată este nevastă-mea (...), dar 

nu-i trimiţi tu cupon, să-i dai 

făină, zahăr. Sunt în stare să 

am grijă de ea, să-i dau să mă-

nânce. Domnul Ponta şi dom-

nul Daniel Constantin, dar 

chiar nu vă este ruşine să fo-

losiţi instituţiile statului?”, a 

spus Caraş ieri, într-o confe-

rinţă de presă, rupând cupo-

nul primit în faţa jurnaliştilor.

Ponta vrea să cumpere 
voturi cu bani europeni

Victor Ponta se folosește de funcția de premier pentru a atrage voturi

Premierul și-a propus să mituiască astfel 3,3 milioane de alegători, 
deși unii dintre ei nu au asemenea nevoie stringente.
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Primăria Cluj-Napoca va 

primi prin donaţie 500 de 

cireşi japonezi care vor fi  

plantaţi în două parcuri 

din oraş.

Miercuri dimineaţa, în ur-

ma unei întâlniri între prima-

rul Emil Boc şi o delegaţie din 

oraşul japonez Matsuyama, 

Provincia Ehime, Japonia, mu-

nicipalitatea a primit un docu-

ment ofi cial care atestă că ja-

ponezii vor dona 500 de cireşi.

„Cu ocazia întrevederii am 

primit documentul ofi cial care 

atestă donaţia a 500 de butaşi 

de cireş ornamental japonez, 

din partea oraşului Matsuya-

ma. Aceştia copaci vor fi  plan-

tati anul viitor în Parcul Cen-

tral şi Parcul Stadion”, a preci-

zat primarul Emil Boc. Scopul 

întâlnirii a fost acela de a dis-

cuta despre posibila înfrăţire 

dintre municipiul Cluj-Napoca 

şi oraşul Matsuyama.

În ceea ce priveşte colabo-

rarea dintre Cluj şi provincia 

japoneză mai sus amintită, exis-

tă deja o legătură între Univer-

sitatea „Babeş-Bolyai”şi Uni-

versitatea Ehime din Japonia. 

Cele două universităţi au sem-

nat anul trecut un memoran-

dum conţinând prevederi lega-

te de viitoare schimburi acade-

mice, realizarea unor publica-

ţii ştiinţifi ce, planifi carea şi ope-

rarea unor cercetări comune.

500 de cireși din Japonia
vor fi plantați în Cluj-Napoca

Gabriela DRAGOTĂ
administratie@monitorulcj.ro

Capela-cavou din 

Cimitirul Central unde 

sunt înmormântaţi mem-

bri ai familiei de nobili 

maghiari Bethlen şi scrii-

torul şi ministrul de 

externe al Ungariei, după 

primul război mondial, 

Miklos Banffy a fost reno-

vată. Inaugurarea a avut 

loc miercuri, la prânz.

Singura construcţie în stil 

neoroman din Cluj-Napoca, 

afl ată în Cimitirul Central, ar 

putea deveni un important 

punct de atracţie pentru tu-

rişti. Este vorba despre cape-

la-cavou a celebrei familii no-

biliare Bethlen. Construcţia a 

fost încheiată în 1867. După 

ce o lungă perioadă de timp, 

monumentul funerar s-a afl at 

într-o stare jalnică, în anul 

2006 au început lucrările de 

renovare care au costat apro-

ximativ 15.000 euro. Banii au 

provenit din donaţii, sponso-

rizări, alocări din bugetul lo-

cal şi de la Ministerul de Ex-

terne din Ungaria. După opt 

ani de lucrări, renovarea s-a 

încheiat, iar evenimentul fes-

tiv a avut loc miercuri, la 

prânz.

Capela familiei Bethlen, 
printre cele mai 
interesante monumente

Capela familiei Bethlen 

din Cimitirul Central este 

unul dintre cele mai intere-

sante monumente funerare 

din oraş. În capela-cavou îşi 

dorm somnul de veci mem-

brii familiei celebrului Gabri-

el Bethlen, principele Tran-

silvaniei în perioada 

1613-1629, fratele acestuia 

Ştefan şi alţi membrii al ce-

lebrei familii maghiare. „Es-

te cavoul nobiliar al aristo-

craţiei din Transilvania care 

a fost făcut foarte somptuos. 

Este realizat în stil neoroman 

şi este singura construcţie în 

acest stil din Cluj-Napoca. A 

fost imaginat ca un loc un-

de să fi e aşezate nu doar si-

crie simple ci şi unele cu mo-

tive artizanale şi statui”, spu-

ne Gaal Gyorgy, preşedinte-

le executiv al Fundaţiei Ha-

jongard şi preşedintele Aso-

ciaţiei Kelemen Lajos pentru 

ocrotirea monumentelor.

În stânga şi dreapta alta-

rului sunt înmormântaţi ulti-

mii doi descendenţi ai famili-

ei Bethlen de Iktar. Mai este 

înmormântată şi mama celor 

doi care a murit în 1845. În 

Transilvania, au fost două fa-

milii Bethlen şi fi ecare au avut 

două blazoane diferite. “În 

Transilvania au fost două fa-

milii Bethlen: unul de Beclean 

şi unul de Iktar. Din familia 

Bethlen de Iktar, cei mai cu-

noscuţi sunt Gabriel şi Ştefan 

Bethlen. Toţi ceilalţi renumiţi 

cu acelaşi nume provin din 

familia Bethlen de Beclean ca-

re au blazon un şarpe, iar cei 

din Iktar au o lebădă”, adau-

gă Gaal Gyorgy.

Ministrul de Externe 
al Ungariei, 
înmormântat în capelă

Pe lângă membri ai fami-

liei Bethlen, în capelă mai es-

te înmormântat şi Banffy Mi-

klos, scriitor, politician, mi-

nistrul al Ungariei, după pri-

mul război mondial şi prefect 

al Clujului. El a murit în 1950 

la Budapesta unde a şi fost 

înmormântat. În 1976 a fost 

exhumat, incinerat şi urna a 

fost adusă în acest cavou în 

29 octombrie 1976.

Urna cu cenuşa lui Banffy 

Miklos a fost depusă în cape-

la familiei Bethlen pentru că 

pe parcursul anilor numele 

Bethlen s-a pierdut în urma 

căsătoriilor cu bărbaţii din fa-

milia Banffy. „Cavoul a fost 

făcut de familia lui Gabriel 

Bethlen de Iktar. Pe parcursul 

istoriei familiei Bethlen de Ik-

tar nu s-au mai născut băieţi 

care să ducă numele mai de-

parte. Prin căsătorie, moşte-

nirea a intrat în posesia fami-

liei Banffy. Bunicul lui Banffy 

Miklos a avut soţie Bethlen. 

Din acest motiv este numit şi 

cavoul Bethlen şi cavoul Ban-

ffy, dar blazonul aparţine fa-

miliei Bethlen. Acum cavoul 

aparţine Eparhiei Reformate 

din Ardeal, după ce a fost do-

nat de către Banffy Miklos”, 

explică Gergely Erzsebet, din 

partea Asociaţiei Hajongard.

Ea consideră că monumen-

tul funerar este un obiectiv 

care va fi  vizitat pe viitor de 

foarte mulţi turiști.

Singura construcție în stil neoroman din Cluj-Napoca 
se află în Cimitirul Central. 

Capelă-cavou, 
posibil magnet 
pentru turiști
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gur nivel în Grigorescu (P-ţa 14 
iulie, Donath, E. Grigorescu, O. 
Goga), Gheorgheni (Arieșului, 
Artelor, V. Lupu, T. Ionescu, Al-
binii), Bulgaria (P-ţa 1848, Clu-
jana), suprafaţa utilă între 
100-150 mp, pod, garaj, teren/
grădină min. 400 mp, front mi-
nim de 16 m, aproape de mij-
loacele de transport în comun. 
Tel. 0748-111295. (2.7)

¤ Vând casă la 60 km de Cluj, 
3 camere + hol + cămară + 
curte în supr. de 500 mp. Inf. 
și relaţii suplimentare la tel. 
0755-568802. (5.7)

Vând vilă în Gura Râului 
jud. Sibiu.

Toate utilităţile, zona superbă, 
direct de la proprietar.

Informații la 0722-275170.

TERENURI

¤ Vând teren în Făget, puţin 
mai sus de Restaurantul STIL, 
supr. de 4200, front la stradă 
42 mp, pentru construcţii, se 
poate vinde și jumătate sau 
parcela. Preș negociabil. Inf. și 
relaţii suplimentare la tel. 
0745-3744986. (5.7)

¤ Vând 6 ha teren, în cart. 
Iris, str. Giuseppe Verdi, la in-
trare în sat Valea Fânaţelor, 
front la drum 90 m, curent 
electric, apă, carte funciară, 
cadastru, preţ 12 euro/mp. 
Tel. 0744-653097. (6.7)

¤ P.F. vând 620 mp teren in-
travilan în Cluj-Napoca, în spa-
tele bisericii de pe str. Primă-
verii. Relaţii la tel. 
0756-091346. (6.7)

¤ P.F. vând teren livadă în su-
pr. de 700 mp, în Cluj-Napoca, 
str. Donath nr. 20. terenul se 
afl ă situat pe deal, în spatele 
blocului Turn II, la cca 70 m de 
aceasta, accesul pe lângă gră-
diniţă, preţ 15 euro/mp. Inf. 
la tel. 0762-689193. (6.7)

¤ Cumpăr teren agricol, pășu-
ne extravilan. Informaţii la tel. 
0741-244133. (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 Deuşu, intravilan, zo-
nă liniştită. Preţ – 18 Euro 
mp. Informaţii telefon: 
0722-990855.
¤ Vând teren central în supr. 
de 100 mp, front 20 ml la 
drum de servitute, cu C.F. și 
C.U., P+6, preţ 250 euro mp. 
Inf. suplimentare la tel. 
0745-251703.

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

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

Informaţii la tel. 
0740-107062.

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

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

Sibiu, lângă motelul 
Dracula, intravilan, 1.175 

mp, deschidere 
24 m la DN1.

Inf. la tel. 0722-562.915

P.F. vând 1145 mp de teren 
intravilan cu C.F. la Rudar, la 200 

m de str. D.D. Rosca, front la 
drum de servitute 36,6 m. 

Terenul este plan, situat într-o 
poiană.

Informații la tel. 
0756-091346.

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

ÎNCHIRIERI

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie garsonieră, 
conf. 1, semimobilată, balcon 
închis, cart. Mănăștur, zona Mi-
nerva, aproape de mijloacele 
de transport în comun, disponi-
bilă din data de 01.11.2013. 
Preţ negociabil. Inf. la tel. 
0753-990712. (2.7)

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

Caut de închiriat 
garsonieră,

mobilată, de preferinţă 
zona FSEGA sau Zorilor.

Sunaţi la tel. 0743-553154.

SPAŢII

¤ Proprietar, dau în chirie spa-
ţiu comercial, 25-50 mp sau su-
prafeţe mai mari în curte, vitri-
nă la stradă, pe str. Baba No-
vac, între Cinema Victoria și 
Prefectură. Tel. 0756-158360. 
(1.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spa-
ţiu comercial în Mănăștur, 160 
mp, peste drum de BIG, cu vitri-
ne foarte mari la stradă, aproa-
pe de trecerea de pietoni. Tel. 
0745-515415. (1.2)

¤ Proprietar, în chirie spaţiu co-
mercial în supr. de 50 mp, P-ţa 
Mihai Viteazul, în același ma-
gazin cu Carmangeria CINA, în-
tre Banca Transilvania și Maga-
zinul Fierul, Germanos. Inf. la 
tel. 0756-158360. (1.2)

¤ Dau în chirie spaţiu comercial 
pe B-dul Eroilor, în supr. de 306 
mp, sau parţial, cu vitrină mare 
la stradă. Tel. 0766-239803. 
(1.2)

¤ Proprietar, dau în chirie spaţii 
pentru birouri, 200 mp, întreg 
etajul unei clădiri comerciale, 
cu terasă exterioară și curte in-
terioară de 70 mp, în P-ţa Mi-
hai Viteazul, colţ cu Regele Fer-
dinand. Tel. 0766-297057. 
(1.2)

TERENURI

¤ Cumpăr 500 mp teren pentru 
construcţie vilă sau de 1500 
mp pentru construcţie case înși-
ruite, liber sau cu casă demola-
bilă, în zona Grigorescu (P-ţa 
14 Iulie, E. Grigorescu, Donath, 
O. Goga), Gheorgheni (Arieșu-
lui, Artelor, V. Lupu, T. Ionescu, 
Albinii), Bulgaria (P-ţa 1848, 
Clujana), front min. 16 m. Tel. 
0748-111295. (2.7)

SCHIMBURI

¤ P.F. schimb teren la 19 km 
de Cluj, în supr. de 2800 mp, 
cu garsonieră în Cluj, acte în 
regulă. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel. 0755-568802. (5.7)

¤ Schimb casă la 60 km de 
Cluj, 3 camere + hol + cămară 
+ curte în supr. de 500 mp, cu 
garsonieră în Cluj + diferenţă. 
Inf. și relaţii suplimentare la 
tel. 0755-568802. (5.7)

P.F. schimb casă cu 2 
camere, bucătărie, cu teren, 

supr. totală 2500 mp, în 
com. Tureni, cu apartament 

în Cluj-Napoca.
Exclus agenţii.

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

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Angajez persoane pentru 
cules mere, în zona livada Ste-
luţa. Sunaţi la tel. 
0758-356073.

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

¤ Tânără, caut loc de muncă 
part-time, în domeniul conta-
bilitate primară, cunoștințe 
WINMENTOR. Sunați la tel. 
0745-430079.

Angajez femeie serioasă 
pentru îngrijire doamnă 

vârstnică, în Turda. 
Program de lucru între 

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

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

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

SERVICII

¤ Topografie, cadastru, pro-
iecte, arhitectură, studii geo-
tehnice, întabulări, dezlipiri, 
proiectare, certificate de urba-
nism și autorizaţie de constru-
ire. Tel. 0742-022913. (1.2)

¤ Reparaţii la domiciliul clientu-
lui: frigidere congelatoare, vitri-
ne frigorifi ce, clime auto. Depla-
sări în afara loc. Cluj-Napoca, re-
duceri pentru pensionari și stu-
denţi, garanţie. NON-STOP! Inf. 
și relaţii suplimentare la tel. 
0755-367251. (2.5)

¤ Execut croitorie de lux pentru 
bărbaţi, ultima modă, pentru 
toate vârstele, costume de mi-
re, fracuri, blezere, etc., fac și 
transformări. Execuţie ireproșa-
bilă, tarif accesibil. Fost maistru 
specialist la “Casa de Modă”. 
Inf. la tel. 0364-882575. (2.5)

¤ Caut de lucru în domeniul 
gastronomiei, part-time (în zi-
lele libere), experienţă în do-
meniu. Cer şi ofer seriozitate. 
Rog sunaţi la tel. 
0745-802150.
¤ REPARAŢII TV la domiciliul 
clientului, cu garanţie. Tel. 
0264-555842, 0721-639290.

VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

AUTO/MOTO

¤ Vând ”Volkswagen Golf 4”, 
an de fabricaţie 2002, motor 
1,6, 129000 km la bord, benzi-
nă, stare bună, culoare argin-
tie, în orașul Bistriţa 
Năsăud,bine îngrijită, preţ ne-
gociabil. Inf. și relaţii suplimen-
tare la tel 0743-433704. (2.5)

¤ Vând CART 270 cmc, stare 
perfectă, motor HONDA, în-
scris, înscris în circulaţie, se 
poate circula pe drumuri acci-
dentate, preţ 750 euro. Inf. su-
plimentare la tel. 
0751-044086. (2.5)

¤ Vând Toyota Yaris, an 2007, 
129.000 km, diesel, preţ nego-
ciabil. Tel 0741-028813. (2.5)

Vând ”Renault 
Megane“, an de 

fabricaţie 2000, dotări 
aer condiţionat, 

geamuri faţă electrice, 
volan reglabil, scaun 
reglabil pe înălţime, 

oglinzi reglabile, radio 
casetofon cu comenzi 

pe volan, motor 
excepţional de 1,6 pe 

benzină.
Preţ negociabil.

Tel. 0744-702473.

¤ Vând CART. Inf. la tel. 
0741-244133. (7.7)

¤ Vând remorcă ”Padiș-
Salonta”, de 750 kg, în stare 
bună, înmatriculată, vopsită, 
instalație electrică nouă. Preț 
2300 RON. 
Tel. 0722-241065. (8.10)

¤ VÂND SUPERNOVA asigura-
re şi revizie tehnică la zi, an 
fabricaţie 2001, km reali 
79.000, motor 1,4, injecţie 
benzină (Renault Clio), tini-
chigeria şi vopsitul făcută re-
cent. Preţ 1.200 Euro. Infor-
maţii la telefon 
0766-484.462.

UZ CASNIC

¤ Vând plită pe gaz cu 3 arză-
toare. Inf. suplimentare la tel. 
0264-440637 sau 
0744-485224. (2.7)

¤ Vând unei persoane intere-
sate și serioase, scule așchie-
toare, freze, burghie, cuţite de 
strung, rămase în urma des-
fi nţării unui atelier mecanic, 
preţ convenabil. Rog seriozita-
te. Inf. la tel. 0743-330440. 
(2.7)

¤ Vând sobă de teracotă ma-
ro, formată din 8 rânduri, cu 
ușă metalică dublă, preţul sub 
cel de piaţă. Inf. la tel. 
0264-432680. (5.7)

¤ Vând aspirator ultramodern, 
dotat cu fi er de călcat, adus din 
străinătate, nou, bun pentru vi-
le, hoteluri, preţ 1300 RON, 
negociabil. Inf. suplimentare la 
tel. 0740-323779. (7.7)

¤ Vând moară cu valţuri pen-
tru grâu, capacitate mare. Su-
naţi la tel. 0751-044086. (7.7)

¤ Vând mașină de tricotat no-
uă, marcă germană ”Brother”, 
cu un pat, preţ la aprecierea 
cumpărătorului. Inf. suplimen-
tare la tel. 0740-323779. (7.7)

ELECTRO

¤ Vînd TV color “Camakrown 
WN”, cu diag. 54 cm, culoare 
neagră, cu farfurie parabolică 
satelit “Dolce”, reciver ”Dol-
ce”, cablu coaxial 40 m, Ph  
termometru digital portabil, 
toate în stare bună de funcţio-
nare, preţ negociabil. Inf. la 
tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (1.7)

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

MOBILIER

¤ Vând canapea elegantă 
pentru birou, preţ 2000 RON. 
Inf. suplimentare la tel. 
0740-323779. (7.7)

DIVERSE

¤ Vând palton de piele bărbă-
tesc nr. 50-52, maro, stare 
foarte bună, preţ negociabil. 
la tel. 0744-479172 sau 
0374-930918. (1.7)

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

¤ Vând covor cu dim. 3 x 2,5 
m, culoare vernil, preţ negoci-
abil. Inf. la tel. 0264-591965. 
(2.7)

¤ Vând etajeră (bibliotecă) 
din fi er forjat, măsuţă TV din 
fi er forjat. Inf. suplimentare la 
tel. 0264-440637 sau 
0744-485224. (2.7)

¤ Vând coniac de 47° și rachiu 
de fruncte de 53°, preţ 30 
RON, respectiv 25 RON. Calita-
te super. Sunaţi la tel. 
0264-591965. (2.7)

¤ Vând butoaie de 100 l și 
200 l, damigene de 10 l, 11 l 
și 50 l. Inf. suplimentare la tel. 
0264-440637 sau 
0744-485224. (2.7)

¤ Vând 10 blugi și tricouri, 
toate culorile, preţ 5 RON. Inf. 
la tel. 0264-591965 (2.5)

¤ Vând blană lungă de nutrie 
pentru femei, culoare maro, 
nr,. 50, preţ 300 RON și cojoc 
pentru bărbaţi, culoare maro, 
de Orăștie, nr. 50-52, la preţul 
de 200 RON. Inf. la tel. 
0743-515388 sau 
0264-440108. (2.7)

¤ Vând două perechi de pati-
ne din piele, nr. 36-38, pe 
ghete, preţ negociabil. Sunaţi 
la tel. 0264-591965. (2.7)

¤ Vând conductă metalică cu 
diametru 75 mm, 6 buc x 9 
m, preţul sub cel de piaţă. Inf. 
la tel. 0264-432680. (4.7)

¤ Vând cergă de maramureș, 
din lână groasă. Sunaţi la tel. 
0744-605935. (6.7)

¤ Vând plasă din sârmă, folo-
site, cu ochiuri 5/5 cm, grosi-
mea sârmei 3 mm, 60 ml. Inf. 
suplimentare la tel. 

0744-605935. (6.7)

¤ Vând două perechi de rotile 
pe bocanci, nr. 40-41, preţ 50 
RON/buc, negociabil. Sunaţi 
la tel. 0740-323779. (6.7)

¤ Vând o pereche de rotile pe bo-
canci, nr. 40, nou, preţ 50 RON. 
Inf. la tel. 0740-323779. (6.7)

¤ Vând toaletă ecologică por-
tativă, de 20 de litri,. Infor-
matii la tel. 0740-542305, în-
tre orele 18-20.

COLECŢIONARI

¤ Colecţionar serios, cumpăr 
obiecte promoţionale ”Malbo-
ro”, brichete, afi șe, scrumiere, 
brelocuri (orice pe ce scrie 
”Malboro”). Rog sunaţi la tel. 
0749-174082. (5.7)

¤ Vând trofee de vânâtoare 
căprior (ţap) și colţi de mis-
treţi, preţ negociabil. Inf. și re-
laţii suplimentare la tel. 
0264-591965. (2.5)

¤ Cumpăr OBIECTE VECHI (ta-
blou, icoană veche, mașină de 
scris, radio, râșniţă, ceas cu 
pendulă, monede, mojar, etc). 
Ofer 5-30 ron. Sunaţi la tel. 
0740-876853. (2.5)

¤ Vând discuri pentru pick-up 
33/45 turaţi, muzică ușoară, 
populară, simfonică, toate în 
stare bună. Relaţii la tel. 
0755-920694. (4.5)

Vând URGENT bicicletă eliptică în 
stare perfectă, nefolosită.

Inf. suplimentare
la tel. 0723-172514. (5.7)

¤ Vând colecţie de timbre, co-
lecţie de ceasuri de buzunar, 
noi, cu lanţ, marca “Heritage”, 
brichete cu gaz, pixuri. Inf. la 
tel. 0759-020427. (4.5)

¤ Vând sobe de teracotă anti-
ce, cu ornamente deosebite, 
de culoare galbenă, maro și 
albă, și candelabre antice. Inf. 
și relaţii suplimentare la tel. 
0744-219124. (4.5)

¤ Cumpăr mașină de scris ve-
che, culoare neagră. Sunaţi la 
tel. 0751-044086. (7.7)

¤ Colecţionar cumpăr colecţii 
de insigne românești, cartona-
șe de bere, suc, băuturi, apă, 
cartoane pe care se pun paha-
rele în localuri. Tel. 
0749-174082. (7.7)

ANIMALE

¤ Vând 2 porci de tăiat sau 
pentru crescut, calitate extra, 
diferite greutăţi, crescuţi fără 
concentrat, hrănit cu cereale și 
lucenă, în cart. Gheor-
gheni-Sopor, pe ales din 10 
buc la preţul de 10 RON/kg. 
Asigur loc de sacrifi care. Inf. la 
tel. 0751-095924.

CITAŢIE

¤ AUTOHAUS SERVICE S.R.L., cu 
sediul social în sat Florești, str. 
Cetăţii nr. 44, Ferma 16 Șopron, 
judeţul Cluj, înmatriculată la 
O.R.C. Cluj sub nr. 
J12/1307/2004, având cod unic 
de înregistrare 16329159 este 
chemată în judecată în dosar ci-
vil nr. 7530/211/2007* al Jude-
cătoriei Cluj-Napoca, cu termen 
de judecată în data de 10 decem-
brie 2014, sala 169, ora 08:00, 
având ca obiect servitute.
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ANUNŢ PUBLIC

Oros Beniamin Nicolae şi soţia Oros Susana, 
în calitate de titulari anunţă publicul interesat asupra declanșării 
etapei de încadrare, conform H.G. 1076/2004, în vederea 
obţinerii avizului de mediu pentru „Elaborare PUZ pentru 
parcelare teren, operaţiuni notariale, elaborare PUD pentru 
construire imobile colective, împrejmuire, amenajări 
exterioare, racorduri şi branşamente,“ Cluj-Napoca, str. 
Mircea Eliade, nr.45, jud. Cluj.

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul 
S.C. Arhimar Serv S.R.L., Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 39, 
et. 3, în zilele de luni-vineri, între orele 9-14, din data de 
28.10.2014.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii și 
sugestii, până la data de 13.11.2014, la APM Cluj, Calea 
Dorobanţilor, nr.99, bl.9B, cod 400609, ţel.0264-410722, 
fax 0264-412914, e-mail reglementari@ampcj.anpm.ro.

ANUNŢ ANGAJARE

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – Centrul 
Judeţean Cluj, cu sediul pe Bulevardul Muncii, nr. 18, 
Cluj-Napoca, scoate la concurs funcţia publică de execuţie 

vacantă de consilier superior la Compartiment Administrare 
Cota Lapte din cadrul Centrului Judeţean Cluj, în termenul 
prevăzut de O.U.G. nr. 45/2008.

Concursul se va desfășura în data de 11.11.2014 – proba 
scrisă (ora 10.00), la sediul Centrului Judeţean Cluj, B-dul 
Muncii, nr. 18, Cluj-Napoca.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Centrului 
Judeţean Cluj, în termen de 8 zile de la data publicării 
prezentului anunţ în Monitorul Ofi cial al României, partea 
a-III-a și în presă, respectiv până în data de 06.11.2014 ora 
16.00.

Relaţii suplimentare la telefon: 0264/456454.

 
ASTĂZI LA TV

TVR 1

12:20 Discover România (emis. 
info.)
12:30 Președinte pentru Româ-
nia (talk show)
13:00 De joi până joi (emis. mag.) 
14:00 Telejurnal (emis. info.)
14:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., ep. 9)
15:30 Akzente (program cult.) 
16:50 Discover România (emis. 
info.)
17:00 Interes general (talk show) 
18:00 Lozul cel mare (emis. con.) 
18:35 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., ep. 9)
18:45 Avanpremieră telejurnal 
(emis. info.)
18:50 Trandafi rii sălbatici (can., 
2009, s. tv, ep. 2)
20:00 Telejurnal (emis. info.)
20:55 Clubul celor care muncesc 
în România (rep., ep. 9)
21:00 Președinte pentru Româ-
nia (talk show) 
22:00 Biziday (talk show)
22:50 Starea naţiei (reality show)
23:50 Mașini, teste și verdicte 
(mag. auto)

ANTENA 1

12:00 Mireasă pentru fi ul meu 
13:00 Observator (emis. info.) 
14:00 Mireasă pentru fi ul meu 
16:00 Observator (emis. info.) 
17:00 Acces direct (talk show) 
19:00 Observator (emis. info.) 
20:00 Observator special (emis. 
info.) 
20:30 Next Star (emis. con.)
23:30 Un show păcătos (div.) 

PRO TV

12:30 Dădaca (sua, 1993, s. 
com., sezonul 4, ep. 8)
13:00 Știrile Pro TV
13:45 Trandafi rul negru (tur., 
2013, s. dr., ep. 34)
15:00 Crima din casa mea (can., 
2006, thrill.)
17:00 Știrile Pro TV
17:30 La Măruţă (div.)
19:00 Știrile Pro TV

20:30 Las fi erbinţi (rom., 2011, 
s. com., sezonul 6, ep. 9, 10)
22:30 Știrile Pro TV
23:05 Fringe (sua-can., 2008, s. 
thrill., sezonul 5, ep. 1)

KANAL D

12:30 Știrile Kanal D (emis. info.)
13:30 Te vreau lângă mine 
(2010, reality show)
16:45 Teo Show (div.) (r)
18:45 Știrea zilei (emis. info.)
19:00 Știrile Kanal D (emis. info.)
20:00 Suleyman Magnifi cul: Sub 
domnia iubirii (tur., 2011, s. 
avent.)
22:30 WOWbiz (div.)

ACASĂ TV

13:00 Culorile iubirii (mex., 
2014, ser.) (r)
14:30 Complicea (mex., 2014, 
ser.) (r)
15:30 Cununa de lacrimi (mex., 
2012, s. dr.)
16:30 Tânăr și neliniștit (sua, 
1973, s. tv, ep. 4840) (r)
17:30 Clona (braz., 2001, s. tv)
18:30 Pasiune interzisă (sua, 
2013, s. tv)
19:30 Pentru că te iubesc (mex., 
2013, s. rom.)
20:30 Culorile iubirii (mex., 
2014, ser.)
22:00 Complicea (mex., 2014, s.)
23:00 Casa de alături (sua, 
2011, s. de acţ.)

LOOK TV

13:00 Top Goluri. Top Ratări 
(emis. sport) (r)
13:30 Minunile Lui Tămaș (div.) (r)
15:30 Big Boletus (div.) (r)
16:30 Academia de frumuseţe 
(emis. con.) (r)
17:30 Fanatik Show (talk show) 
19:30 Știri Look TV (emis. info.) 
20:00 Blestemul familiei Kenne-
dy (can., 2011, mini-s., ep. 3)
21:00 Celebrity
22:00 Tonik Show (div.)
23:00 Faci pariu? (emis. info.)

Cabinet veterinar

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

PERFECT REFILL

www.reumplericartusecluj.ro
Tel.: 0731-322.790/0264-593.237

perfectrefi ll1994@yahoo.com

 REUMPLERE CARTUŞE IMPRIMANTĂ

 REPARAŢII IMPRIMANTE, FAXURI, MULTIFUNCŢIONALE

 CARTUŞE NOI, TUŞURI/TONERE

 PIESE DE SCHIMB CARTUŞE/IMPRIMANTE

B-dul. Eroilor, Nr. 20, Ap. 3
Orar: L-V: 9-17

spectacole

Leul Deșertului – cu Radu Beligan și Maia Morgenstern
Luni 3 noiembrie 2014 ora 19.00

Tudor Gheorghe – Anotimpurile mele
Miercuri 5 noiembrie 2014 ora 19.00

Străini în noapte – cu Florin Piersic și Medeea Marinescu
Joi 6 noiembrie 2014 ora 19.00

Teatrul Naţional

Văduva Veselă, Franz Lehár
Vineri, 31 Octombrie 2014, ora 18.30

Opera Naţională

UTILAJE profesionale
pentru 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ.
Noi şi second hand.

Telefon 0740.399.838.

Cluj-Napoca
Str. Partizanilor 

nr. 120

CONTACT:
e-mail: servicetransauto@yahoo.com

0729.308.116

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

În urma solicitărilor publicului călător, începand cu data de 29.10.2014 se 
modifi că orarele liniilor 19 (P-ţa M. Viteazul – Str. Mehedinţi) şi 42 (P-ţa 
M. Viteazul – Str. Câmpului), după cum urmează:

LINIA 19:
Zile lucrătoare:
Plecări P-ţa M. Viteazul: 6,10 – 6,55 – 7,55 – 8,50 – 9,45 – 10,35 – 11,30 

– 12,15 – 13,05 – 13,50 – 14,40 – 15,30 – 16,20 – 17,10 – 18,00;

Plecări str. Mehedinţi: 6,30 – 7,20 – 8,25 – 9,20 – 10,10 – 11,05 – 11,52 
–12,40 – 13,27 – 14,15 – 15,05 – 15,55 – 16,45 – 17,35 – 18,25.

LINIA 42:
Zile lucrătoare:
Plecări P-ţa M. Viteazul: 5,10 – 5,50 – 6,40 – 7,45 – 8,40 – 9,35 – 10,30 

– 11,25 – 12,20 – 13,15 – 14,10 – 15,05 -16,00 – 16,55 – 17,45 – 
18,35 – 19,25 – 20,15 – 21,05 – 22,00;

Plecări Str. Câmpului: 5,30 – 6,15 – 7,10 – 8,15 – 9,10 – 10,05 – 11,00 – 
11,55 – 12,50 – 13,45 – 14,40 – 15,35 -16,30 – 17,20 – 18,10 – 
19,00 – 19,50 – 20,40 – 21,30 – 22,20.

Zile repaus :
Plecări P-ţa M. Viteazul: 6,25 – 7,10 – 8,00… … 13,20 – 14,10 – 15,00 – 

15,50 ;

Plecări str.Câmpului:  6,45 – 7,35 – 8,25… … 13,45 – 14,35 – 15,25 
– 16,15 .

De asemenea, se modifi că staţiile din P-ţa M. Viteazul ale liniilor 19 şi 42:
Pentru debarcare – latura sudică (Fierul) ;
Pentru îmbarcare – latura nordică (Pod Traian).

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Reţeaua informatică a 

Casei Albe a fost ţinta 

unui atac cibernetic sem-

nifi cativ, care a creat pro-

bleme timp de aproxima-

tiv două săptămâni, au 

declarat miercuri surse 

din cadrul administraţiei 

americane pentru 

Huffi ngton Post.

Atacul ar fi  fost comis de 

hackeri care lucrează pentru 

statul rus, au afi rmat sursele 

ziarului Washington Post.

Un ofi cial de la Casa Albă 

a confi rmat că administraţia 

a „identifi cat o activitate în-

grijorătoare la reţeaua EOS”. 

Problemele de reţea nu sunt 

ceva ieşit din comun la Casa 

Albă, dar acestea nu durează 

de obicei mai mult de câteva 

ore. Faptul că sistemul a fost 

avariat zile la rând arată că 

atacul a fost deosebit de pu-

ternic.

Defecţiunile reţelei au fost 

un mecanism de apărarea, a 

fost informat personalul Ca-

sei Albe printr-o notă internă. 

„Computerele şi sistemele 

noastre nu au fost avariate, 

deşi unele elemente ale reţe-

lei nesecretizate au fost afec-

tate. Penele temporare şi pier-

derea conectivităţii cu care 

s-au confruntat utilizatorii 

sunt rezultatul măsurilor pe 

care noi le-am luat pentru a 

ne apăra reţelele”, explică 

e-mailul.

Atacul cibernetic care a vi-

zat recent reţeaua informati-

că a Casei Albe ar fi  fost co-

mis de hackeri care lucrează 

pentru statul rus, au afi rmat 

surse citate de Washington 

Post în ediţia electronică.

FBI, Secret Service şi Agen-

ţia de Securitate Naţională 

sunt implicate în această in-

vestigaţie. Ofi cialii de la Casa 

Albă nu comentează cu pri-

vire la autorii atacului infor-

matic şi nici asupra eventua-

lelor date sustrase. „Cu sigu-

ranţă, numeroşi actori consi-

deră reţelele noastre drept ţin-

te atractive şi caută acces la 

informaţii sensibile ale admi-

nistraţiei. Încă evaluăm acti-

vitatea respectivă”, a declarat 

un ofi cial al Casei Albe.

În cazul Casei Albe, natu-

ra ţintei este în concordanţă 

cu o campanie susţinută de 

un stat, au declarat sursele ci-

tate. Intruziunea a fost desco-

perită în urmă cu două-trei 

săptămâni, potrivit surselor, 

informează Mediafax.

Ofi cialii americani au fost 

alertaţi cu privire la atacul in-

formatic de un aliat, potrivit 

unor surse. Companiile de se-

curitate au identifi cat recent 

campanii de spionaj ciberne-

tic conduse de hackeri ruşi ca-

re ar lucra pentru guvern. Prin-

tre ţinte au fi gurat NATO, Gu-

vernul ucrainean şi companii 

de securitate americane.

Atac cibernetic asupra 
sistemului Casei Albe

Mihai CISTELICAN
redactia@monitorulcj.ro

Comisia Europeană a cri-

ticat marţi, 28 octombrie, 

propunerea Ungariei de a 

introduce prima taxă pe 

internet din lume.

Purtătorul de cuvânt al Uni-

unii Europene, Ryan Heath, a 

declarat că taxa pe internet din 

Ungaria face parte dintr-un 

model mai mare a guvernul 

Viktor Orban de destabilizare 

a libertăţii. „Face parte din-

tr-un tipar de acţiuni care li-

mitează libertatea fără realiza-

rea unui interes economic sau 

social mai larg", a declarat el, 

informează euobserver.com.

De asemenea, el a averti-

zat că s-ar putea face un pre-

cedent în cazul în care alte 

state membre decid să pună 

în aplicare norme similare.

Heath a acuzat partidul ca-

re-l sprijină pe Orban de ma-

nipulare a propunerii, în spe-

ranţa că protestele, reclama-

ţiile şi preocupările oameni-

lor pentru acest subiect vor 

dispărea.

„Metoda pe care guvernul 

ungar tinde să o folosească în 

impozite sau în legi ca aceas-

ta este faptul că ei anunţă o 

versiune foarte, foarte dură, 

aşteaptă reacţia iniţială, care 

este foarte negativă, iar apoi 

vin şi diminuează acţiunea”, 

a spus el.

Amendamentul fi scal a fost 

prezentat săptămâna trecută 

în parlamentul maghiar do-

minat de susţinătorii lui Or-

ban. Acesta a propus impu-

nerea unui impozit de 150 de 

forinţi (€ 0,50) pe fi ecare gi-

gabyte transferat.

Acest lucru a fost schim-

bat mai târziu la un plafon lu-

nar de 700 de forinţi (€ 2.3) 

pentru utilizatorii privaţi şi 

5.000 de forinţi (€ 16) pentru 

întreprinderile care urmează 

să fi e plătite de către furnizo-

rii de servicii de internet.

Dar strategia de împăcare 

folosită de Orban se pare că 

a eşuat. Protestele s-au dez-

lănţuit în Budapesta, când la 

marşul de marţi seara s-au 

adunat, pentru a doua oară, 

aproximativ 100.000 de per-

soane.

„Mă îndoiesc că fi rmele de 

internet nu vor impune aceas-

tă taxă în preţurile lor”, a de-

clarat un protestatar pentru 

Reuters.

Primul protest împotriva 

majorării de impozitare a fost 

duminică şi a atras 10.000 de 

oameni. 

Alţi protestatari spun că ta-

xa este mai mult simbolică şi 

reprezintă un guvern care se 

mută departe de principiile 

democratice şi este din ce în 

ce mai autoritar.

Protestul de marţi este, de 

asemenea, cel mai mare pro-

test împotriva guvernului Or-

ban de când a preluat man-

datul de prim-ministru în 2010.

Guvernul susţine că este ne-

voie de taxă, deoarece oame-

nii au făcut trecerea de la te-

lefoanele deja impozitate, şi au 

transformat internetul în prin-

cipalul mijloc de comunicare.

Guvernul neagă tema an-

ti-democratică din spatele pro-

iectul de lege.

Criticii spun că propune-

rea iniţială a proiectului de le-

ge de a impune un impozit pe 

transferul de date este greşi-

tă, deoarece guvernele nu pot 

prezice evoluţia procentuală 

a creşterilor de informaţii.

La protestul de duminică 

protestatarii au aruncat în clă-

direa sediului Fidesz cu mo-

nitoare şi computere, iar în 

timpul marşului şi-au ţinut 

aprinse telefoanele în semn 

de protest.

Taxa pe internet a Ungariei, 
criticată de Comisia Europeană

Protestele din Budapesta de marți au adunat în stradă 100.000 de persoane

Ungaria este pusă la colţ pentru ultima iniţiativă legislativă care agită spiritele în ţara vecină.
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Sportivii clubului CS 

Hayashi Activ Floreşti 

care au cucerit medalii şi 

titluri mondiale şi europe-

ne au fost premiaţi de 

administraţia locală.

Karatiştii clubului CS Ha-

yashi Activ Floreşti au reuşit 

anul acesta să cucerească mai 

multe medalii şi titluri mon-

diale şi europene la campio-

natele Europene şi Mondiale 

de copii şi juniori.

Administraţia locală şi pri-

marul comunei Floreşti, Ho-

ria Şulea le-a oferit acestora 

diplome şi plachete pentru a-i 

felicita pe sportivi şi antrenori 

pentru rezultatele obţinute, în 

cadrul unei ceremonii organi-

zate ieri la sediul Primăriei 

din localitate.

Primarul comunei Floreşti, 

Horia Şulea a spus în cadrul 

ceremoniei că îşi doreşte ca 

toţi sportivii premiaţi să urce 

pe podiumul olimpic şi să fi e 

mândri de intonarea imnului 

naţional.

„Investim în voi ca viitor 

al comunităţii şi sunt ferm 

convins că această investiţie 

este una benefi că. Hayashi 

Activ reprezintă deja un brand 

al Floreştiului. Dincolo de me-

daliile internaţionale câştiga-

te, clubul permite tinerilor fl o-

reşteni un mod de viaţă sănă-

tos prin secţiile pe care le are, 

fi e că vorbim de sporturi in-

dividuale sau de echipă. Ştiu 

că acest sport, karatele, este 

pe punctul de a deveni sport 

olimpic şi îmi doresc ca toţi 

sportivii premiaţi acum să ur-

ce vreodată pe podiumul olim-

pic şi să fi e mândri de into-

narea imnului naţional. Ne-

voia de mişcare reală este una 

stringentă în societatea noas-

tră”, a spus Horia Şulea.

Sportivii şi antrenorii pre-

miaţi sunt: Pop Debora – lo-

cul 2 kumite, 11-12 ani; Recea 

Alex – locul 3 kumite, 11-12 

ani; Trai Robert – locul 2 ku-

mite, 13-14 ani; Coc Diana – 

locul 4 kata echipe, 15-17 ani; 

Vanea Carla – locul 4 kata echi-

pe, 15-17 ani; Maria Militaru 

– locul 4 kata echipe, 15-17 

ani, locul 3 S.R.I. echipe, 15-17 

ani, locul 2 S.I. kumite echi-

pe, 15-17 ani, locul 3 kumite 

individual, 15-17 ani; Cristea 

Nicoleta – locul 4 kata, 18-20 

ani; Pop Răzvan Dalian – lo-

cul 1 S.I. kumite echipe, 15-17 

ani, locul 2 S.R.I. kumite echi-

pe, 15-17 ani, locul 3 S.I. ku-

mite individual, 15-17 ani; Trai 

Ervin – locul 1 S.I. kumite 

echipe, 15-17 ani, locul 2 S.R.I. 

kumite echipe, 15-17 ani; 

Udrea Răzvan – locul 1 S.I. 

kumite individual, 18-20 ani, 

locul 1 S.I. kumite echipe, 

18-20 ani; Ilie Adraiana – lo-

cul 1 S.I. kumite echipe, 15-17 

ani, locul 3 S.R.I. kumite echi-

pe, 15-17 ani, Marcu Darius, 

Pop Răzvan, Balais Beatrice şi 

Morar Lavinia – medaliaţi la 

campionatele europene de la 

Verona, Italia, şi antrenorii 

Adrian Gherman, Tania Hinte-

uar şi Adela Bodea.

Karatiștii Hayashi Activ, 
premiați la Florești

Comitetul Executiv al FRF 

a aprobat la 29 mai, în 

urma propunerii Adunării 

Generale a Ligii 

Profesioniste de Fotbal, ca 

din sezonul 2015-2016 în 

Liga I să evolueze 14 echi-

pe, urmând ca în ediţia 

2014-2015 dintre cele 18 

echipe participante să 

retrogradeze şase formaţii 

şi să promoveze două din 

Liga a II-a.

Pentru a anula decizia lu-

ată în Comitetul Executiv al 

FRF, membrii Adunării Gene-

rala a Ligii Profesioniste de 

Fotbal, adică reprezentanţii 

celor 18 echipe din Liga I, ar 

trebui să voteze păstrarea sis-

temului actual, care ulterior 

să fi e ratifi cat într-o şedinţă a 

CEx al federaţiei.

Liga Profesionistă de Fotbal 

se opune continuării cu siste-

mul competiţional cu 18 echi-

pe în Liga I, invocând şi o cla-

uză din contractul de vânzare 

a drepturilor TV, prin care cum-

părătorul, Intel Sky Broadcast, 

solicita reducerea numărului 

de formaţii la 14, informează 

site-ul ofi cial al LPF.

„Se forţează în aceste zile 

revenirea la vechiul sistem 

competiţional, dovedindu-se 

astfel că nu s-a înţeles în une-

le cluburi, e drept, foarte pu-

ţine, că o competiţie în care 

sunt angrenate mai multe echi-

pe în lupta pentru evitarea re-

trogradării dă naştere unor 

meciuri cu miza mai mare şi, 

implicit, interes crescut din 

partea publicului. Această for-

ţare este înainte de toate lip-

sită de fundament legal. Re-

gulamentar, nu se mai putea 

schimba un sistem competi-

ţional în timpul desfăşurării 

acestuia, mai mult orice schim-

bare trebuie comunicată cu 

cel puţin un an înaintea pro-

ducerii ei. Aceasta a fost şi 

gândirea partenerului media 

al LPF, Intel Sky Broadcast, 

care a cerut să se stipuleze în 

contractul prin care a achizi-

ţionat drepturile TV pentru o 

perioada de cinci ani desfă-

şurarea unei competiţii în sis-

tem play-off / play-out cu mai 

puţine echipe în Liga I, re-

spectiv reducerea numărului 

acestora de la 18 la 14”, se 

arată într-un comunicat al LPF 

postat pe site-ul ofi cial.

În documentul amintit se 

menţionează faptul că preşe-

dintele LPF, Gino Iorgulescu, 

nu va face o propunere Comi-

tetului Executiv al FRF de a 

reveni la sistemul cu 18 echi-

pe, chiar cu riscul unei demi-

teri de către cei care l-au ales.

„Referitor la această redu-

cere a numărului de echipe, 

reamintim o evidenţă clară: 

cluburile care vor rămâne în 

Liga I vor primi mai mulţi bani 

de la partenerul media şi spon-

sorii LPF, acoperindu-şi din 

aceste sume mai bine bugetul 

anual. Cu atât mai regretabi-

lă este atitudinea unor cluburi 

din partea de jos a clasamen-

tului, cu cât în benefi ciul lor 

s-a modifi cat grila drepturilor 

TV, sacrifi cându-se în favoa-

rea lor partenerele de compe-

tiţie mai valoroase din punct 

de vedere sportiv. Întrebăm şi 

noi: unde este respectul faţă 

de cluburile care au renunţat 

la sume substanţiale tocmai 

în favoarea celor care acum 

ar vrea revenirea la vechiul 

sistem? Răspundem tot noi: e 

o totală lipsă de respect faţă 

de partenerii de competiţie! 

Preşedintele Ligii Profesionis-

te de Fotbal din România nu 

poate, în aceste condiţii, să 

meargă în faţă Comitetului 

Executiv al FRF cu o propu-

nere de revenire la vechiul sis-

tem competiţional pentru că 

s-ar decredibiliza în faţa aces-

tui for şi al oamenilor care i-au 

acordat încrederea. Poziţia pre-

şedintelui este în aceste con-

diţii una corectă, acesta asu-

mându-şi chiar riscul de a fi  

demis de către cei care l-au 

ales. Preşedintele LPF nu poa-

te accepta astfel de compro-

misuri”, scrie în comunicatul 

de presă al LPF.

LPF vrea 14 echipe în prima ligă
Mai multe cluburi din Liga 1 doresc păstrarea sistemului competiţional cu 18 echipe în sezonul viitor, chiar 
dacă reducerea la 14 formaţii a fost aprobată înaintea acestei ediţii de campionat.
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Pe locul trei în grupă
Fetele pregătite de Mirel Albon 
au terminat pe locul trei în gru-
pă, dar profi tă de egalul obţinut 
în faţa Serbiei si merg mai de-
parte în competiţie. În primul 
tur de califi care la Campionatul 
European de fotbal feminin 
Under 17 a mai rămas de înche-
iat o singură grupă, cea din care 
fac parte Anglia, Rusia, Bulgaria 
și Moldova. Cu un punct în faţa 
Serbiei, România merge mai 
departe la Turul de Elită cu 1 
punct și minus doi golaveraj îm-
potriva primelor două din gru-
pă. Elevele lui Mirel Albon au 
obţinut următoarele rezultate: 
România- Serbia 1-1, România- 
Irlanda 0-2 și România- Lituania 
3-3. La Turul de Elită merg 24 
de echipe, împărţite în 6 gru-
pe, iar la Campionatul 
European merg câștigătoarele 
grupelor și cea mai bună echi-
pă de pe locul doi.

Pe scurt

SPORT

LPF vrea 14 echipe 
în prima ligă
Mai multe cluburi din Liga 1 
doresc păstrarea sistemului 
competiţional cu 18 echipe în 
sezonul viitor, chiar dacă redu-
cerea la 14 formaţii a fost apro-
bată înaintea acestei ediţii de 
campionat. Pagina 11
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Prima repriză a început 

destul de slab, rugby-iştii 

clujeni primind trei ese-

uri. A doua repriză „uni-

versitarii” au reuşit să se 

mobilizeze şi să ajungă la 

nivelul la care îşi doresc 

să ajungă anul viitor, 

adică la nivelul celor de 

la Baia Mare, ducând sco-

rul fi nal la 7-29.

Antrenorul principal al jucă-

torilor „alb-negrii” a declarat 

după meci că se aştepta la un 

meci difi cil mai ales după o re-

laxare cu trei victorii contra unor 

echipe din liga a doua.

„Mă aşteptam la un meci 

dificil cu Ştiinţa Baia Mare 

ţinând cond că au un lot 

numeros cu 40 de jucători. 

Eu am dus un an întreg cu 

25 de jucători, oboseală ma-

re, final de campionat, şi 

bineînţeles o relaxare după 

trei victorii cu echipe din 

liga a doua, la care diferen-

ţa destul de mare. Mă aş-

teptam să fie un meci greu”, 

a declarat Bogdan Cantor, 

antrenorul principal al Uni-

versităţii Cluj.

El a declarat că şi de aceas-

tă dată arbitrajul a lăsat de 

dorit, Bogdan Cantor afi rmând 

că „nu poţi să delegi o briga-

dă care nu are meciuri în pi-

cioare la un meci de o aseme-

nea anvergură”.

„Nu mai vreau să vorbesc 

de arbitraj pentru că de fi eca-

re dată când vorbesc de arbi-

traj mă suspendă federaţia. 

Cred că sunt cel mai suspen-

dat antrenor când vreau să 

aduc o comunicare sau o pă-

rere legată de ce se întâmplă 

cu arbitrajul. Eu cred că nu 

poţi să delegi o brigadă care 

nu are meciuri în picioare la 

un meci de o asemenea an-

vergură şi la un meci între do-

uă echipe care vor să joace 

un meci frumos. Sunt tineri 

care pot să fi e arbitrii foarte 

buni dar eu cred că nivelul 

este prea mare şi pot să creas-

că de la un nivel la alt nivel. 

Este a doua oară când eu iau 

patru cartonaşe galbene în-

tr-un meci, iar eu am luat trei 

cartonaşe în toată SuperLiga”, 

a spus Bogdan Cantor.

Cantor ne-a dezvăluit că 

echipa pregăteşte o serie de 

transferuri, clubul dorind să în-

tărească lotul cu jucători tineri 

dar şi cu jucători cu experinţă. 

Unul dintre jucători va fi  trans-

ferat chiar de la rivala Ştiinţa 

Baia Mare.

„Ne bucură faptul că am 

început să încheiem acorduri 

cu jucători noi, şi cu siguran-

ţă vor fi  nume destul de mari, 

chiar de la Baia Mare vom adu-

ce un jucător foarte bun. De-

ocamdată am adus un singur 

tânăr jucător de perspectivă 

de la liga a doua, de la Petro-

şani, Drelciuc Ovidiu, care poa-

te să crească dar nu putem 

100% duce campionatul doar 

cu jucători tineri ci va trebui 

să aducem şi jucători cu expe-

rinţă”, a afi rmat antrenorul 

pentru Monitorul de Cluj.

Meciul de ieri a fost ulti-

mul din acest sezon compe-

tiţional pentru rugby-ştii Uni-

versităţii Cluj.

Învinşi de „zimbrii” din Baia Mare
Echipa de rugby a Universităţii Cluj a fost învinsă, pe teren propriu, de echipa Ştiinţa 
Baia Mare, cu scorul de 7-29, în sferturile de finală ale Cupei României.

Echipa de handbal mascu-

lin, Potaissa Turda a efectu-

at timp de două zile două 

meciuri de antrenament cu 

echipa Balmazújváros K.K. 

din Ungaria, ambele 

meciuri fi ind câştigate de 

handbaliştii turdeni.

După o săptămână de pau-

ză, handbaliştii echipei turdene 

au efectuat două meciuri ami-

cale cu echipa Balmazújváros 

K.K. în vederea pregătirii înain-

te de ultimele partide din turul 

campionatului şi a următoare-

lor două meciuri cu echipa RK 

Nexe din Cupa EHF.

Antrenorul echipei Potaissa 

Turda, Horațiu Gal, a declarat 

după aceste două meciuri ami-

cale că au prins foarte bine pen-

tru a stabili ultimele detalii îna-

inte de meciul cu CSM Călărași 

și Minaur Baia Mare.

„Am avut două meciuri de 

pregătire cu echipa de prima li-

gă din Ungaria, prietenii noștri 

de acolo unde mergem și ve-

nim, și ne folosește foarte mult 

de trei, patru ani. Ideea este că 

aceste două meciuri le-am fă-

cut să verifi căm jucătorii și să 

punem toate relațiile de joc pe 

ultima sută de metri pentru că 

miercuri avem un meci foarte 

important cu Călărașiul, care a 

fost înainte de etapa anterioară 

pe locul trei și este foarte în for-

mă. CSM Călărași este o echi-

pă pe val, au promovat, sunt 

sus, au câțiva jucători la lotul 

național, sunt constați, au bă-

tut și echipa Minaur Baia Ma-

re. Noi tratăm acest meci cu 

foarte mare seriozitate pentru 

că avem nevoie de aceste trei 

puncte”, a declarat Horațiu Gal.

La meciurile amicale din aces-

te zile a fost testat și un nou ju-

cător din Slovacia, Michel Ur-

ban, venit de la echipa Tatran 

Prestov, și care, după cum spu-

ne antrenorul echipei turdene, 

va rămâne defi nitiv la Turda.

„Jucătorul nou venit, în 

proporție de 90%, va rămâne 

la noi”, a spus Gal.

Despre meciurile din Cupa 

EHF unde Potaissa Turda va în-

tâlni echipa croată R.K. Nexe, 

Horațiul Gal recunoaște că a 

avut noroc la tragerea la sorți și 

speră să învingă ambele meciuri 

după care să joace următoare-

le meciuri din Cupă în noua Sa-

lă Polivalentă din Cluj-Napoca.

„Am avut un pic de noroc la 

tragerea la sorți. Noi puteam pi-

ca cu o echipă cu care să nu 

avem nici o șansă, dar așa cal-

culele pe hârtie spun că cu aceas-

tă echipă care este mai slăbuță 

avem șanse aproximativ 35% 

iar ei 65%, dar oricum noi ne 

vom juca șansa. Dacă vom tre-

ce mai departe vom juca urmă-

torul meci în noua sală poliva-

lentă din Cluj unde ne dorim 

foarte tare să jucăm”, a afi rmat 

antrenorul din Turda.

Următorul meci pentru echi-

pa Potaissa Turda va avea loc 

pe data de 5 noiembrie, pe te-

ren propriu, unde va întâlni echi-

pa CSM Călărași, meciul con-

tând pentru etapa a noua a Li-

gii Naționale de Handbal Mas-

culin. Turdenii vor trebui să-și 

revină repede pentru că pe da-

ta de 8 noiembrie vor disputa, 

în deplasare, un meci în fața ac-

tualei echipe de pe locul 1 al 

clasamentului Ligii Naționale, 

Minaur Baia Mare.

Potaissa pregăteşte ultimele detalii


